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sloVo starosty

karel JIří němeC oslaVIl 
90. narozenIny 
20. června oslavil čestný občan Horažďovic 
Ing. Karel Jiří Němec, CSc. devadesáté naro-
zeniny. Během několika dnů se na jeho cha-
lupě v Hořejším Těšově nedaleko Hartmanic 
vystřídala řada návštěv, několik pochopitelně 
také z  Horažďovic. Za město Horažďovice 
jsme oficiálně blahopřáli spolu s Mgr. Hanou 
Smetanovou, ředitelkou Městského muzea. 
Poděkování za dlouholetou tvůrčí spoluprá-
ci s  městem přijal pan Němec s  vrozenou 
skromností, která tak příjemně kontrastuje 
se vším, co ve svém bohatém životě dokázal 
(viz článek pana Václava Trčky v minulém vy-
dání „Devadesátiny Ing. Karla Jiřího Němce, 
CSc.“). Z  dárků, které jsme přivezli, byl na 
první pohled nejnápadnější dort zpodobňují-
cí portál muzea v horažďovickém zámku (na 
snímku). Výrobek cukrářů SŠ  Horažďovice 
získal při převozu v extrémně teplém počasí 
poněkud „pohádkové“ tvary, ale nic mu to 
neubralo na kráse a oslavence tento symbo-
lický dárek očividně potěšil. 
Mne potěšilo, že jsem jubilanta zastihl ve 
výborné kondici. Je zaslouženě vnímán jako 
velká osobnost Horažďovic a setkání s ním 
byl velmi příjemný zážitek. Bylo by skvělé, 
kdyby Ing. Karel Jiří Němec, CSc. mohl při-
jet na některý z programů Jmenin města.

JmenIny a mIse VěrozVěstů 
Jmeniny města Horažďovice jsou krásným 
svátkem samy o  sobě. Málokteré město 
má svého kmotra, jako Horažďovice mají 
Sv.  Gorazda, a  na to můžeme být pyšní. 
Letošní svátek je o  to významnější, že si 
připomínáme 1150. výročí příchodu slo-
vanských věrozvěstů a  s  nimi (na tehdejší 
dobu doslova revoluční) slovanské liturgie. 
Právě toto výročí bude ústředním téma-
tem nedělního programu Jmenin města na 
Práchni. Začne mší svatou v 9.30 hodin; za 
pěkného počasí bude sloužena pod širým 
nebem. Po ní nám doc. Ing. Zdeněk Papeš, 

CSc. nabídne historická fakta, ale i  nový 
pohled na misi Konstantina a  Metoděje. 
K  tématu mise i  konkrétně k  avizované 
přednášce vyjde v příštím Horažďovickém 
obzoru speciální příloha. Vřele doporučuji 
všem, kteří mají rádi historii a Horažďovi-
ce, aby si program Jmenin města nenechali 
ujít; připomínám, že je budeme slavit o po-
sledním červencovém víkendu 27. a 28. 7.

ŠumaVa nad zlato
Občanské sdružení Šumava nad zlato 
spolu s  jinými organizacemi a  občany 
Kašperských hor a  širšího okolí usiluje 
o zastavení aktivit vedoucích k průzkumu 
a následné těžbě zlata. Ve své petici poža-
dují zejména zachování zákazu těžby zlata 
kyanizací a uchování českých zásob zlata 
a wolframu pro budoucí generace. 
Proč o tom píšu? Kašperskohorsko a Horaž-
ďovicko mají v tomto smyslu nejméně tři věci 
společné. Za prvé je část Šumavy ohrožena 
těžbou zlata podobně jako lokalita Březový 
potok výstavbou úložišť radioaktivního od-
padu, za druhé těžba zlata se má odehrávat 
v povodí Otavy a jakákoliv ekologicky nega-
tivní událost související s povrchovými voda-
mi se může projevit po celém toku řeky. Za 
třetí: oni podobně jako my (ve věci úložiště) 
hledají podporu pro správnou věc, kde se dá. 
Také proto, že je mi líto, když se bohat-
ství naší země za směšný zlomek jeho 
skutečné hodnoty přesouvá do zahraničí, 
se svým podpisem připojuji k petici. Text 

petice s  podpisovým archem je umístěn 
v přízemí naší radnice. Podepíšete také?

VěCná poznámka
k  počtu dotázaných v  průzkumu veřejné-
ho mínění o  rekonstrukci náměstí. Cituji 
z  HO 8/2012: „… (90  % místních a  10  % 
přespolních). Celkově bylo realizováno 
316 rozhovorů.“ 

poděkoVání
Na začátku měsíce června se klatovským 
okresem prohnala povodeň. Většina toků v 
povodí Otavy překročila 3. stupeň povodňové 
aktivity. Velká voda odnesla i jeden lidský ži-
vot. Způsobila značné materiální škody a or-
ganizační problémy. Mnoho osob bylo evaku-
ováno, zejména z tábořišť podél řeky. Všechny 
složky krizového řízení s vypětím sil provádě-
ly preventivní a záchranné práce. Největší 
tíhu situace nesli na svých bedrech – jak už to 
při podobných událostech bývá – profesionál-
ní a dobrovolní hasiči. Také v Horažďovicích 
byli všichni na nohou. Naštěstí u nás nedošlo 
k dramatickým událostem. Větší škody v řádu 
jednotek miliónů korun způsobila Otava v 
Horažďovicích v parku Ostrov podemletím 
cest a podmáčením stromů a u jezu Mrskoš 
poškozením levé opěrné zdi (zavázání). 
Děkuji členům povodňových komisí a kri-
zového štábu, hasičům a pracovníkům TS 
a Městské policie Horažďovice za jejich mi-
mořádné úsilí v době povodně.

Karel Zrůbek 

V oblasti ostrova a panské hrozí pád podmáčených stromů. respektujte místní varovné značení! 

Karel Jiří Němec  foto. A. Novák
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stalo se

závěrečný seminář 
Vu3V
Po celý rok studenti VU3V s  poctivostí na-
vštěvovali přednášky a zdolávali různá úskalí 
připravených úkolů. Projekt Virtuální univer-
zity třetího věku se úspěšně rozběhl po celé 
republice a  Město Horažďovice přichystalo 
na 25. května téměř 250 seniorům navštěvu-
jícím univerzitu závěrečný seminář.
Pro studenty byly připraveny prohlídky 
toho nejlepšího, čím se Horažďovice mohou 
pyšnit – procházka po pamětihodnostech 
města s prohlídkou kostela sv. Petra a Pavla, 
návštěva klášterního kostela a muzea. 
Ceremoniál závěrečného semináře se ode-
hrál v kulturním domě, kde se o úvod a při-
vítání postaral dětský pěvecký sbor Kvítek. 
Poté následoval program samotného se-
mináře, při kterém byla například oceněna 
nejlepší esej, nejdříve narozená dáma či pán 
účastnící se přednášek.
Jak jsem se sama mohla přesvědčit, univer-
zita není pouze o  získávání nových vědo-
mostí či rozšiřování obzorů, vznikají nová 
přátelství, a dokonce i manželství, a to mys-
lím je hlavní myšlenkou projektu – nezůstat 
ve stáří opuštěný a  sám. Skláním se před 
odhodlaností studentů a z tohoto místa jim 
všem přeji pohodové prázdniny plné sluníč-
ka, sílu a zdar do dalšího studia, které je čeká 
na podzim.
Dovolím si poděkovat těm, kteří pomohli 
s  organizací dne. Komentované prohlídky 
zajistili Mgr. Roman Vaněk, Václav Trčka, 
řádové sestry Notre Dame a pracovníci mu-
zea. Kvítku a střední škole – jmenovitě Jose-
fu Štróblovi, Kristýně Soukupové, Radku 
Kvítkovi pod vedením Miloslava Turka – za 
zajímavý kulturní program a  samozřejmě 
pracovnicím Městské knihovny Horažďovi-
ce, které nejen že pomohly při akci, ale míst-
ní studenty provedly celým školním rokem. 

Markéta Bučoková, OPPŠK 

horažďovičtí dětští 
zpěváci slavili 
Ve středu 12. 6. 2013 v podvečer se v Horaž-
ďovicích sešli příznivci místního dětského 
pěveckého sboru Kvítek, kteří zaplnili do 
posledního místečka kostel sv. Jana Křtite-
le. Chtěli si užít zpívání dětských pěveckých 
sborů Poupata a  Kvítek při tradičním Let-
ním koncertu. Děti zpívaly skvěle, čisté ví-
cehlasy v  dobře zvoleném repertoáru všem 
ukázaly, že Zlaté pásmo, které na jaře Kvítek 
pod vedením sbormistryň Dany Slepičkové 
a Dagmar Kovačové získal při Krajské pře-
hlídce školních dětských pěveckých sborů 
v Rokycanech, nebylo uděleno náhodou. 
Kvítek však slavil hned dvakrát. Před zá-
věrečným pásmem písní sdělil poslucha-
čům koncertu radostnou zvěst vítaný host 
– předseda občanského sdružení Hudba 
bez hranic –František Kutiš. Díky finanč-
ní pomoci mnoha předplatitelů a  několika 
dárců (mezi většími přispěvateli jsou: Ing. 
František Kutiš, Obec Břežany, Mgr. Dana 
Slepičková, Mgr. Dagmar Kovačová, Mgr. 
Naděžda Chládková, Mgr. Marcela Šmrho-
vá, Hana Káchová) se podařilo vydat histo-
ricky první nahrávku sboru ve spolupráci 
s profesionálními umělci, a to CD „Nebojte 
se opery s Kvítkem“. Jedná se o živý záznam 
koncertu z cyklu Ševčíkovy hudební večery 
v  hotelu Prácheň v  Horažďovicích z  října 
2012. Kvítek zde spolupracoval s vynikající 
plzeňskou pěvkyní Gabrielou Pechman-
novou a  znamenitým klavíristou Danielem 
Wiesnerem, záznam zvuku provedl zkušený 
plzeňský zvukař Vladimír Adamec s  man-
želkou. Kromě klasických písní a  operních 
árií se v  nahrávce objevují též lidové písně 
z Prácheňska ze sbírek Štěpána Vydry, prv-
ního ředitele Městského muzea v  Horaž-
ďovicích, které pro sbor – ve spolupráci se 
současnou ředitelkou muzea Hanou Sme-
tanovou – vybral a zaranžoval plzeňský hu-
debník Josef Fiala. Tiskoviny obalu nosiče 
jsou dílem mladé autorky Evy Nekvasilové. 
Její návrh zvítězil při výběru z několika vari-
ant, které vytvořili studenti oboru Grafický 
design v  SŠ v  Horažďovicích pod vedením 
učitelky Petry Kolářové s využitím výkresů 

žáků výtvarného oboru ZŠ a ZUŠ v Horaž-
ďovicích pod vedením učitelky Hany Kotá-
lové. Ve vítězném obalu CD je zapracováno 
téma z  výkresu Terezy Cabanové. S  vydá-
ním CD dětem pomohli členové občanského 
sdružení Hudba bez hranic. 
Při koncertu byla nahrávka uvedena do ži-
vota, čili „pokřtěna“, lahví Rychlých špuntů 
členkami sboru Kvítek, Petrou Kovačovou 
a  Barborou Hanzíkovou, které letos končí 
svoje vzdělávání v ZŠ Komenského v Horaž-
ďovicích, při níž je sbor zřízen. Na uprázd-
něná místa v  Kvítku se však již těší zdatní 
odchovanci sboru Poupata. 
Přejme Kvítku a  jeho příznivcům mnoho 
takových obohacujících zážitků, jakým byla 
společná práce na vydání pěkné nahrávky. 

Michael Černý, regionální dopisovatel 
Plzeňského deníku

Zájemcům o CD „Nebojte se opery s Kvít-
kem“ sdělujeme, že několik volných kusů 
lze ještě zakoupit za cenu 100 Kč (přibliž-
ně cena výrobních nákladů). Objednat lze 
na telefonním čísle 603 229 559. 
Ing. Jitka Kutišová, Hudba bez hranic, o. s.

kultura

Ševčíkovy hudební 
večery 
Koncerty Ševčíkových hudebních večerů 
podpořil Plzeňský kraj.

pátek 5. 7. 2013 v 19.00 hodin
velký sál Městského muzea v zámku

příběh VáŠnIVé Italské lásky 
a ŽárlIVostI (affettI amorosI)
19. ročník Zámeckého hudebního léta za-
hajujeme v  rámci Ševčíkových hudebních 
večerů příběhem vášnivé italské lásky – od 
nesmělých počátků, přes prudkou vášeň 
smyslů, až po žárlivé scény, nenávist a vzá-
jemné ochladnutí. Renesanční tvůrci nám 
tu postupně představí celý kaleidoskop 
emocí, které s  sebou láska může přinést. 
Příběh nám zprostředkuje soubor mladých 
umělců In Cordis Ensemble pod vedením 
Miloslava Študenta. V  krásném prostředí 
malovaného sálu Městského muzea bu-
dou k vidění dobové kostýmy účinkujících 
a historické nástroje (barokní kytara, har-
fa, loutna i  arciloutna). Program pro pu-
blikum bude doplněn podrobnými texty 
všech písní i  s  českými překlady. Soubor 
jsme do Horažďovic zvali již několikrát, ale 
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TISKÁRNA VIMPERK S.R.O.

9.00–13.00         Letní farmářský jarmark 
                             Vystoupí dechová hudba Otavanka 
           Ukázky ovladatelnosti koně 
13.00          Šansony na zámeckém nádvoří – Eva Melicharová I. část 
14.00          Odpoledne otevřených otázek – beseda se Zbigniewem   
          Czendlikem a Tomasem van Zavrelem – muzeum
15.30          O Šípkové Růžence – divadelní představení – sál DDM
16.30          Šansony na zámeckém nádvoří – Eva Melicharová II. část
17.30          Kytarový recitál Vojtěcha Vrtišky – velký sál muzea 
19.00             Vstupte! Neil Simon – divadelní představení v podání    
          „SDO v Blatné“ – zámecké nádvoří 
          Celým dnem provází Radek Nakládal.
NEDĚLE 28. 7. 2013
9.30          Sváteční bohoslužba na Práchni          
          Hosté promluví k 1150. výročí příchodu věrozvěstů    
          Cyrila a Metoděje se vzpomínkou na patrona města   
          sv. Gorazda
          Občerstvení a hudební doprovod na Práchni zajištěno. 

27. 28. 7. 2013

JMENINY MĚSTA

GORAZD

TSOBO A 27. 7. 2013
NA ZÁMECKÉM NÁDVOŘÍ
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pro velkou zaneprázdněnost interpretů se 
nám vše podařilo dojednat až letos. Přije-
dou však i s novou nahrávkou Capriccietto 
Galante – Roma 1639, jejž natáčení nám 
zhatilo pozvání v minulé sezóně, a kterou si 
zájemci mohou při koncertu zakoupit.
Těšíme se, že prázdniny zahájíte spolu 
s  námi na zámku ve společnosti krásné 
dámy a galantních pánů.
Vstupné na koncert: 100  Kč, zlevněné 
vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek mož-
ná na mobilu 603 229 559.
pátek 26. 7. 2013 v 19.00 hodin
secesní sál hotelu Prácheň

reCItál JItky zelenkoVé
Do programu oslav jmenin města byl letos 
Městem Horažďovice poprvé oficiálně za-
řazen i koncert z cyklu Ševčíkovy hudební 
večery. Můžeme se těšit na recitál Jitky Ze-
lenkové, vynikající zpěvačky s  nezaměni-
telným sametovým hlasem a s vytříbeným 
hudebním vkusem. Zpěvačka se řadu let 
objevovala jako vokalistka i sólová zpěvač-
ka po boku Karla Gotta. Neopomíjela však 
souběžně trpělivě rozvíjet i  svoji sólovou 
kariéru, při které vždy dbala na vysokou 
úroveň svého repertoáru. Natočila řadu 
desek, je držitelkou mnoha ocenění z  do-
mácích i zahraničních podií. 
V  nedávné době paní Jitka vůbec poprvé 
přijala roli v  muzikálu, který měl premiéru 
v  květnu v  Ostravě. Ve Fantomu Londýna 
ztvárnila postavu anglické královny Vikto-
rie pod režijním vedením Lumíra Olšovské-
ho. Jak sama říká: „V Národním divadle mo-
ravskoslezském se již několik let hrají zajímavé 
muzikály, a  to na velice profesionální úrovni 
– o tom se ostatně dobře ví i v Praze. S autory 
muzikálu jsem navíc spolupracovala už v mi-
nulosti a jsou pro mě opravdu zárukou.“

V  Horažďovicích se můžeme těšit na in-
timní večer plný mimořádných hudebních 
nápadů i textů v písních s příběhy, které se 
denně mohou stát i  nám. Žánrově se zpě-
vačka letmo dotýká jazzu, popu i šansonu. 
Vnímavým partnerem tu je Lev Rybalkin, 
vynikající klavírista ruského původu, který 
od roku 1975 žije trvale v Praze. Tvořil pro 
hvězdy populární hudby (Marie Rottrová, 
Věra Martinová,…). S  Jitkou Zelenkovou 
spolupracuje řadu let jako klavírista a aran-
žér jejích písní. V letošním uplakaném létě 
snad nezaškodí, když se trochu zastavíme 
a  zaposloucháme se do evergreenů i  písní 
zcela nových, které k  nám jistě přitáhnou 
krásné vzpomínky na všechny naše lásky 
– minulé i současné.

Těšíme se spolu s  vámi na pěkný večer ve 
společnosti vynikajících umělců. Vstup-
né na koncert: 100  Kč, zlevněné vstupné 
50 Kč. Rezervace vstupenek možná na mo-
bilu 603 229 559 (vřele doporučujeme). 

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

jedinečný koncert

laCo dezCI 
a Celula new york

Horažďovice
5. července od 20.30

Vinárna pod věží
www.lacodezci.com
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městská knihovna 
horažďovice
toulky městem potřetí 
Městská knihovna v  Horažďovicích uspo-
řádala již potřetí vlastivědné toulky měs-
tem s  oblíbeným průvodcem Václavem 
Trčkou. Akce proběhla v  rámci projektu 
„SENIORŮM DOKOŘÁN“ a  byla velice 
úspěšná, zúčastnily se jí více než dvě de-
sítky seniorů. Naše procházka tentokrát 
směřovala na Loretu, odkud se nám nasky-
tl krásný výhled do kraje. Společně jsme 
pozorovali zelené kopce horažďovického 
okolí s  krčícími se vesničkami. Pan Trčka 
nás seznámil s  historií Lorety a  ochotně 
a  zasvěceně zodpovídal dotazy na názvy 
vesnic a kopců na obzoru. Také jsme si pro-
hlédli židovský hřbitov, který není běžně 
veřejnosti přístupný. Akce byla pořádána 
ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďo-
vice za podpory Ministerstva kultury ČR. 

Hana Ferdová, za MěK Horažďovice

poJĎte se VrátIt do dětstVí 
a přIJĎte shlédnout 
předstaVení
O Šípkové Růžence 
Skupina dětí z  celé republiky, účastníků 
týdenního, již 2. letního literárně-drama-
tického semináře v Horažďovicích, se vás 
pod vedením spisovatelky Petry Braunové 
pokusí přenést do fantastického světa snů 
a představit vám příběh Růženky tak, jak 
ho asi neznáte. Skloubení práce dětských 
neherců a profesionální herečky pražské-
ho divadla ABC Jitky Smutné můžete vi-
dět na zámku v  Horažďovicích dne 27. 7. 
od 15.30 hod. 
Vstupné dobrovolné. Vystoupení je spojené 
s prodejem knihy Petry Braunové a násled-
nou autogramiádou.

Petra Braunová

bublinková párty 
v knihovně
Spousta kolemjdoucích se zastavovala 
v úterý 11. 6. na nádvoří zámku v Horažďo-
vicích a sledovala, co se to tu děje. V měst-
ské knihovně právě probíhalo pasování 
prvňáčků místních základních škol na „Ry-
tíře řádu čtenářského“.
Po uvítání v  sále knihovny se děti rozdě-
lily. Jedna třída se na dětském oddělení 
zúčastnila pasovací ceremonie, které se 

ochotně ujal pan starosta Mgr. Karel Zrů-
bek a  vedoucí knihovny Lenka Šimonová. 
Děti dostaly knížku z projektu na podporu 
čtenářské gramotnosti Svazu knihovníků 
a  informačních pracovníků ČR „Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka“, dárky od 
sponzorů a placku projektu Děti a čtení. Po 
zkoušce čtení namalovaly a ozdobily strom 
pro Helenu Zmatlíkovou. 
Malí čtenáři z druhé třídy se mezitím mohli 
vyřádit na Bublinkové párty s  Vílou Po-
hádkou a  Pohádkovým skřítkem. Nádvoří 
zámku se proměnilo v  malou diskotéku, 
děti si zazpívaly, zatančily, a  protože na 
párty nesmí chybět občerstvení, vyrobily si 
bonbónový špíz, na kterém si hned pochut-
naly. Chodník u  kašny a  před knihovnou 
zdobí srdíčka, princezny, víly a další obráz-
ky namalované křídou. 
Celá akce proběhla v  rámci projektu Děti 
a  čtení za finanční podpory MK ČR a  pod 
záštitou Svazu českých knihkupců a nakla-
datelů v rámci kampaně Rosteme s knihou.
Poděkovat bychom chtěli sponzorům 
a také našim dobrovolnicím, které přispěly 
k  hladkému průběhu celého slavnostního 
dopoledne. 
Fotogalerii si můžete prohlédnout na www.
knihovna.horazdovice.cz.

Eva Marešová

proč byChom se nezasmálI …
…tak zněl název vzpomínkového pořadu 
na oblíbeného českého spisovatele, autora 
celé řady převážně humoristických romá-
nů, Zdeňka Šmída.
Ukázky z  jeho nejznámějších knih přijeli 
žákům 9. tříd ZŠ Komenského ul. a horaž-
ďovickým seniorům přečíst spisovatelka 
a  novinářka Markéta Čekanová a  Jiří Hlo-
bil, který vyprávění o spisovateli, se kterým 

prožil mnoho příjemných chvil, obohatil 
písničkami doprovázenými kytarou. Dří-
ve narozené účastníky komponovaného 
pořadu nebylo nijak potřeba pobízet, aby 
se k  němu přidali. K  nahlédnutí byly při-
praveny některé knihy, ze kterých zazněly 
ukázky a  které má ve fondu horažďovická 
knihovna. 
Akce proběhla ve spolupráci s  Oblastní 
charitou Horažďovice v  rámci projektů 
„SENIORŮM DOKOŘÁN“ a  „Děti a  čte-
ní“ za podpory Ministerstva kultury ČR. 

Petra Tomešová

zahájení sezony 
v městském muzeu
V pátek 31. května jsme zahájili novou mu-
zejní sezonu. V  těchto horkých dnech se 
zdá téměř neuvěřitelné, jaká zima prová-
zela otevření muzea pro návštěvníky, kdy 
jsme měli nejvyšší teplotu v muzeu +12 °C. 
Hosty přivítal pan starosta Karel Zrůbek 
a o hudební část se postaral soubor Poupa-
ta pod vedením paní učitelky Formanové.
V letošním roce jsme otevřeli výstavu s ná-
zvem Co dali lidé, co dala země, kde jsou 
vystaveny nové přírůstky do sbírek našeho 
muzea a také nové mineralogické sběry. Ve 
věži je fotografická výstava Františka Ze-
mena a Ivana Jany Prácheňsko ve fotografii.
Děkujeme všem, kteří přišli na zahájení 
a srdečně zveme na návštěvu muzea.

Hana Smetanová

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 ÈERVENCI
  15. 7. - 20. 7.  2013
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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sport

9. městský běh 
horažďovice
V  sobotu 15. června 2013 se uskutečnil 
devátý ročník Městského běhu v  Horažďo-
vicích. Vzdálenost 10 kilometrů, která je 
tvořena 7 okruhy v historickém centru Ho-
ražďovic zdolalo v horkém počasí s teplota-
mi okolo 27 °C celkem 42 běžců. 
Vítězem závodu se stal po 7 letech opět zá-
stupce jihočeské atletiky. Tentokrát jím byl 
David Vaš ze Sokola České Budějovice, kte-
ré zvítězil suverénně v  čase 33:50 min. Za 
ním doběhli postupně Marek Buchvaldek 
z  nedaleké Štěkně, Jan Bíba (SV Stříbro), 
Martin Černý (Plzeň) a Tomáš Görner (At-
letika Klatovy). Na výborném šestém místě 
se, v  čase 36:23 min., umístil 14letý starší 
žák Lukáš Krýsl ze ŠAK Přeštice.
Mezi ženami zvítězila Petra Kavijová z Atle-
tiky Klatovy v čase 41:57. Téměř do poloviny 
závodu s  Petrou běžela společně Zlata Lu-
kášková z Falconu Rokycany, která nakonec 
obsadila druhé místo. Na třetím místě skon-
čila Michaela Bajerová z Plzně.
Vítězi jednotlivých kategorií se v Horažďo-
vicích stali: David Vaš, Marek Buchvaldek, 
František Šika (AC Trial Plzeň), František 
März ze Sokola Kout (jediný účastník všech 
devíti ročníků), Petra Kavijová a Zlata Lu-
kášková.

Ing. Roman Sladký

z radnICe

zastupItelstVo města 3. 6. 2013
schvaluje závěrečný účet města Horažďovi-
ce za rok 2012, a to bez výhrad a
bere na vědomí Zprávu o výsledku přezkou-
mání hospodaření města za rok 2012 zpra-
covanou firmou ADU.CZ s. r. o. Malenice,
schvaluje protokol o  výběrovém řízení pro 

poskytování zvýhodněných půjček z Fondu 
rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 
24. 5. 2013 a půjčku ve výši 50 tis. Kč, 
schvaluje podmínky odkupu pozemků p.č. 
1272/8 ostatní plocha – ostatní komuni-
kace o výměře 175 m2, p.č. 1272/20 ostatní 
plocha silnice o výměře 7 m2 v k. ú. Horaž-
ďovice od Správy železniční dopravní cesty, 
státní organizace, 
schvaluje žádost o koupi pozemku p. č. 2641 
ostatní plocha ostatní komunikace o výměře 
733 m2 v  k.ú. Horažďovice od společnosti 
Lesy České republiky, s. p, 
schvaluje žádost o  koupi části pozemku 
p.  č. 2775/3 ostatní plocha v  k.ú. Horaž-
ďovice dle zákresu v  mapě od společnosti 
České dráhy, a. s.,
schvaluje prodej bytové jednotky č. 220/5 na 
st.  p.  č. 1179 v  k. ú. Horažďovice, Jiráskova 
ulice v Horažďovicích za cenu 231 000 Kč,
schvaluje prodej bytové jednotky č. 781/5 
na st. p. č. 729 a st. p. č. 730 v k. ú. Horažďo-
vice, ulice Pod Vodojemem v Horažďovicích 
za cenu 401 125 Kč, 
schvaluje prodej bytové jednotky č. 933/3 
na st.p.č. 1185 a st. p. č. 1186 v k. ú. Horaž-
ďovice, ulice Palackého v Horažďovicích za 
cenu 801 101 Kč, 
pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a ma-
jetku města jednat s vlastníky pozemků v lo-
kalitě č. 27/1 o podmínkách odkupu pozem-
ků a  ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje 
a  majetku města doplnit soubor potenciální 
lokalit pro budoucí rozvoj (pozemky v majet-
ku Terasa, Atria a v okolí lavičkové cesty),
schvaluje realizaci projektu „Rekonstrukce 
ulice Příkopy v Horažďovicích“, 
schvaluje podání žádosti o  dotaci na reali-
zaci akce s celkovými plánovanými výdaji ve 
výši 18 273 420 Kč včetně DPH do Regionál-
ního operačního programu NUTS II Jiho-
západ a schvaluje zajištění předfinancování 
a financování projektu uvolněním prostřed-
ků z rozpočtu města, a to ve výši 18 273 420 
Kč včetně DPH,

v záležitosti protipovodňových opatření 
a) bere na vědomí odborný posudek navr-
žených protipovodňových opatření zpraco-
vaný VÚV, T. G. Masaryka, v. v. i., Praha
b) schvaluje následující postup: 
• iniciovat přestavbu jezu Mrskoš na po-
hyblivý
• nerealizovat výstavbu hrází a zastavit sou-
visející projektovou přípravu,

v záležitosti přípravy výstavby domu pro se-
niory:
a) bere na vědomí analýzu finanční prove-
ditelnosti zpracovanou Odborem poraden-
ských řešení České spořitelny, a. s., Praha
b) schvaluje další postup: 
• Město Horažďovice bude investorem stavby 
zodpovědným za dokončení stavební doku-
mentace, stavební a udržovací fázi projektu
• definovat a  analyzovat potenciální po-

ptávku po službách domu pro seniory
• definovat přesný rozsah poskytovaných 
služeb akceptovatelných krajem, upřesnit 
kapacitu projektu
• analyzovat možnosti investičních či pro-
vozních dotací ze strany Plzeňského kraje
• vytvořit odbornou komisi složenou ze zá-
stupců zkušených provozovatelů pro úpravu 
zadání
• upravit technické zadání – formou kom-
binace domu pro seniory (kapacita cca 50 
lůžek) a domu se zvláštním režimem (kapa-
cita cca 30 lůžek)
• pracovat na přípravě smluvní a  zadávací 
dokumentace pro zajištění dodavatele a  fi-
nancování projektu.
c) pověřuje RM realizací usnesení a předlo-
žením návrhu konkrétních termínů realiza-
ce do příštího zasedání ZM,
vydává obecně závaznou vyhlášku č. 
1/2013, kterou se stanoví podmínky pro 
pořádání, průběh a ukončení veřejnosti pří-
stupných sportovních, kulturních a  jiných 
společenských podniků, v  rozsahu nezbyt-
ném k zajištění veřejného pořádku, 

v záležitosti loga Města Horažďovice:
a) bere na vědomí výběr hodnotící komise
b) odkládá rozhodnutí o  schválení loga 
Města Horažďovice

v záležitosti TJ Sokol Horažďovice: 
a) schvaluje mimořádný příspěvek TJ So-
kol Horažďovice ve výši 80  000 Kč účelově 
určený na úhradu provozních nákladů bu-
dovy sokolovny, tj. el. proudu, plynu, vodné-
ho, stočného a daně z nemovitosti 
b) pověřuje RM jednáním s  TJ Sokol Ho-
ražďovice o  získání objektu do vlastnictví 
Města Horažďovice, popř. o  uzavření dlou-
hodobé smlouvy na užívání objektu jako 
sportoviště pro veřejnost.

městská policie 
horažďovice 
informuje
S  nadcházejícím letním obdobím se Měst-
ská policie Horažďovice opět, stejně jako již 
v  minulém roce, ve zvýšené míře zaměří na 
cyklisty, konkrétně na kontroly povinné vý-
bavy jízdního kola dle vyhlášky Ministerstva 
dopravy č. 341/2002 Sb., na dodržování pra-
videl jízdy na jízdním kole na pozemních ko-
munikacích dle §57 a 58 zákona o silničním 
provozu č. 361/2000 Sb., dále pak na dodržo-
vání zákazu kouření na autobusových zastáv-
kách a v prostorách nádraží ČD. Kontroly bu-
dou zaměřeny také na restaurační zařízení, 
zda jejich obsluha dodržuje zákaz podávání 
alkoholických nápojů osobám mladším 18 let 
a v neposlední řadě samozřejmě také dohled 
nad veřejným pořádkem při konání různých 
společenských akcí apod.
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V měsíci květnu se městská policie ve větší 
míře věnovala dohledu na lávce pro pěší, 
která byla během opravy mostu zprovozně-
na i pro motorová vozidla. Do této činnosti 
byli každý den zapojeni všichni strážníci 
Městské policie Horažďovice. Jejich služby 
byly uzpůsobeny tak, aby byl dohled zajiš-
těn v ranních a odpoledních hodinách, tedy 
v  době největšího provozu na lávce. Dále 
pak do naší činnosti zasáhly povodně, kdy 
byli strážníci opět v  plném nasazení, tudíž 
se nemohli naplno věnovat všem svým výše 
uvedeným činnostem. 

Pavel Bláha, strážník MP

město horažďovice 
Obecně závazná vyhláška Města Horaž-
ďovice č. 1/2013
o stanovení podmínek pro pořádání, prů-
běh a  ukončení veřejnosti přístupných 
sportovních, kulturních a  jiných spole-
čenských podniků, v rozsahu nezbytném 
k zajištění veřejného pořádku
Zastupitelstvo města Horažďovice se na 
svém zasedání dne 03.06.2013 usnesením č. 
28 usneslo vydat na základě ust. § 10 písm. b), 
§ 84 odst. 2 písm. h) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších 
předpisů, tuto obecně závaznou vyhlášku: 
Čl. 1
Podmínky pro pořádání, průběh a ukončení 
veřejnosti přístupných sportovních, kultur-
ních a jiných společenských podniků
(1) Veřejnosti přístupné sportovní, kulturní 
a  jiné společenské podniky lze provozovat 
pouze v době od 8.00 do 24.00 hodin,
(2) Výjimku tvoří pořádání podniků v  sále 
Kulturního domu, které není časově omezeno.
(3) V  ostatních případech může výjimku 
udělit pouze Rada města na základě pí-
semné žádosti pořadatele (viz příloha č. 1). 
Rada města o udělení výjimky rozhodne do 
30 dnů od doručení písemného oznámení 
Městskému úřadu Horažďovice, odboru pa-
mátkové péče, školství a kultury. 
(4) Pro podniky stejného druhu, opakující 
se v  předem daných termínech na stejném 
místě, lze udělit výjimku až na dobu jednoho 
kalendářního roku.
Čl. 2
Oznamovací povinnost
(1) Oznamovací povinnost se vztahuje na 
všechny veřejnosti přístupné sportovní, kul-
turní a  jiné společenské podniky (dále jen 
podnik) s výjimkou těch, které splňují sou-
časně tyto podmínky:
a) podnik započne po 8.00 hodině ranní 
a bude ukončen před 22.00 hodinou večerní 
téhož dne,
b) příprava, průběh a  ukončení podniku 
nemá vliv na veřejný pořádek 
(2) Pořadatel podniku uvedeného v Čl. 1 je 
povinen oznámit nejméně 10 dnů před jeho 

konáním Městskému úřadu v  Horažďovi-
cích, odboru památkové péče, školství a kul-
tury (viz příloha č. 1):
a) je-li pořadatelem fyzická osoba: jméno, 
příjmení, datum narození, adresu místa tr-
valého pobytu a adresu bydliště (je-li odliš-
ná od místa trvalého pobytu) pořadatele,
b) je-li pořadatelem právnická osoba: ná-
zev, sídlo, zasílací adresu (je-li odlišná od 
sídla) a IČ právnické osoby, dále jméno, pří-
jmení a telefon osoby, která za tuto právnic-
kou osobu jedná,
c) označení druhu podniku (opakujících se 
podniků), dobu a místo konání včetně údaje 
o jeho počátku a ukončení, 
d) předpokládaný počet účastníků tohoto 
podniku,
e) počet osob zajišťujících pořadatelskou 
službu a způsob jejich označení, 
f) údaje (jméno, příjmení a  číslo mobilního 
telefonu) o  osobě pověřené pořadatelem 
podniku k osobní spolupráci s orgány veřej-
né moci,
g) údaje (jméno, adresa, telefon) o  oso-
bách, které poskytly k  užívání pozemek 
nebo stavbu, kde se má podnik konat, 
h) termín a způsob následného úklidu mís-
ta konání podniku,
i) způsob zajištění obecných povinností při 
nakládání s odpady vzniklými při pořádání 
podniku1),
j) způsob zajištění podmínek stanovených 
zvláštními právními předpisy v  oblasti po-
žární ochrany2).
(3) Pro podniky stejného druhu, opakující 
se v  předem daných termínech na stejném 
místě, postačuje jedno oznámení, vztahují-
cí se na dobu nejvýše jednoho kalendářního 
roku.
(4) Pořadatel podniku uvedeného v Čl. 1 je 
povinen ustanovit osobu pověřenou k osob-
ní spolupráci s orgány veřejné správy a této 
osobě určit následující práva a povinnosti:
a) pověřená osoba je povinna být po celou 
dobu konání podniku přítomna na místě 
konání podniku a dostupná na určeném sta-
novišti nebo prostřednictvím oznámeného 
čísla mobilního telefonu,
b) pověřená osoba je oprávněna za pořada-
tele jednat s orgány veřejné správy ve všech 
věcech týkajících se organizace podniku, 
včetně vydávání pokynů k  regulaci nebo 
ukončení programu podniku.

Čl. 3
Účinnost
Tato obecně závazná vyhláška nabývá účin-
nosti 15. dnem po dni jejího vyhlášení.

Titul Jméno Příjmení Titul Jméno Příjmení
místostarosta starosta obce

skončil 6. ročník 
soutěže ve sběru 
hliníku…
Dne 18. června 2013 v  prostorách měst-
ského úřadu jsme slavnostně ukončili 
6. ročník soutěže pro školáky ve sběru hli-
níku. Tři nejúspěšnější kolektivy obdržely 
s rukou pana místostarosty Jana Buriánka 
pěkné věcné ceny.
Pro nezasvěcené, školáci v  průběhu škol-
ního roku sbírají hliník, který je součástí 
obalů zejména potravin.
Ve školním roce 2012–2013 se soutěže zú-
častnilo celkem 12 kolektivů dětí, z toho 4 
z Křesťanské mateřské školy, 3 z Mateřské 
školy na Paloučku a 5 ze ZŠ a ZUŠ Horaž-
ďovice Blatenská.
Společně se podařilo nashromáždit 172 kg 
hliníku.
Touto cestou bych ráda poděkovala těm, 
kteří se shromažďováním hliníku dětem 
pomáhají, hlavně rodičům a  učitelům, ne-
boť svým kladným přístupem se postarali, 
aby se soutěž pro děti stala atraktivní.
Zúčastněné kolektivy se podle množství 
nasbíraného hliníku umístily následujícím 
způsobem:
1. Ovečky, KMŠ 32,43 kg
2. Berušky, MŠ Na Paloučku 29,05 kg
3. Včelky, MŠ Na Paloučku 22,16 kg
4. Rybičky, KMŠ 20,28 kg
5. Broučci, KMŠ 18,10 kg
6. Ptáčata, KMŠ 10,74 kg
7.  1.A. ZŠ a ZUŠ Horažďovice Blatenská 

9,35 kg
8. Motýlci, MŠ Na Paloučku 7,65, kg
9.  1.B. ZŠ a ZUŠ Horažďovice Blatenská 

6,39 kg
10. 6.B. ZŠ a ZUŠ Horažďovice Blatenská 

6,19 kg
11. 6.A. ZŠ a ZUŠ Horažďovice Blatenská 

5,77 kg
12. 2.A. ZŠ a ZUŠ Horažďovice Blatenská 

3,92 kg
Všem zúčastněným děkujeme a  vítězným 
kolektivům blahopřejeme!

Ing. Anna Vachušková, 
Odbor životního prostředí

Zástupci vítěze s místostarostou
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Školy

křesťanská mateřská 
škola
Konec školního roku se blíží. Než uzavře-
me dveře naší školičky, absolvujeme a  re-
alizujeme v  závěru školního roku bezpo-
čet akcí. Na nudu si nemůžeme stěžovat. 
Školáci navštěvují jednou týdně plavecký 
výcvik v místním plaveckém bazénu, který 
ukončí koncem června. Část dětí podstou-
pila preventivní screeningové vyšetření 
zraku firmou Prima Vizus. Pozvánka do 
ZUŠ je vždy výjimečná, připravena jak pro 
děti, tak i  pedagogy, děkujeme. V  rámci 
bloku U  nás doma – semínko je malé mi-
minko – navštívila třída Broučků zahrad-
nictví Dendromeda manželů Zychových. 
Děti si prohlédly, jak se daří rostlinkám ve 
skleníku i  na záhonech. Poznávaly keře, 
květy i  sazenice zeleniny k  prodeji. Pří-
jemně si odpočinuly a  také dostaly něco 
dobrého na zoubek. Chcete-li se podívat, 
zajděte k novému mostu u Otavy, je to od-
tud k  Zychovým, kterým tímto děkujeme, 
co by kamenem dohodil. Blok – Poznává-
me naše město – otevřel prostor pro histo-
rii Horažďovic, pověsti a písně. Vyvrcholil 
návštěvou v muzeu. Expozice je překrásná 
a fundovaný výklad pana Červeného může-
me jen doporučit. Další třídy absolvovaly 
či ještě absolvují návštěvy v  přírodovědné 
stanici – nesou zvířátkům sušené dobroty, 
prohlédnou si, kde zvířátka bydlí a dozví se 
informace o  tom, jak žijí. Příjemný slovní 
doprovod obstarává paní Pánková. Škoda 
jen, že některá zvířátka jsou z  venkovních 
výběhů evakuována před velkou vodou 
a my je všechny nemůžeme vidět. Návštěva 
ze SRN pokračovala v projektu Krůček po 
krůčku do sousední země, v jehož rámci se 
děti seznamují s cizím jazykem. Červnový 
čas je věnován Dnu dětí v  ZŠ  Komenské-
ho s  množstvím sportovních a  zábavných 
stanovišť pro děti. Děkujeme vedení školy 
a  starším žákům ZŠ za pěknou přípravu. 
Na školní výlet nám nepřálo počasí, a  tak 
byl narychlo zrušen hrad Švihov (voda 
a  podmáčený terén) a  nahrazen hradem 
Rabí, ale nelitujeme a  poděkování patří 
paní Mgr. Kočí za rychlé zprostředková-
ní. Předškoláci absolvovali již pasování na 
školáky s  veselým divadelním představe-
ním a švédským stolem, plným dobrot, od 
šikovných maminek. Na škole probíhají 

dny otevřených dveří – tanečních a hudeb-
ně pohybových aktivit. Takřka na posled-
ní dny je pro školáky nachystáno tradiční 
spaní v mateřské škole přes noc s bohatým 
programem – hledání pokladu, soutěže, 
bobřík odvahy, návštěva bílé paní. Dále 
cyklovýlet předškoláků. Angličtináři se 
představí s programem z Čech až do Ang-
lie. Pomyslná tečka bude patřit poslední-
mu dnu školního roku – pátku 28. 6., kdy 
navštívíme kostel, spolu s  otcem Petrem 
a  poděkujeme za školní rok, také poprosí-
me o šťastné návraty všech.
Přejeme všem čtenářům – dětem a  jejich 
rodičům – slunné, klidné ve zdraví prožité 
prázdniny a dovolené a šťastné návraty.

Mgr. Alena Průchová, za křesťanskou 
mateřskou školu

střípky z paloučku
Je tady konec školního roku a  dětmi oče-
kávané prázdniny. U nás Na Paloučku nás 
čekají poslední dny, které prožijeme spo-
lečně s dětmi, které po prázdninách zahájí 
základní vzdělávání. Před krátkou dobou 
k  nám dnešní předškoláci přišli jako malé 
dětičky, kterým se stýskalo po svých ma-
minkách. Dnes jsou z  našich předškoláků 
děti, které si jistě najdou své místo v  další 
etapě svého života. Všem přejeme mnoho 
úspěchů.
V  závěru školního roku posíláme všem 
z  Paloučku mnoho pozdravů. Přejeme 
krásné letní dny a mnoho společných chvil 
při odpočinku. Upozorňujeme, že Palou-

ček bude v  provozu v  měsíci červenec, 
v srpnu bude provoz zajišťovat Křesťanská 
mateřská škola. Děkujeme všem za přízeň 
a skvělou spolupráci během celého končící-
ho školního roku. Těšíme se na vás v novém 
školním roce.

Marie Sládková

zŠ a zuŠ blatenská 
fotosoutěŽ zŠ blatenská
Letošní fotografická soutěž se nesla ve 
znamení DÍLA LIDSKÝCH RUKOU. Toto 
téma oslovilo celkem 16 žáků převážně 
osmého a  devátého ročníku, kteří zaslali 
dohromady 82 fotografií. Některé kolekce 
byly tak velké, že pro hodnocení bylo třeba 
vybrat jen nejlepší snímky. Spolu s  autory 
a  jejich spolužáky jsem sestavila kolekci 
37 fotografií, kterou jsem zaslala k posou-
zení asi 50 porotcům. Nakonec hlasovalo 
43 laiků, amatérských fotografů i profesio-
nálních výtvarníků. Někteří přidali komen-
tář. Například počítačový grafik Jan Kott-
man napsal: „…celkově se mi soutěžní fotky 
líbily a  všichni účastníci jsou moc šikovní.“ 
Akademický malíř Ludvík Kovář dodal: „Je 
těžké vybírat, úroveň se zvyšuje.“
První místo díky 96 bodům získala Andrea 
Hozmanová s  fotografií Vydra. Další čtyři 
fotografie měly o přibližně 40 bodů méně. 
Druhé místo získala Tereza Švehlová s Ví-
deňským kolem. O  třetí místo se dělí Jan 
Míčka se záběrem z Vyšehradského hřbito-
va a  Štěpánka Purschová se Sněhulákem. 
Páté místo obsadila Tereza Bendová s foto-
grafií Gotické okno. 
Jsem ráda, že si naši žáci uvědomují, že „dí-
lem lidských rukou“ je i negativní činnost, 

Vydra. Foto: Andrea Hozmanová
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Hřbitov. Foto: Jan Míčka

jak dosvědčuje snímek poškozené barokní 
sochy na nádvoří zámku. 
Pravdou je i to, co ke svým snímkům dodal 
Jan Čada: „Fotografie musejí být vyfoceny fo-
toaparátem, u kterého musí jakákoliv lidská 
ruka zmáčknout na spoušť. Takže to je práce 
lidských rukou.“
Děkuji všem mladým fotografům za jejich 
krásné snímky! Blahopřeji vítězům, kteří 
byli odměněni knihami, ale i všem ostatním 
ke schopnosti dívat se kolem sebe a zachy-
tit krásné okamžiky a věci!

Mgr. Blanka Štěrbová

Vídeňské kolo. Foto: Tereza Švehlová

tIp na skVělý Výlet
Součástí našeho školního výletu byla ná-
vštěva Památníku Antonína Dvořáka ve 
Vysoké u  Příbrami. Hrabě Kounic nechal 
postavit v 19. století malý zámeček jako let-
ní sídlo pro sebe, svoji rodinu a přátele. Na 
zámku často pobýval i  jeho švagr Antonín 
Dvořák, slavný český hudební skladatel. Ve 
Vysoké vznikla spousta jeho známých děl. 
Ve vile Rusalka prožil většinu z posledních 
dvaceti let svého života. 
Dnes je v zámečku mimořádně krásná ex-
pozice – vzpomínka na Antonína Dvořáka. 
Dobově zařízené salónky, projekční míst-
nosti, fotografie, obrázky, kostýmy, skleně-
ná svítící podlaha a klavír, na který hrávají 

významní hudebníci při koncertech. Hru 
na tento nástroj si mohla vyzkoušet i naše 
spolužačka Klárka. Dvořákova hudba pro-
vází návštěvníky po celou dobu prohlídky 
Památníku. 
Zámeček je obklopen hezkým anglickým 
parkem, ze kterého vede krásná lesní ces-
ta k  nedalekému Rusalčinu jezírku. Přálo 
nám počasí, takže jsme si výlet užili a o to 
víc se nám ve Vysoké líbilo. 

Jitka Doláková a Nikola Gronová, 
8. B, ZŠ Blatenská

Před zámečkem. Foto Mgr. B. Štěrbová

zŠ komenského
apríloVá laťka
V úterý 30. dubna se utkali žáci naší školy 
s kamarády z Blatenské ve skoku vysokém. 
Boje to byly občas těsné a je třeba všechny 
účastníky pochválit za jejich nadšení. Jako 
vždy se soutěžilo v hale ZŠ Blatenská, jeli-
kož naše minitělocvična by nebyla schopná 
pojmout tolik závodníků, natož diváků. 
Dalším důvodem je, aby si děti zkusily ná-
běh ve větším prostoru, a tím se připravily 
na Pohár rozhlasu. Celou akci vedl pan uči-
tel Herman, který byl i hlavním organizáto-
rem, a k ruce mu byl pan učitel Šebek, který 
zajišťoval technické vybavení a  střídal ho 
i jako hlavního moderátora.
První začali mladší žáci a  žákyně, tj. 6. 
a  7.  ročníky, kolem 11. hodiny se teprve 
dostali na řadu ti starší – 8. a 9. ročníky. Je 
třeba poděkovat všem našim závodníkům, 
kteří se nestyděli a vystoupili před ostatní-
mi, protože to není jen tak! Asi byste se di-
vili, kolik dětí se zapíše na startovní listinu 
a ráno, v den soutěže, se přijdou škrtnout. 
Nikdo se na ně nezlobí, protože na naší ško-
le je tato soutěž jako každá jiná dobrovolná, 
a  nikoho nenutíme. Je jasné, že ne každý 
ustojí trému a na start nastoupí. 
Velmi si vážíme všech a oceňujeme ty, kteří 
se odhodlali dobrovolně si „namlátit“ záda 
a další citlivé části těla a doslova nesou svoji 
kůži na trh. V dnešní době je totiž na jiných 
školách běžnou praxí, že žák prostě účast 

a reprezentaci na soutěži odmítne, protože 
se mu prostě jen nechce a nebude se někde 
ztrapňovat!
U  nás na škole jsem se s  tímto nesetkala 
a věřím, že: „ Toho bohdá nebude!“ 
Někdo možná namítne, že do toho děti jdou 
jen pro to, aby se „ulily“ ze školy. Proč by se 
ale od prosince trápily téměř každou hodi-
nu „těláku“ s  tou proklatou tyčí, která jim 
dělá takové šrámy na těle a možná i na duši? 
A proč by si samy říkaly ještě o další hodiny 
tréninku, i  když už nebyly v  plánu, jelikož 
mi jich už bylo líto? A proč by si chtěly dob-
rovolně dopisovat všechno učivo, které ten 
den zameškají? Je to jednoduché – oni mají 
atletiku rádi a jsou soutěživí. 
„A vo tom to je!“ A jak to vlastně dopadlo? 
Mladší žákyně
1. Bernatová Helena – ZŠ Blat.  130 cm
2. Panušková Martina – ZŠ Kom.  125 cm
3. Chalušová Eva – ZŠ Kom.  120 cm
3. Lišková Kristýna – ZŠ Kom.  120 cm
5. Klimentová Michaela ZŠ Kom.  120 cm
6. Hanzíková Kateřina – ZŠ Kom.  115 cm
Mladší žáci
1. Zavřel P. – ZŠ Blat.  135 cm
2. Caprata Petr – ZŠ Kom.  130 cm
3. Hájek M. – ZŠ Blat.  130 cm
4. Kylián Petr – ZŠ Kom.  130 cm
5.–6. Štěch J. – ZŠ Blat.  130 cm
5.–6. Bartheldy M. – ZŠ Blat. 130 cm 
Starší žákyně 
1. Štěchová Tereza – ZŠ Kom.  135 cm
2. Šrámková Tereza – ZŠ Kom.  135 cm
3. Kyliánová Anita – ZŠ Kom.  125 cm
4. Nosková Simona – ZŠ Blat.  120 cm
5. Černá Eva – ZŠ Blat.  115 cm
6. Šabková Lucie – ZŠ Blat.  115 cm
Starší žáci 
1. Ondrejička Martin – ZŠ Blat.  155 cm
2. Boček Jan – ZŠ Blat.  155 cm
3. Vaněček David – ZŠ Blat.  155 cm
4. Chalupný Jakub – ZŠ Kom.  155 cm
5.–6. Kocek Lukáš – ZŠ Blat. 150 cm
5.–6. Křesák Jiří – ZŠ Blat. 150 cm

Jiřina Stichenwirthová,
ZŠ Komenského, Horažďovice 

letos Chybělo Štěstí
2. května 2013 nastoupila fotbalová muž-
stva naší školy do zápasů okrskového kola 
oblíbeného turnaje Mc Donald ś  Cup. 
Bohužel počasí fotbalu nepřálo, a  proto 
se utkání odehrála v  tělocvičně ZŠ a  ZUŠ 
Blatenská ul. v  Horažďovicích. V  katego-
rii A (1.–3. třída ZŠ) zvítězili naši kluci nad 
družstvem ZŠ a  MŠ Chanovice 1:0 a  nad 
ZŠ a  ZUŠ Blatenská ul. 7:1. Díky skvělé-
mu kolektivnímu výkonu si zajistili nejen 
jasné vítězství ve své skupině, ale i postup 
do okresního kola soutěže. Nejlepším střel-
cem kategorie A se se 3 góly stal náš Štěpán 
Urban. Dalšími skórujícími byli: J. Reindl, 
M. Šedivý a A.Faltys. 
Kategorie B (4.–5. třída ZŠ) byla o pozná-
ní těžší. Naši fotbalisté se postupně utkali 



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 6/2013 | 10

s  týmy: ZŠ Nalžovské Hory, ZŠ Pačejov, 
ZŠ  a  ZUŠ Blatenská. Jediné vítězství jim 
vyneslo 3. místo ve skupině, postup do 
okresu jim tak unikl. Jádro týmu však tvoří 
žáci 4.  třídy, proto věřím, že příští rok do-
sáhnou na postup. 
Na hřišti v Mochtíně se 14. 5. 2013 utkalo 
v  okresním finále tradiční soutěže v  mi-
nifotbalu Mc Donald ś  Cup 2012/2013 
16 nejlepších školních týmů, které vzešly 
z okrskových kol. V kategorii A nastoupilo 
8 družstev. V základních skupinách se hrá-
lo systémem každý s  každým, pak násle-
dovaly dva semifinálové zápasy a  nakonec 
zápasy o  konečné pořadí. Naši fotbalisté 
prohráli až v boji o konečné 3. místo s Ko-
lincem a odvezli si z Mochtína nepopulární 
4. místo. Za předvedené výkony si všichni 
hráči zaslouží velkou pochvalu a  dík za 
vzornou reprezentaci školy. 
Děkujeme panu učiteli Šebkovi za uspo-
řádání a  vedení okrskového kola, panu 
Šedivému za trenérské rady a  panu učiteli 
Frühaufovi za tréninky, rady a  dodávání 
dobré nálady. 
Soupiska kategorie A: Adam Faltys – střed 
zálohy, Štěpán Urban a  Ondřej Polena – 
obrana, Martin Šedivý a Jan Reindl – útok, 
Aleš Rojt – brankář, střídající: Matouš Ja-
nus – útok, Jirka Stupka – útok, Milan Nie-
bauer – záloha. 

Adam Faltys

střední škola 
oselce prezentuje 
zručnost svých žáků 
na veřejnosti
Absolventi oborů Uměleckořemeslné zpra-
cování dřeva a  Uměleckořemeslné zpra-
cování kovů ukončili studium na Střední 
škole v  Oselcích, kde prokázali nejen vě-
domosti, ale hlavně dovednosti získané po 
dobu studia. Letošním tématem praktické 
maturitní zkoušky byly interiérové doplň-
ky. Základem přípravy byla technologická 

dokumentace, která obsahovala zhotovení 
výkresů, výpočtů hmotnosti a seznam ma-
teriálů potřebných pro zhotovení maturit-
ního výrobku. Studenti uměleckořemesl-
ného zpracování dřeva měli za úkol vyrobit 
zrcadla různých uměleckých slohů. Jejich 
kolegové z  uměleckořemeslného zpraco-
vání kovů zhotovili kované výrobky denní 
potřeby, jako je stůl, židle, krbové nářadí 
apod. Všechny jejich práce můžete shléd-
nout také na webových stránkách naší ško-
ly www.stredniskolaoselce.cz. 
O maturitní a ročníkové práce našich žáků 
je zájem, což potvrzují jak zakázky, tak i vý-
stavy, na které jsme pravidelně zváni. Jednu 
z těch letošních pořádá Národní památko-
vý ústav v Českých Budějovicích, kde před-
vádíme výrobky provedené starými tech-
nologiemi, a to do 28. 6. 2013. Tato výstava 
nese název„Štafířství a intarzie“ s podtitu-
lem „kouzlo a taje pozapomenutých řeme-
sel“ se zabývá skládáním různobarevných 
dřev do ornamentů a povrchovou úpravou 
(zlacením, barvou, pokovováním, apod.). 
Práce našich studentů můžete vidět také na 
výstavě v Přešticích v Domu historie Přeš-
ticka, která byla zahájena 6. června a končí 
15. září. Stálá expozice výrobků se nachází 
i v galerii v prostorách naší školy. 
S prací našich žáků se můžete setkat i na 
veřejně přístupných místech. Jednou 
z  posledních zakázek našich studentů ze 
čtyřletého studijního oboru Uměleckoře-
meslné zpracování kovů – práce kovářské 
a zámečnické je kovaná mříž, kterou mů-
žete spatřit v Horažďovicích ve vchodu do 
zámeckého Parkánu (viz foto). Nevyrábí-
me pouze kované výrobky, ale i zámečnic-
ké, což dokládá nepřehlédnutelná reklam-
ní deska u  vjezdu na fotbalový stadion 
v Horažďovicích.

Miroslav Lávička

Foto: M. Demela

Nová brána. foto: J. Wallner

spolky 

milé maminky, 
přijďte se podívat a pohrát si s vašimi ma-
lými dětmi do našeho Mateřského cent-
ra Dráčkov, Žižkova ulice, Horažďovice 
(www.drackov.webnode.cz).
Máme novinku. Každou středu o  prázd-
ninách budeme mít pro Vás otevřeno od 9 
do 12 hod.
V  červnu jsme pořádali Dětský mini den. 
Velmi děkujeme za finanční příspěvek Městu 
Horažďovice a Kulturnímu středisku Horaž-
ďovice – Libuši Mužíkové za velkou ochotu. 

Jitka Chalupná
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myslivecký kroužek 
soutěžil o zlatou srnčí 
trofej
25. 5. 2013 se myslivecký kroužek při 
DDM Horažďovice zúčastnil okresního 
kola soutěže Zlatá srnčí trofej. Soutěž je 
každoročně vyhlašována ČMMJ pro čle-
ny kroužků mladých přátel myslivosti 
a ochránců přírody, stejně tak i pro všech-
ny jednotlivce, kteří mají zájem o  mysli-
vost, přírodu a její ochranu.
Letošní ročník se konal na střelnici OMS 
Klatovy v  Lubech za rekordní účasti 
32 soutěžících dětí.
Náš kroužek reprezentovalo 12 soutěžících.
Po slavnostním zahájení následovalo roz-
dělení do kategorií podle věku a vše mohlo 
začít.
Soutěž se skládala ze dvou hlavních čás-
tí, a  to vědomostního testu, který prověřil 
znalosti z  myslivecké výchovy, myslivec-
kých tradic, zoologie, botaniky, kynologie 
a  střelectví. Druhou částí byla praktická 
naučná stezka, která vedla okolním lesem, 
kde děti poznávaly zde rostoucí stromy, 
keře, rostliny, položené shozy zvěře a  zví-
řata na fotografiích. Po návratu násle-
dovala kynologická část zpestřená o  živé 
psí pomocníky. Pak ještě střelba ze vzdu-
chovky na terč, která je potřebná hlavně 
u  nerozhodného výsledku, tak co kdyby… 
a  je dobojováno. Po dlouhém čekání na 
vyhodnocení, kráceném občerstvováním 
a  průzkumem okolí, jsme se dočkali. Ta-
kový úspěch asi nikdo nečekal, i  když bez 
poháru se nikdy domů nepřijelo.
Výsledky: 
kategorie Mini (1.–2. třída) 
– neurčuje se pořadí
kategorie A (3.–5. třída)
1. místo – Kateřina Šimánková – kroužek 
Horažďovice
2. místo – Michal Kučera – kroužek Horaž-
ďovice
3. místo – Jaroslav Vlček – kroužek Horaž-
ďovice
kategorie B (6.–9. třída)
1. místo – Miroslav Kortus – kroužek Kaš-
perské Hory
2. místo – Štěpánka Kováříková – kroužek 
Horažďovice
3. místo – Václav Soukup – kroužek Horaž-
ďovice
Vítězové z  kategorií A  a  B budou repre-
zentovat okres Klatovy na národním finále 
soutěže Zlatá srnčí trofej 2013. V červenci 
budeme držet Katce palce, protože bude 
zastupovat i  náš myslivecký kroužek Ho-

ražďovice. Doufáme, že bude v  národním 
finále úspěšná jako Štěpánka v roce 2009, 
kdy obsadila krásné 11. místo.
Soutěžícím ještě jednou blahopřejeme za 
krásné výkony, kterými nám dokázali, že 
čas strávený na mysliveckém kroužku pro 
ně není jen zbytečně zabitým odpolednem.
Všem přejeme krásné prázdniny plné zážit-
ků a pěkného počasí.

Naďa Soukupová, 
vedoucí mysliveckého kroužku

kroužek mladých 
hasičů
Další soutěžní rok nám skončil a my může-
me bilancovat, co se nám povedlo a  v  čem 
se musíme ještě zlepšit. Družstvo mladších 
potvrdilo svoji loňskou formu a obsadilo 2. 
místo. Družstvo starších v soutěžích se drží 
ve středu tabulky. V současné době je to ma-
ximum, co můžou. Větší část členů družstva 
je z kategorie mladších. Každý ví, v čem má 
nedostatky a  o  prázdninách na tom zapra-
cují. Hned se můžou předvést 19. října na 
soutěži, která se bude konat po dlouhé době 
v Horažďovicích, na Panské zahradě a v pro-
storu parku na Ostrově.
O  prázdninách nás čeká týdenní tábor 
s Otaváky a doufáme, že letos nám bude více 
přát pěkné počasí.
Po prázdninách začne kroužek ve čtvrtek 
12. září od 15.30 hodin. Doufáme, že se zase 
uvidíme ve staré sestavě a přibudou noví zá-
jemci o práci v kroužku mladých hasičů.

Jiří Chaluš

hasiči slavili 
a vzpomínali
V  rámci oslav 135. výročí založení Sboru 
dobrovolných hasičů v Horažďovicích byla 
Sdružením hasičů Čech, Moravy a  Slez-
ska doporučena V. propagační jízda do 
Plzeňského a Severočeského kraje se star-
tem u nás 31. května 2013. 
Od loňského listopadu jsme začali s  pří-
pravou. Bylo to mnoho a  mnoho hodin 
a schůzek. Časně ráno, v pátek 31. května, 

začalo velké hemžení ve zbrojnici a  jejím 
okolí. Budíček pro ubytované byl prove-
den obnovenou dechovou hudbou Ota-
vanka, která také odvedla v  pochodovém 
rytmu zúčastněné na náměstí a  zpět, po-
tom koncertovala na nádvoří ve zbrojnici. 
Po vítání hostů a delegací byl seřazen prů-
vod, který se odebral za doprovodu policie 
na náměstí. V  čele byly neseny prapory, 
jely historické vozy, pochodovaly místní 
mažoretky, hudba a hasičstvo. 
Na náměstí před městským úřadem byla 
postavena tribuna, na které již čekali vzác-
ní hosté z řad hasičů a civilních osobností. 
Přivítání a  představení provedl komentá-
tor, následovaly ukázky mažoretek a krát-
ké projevy starosty města, starosty sboru, 
starosty sdružení a  dalších. Po nich byl 
náš historický prapor z roku 1896 dekoro-
ván stuhou II. stupně samotným starostou 
sdružení ing. Karlem Richterem. Prapo-
rec, který byl přivezen firmou Alerion, 
byl předán zmíněnému starostovi, tím byl 
předán veliteli jízdy a pak dekorován dvě-
ma stuhami. Jedna byla od sboru a druhá 
od města Horažďovice. Následovala ukáz-
ka hasičů z  Oselec se starou zápřahovou 
stříkačkou (pajtlovačkou) a  naši mladí 
hasiči předvedli útok se třemi barevnými 
vodními proudy. 
Následoval odchod a  odjezd z  náměstí. 
Prapory a  hudba odbočily do zbrojnice, 
vozy odjely před hřbitov. Pěší se shromáž-
dili u hřbitova a průvod se vydal ke hrobu 
bratra hasiče Matěje Mayera, zakladatele 
sboru a  velkého činovníka hasičstva, kde 
stála čestná stráž. V  čele byly neseny dva 
věnce, které byly položeny na zmíněný 
hrob. Jeden byl od Ústředního výboru 
svazu, druhý – společný – od města a ha-
sičů. Závěrem byla přednesena pietní 
vzpomínka. Ještě v předvečer byla polože-
na kytice na hrob spoluzakladatele sboru 
bratra hasiče Stanislava Mayera. Po této 
akci konvoj vozů odjel směrem Velký Bor, 
Defurovy Lažany, Oselce, odkud se vrátil 
náš doprovod a propagační jízda pokračo-
vala do Přeštic, Plzně a skončila 2. června 
v  Krupce. Závěrečné oslavy v  Litoměři-
cích 8. června se bohužel neuskutečnily 
kvůli povodním. 
Naše oslavy pokračovaly ve zbrojnici, kde 
byly různé hry pro děti a  pro celou veřej-
nost byl den otevřených dveří. Bylo zajiš-
těno i  občerstvení. V  podvečer se konala 
slavnostní schůze k  tomuto výročí, při 
které byla v  krátkosti připomenuta his-
torie sboru za uplynulých 135 roků a  od-
měněno různými vyznamenáními bylo 
několik členek a členů. Obdrželi jsme upo-
mínku od našich spolubojovníků z Králo-
va Dvora, s nimiž máme družbu 35 roků, 
a  pozornosti si také odvezli od našeho 
sboru. Den byl zakončen v družné zábavě 
s  harmonikami. Škoda jen, což mě mrzí, 
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náměstí na plakátech
V  předchozím čísle Horažďovického obzoru 
jste si mohli přečíst článek starosty města 
pana Karla Zrůbka s  názvem „Náměstí na 
plakátech“. V něm okomentoval článek s ná-
zvem „Nevyhodilo město 48 550 Kč za zbyteč-
ný průzkum veřejného mínění?“ zveřejněný 
v  občasníku HDinfo 2 vydaném Sdružením 
nezávislých kandidátů VOLBA 2010. Pan 
starosta uvádí, že jde o nepravdivé informace, 
škoda je, že neuvedl jaké, jelikož zveřejněné 
statistické údaje byly převzaty z jeho článku. 
Původním záměrem našeho sdružení bylo 
prosadit svolání veřejného shromáždění, 
kde by se s občany mohly prodiskutovat ná-
zory na budoucí vzhled Mírového náměstí. 
Návrh na průzkum veřejného mínění před-
nesený za Radu města byl horší variantou, 
jak by se mělo s  občany komunikovat (jeli-
kož nejde o diskusi). Na zasedání Zastupitel-
stva města to byl, z mého pohledu, ale jediný 
možný schválitelný kompromis, jak získat 
alespoň nějaký názor na toto téma, a proto 
jsem pro něj hlasoval. Hlavním předmětem 
kritiky v našem článku není průzkum veřej-
ného mínění jako takový, ale forma jeho pro-
vedení a  nízký počet odpovědí od obyvatel 
města, který byl následně vydáván za „hlas 
lidu“. Stejně tak fakt, že byla v  rámci prů-
zkumu dotazovaným předkládána vizuali-
zace jiné než finální podoby náměstí, která 
byla prezentována v Horažďovickém obzoru 
v srpnu 2012. Tyto skutečnosti vedly k tomu, 
že takto provedený průzkum veřejného mí-
nění je ve výsledku bezcenný.
Možná by ze strany vedení města bylo vhod-
né se věcně vyjádřit na stránkách Horažďo-
vického obzoru i  k  ostatním ožehavým té-
matům zveřejněným „opozicí“ v  HDinfo 2. 
Zatím však veřejná diskuze nenastala ani na 
zastupitelstvu ani v minulém čísle Horažďo-
vického obzoru.

Miloslav Chlan, předseda Sdružení nezávis-
lých kandidátů VOLBA 2010

náměstí, náměstí....
Souhlasím s velmi citlivou úpravou náměstí, 
ale se zachováním zelené části. Velmi si vá-
žím práce architekta pana Vávry za jeho po-
řady v ČT, kde nás seznamuje s architektu-
rou, ale i s přírodou v naší republice. My tuto 
část přírody, zeleně, máme přímo v  centru 
města a tu si necháme zničit? To nechápu já 
a ani moji známí.
V minulém čísle Horažďovického obzoru vy-
šel článek Parčík. To byl ale guláš! Ale sou-
hlasím s  jeho autorem, že některé záhony 
za minulého režimu byly nevkusné! Byly ale 
také záhony plné hezkých květin. Staral se 
o ně městský zahradník. Dnes, vystudovaný 
zahradník, jezdí s  multikárou a  vyváží od-
padkové koše. Ohánět se politickou situací, 
kdy bylo co postaveno, můžeme začít bourat 
od severu k jihu, od východu na západ. 
Chtěl bych autora upozornit, že i  v  našem 
hezkém městě se vaří dobrá káva. To on ale 
neví, neboť tady nežije. Pro jeho informaci: 
je zde hezká cukrárna CAFFÉ ČOKOLÁDA 
s  dobrým posezením, nápoji, vynikajícími 
zákusky, zmrzlinou, kávou. Má otevřeno 
od pondělí do neděle. Naše město je malé 
a  hezké, nemusí ho hyzdit zbytečné beto-
nové plochy. Tím „světovost“ nedohoníme. 
Přestaňte proto pánové polemizovat o  ná-
městí a  hledejte způsoby, jak zajistit práci 
pro obyvatele. Možností máte dost.
Nakonec bych se chtěl zeptat: „Jirko, Karle, 
Milouši, také máte vybetonovanou zahrád-
ku a  dvorek? Nemáte? Co to? Nemeškejte, 
betonujte!“

Josef Valvoda st., zdejší rodák 

klub „nebuď sám“ 
O  prázdninách budou akce, které pořá-
dáme, omezené, přesto doufáme, že Vás 
některá osloví. 
17. 7. středa – Výlet do Kolovče a  na 
Bolfánek. Společně navštívíme muzeum 
techniky a řemesel s ukázkou ruční výroby 
keramiky, proslulý mlýn na přemílání sta-
rých bab na mladá děvčata. Dalším cílem 
bude rozhledna Bolfánek stejně jako cuk-
rárna v blízkých Klatovech. Odjezd v 8.00 
hod. od DPS Palackého 1061. Příspěvek 
na dopravu je 110 Kč, vstupné do muzea je 
50 Kč. Zájemci hlaste se v kanceláři OCH.
22. 7. pondělí – Holky v akci. Pokračuje-
me v oblíbeném cyklu společného pečení, 
kde vyzkoušíme osvědčené recepty z  na-
šich domácností. Pečení zakončíme pose-
zením při kávě a ochutnávkou našeho díla. 
Začínáme ve 13.30 v jídelně DPS Palacké-
ho. Příspěvek na suroviny činí 10 Kč.
25. 7. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi. 
Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti o České 

zaJímaVostI

procházky 
po horažďovicích
Vzpomíná pan JaroslaV fIsChl 
Procházka číslo 1
Navrhuji naši procházku začít na náměstí. 
Mimochodem, za mých mladých let nazý-
valo se „Ring“. (Kde jsi byl – „na rynku“, 
kam jdeš – „na rynk“ apod.). Tedy jsme na 
náměstí u kostela. Tady bývaly svého času 
obrovské a nádherně kvetoucí kaštany a ty 
tvořily krásný stín ve dnech parného léta.
Když jsem přemýšlel, jak začít moje vy-
právění, dal jsem, jak se říkalo „pré“, tj. 
volnost, mým vzpomínkám a první, která 
mě napadla, byla o  svatbách v  horažďo-
vickém kostele. A  víte, jak věděli občané 
města, jak vysoké věno dostávala nevěsta? 
To se dozvěděli podle množství kočárů, 
které vozily svatebčany na požehnání. Ne-
nalézám odpověď, odkud všechny ty ko-
čáry pocházely, bohatá nevěsta měla jich 
alespoň 10. Ano, deset parádních kočárů, 
deset párů krásných koní s chocholem na 
hlavě, deset kočích, kteří se více podobali 
anglickému lordovi s  vyleštěným cylin-
drem na hlavě a v „toxido“ obleku. A to ne-
mluvě o oblečení nevěsty, ženicha a rodičů 
a pozvaných hostů. To nebyla jen veselka, 
to byla též módní přehlídka. Nutno bylo, 
potichu, upozornit diváky, že ty obleky 
dam šil pan Havel s jeho švadlenkami. Pan 
Havel byla široko daleko známá osobnost, 
která stanovila standard obleku horažďo-
vických měšťanek a udávala směr módy po 
celém kraji a mimo něj. Městské krasavice 
se chlubily „ušito u Havla“. Rodina Havlů 
bydlela v ulici Jiřího z Poděbrad. A zpět na 
náměstí, „na ring“. Jdeme směrem k ulič-
ce, na plánu města nemá jméno, ale její po-
kračování nazývá se „Hradební“. Na rohu 
domu byla cukrárna pana Prumera, nebo 
snad jmenoval se Pruner? V  Horažďovi-
cích byly dvě cukrárny, ta Prumeroc a dru-
há rodiny Marků u Červené brány. Později 
přestěhovali se do domu, který už neexis-
tuje a byl naproti nynější četnické stanici. 
Pokud dnes mohu posuzovat, mezi oběma 
cukrárnami nebyla konkurence. Proč? 
Oba dva mistři měli své nenapodobitelné 
kousky. Pan Prumer dělal jedinečné indi-
ány, zatímco pan Marek vyráběl svůj mi-

že se nedostavil nikdo z městského úřadu, 
aby poděkoval za vše, co hasiči pro město 
a okolí dělají. 
Rád bych poděkoval Střední škole Horaž-
ďovice, zvláště ak. mal. Ludvíku Kovářovi 
a  jeho třídě za zpracování návrhů na pla-
káty a  pozvánky k  135. výročí SDH a  V. 
propagační jízdě a  všem, kteří se podíleli 
na přípravě oslav. 
20. června před 40 roky opustila řady po-
žárníků ve věku 35 let naše členka, paní 
Emilie Halmlová, která ve výboru sboru 
byla členkou revizní komise a  členkou 
okresního výboru Svazu požární ochrany. 
Čest její památce!
Krásné léto vám všem a  v  září se těším 
opět s  vámi nad řádky v  Horažďovickém 
obzoru. 

Karel Halml 

republice zábavnou formou. Jídelna DPS 
Palackého 1061 od 13.30 hod.
KONTAKT: 376 512 596

Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice
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strovský kousek, byl to punčový dort a též 
jedinečná zmrzlina.
K  Markům se ještě navrátíme, zatím pů-
jdeme pár kroků směrem k  Hradební, 
a  pokud se nemýlím, ve třetím domě byl 
obchůdek pí. Raškové. Paní Rašková, po-
kud mi paměť dosud slouží, byla vdova po 
padlém vojínovi v prvé světové válce. V je-
jím obchůdku bylo možno nakoupit svíčky 
všech druhů, barev, velikostí, posvěcené a
obyčejné apod. Moje první učitelka v prv-
ní třídě obecné školy byla dcera pí. Raš-
kové jménem Marta. Považuji za svou po-
vinnost připomenout tuto slečnu učitelku, 
neb byla to učitelka tělem i  duší. Zima 
roku 1939–40 byla velmi krutá, spousty 
sněhu a  mrazy znemožnily vyučování ve 
škole. Všechny školy v  Horažďovicích se 
zavřely, mimo první třídu slečny Raškové. 
Ta uspořádala třídu v  kuchyni své matky 
a vlastnoručně vodila tam své žáčky. Tam 
seděli jsme kolem stolu, trochu se učili, 
trochu paní učitelka četla nám povídky, 
starší paní připravila nám teplý čaj a  tak 
po celou dobu toho zlého počasí. Myslím, 
že trvalo tak týden nebo 10 dnů.

Jaroslav Fischl

Vzpomínka na 
františka prunera
Pocházel z  rozsáhlého Gregorovsko-Pru-
nerovského rodu, jehož zakladatelem byl 
Matěj de Gregor narozený v roce 1603. Pru-
nerovská větev do něho vstoupila Řehořem 
Prunerem z  Lomnice u  Třeboně po roce 
1660. Do Horažďovic přišli Prunerovi v roce 
1763, kdy Jan Pruner koupil dům č. 47 a stal 
se místním měšťanem. Jeho potomek Karel 
Pruner, Františkův dědeček, byl znameni-
tým hudebníkem a  jedním ze zakladatelů 
orchestru Pěveckého spolku Prácheň, který 
poprvé hrál na veřejnosti v roce 1894.
František Pruner byl nemanželským synem 
Ludmily Prunerové a garážmistra Františka 
Sadila. Ten tři měsíce před dohodnutou svat-
bou zasnoubení zrušil, oženil se s  bohatou 
vdovou a odstěhoval se do Klatov. To těžce 
poznamenalo celý Františkův život. Nikdy 
svému otci neodpustil, neviděl ho a nepřijal 
ani jeho dědictví. Se svou matkou žil v nou-
zi a nesl cejch nemanželského dítěte, který 
se v té době na malém městě nepromíjel. Ač 
byl velmi zvídavý a nadaný, nemohl pomýš-
let na vyšší vzdělání. Absolvoval čtyřletou 
měšťanskou školu v  Horažďovicích a  vyu-
čil se na obchodního příručího a  aranžéra. 
Nepoznal výchovu tvrdou otcovskou rukou 
a vedl poněkud svérázný život. Často měnil 
zaměstnání, byl dělníkem u pece v hydčické 
vápence i  lamačem kamene v  lomu u  Hej-
né. Později se vypracoval i  do úřednických 
profesí. Krátce pracoval u  městského sou-
du v prvním patře domu, kde bydlel. V roce 
1946 mu zemřela matka. Po absolvování 

vojenské služby se na přímluvu výpravčího 
Benetky dostal do Plzně, kde u  Správy že-
lezničního stavitelství se stal normovačem. 
Po absolvování dvouletého kurzu oboru sta-
vitelství pracoval jako vedoucí ekonomiky 
práce. Od svého zaměstnavatele dostal byt 
v ulici Ke Kukačce, v domě, který postavila 
železniční správa pro své zaměstnance. 
František Pruner se oženil s Blankou Šma-
tovou z Horažďovic, která byla dcerou vojen-
ského trubače. Vychodila dívčí měšťanskou 
školu v místním klášteře Školských sester de 
Notre Dame a  absolvovala rodinnou školu 
ve Strakonicích. František s ní prožil mnoho 
let, chvíle dobré i zlé. Obětavě o ni pečoval, 
když ji postihla mozková příhoda a  ztratila 
paměť i řeč. Svou láskou a vírou ji vrátil do 
života. Sám prodělal několik vážných nemo-
cí a těžkých operací. Přesto se dožil vysoké-
ho věku. Zemřel v Plzni 25. 10. 2012. Blanka 
ho přežila o pouhé 4 měsíce. Jejich manžel-
ství zůstalo bezdětné.
S  Františkem Prunerem jsem se znal od 
dětství a  mládí. Bydleli jsme na společné 
chodbě ve druhém patře domu č. 2 na ná-
městí vedle městské radnice. Pod námi byl 
soud a šatlava. Dnes je tento dům připoje-
ný k radnici a slouží městské správě. Naše 
kamarádství posilovalo i společné členství 
ve skautském oddíle vedeném Jaroslavem 
Cvachem. Když jsem v době druhé světové 
války v  roce 1942 odešel do Prahy, ztratil 
jsem s  Františkem kontakt a  dlouhá léta 
nevěděl nic o  jeho životě a  práci. Setkali 
jsme se až po roce 1990 náhodně v  Ho-
ražďovicích. Navázali jsme pravidelný ko-
respondenční styk, který trval až do jeho 
smrti. V důchodovém věku se František in-
tenzivně věnoval amatérské výtvarné tvor-
bě a literární činnosti. Vyhotovil velký po-
čet černobílých i barevných koláží a napsal 
desítky kratších básní a epigramů. Témata 
jeho díla svědčí o širokých znalostech řady 
oborů. Ve svých pracích glosoval i součas-
né světové dění a  události v  našem státě. 
Námětem mu byly i  vzpomínky na rodné 
město. Většina jeho prací je poznamená-
na smutkem v  duši a  skeptickým viděním 
světa, což je nepochybně odrazem prožitků 
z dětství v chudobě domova. 

Ing. Karel Jiří Němec 

Z epigramů Františka Prunera: 
Jsem spokojen 
Když nyní myslím na svůj věk, 
nenadávám, nemám vztek,
jsem šťastný poutník na zemi
vděčný za každý den, věřte mi. 

Hrabal 
Víra osvícených myslitelů 
posouvá náš svět vpřed. 
Díky literárním pábitelům 
stále znovu bych Hrabala čet. 

poslední sloVo

„padesát let po té“
V letošním roce oslavujeme 1150 výročí pří-
chodu svatých bratří Cyrila a  Metoděje na 
Velkou Moravu. Připomínáme si, že jejich 
příchodem došlo ke kulturnímu povznesení 
země, sestavili písmo a  dali základ slovan-
ské literatuře. Svatý Metoděj přeložil sbírku 
zákonů zvanou „Nomokanon“, která měla 
vnést řád do života společnosti. Tento „Záko-
ník“ například bránil manželským rozlukám, 
sňatkům mezi příbuznými a  zvláště chránil 
rodinný život. Našim věrozvěstům a  jejich 
spolupracovníkům zejména šlo o  rozšíření 
a prohloubení křesťanství.  
My zde v  Horažďovicích máme k  výročním 
oslavám tak trochu blíž, neboť na nedaleké 
Práchni je kostel svatého Klimenta podle 
pověsti posvěcený svatým Metodějem, jehož 
věrným přítelem a spolupracovníkem byl pa-
tron našeho města svatý Gorazd. Tohle jsou 
skutečnosti celkem známé, ale já bych se nad 
tím vším chtěl zamyslet tak trochu z  jiného 
úhlu pohledu, a sice co se může stát, když si 
nevážíme nadčasových hodnot a darů.
Byzantská misie byla pro nás skutečně ve-
likým darem, přínosem, jenomže někteří 
naši představitelé, jak píší Fuldské letopisy: 
„si hleděli svého prospěchu“. Kníže Svato-
pluk podlehl své ctižádostivosti a  spojil se 
s Němci. Když bavorští biskupové v roce 870 
zajali a odsoudili Metoděje, Svatopluk s tím 
souhlasil. Prostě nikde nečteme, že by se byl 
svého arcibiskupa zastal a  podpořil ho, ba 
právě naopak, vždy podpořil ty, kteří Me-
toděje napadali. Po smrti svatého Metoděje 
útočili na jeho nástupce svatého Gorazda. 
Bulharská legenda cituje výroky nepřátel: 
„Pojďte a potlačme Gorazda a nastrojme mu 
úklady, neboť jeho život není podobný s  na-
ším…“ Konečným výsledkem nedocenění 
díla svatých bratří a  všech mocenských in-
trik byl zánik Velké Moravy v roce 906. His-
torik Blažej Ráček ve své knize Českosloven-
ské dějiny píše: „Tak zanikla slovanská říše 
v Podunají, do níž byly zasazeny plodné štěpy 
západní i  východní vzdělanosti. Byl to slibný 
náběh k lepšímu životu našeho národa, leč su-
rový soused a vlastní nevědomost a nesvornost 
učinily všemu konec. Zánik velkomoravské říše 
byla největší politická pohroma našeho náro-
da, již nenapravilo celé tisíciletí.“
Prostě jsou hodnoty, kterých si máme vá-
žit, které máme chránit a  které se máme 
snažit předat dalším pokolením, v  opač-
ném případě můžeme být o  ně připraveni 
a pohled do naší dávné historie nás tak tro-
chu napomíná.

Otec Petr 
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PILA STŘELSKÉ HOŠTICE v. o. s.
PILAŘSTVÍ – jednoduchý a dvojitý pořez
PRODEJ ŘEZIVA – řezivo, trámy, hranoly, prkna, latě, suché bukové fošny
TESAŘSTVÍ – krovy, montáž vazníků, zahradní domky, pergoly, šalování, podbíjení říms
POKRÝVAČSTVÍ – demontáž starých krytin, latí a záklopů, pokládka betonových a pálených ta-
šek, šablon, plechů, montáž střešních oken, oprava a rekonstrukce starých střech
TRUHLÁŘSTVÍ – kuchyně, interiérový a  kancelářský nábytek, okna, dveře,stoly, židle, lavice, 
vrata, schody, palubky, srubovina, pergoly, altány, zahradní nábytek, soustružení dřeva
SKLENÁŘSTVÍ – řezání všech druhů skel, drátoskel, zrcadel, zasklívání oken, dveří, výloh, sklení-
ků, výroba a montáž izolačních dvojskel, výroba akvárií, terárií, rámování, paspartování
SÁDROKARTONÁŘSTVÍ
                    Dušan Pícha    Radovan Votava
                    tel. 606 933 060   tel.721 307 384
www.pilastrelskehostice.cz
pilastrelskehostice@seznam.cz
Střelské Hoštice 135, 387 15 Střelské Hoštice, tel. 383 399 799

OZNAMUJEME
změnu provozní doby v kanceláři

České podnikatelské pojišťovny a. s. 

Nádražní ulice v areálu firmy Vránová – Bosch
            Úterý a Čtvrtek
            8.00–16.00 hod
Udělejte si kontrolu svých smluv a navštivte nás,
pokud nemůžete,rádi přijedeme za Vámi
SAZBY ZÁKONNÉHO POJIŠTENÍ MOTOROVÝCH VOZIDEL
  Osobní auto do 1 000 ccm     od 897 Kč
  nad 1000 ccm do 1250 ccm    od 1 207 Kč
  nad 1250 ccm do 1350 ccm    od 1 266 Kč
  nad 1350 ccm do 1650 ccm    od 1 706 Kč
  nad 1650 ccm do 1850 ccm    od 1 822 Kč
  nad 1850 ccm do 2000 ccm    od 2323 Kč
  nad 2000 ccm do 2500 ccm    od 2592 Kč
  nad 2500 ccm            od 3404 Kč

Výhodné pojištění rodinných domů,domácností,
přívěsný vozík a malý motocykl zdarma

Kontaktní telefon
603 246 080 *** 603 450 254

LÉTO V HOUBĚ
5. 7.

13. 7.

28. 7. - 1. 8.

3. 8.

10. 8.

17. 8.

24. 8.

NAROZENINY HOUBY

ZAHRADNÍ PĚTIBOJ

LETNÍ KINO STODOLA

BENÁTSKÁ NOC

ZÁŘEČSKÝ ŽELEZNÝ MUŽ§ ŽELEZNÁ ŽENA

POUŤOVÁ

MEMORIÁL MIROSLAVA ŠIMKA

6. PIVNÍ SLAVNOSTI

VÝSTAVA A SRAZ MOTOREK7. 9.

- hraje Experiment, DJ ,  prasátko na grilu, soutěže

- začátek od 10:00 hod - nohejball, ping pong, bowling, střelba, kolo

- ohňostroj, projížďky po „Grande kanále”,  italské speciality

- hraje Harlet

- VIP osobnosti ve stodole

- hraje Experiment, pivní speciály, ...

- hraje Harlet

31. 8.

- začátek od 10:00 hod - kolo, běh, loď, střelba, lano

-----------------------------------------------------

www.pujcovnalodiotava.cz

----------------------------------------------------

Předložte tento kupón a můžete získat:

Předložte tento kupón a můžete získat:

SLEVA 15 % NA LODIČKY
Platné při půjčení alespoň 4 lodí nebo 2 raftů

+
bonus   D O P R A V A ZDARMA na trase

Horažďovice - Sušice. Akce platí do 31.7.2013!
Nutná telefonická rezervace. Informace o

půjčovně naleznete na:

SLEVA 50 % na 2 hod.
bowlingu Uplatnit lze v MC Houba
Horažďovice. Akce platí do 31.7.2013!

Nutná telefonická rezervace. Bližší Informace
naleznete na:

www.penzionhorazdovice.cz

      SDH Bezděkov pořádá

v sobotu 20.7.2013 od 14,00 hod.

tradiční VEPŘOVÉ HODY
    K tanci a poslechu hraje

 populární jihočeská dechovka

   DOUBRAVANKA

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
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Tolik několik slov z nejznámějšího díla, tri-
logie Země zamyšlená, lyrického poety prá-
cheňského kraje Ladislava Stehlíka. Trilogie 
Země zamyšlená je úžasným lyricky kompo-
novaným průvodcem po rozmanitých mís-
tech jihozápadních Čech. Autor ve své práci 
dokonalým způsobem provazuje bohatou 
historii, krásnou přírodu, ale neopomíjí 
ani místní folklor v  podobě legend, říkadel 
a krajových písní. Zároveň si však všímá ži-
vota obyčejných lidí, ale i významných osob-
ností ze světa kultury. Navíc zachycuje náš 
kraj na přelomu historických epoch (v pade-
sátých letech dvacátého století, tedy v  me-
zidobí, kdy staré mizelo a  nové vznikalo). 
Můžeme snad říci, že do jisté míry navázal 
na tvorbu Karla Klostermanna (i  ten uka-
zoval ve svých románech, povídkách a  no-
velách změnu tvářnosti Šumavy). Na rozdíl 

od Klostermanna Stehlík nové nezavrhuje, 
a  očekává, co novinka přinese pozitivního. 
Stehlíkova Země zamyšlená typologicky vy-
chází z obdobně zaměřené práce antického 
autora Pausania Cesty po Řecku.
Básník, prozaik, esejista a talentovaný malíř 
Ladislav Stehlík se narodil 26. června 1908 
v Bělčicích na Blatensku do starobylého rol-
nického, leč nepříliš zámožného rodu. Otec, 
aby lépe po finanční stránce zabezpečil ro-
dinu, se kromě zemědělské práce věnoval 
i krejčovskému řemeslu, matka v mládí pro-
žila sedm let v New Yorku.
Malý Ladislav absolvoval obecnou školu 
v  rodných Bělčicích, měšťanskou pak v  ne-
daleké Blatné. Jak stojí již výše uvedeno, 
nevyrůstal Stehlík v zámožné rodině, ale ne-
skonale jej obohatila výchova rodičů k vlas-
tenectví a k obdivu k místní krajině.

horaŽĎoVICké osobnostI
ladislav stehlík

„Krásné pěšinky 
a  cestičky na ostrově, 
v anglický park promě-
něném, kolikrát jsem 
obdivoval váš topol 
balzamický, hlohy, mu-
kyně i  lonicery, dřišťál 
a  borovici vejmutov-
ku. Veverky skotačily 
v  rozložitých korunách 

a  na rozsáhlém palouku ujížděl jezdec jako-
by vystřižený z některé staré rytinky a do vln 
Otaviných vklouzla užovka, zasvítivší žlutými 
půlměsíčky. Nerušme milence a  neplašme 
srny! Pod tímto krásným loubím zadumaně 
chodíval i máchovský lyrik Rudolf Mayer. Což 
nevidíte padající hvězdu? Tolik miloval noc…“

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

Nabízíme: 
koberce, lina, plovoucí podlahy, 
garnyže, kusové koberce, rohožky 
+ mnoho dalších doplňků
koberce a lina v rolích skladem
PROVÁDÍME POKLÁDKU PODLAHOVÝCH KRYTIN
CENOVÉ KALKULACE ZDARMA
Horažďovice – areál býv. kasáren
OTEVŘENO: PO–PÁ 9–17, polední přestávka 12–12.30
        SO 9–12
tel. 722 615 900
DOPRAVA KOBERCŮ PO CELÉ ČR ZDARMA

Masáže
PAVLÍNA KUNEŠOVÁ

TEL: 775 677 100

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

www.hobbystore.cz
InternetoVý prodeJ

zahradníCh domků, skleníků a potřeb 

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

BNK HORAŽĎOVICE

Nabízíme: koberce, lina, plovoucí podlahy, garnyže,

kusové koberce, rohožky + mnoho dalších

doplňků

koberce a lina v rolích skladem

PROVÁDÍME POKLÁDKU PODLAHOVÝCH KRYTIN

CENOVÉ  KALKULACE ZDARMA

Horažďovice – areál býv. kasáren

OTEVŘENO:  PO – PÁ    9  ---  17 

POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12  ---  12.30

SO            9  ---  12

tel. 722615900

DOPRAVA KOBERCŮ PO CELÉ ČR ZDARMA

 
Dne 30. června 2013 oslaví naše maminka, babička, paní 

marIe hrdlIčkoVá 
70. narozeniny.

Milá maminko, přejeme Ti mnoho zdraví, spokojenost a ať jsou další léta plná radosti, síly a chuti do práce. 
Děkujeme za Tvoji lásku a krásný domov, kam se stále rádi vracíme. 

Dcera Jaroslava, Marta, Danka, zeť Petr a vnoučata Petruška, Adélka a Martínek.
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V dalších studiích pokračoval Ladislav Steh-
lík na učitelském ústavu v Příbrami. Studia 
završil úspěšným složením maturitní zkouš-
ky na jaře roku 1928. Mezi lety 1928 až 1930 
nastalo u  Stehlíka krátké mezidobí, kdy 
působil jako učitel na malotřídních školách 
v okolí Blatné a Březnice.
Zásadní změna v  umělcově životě nastává 
v roce 1930, kdy jako pedagog opouští rodné 
Blatensko a přechází na nové působiště – do 
Myslíva nedaleko Horažďovic. Právě v  této 
době se nejprve v regionálním tisku (Blaten-
ské listy, Jihočeské listy) a posléze i v prestiž-
ních celostátních periodikách (Rudé právo, 
Lidové noviny, Literární noviny, Literární mě-
síčník, Tvorba, Práce, Květy) začínají objevo-
vat první Stehlíkova umělecká díla. Nezane-
dbatelná je i jeho práce v tiskovinách určených 
pro školní mládež – Mateřídouška, Ohníček.
Zároveň z  Myslíva zajíždí do Prahy a  Plz-
ně, přičemž druhé jmenované město je pro 
něho srdeční záležitostí. V Plzni se setkává 

s početně i kvalitativně silnou skupinou re-
gionálních umělců. Zároveň začíná úzce 
spolupracovat se Sdružením jihočeských 
výtvarníků. Do skupiny Stehlíkových přátel 
můžeme zařadit takové umělecké autority 
jako Františka Halase, bratry Čapky, Josefa 
Ladu, Josefa Horu, Jaroslava Seiferta atd.
Po skončení druhé světové války čeká La-
dislava Stehlíka poslední životní stěhová-
ní, tentokrát do centra československého 
kulturního dění – do Prahy. Usadil se na 
Vinohradech a až do roku 1965 působil jako 
pedagog na různých pražských školách 
(převážně na Smíchově). 
Jakožto uznávané osobnosti mu byly nabíd-
nuty i vysoké posty na ministerstvu školství 
a  ministerstvu informací. Na nabídku však 
nereflektoval a  věnoval se nadále výchově 
mladé generace. I když jeho povolání patřilo 
k  časově náročným, věnoval se ve volných 
chvílích cestování (např. Francie, Itálie, Pol-
sko, SSSR).

Po odchodu do důchodu v roce 1965 se na-
dále věnoval pouze psaní. O tři léta později 
zcela po zásluze obdržel prestižní titul za-
sloužilého umělce. Ladislav Stehlík zemřel 
v  Praze 11. září 1987, místo posledního 
odpočinku našel na hřbitově ve svém milo-
vaném Myslívu. Jeho hrob zdobí busta od 
Břetislava Bendy.
Nedávno byla v  okolí Myslíva otevřena na-
učná stezka připomínající významnou po-
stavu naší nedávné minulosti.
K literární tvorbě nejvíce Ladislava Stehlíka 
inspirovala krajina (nejen česká), ale i  vý-
tvarné umění, zejména francouzské.
Kromě trilogie Země zamyšlená patří mezi 
další nejzásadnější Stehlíkovy texty např. 
Slunce v  olivách, Barevné dálky, Kvetoucí 
trnka, Zpěv k zemi a České jaro.

Portrét připravil: Mgr. Roman Vaněk 
Vaše náměty a připomínky: 
obzor@muhorazdovice.cz

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

Prázdninový kurz jógy
Přijďte se protáhnout, rozdýchat, posílit a taky si od-

počinout na pravidelné lekce jógy. 
Začínáme 3. července v 18 hod, v DDM. 

Vhodné i pro začátečníky. 
Informace na www.joga.zaluzi.cz, 
nebo tel: 728 963 083 R. Krásná. 

Hlaste se prosím předem. 
S sebou karimatku, vhodný oděv, deku.

Mgr. Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, 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 da-
rovacích, kupních, nájemních, vypořádacích či jiných 
smluv. V případě, že se nacházíte v tíživé finanční si-
tuaci, 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.

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 ve středu 17. 7. 2013, Horažďovice – u vlak. nádraží – v 15.50 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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AUTOLAKOVNA 
 
 

Tel.: 376 511 722  Email: rosacom@rosacom.cz  Web: www.rosacom.cz

vhodné pro nenáročné uživatele  internetu, 
ideální využití pro sociální sítě, surfování, emaily

250,-

350,-

495,-

175,-
248,-

v akci již od:

v akci již od:

v akci již od:

InternetNa míru

HoraždoviceNepomuk Mesto TouškovKarlovy VaryNucice u Prahy Blovice

RCnet ENTRY

RCnet maxi+

RCnet mini+

s rychlostí 2 Mb.

s rychlostí 8 Mb.

s rychlostí 12 Mb.

rychlost 2048/512 kbps, bez 
omezení dat,pouze 1 IP adresa

vhodné pro domácnosti, studenty, 
využití: online hry, sociální sítě, surfování, emaily 

rychlost 8192/1024 kbps, 
bez omezení dat více IP adres

vhodné pro  náročné uživatele internetu, domácnosti s více počítači, 
vhodné pro stahování a odesílání velkých souborů, online video, 
online hry, sociální sítě, surfování, emaily

rychlost 12288/1024 kbps, 
bez omezení dat, více IP adres

350,-
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akCe
19. 7. pátek 20. 7. sobota 20.00
VOJTA LAVIČKA: NAHORU A DOLŮ
ČR – Vzlety a pády romského hudebníka, kte-
rý se proslavil díky účinkování v kapele Gipsy.
cz. Vstupné 85 Kč. 

26. 7. pátek 27. 7. sobota 20.00
ŠMEJDI
ČR – Varovný dokumentární film. Co se skrý-
vá za předváděcími akcemi? Film komplexně 
mapuje tento nechvalný fenomén dnešní doby. 
Vstupné 85 Kč. Nad 65 let je vstup ZDARMA.

Změna programu vyhrazena

knIhoVna
27. 7. sál DDM, zámek Horažďovice 15.30
O ŠíPKOVé RŮžENcE
Divadelní pohádka v podání účastníků 2.  let-
ního literárně dramatického semináře za účas-
ti herečky Jitky Smutné, spisovatelky Petry 
Braunové a spisovatele Tomáše Fejtka

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
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
od 1. 6.  výstavy 
cO DALI LIDé, cO DALA ZEMě 
– nové přírůstky do sbírek
PRácHEňSKO VE fOTOgRAfII 
– František Zemen, Ivan Jana

INTERAKTIVNí DíLNA 
NáVRAT K TRADIcíM

Městské muzeum otevřeno: 
ÚT–NE 9.00–16.00 hod.

5. 7. pátek  19.00
ŠEVČíKOVy HUDEBNí VEČERy
Příběh vášnivé italské lásky a  žárlivosti (Af-
fetti Amorosi). Renesanční kostýmy a histo-
rické nástroje souboru In cordis Ensemble. 
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Re-
zervace vstupenek 603 229 559.

27. 7. sobota 14.00–15.30
BESEDA SE ZBIgNIEwEM 
cZENDLIKEM A TOMASEM 
VAN ZAVRELEM 

27. 7. sobota  velký sál 17.30–18.30 
KyTAROVý REcITáL VOJTěcHA 
VRTIŠKy 

kulturní dům
15. 7. pondělí – 16. 7. úterý 
PRODEJNí TRH

28. 7. neděle 15.00
POSEZENí S PíSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají ÚTERNÍCI. Rezerva-
ce 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 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  21.30
TRADIČNí POUŤOVá ZáBAVA 
s oblíbenou kapelou 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

kIno otaVa
5. 7. pátek 6. 7. sobota 20.00
žIVOT S KAŠPAREM 
ČR – Jakub Špalek v časosběrném dokumen-
tárním filmu Heleny Třeštíkové. Píše se rok 
1989. Jedenadvacetiletý iniciátor student-
ských protestů, dnes již čtyřicátník ... Život 
plný zvratů... Vstupné 85 Kč. 

12. 7. pátek 13. 7. sobota  20.00
NERADA RUŠíM 
Dánsko – Komedie natočená s  citem a  s  čer-
ným humorem o hledání sama sebe a nacháze-
ní svého místa v životě. Film do 15 let nevhod-
ný. Vstupné 85 Kč. 

dům dětí a mládeŽe
3.–7. 7.  
LETNí TáBOR RODIČŮ S DěTMI
(poslední 1 volné místo) Tradiční pětidenní 
pobytový tábor ve stanech na tábořišti Plácek 
pro maminky a tatínky s dětmi předškolního 
věku. Letos táboříme s medvídkem Pú neda-
leko Stokorcového lesa.

9.–19. 7.  
LETNí STANOVý TáBOR PLácEK
(pro děti věku ZŠ a  SŠ – poslední 4 volná 
místa)
Hlavní událostí léta 2013 – ubytování ve sta-
nech po dvojicích, hravě-kreativní program 
bude opět kombinací všemožných herních 
a  sportovních disciplin, jakož i  rukodělných 
dílen či aktivit k  poznávání přírody. Libreto 
letošního tábora je vázáno k osobnosti Char-
lese Darwina – poplujeme spolu s ním na lodi 
Beagle kolem světa vstříc objevům a  dobro-
družstvím.

24.–28. 7.  
RyBářSKý TáBOR 
PRO MLADé RyBářE
(poslední 2 volná místa) Druhý ročník nové 
letní akce. Tentokrát budeme tábořit a  ry-
bařit na přehradě (Orlík/Slapy). Ústředním 
tématem tábora bude pochopitelně lov ryb 
pomocí všemožných rybolovných technik. 
Kapacitu tábora jsme navýšili na 16 účast-
níků. Účastníci musí být držiteli rybářského 
lístku, platné min. krajské povolenky a dispo-
novat povinnou výbavou rybáře. Cena tábora 
je 1500,–/os., v ceně je ubytování, stravování 
(5× denně), pojištění atd. Kapacita tábora je 
limitována možnostmi dopravy, ubytování 
a počtem míst v lodích. 

Propozice k  jednotlivým táborům, jakož i  veš-
kerou dokumentaci nezbytnou k  přihlášení, 
najdete na www.ddm-hd.cz, v rubrice Ke staže-
ní. Přihlásit je rovněž možné v kanceláři DDM 
v Zámku.

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)

hotel práCheň
26. 7. pátek  19.00
ŠEVČíKOVy HUDEBNí VEČERy
Recitál Jitky Zelenkové. 
Klavírní spolupráce Lev Rybalkin. Vstupné 
100  Kč, zlevněné vstupné 50  Kč. Rezervace 
vstupenek 603 229 559.


