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SLOVO STAROSTY
Umělecká škola
O prázdninách bychom si měli užívat a odpočívat. Ale když přijdou starosti v létě,
nebudeme je odkládat na zimu. Horkým
letním tématem se stala naše Základní umělecká škola, které také někteří říkají zuška,
liduška nebo hudebka. Není to dlouho,
kdy se tato škola spojila v jeden subjekt se
ZŠ Blatenská. Paní učitelka Tichá Šelerová, která byla do té doby pověřená řízením
ZUŠ, se stala zástupkyní ředitelky paní Mgr.
J. Šimkové. Koncem školního roku však byla
paní ředitelkou odvolána a bezprostředně
na to dala výpověď z pracovního poměru.
Přespolního by taková zpráva možná nezaujala, ale v Horažďovicích mnozí spojují
dobré jméno a kvalitu umělecké školy právě
s osobou paní učitelky Tiché Šelerové. A tak
jsme na radnici ani nestihli zahájit okurkovou sezónu a už jsme tu měli dopisy i osobní
návštěvy rodičů dětí, které ZUŠ navštěvují.
Někteří působili polekaně, jiní pohoršeně.
Někteří se vyptávali, jiní navrhovali opatření. Všechny spojuje obava o budoucnost
uměleckého školství v našem městě. Situací
se zabývala Rada Města, mimo jiné požádala o vyjádření paní ředitelku i paní učitelku.
S místostarostou p. Buriánkem jsme strávili
hodiny rozhovory s rodiči i sami v diskusi
o nastalé situaci.
V takové chvíli by komunální politik ocenil
křišťálovou kouli, aby se podíval, co které
řešení přinese do budoucna a podle toho se
mohl rozhodnout. Křišťálovou kouli nemáme, odpovědnost ano. Jaká je budoucnost
ZUŠ, vám v tomto článku neprozradím,
protože to ještě sám nevím. Jen vás, vážení
čtenáři, chci ujistit, že vnímám uměleckou
školu jako součást bohatství města a že budu
hledat a podporovat řešení zachovávající její
stávající kvalitu a umožňující další rozvoj.

Na kole i pěšky ….
Úložiště radioaktivního odpadu je stále aktuální téma. I když republice vlastně nikdo
nevládne, proces pokračuje v podobě průzkumného úsilí státního podniku Diamo.
V sobotu 20. července se občané vydali z Pa-

čejova na kole a pěšky ohroženou krajinou,
aby tak protestovali proti stavbě úložiště.
V Maňovicích se jich pak sešly stovky; mnozí z nich byli horažďovičtí. Důležité je především to, že občané nerezignovali a že svůj
postoj dávají srozumitelně najevo. Účast našich mě samozřejmě těšila nejvíce.

Letní témata
K létu neodmyslitelně patří dětské tábory.
Pro děti jsou nejen zajímavým zážitkem, ale
také příležitostí osvojit si nebo zdokonalit
dovednosti, které jsou potřebné pro pobyt
v přírodě a které lze jen při pobytu v přírodě získat. Neocenitelné jsou také sociální
zkušenosti; při táborových činnostech se
děti učí samostatnosti, odpovědnosti, dělbě
práce a komunikaci v kolektivu. Mnozí rodiče jsou po návratu svých dcer a synů z táborů překvapeni, že jejich děti jsou šikovnější
a „nějak dospělejší“. Letní tábor také něco
stojí a rozhodně to není částka, kterou lze
vyčlenit z jednoho běžného měsíčního rozpočtu. O to více je třeba ocenit ty, kteří dokáží snížit celkový rozpočet tábora tím, že
se věnují vedení dětí ve svém volnu a bez nároku na odměnu. Vím, že to tak dělají skauti
a pionýři a jistě i mnozí další. Měl jsem příležitost navštívit pionýry na Plácku a skvělá
atmosféra posledního táborového dne nepřipouštěla žádné pochyby o spokojenosti
všech v průběhu celého tábora.
K létu také patří koupání v přírodě. Přímo
v Horažďovicích k němu mají příležitost jen
ti otužilejší, které neodradí teplota otavské
vody. Ostatní jezdí do okolních lomů nebo
zůstávají „na suchu“. Dojíždění je komplikací především pro rodiče s malými dětmi,
pro které ani blízká přírodní koupaliště nejsou svojí hloubkou a přístupností vhodná.
Horažďovice si v každém případě zaslouží
vlastní koupaliště. To se objeví i ve Strategickém plánu a je reálné, aby v něm v horizontu tří až čtyř let horažďovičtí zchladili
rozpálená těla.
Letní období je také časem cyklistů, a ty jistě potěšila zpráva, že Horažďovice získaly
dotaci na vybudování části cyklostezky ze
Zářečí směrem ven z města. Také se mnozí
nedočkavě ptají, zda se po ní už letos svezou.
To nelze slíbit, protože stavba bude technicky náročná, zejména v úseku kolem Mokré,
a to kvůli vysoké hladině spodní vody. Původně plánovaný termín dokončení je sice
30. října, ale u staveb v tak náročném pro-

středí není dobré dávat za termíny hlavu na
špalek. Jsem ale přesvědčen, že příští sezóna
už novou cyklostezku spatří v plné kráse.
Když jsem zmínil koupání a kola, musím
připomenout i lodě. Vodáctví je stále populárnější a znám řadu nadšenců, kteří si sjedou Otavu několikrát do roka. Ze zahrádky
u řeky pozoruji dlouhé konvoje kanoí i jiných
plavidel a stovky veselých vodáků. Někteří
jsou tak rozverní, že se sotva drží v lodi. Mají
dobrou náladu a jsou zábavní. Na rozdíl od
dětí však nemají žádný dohled, který zasáhne v případě nebezpečí. S letními radovánkami přicházejí i specifická rizika a jejich nedocenění stojí na počátku každého maléru.
Hned dva maléry hrozí také na Ostrově.
Prvním je možný pád stromu poškozeného povodní, druhým je možná chyba při
posouzení, které stromy musí dolů a které
mohou zůstat. Nechali jsme stromy opakovaně posoudit několika odborníky a přijela i Česká inspekce životního prostředí.
Pro správné zacílení zásahu už nelze více
udělat. Teď je třeba co nejrychleji zásah
provést, abychom si ještě mohli dopřát bezpečné letní vycházky v anglickém parku.
Věřím, že se potkáme při oslavách Jmenin
města, na které vás všechny (ke kterým se
včas dostane výtisk HO) ještě jednou srdečně zvu. A také věřím, že se mi splní mé
přání a v neděli 28. 7. dopoledne přivítám
na Práchni hned dva významné občany našeho města: Mons. Karla Fořta a Ing. Karla Jiřího Němce. Kdo je chce potkat, musí
také na Prácheň.
Užijte ve zdraví své prázdniny, dovolené,
procházky a slavnosti a za měsíc na shledanou na stránkách Horažďovického obzoru.
Karel Zrůbek
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Stalo se
7. ročník Kaše
Rok se s rokem sešel a další, již sedmý ročník slavností Kaše, je za námi. Jsme bohatší
o setkání s maxijedlíkem, který se účastnil
pojídání kaše, jeho úctyhodný výkon v podobě 12 plných misek krupicové kaše dozajista
všichni ocenili. Nutno však podotknout, že
pan Němec měl silné konkurenty, kteří mu
vítězství nenechali zadarmo.

nizaci složce technických služeb, všem,
kteří zůstávají v pozadí, ale neváhají pomoci ve chvíli, kdy se dostáváte do těžkostí. Sponzorům: Plzeňský kraj, Čevak, a. s.,
Silnice Klatovy a. s., Elika, s. r. o., Hasit
Šumavské vápenice a omítkárny, s. r. o.,
Kovaltos, s. r. o., Elektro Jankovský,
s. r. o., Tiskárna Akcent Vimperk, Václav
Burda, bez nichž by byla příprava tak rozsáhlého programu velmi omezená.
V tento okamžik nezbývá než zasunout
nostalgické vzpomínky nad proběhlým
ročníkem hluboko do „šuplíku“ a začít
pracovat na Kaši 2014.
Foto z akce naleznete na www.sumavanet.
cz/horazdovice
Markéta Bučoková, OPPŠK

o emancipaci kontrabasu již dávno věděl,
napsal před desítkami let JAN WERICH
překrásnou povídku o lásce dvou bas.
Vtipný text dokonale zapadá do programu
oddechového letního večera, avšak naprosto nevybočuje z vysoké úrovně, tentokrát
uměleckého přednesu, který zajistí známý
operní režisér a pěvec Josef Průdek (jeho
doménou jsou režie představení pro otáčivé hlediště v Českém Krumlově, kde v nádherných přírodních scenériích zámeckého
parku režíroval třeba Dvořákovu Rusalku
nebo Verdiho Sílu osudu). Josef Průdek
se spolu s Jiřím Pichlíkem postará o moderování celého pořadu a jako výborný
barytonista obohatí program též o s nadhledem zpívanou píseň „Kdybych tak byl
Rothschild“ z muzikálu Šumař na střeše,
který je s úspěchem uváděn např. v divadle
Na Fidlovačce v Praze-Nuslích. Svoji „erbovní“ roli mlékaře Tovjeho ztvárnil Josef
Průdek poprvé v roce 1990 pro Jihočeské
divadlo v Českých Budějovicích.

Kultura
Letošní program odstartoval již o desáté
dopolední hodině, oproti jiným ročníkům,
kdy začínal až úderem třinácté. Návštěvníci si mohli během dopoledne poslechnout folkovou skupinu Pauza, Mladou
dudáckou kapelu ze Strakonic, vyzkoušet
si jízdu na elektrokole a co je možné se naučit a předvést na skákacích botách, ukázali kluci z týmu Poweriser Bounce clan.
Mnohým z nás se tajil dech při odvážných
přeskocích několika osob najednou.
Historický průvod a přijetí krále Rudolfa
pomyslně zahájilo celodenní slavnosti.
Vaření kaše se v letošním roce zúčastnila
družstva MAS Pošumaví, LAG Strakonice a Střední škola Oselce. Strakoničtí
s sebou přivezli regionální produkty, které návštěvníci mohli ochutnat – koláčky,
klobásy, domácí chléb.....
Celé náměstí se rázem proměnilo ve středověké tržiště plné rytířů, kejklířů a dam,
to když vystoupila skupina historického
šermu Markýz.
S večerem se náměstí začalo plnit příznivci skupiny Ready Kirken. Zakončení
tradičně patřilo Pa-li-tchům, kteří se postarali o poutavou ohňovou show.
Dovolte mi poděkovat za pomoc při orga-

Ševčíkovy hudební
večery
velký sál Městského muzea v zámku
9. 8. 2013 v 19.00 hodin

NA ZÁMKU S JANEM WERICHEM
Koncert podpořil Plzeňský kraj
Při pátém koncertu Ševčíkových hudebních večerů (a zároveň při druhém koncertu Zámeckého hudebního léta) přivítáme
v Horažďovicích budějovické muzikanty.
Jedná se o kvarteto kontrabasistů QUO
VADIS BASS pod vedením Jiřího Pichlíka, originální soubor, který hraje světové
evergreeny v úpravách známých autorů.
Vzorem jsou jim známá zahraniční kontrabasová kvarteta – třeba Bastiona Amorosa (Německo) nebo BassGang (Itálie).
Mnozí z nás mají kontrabas zafixován
jako nástroj výhradně doprovodný. Při
koncertu se však přesvědčíme, že tomu
již dávno tak není. Pestrý program oblíbených skladeb je hraný ve vysoké technické
kvalitě a na vysoké umělecké úrovni, přesto však s nadsázkou a humorem. Jako by

Těšíme se na Vás – tentokrát opět ve velkém sálu Městského muzea v zámku.
Vstupné na koncert: 100 Kč, zlevněné
vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek možná na mobilu 603 229 559.
Ing. Jitka Kutišová, Hudba bez hranic, o. s

Chcete se pobavit
a odreagovat od
starostí všedních
dnů…
Stálá divadelní scéna Klatovy pro vás připravila v rámci oslav 50. výročí svého založení pestrou nabídku pořadů v rámci předplatného skupiny A/1 v Horažďovicích.
Nabídneme vám klasické tituly, necháte se
rozveselit situačními komediemi a na vážnou notu vás naladí rovněž inscenace s vynikajícími hereckými výkony. Hned v říjnu se
můžete těšit na veselou komedii Zory Kostkové – „Zmýlená platí“. Představení uvádíme v provedení agentury FANNY. Hrají:
Milena Steinmasslová, Dana Homolová,
Ivan Vyskočil, Otto Kalllus. Krásný a uvěřitelný příběh o začátku jedné lásky ztvární
ve hře „FRANKIE & JOHNNY“ Tereza
Kostková a Aleš Háma v měsíci listopadu.
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V lednu se s tématem bulvár popralo c. k.
Divadlo PLUTO z Plzně v hudební komedii
„Paparazzi aneb Intimní život bulvárního
fotografa“. Hrají a zpívají – Lukáš Langmajer, Pavla Zeman-Bečková, Kamila Kikinčuková, Táňa Krchovová. Ve francouzské
komedii „Mafie a city“ uvidí diváci v únoru
Josefa Laufera, Lukáše Langmajera (bratr Jiřího Langmajera)“, Veroniku Novou
a Karla Zimu. Jak snadno a rychle se mohou
během několika okamžiků obrátit životní
postoje, a jak zdánlivě neslučitelné může
snadno splynout a vzájemně se doplňovat
vás přesvědčí Světlana Nálepková a Oldřich
Vízner v inscenaci režiséra Gustava Skály –
„Láska na tři“ v dubnu.
Využijte některou z výhod předplatného:
zakoupením předplatného se zbavujete starostí s obstaráváním vstupenek, výhodou je
určitě nižší cena mnohdy až o Kč 100,– (než
kdyby jste si kupovali vstupenky v předprodeji), držitelům průkazů ZTP poskytujeme
50 % slevu, legitimace je přenosná, můžete ji
zapůjčit svým známým, trvalé zajištění míst
stávajícím předplatitelům.
Pokud si z naší široké nabídky pořadů vyberete, můžete kontaktovat SDS Klatovy
– propagační oddělení. (tel. 376 311 261),
www.divadlo.klatovynet.cz
Všem přejeme hezkou podívanou a nevšední kulturní zážitky.
Dana Hladíková, propagace SDS Klatovy

Senioři na Práchni
Ani třicetistupňová vedra neodradila ve
čtvrtek 20. června horažďovické seniory od
procházky na nedalekou Prácheň. Naším
průvodcem byl již tradičně pan Václav Trčka, který nás opět obohatil o zajímavé informace týkající se jak historie, tak současnosti
Prácheňského kraje. Promluvil také o významných lidech, kteří zde žili a působili.
V pořadí již čtvrté Toulky městem pořádala Městská knihovna Horažďovice v rámci
projektu Seniorům Dokořán ve spolupráci
s Oblastní charitou HD za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Petra Tomešová

SPORT

Dětský den
V sobotu dne 29. června 2013 uspořádal
ve svém sportovním areálu Fotbalový
klub Horažďovice ve spolupráci s Českou
pojišťovnou a.s. a za podpory MÚ Horažďovice dětský den. V rámci tohoto dne děti
absolvovaly spoustu dovednostních soutěží např. z kopané, znalosti prokazovaly
i v oblasti zdravovědy. Po úspěšném absolvování všech soutěžních stanovišť děti dostaly jako odměnu dárky věnované Českou
pojišťovnou a. s. a dalšími sponzory.

Dětský den byl také zpestřen velmi zajímavými akcemi. Na hřišti přistáli tři parašutisté z Aeroklubu Strakonice. Roztomilý
pohled se naskytl na množství dětí sbírající na hřišti bonbony, které se snesly z letadla po trojnásobném “bonbónovém bombardování“. Horažďovičtí hasiči předvedli
ukázku záchranné akce při vyprošťování
řidiče z havarovaného auta a děti se následně vyřádily v hasičské pěně. Všechny
přítomné pak zaujala ukázka kynologického výcviku. Na hřišti se proháněla
závodní buggina a obrněný transportér,
obojí samozřejmě modely v miniaturním
provedení řízené rádiem. Děti také rády
využily možnosti vyzdobit si obličej bodypaintingem.
Dětský den se povedl nejen s ohledem na
počasí, ale zejména i díky aktivní pomoci
členů FK Horažďovice a zástupců České
pojišťovny a.s. z obchodního místa v Horažďovicích při zajišťování jednotlivých
soutěží. Pro pořadatele pak odměnou byly
rozzářené dětské tváře.
Pořadatelé děkují i ostatním sponzorům
za jejich materiální podporu, a to firmám:

Pompo, Mlýn Mrskoš, Mlýn Brabec, Lyckeby Amylex, Autodoprava Chlan, Květinářství Vesna,
UM Servis, Atrium, Polatex, PapírnictvíLukeš, Řeznictví Říha, Hasit Velké Hydčice, Haas Chanovice, Teraso Horažďovice,
textil Mai, Oseva Horaždovice.
Michal Šedivý

Moto sezóna
První polovina „moto“ sezóny 2013 je za
námi a z pohledu Enduro teamu Horažďovice to byl hodně vydařený půlrok. Jezdci
našeho týmu se zúčastnili závodů v různých
kategoriích (Motokros, Supermoto, Cross
Country, Offroad Maraton, cyklistické XC
závody). Z celkového počtu 22 závodů stál
jezdec našeho týmu 10× na stupni vítězů.
Velkou týmovou nadějí je teprve patnáctiletý Pavel Brejcha, který suverénně vede
jihočeský krajský přebor v motokrosu (kategorie Hobby). Přestože je z početného
startovního pole nejmladší, tak doposud
nenašel konkurenta a vyhrál první 2 závody
(v Klukách u Písku a Kaplici). Mělo již být
odjeto 5 závodů přeboru, ale pro nepříznivé
počasí byly 3 závody zrušeny. Každopádně
Pavel to má hodně dobře rozjeté, a pokud
mu forma a technika vydrží, mohli bychom
na konci roku slavit přeborníka kraje!

Letošní závod MČR Offroad Maraton 2013
se 18. května v Dobřanech opět vydařil našemu jezdci Miroslavu Staňkovi. Jel v prestižní kategorii Mistr E2, kde startují nejlepší jezdci. Závod byl vypsán na 2 hodiny.
Míra se držel v první polovině závodu na
prvním místě, ale ve druhé polovině již neměl tolik sil, aby si první pozici udržel. Přesto cílem projel na skvělém druhém místě!
Závod a slavnostní vyhlášení si Míra užíval
před televizními kamerami TV Nova.
Dlouholetým týmovým jezdcem MČR Supermoto je Radek Žitník. Letos poprvé jede
v kategorii Veterán, která je vypsána pro
jezdce nad 40 let. 28. dubna se jel první závod seriálu v Sosnové u České Lípy. Radek
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se v silné konkurenci bývalých špičkových
jezdců českého Supermota neztratil a pro
náš tým vyjel výborné 3. místo! Nejen závod, ale také slavnostní vyhlášení bylo pod
dohledem televizních kamer ČT. Radek je
nejen skvělým jezdcem v Supermotu, ale
může se pochlubit hned dalšími třemi disciplínami na úrovni MČR! Kromě Supermota jede také MČR Motokrosu, MČR Trialu
a aby toho nebylo málo, tak se účastní také
MČR Offroad Maraton. Zřejmě bychom
těžko hledali podobně všestranného jezdce.
Vybrali jsme zde 3 největší úspěchy vydařené první poloviny letošní motocyklové sezóny. Poděkování patří nejen jezdcům, ale
především našim sponzorům, kteří nám
pomáhají podpořit mladé jezdce!
Více informací najdete na našich týmových
stránkách, kde jsou reporty včetně fotek ze
všech závodů, kterých se účastníme. Chcete-li se tedy dozvědět více, navštivte stránky www.enduro.horazdovice.cz

Ohlédnutí za
48. ročníkem
Horažďovické
padesátky
V pátek a sobotu 24. a 25. května proběhl již 48. ročník tradiční sportovní akce
– Horažďovické padesátky. Také letos
se nám podařilo pochod plně zajistit dle
našich představ a tradic (pro každého
účastníka pochodu skleničku a diplom za
účast, sušenku, popis a mapku na cestu),
a to hlavně díky sponzorům pochodu –
Městu Horažďovice a společnosti Elika,
spol. s r. o. – a jejich finanční pomoci.
Další z hlavních předpokladů úspěšnosti pochodu, tedy počasí, se letos vydařilo
špičkově, protože jsme někde nahoře asi
dobře zapsáni. Ve dnech před pochodem
a ještě v noci lilo anebo alespoň pršelo, ale
k ránu se začalo vyjasňovat a nakonec bylo
celý den v podstatě ideální počasí s optimální teplotou a mírným větříkem a občas
i sluníčkem. A večer po skončení pochodu
v půl osmé začalo znovu pršet!
Pochod na všech pěti trasách absolvovalo
411 účastníků, což je sice asi o 35 méně
než vloni, ale s ohledem na to, jak hrozilo počasí, jsme s účastí spokojeni. V posledních letech se trvale pohybuje kolem
400, vyšší účast byla jen v sedmdesátých
letech ve čtyřech ročnících – dvakrát
přes pět set, jednou 606 a rekordních 737
v roce 1980.
Velké obsazení měly tradičně kratší trasy
– H15 a H7 – celkem 228 účastníků. Dobrá účast byla na střední trase H25, kterou
absolvovalo 107 účastníků (z toho 72 cyklistů). Pěkná účast byla ale i na trase 50
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km s 68 účastníky (60 cyklistů) a na trasu H100 se jich přihlásilo osm – čtyři pěší
a čtyři cyklisté – a všichni dorazili včas do
cíle. Dva stovkaři byli ze sousedního Německa z Falkensteinu!
Všichni účastníci pochodu byli na trasy
vybaveni popisem trasy a sušenkou, případně i mapkou. V cíli je čekala tradiční
suvenýrová sklenička a diplom. Pravidelní účastníci našeho pochodu, kteří začali
s účastí na Horažďovické padesátce alespoň od roku 1977, kdy jsme poprvé jako
suvenýr dávali skleničky, a nemají výpadky v účasti, mají dnes takovýchto skleniček již 30!!
Za výběr trasy jsme byli pochváleni. Trasy letošního ročníku byly oproti loňsku
částečně obměněny, podstatně pětadvacítka a částečně padesátka, která vedla do
krásné oblasti mezi Blatenkou a Vrbnem.
Patnáctka měla stejnou trasu jako vloni,
jen v opačném směru a H7 byla klasicky
na špičku „Ostrova“.
Děkuji všem, kteří se podíleli jakýmkoliv způsobem na zajištění pochodu. Radě
a zastupitelům Města Horažďovice a Ing.
Jirkovi z firmy Elika, spol. s r. o. – prodej
paliv za poskytnutý finanční příspěvek,
který nám umožnil udržet tradici suvenýrových skleniček. Dále pionýrské skupině
„Otaváci“ za perfektní zajištění táboráčku na opékání špekáčků a soutěží pro
nejmenší účastníky pochodu na obrátce
trasy H7 a všem mým kamarádům za pomoc při organizaci a zajištění pochodu.
Doufáme, že se povede pochod zajistit i příští rok a znovu se sejdeme 24. května 2014!!
Ing. Rudolf Dvořák,
Klub přátel Horažďovické padesátky
REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

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

3. TÝDEN V SRPNU

19. 8. - 24. 8. 2013

prvních 30 min dennì ZDARMA

bere na vědomí neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy uchazeče 1. v pořadí
nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné zakázky „Městský kamerový dohlížecí systém
Horažďovice“ (RM 61.) a rozhodla v souladu s ustanovením § 82 odst. 4 o uzavření
smlouvy s 2. v pořadí nejvhodnější nabídky
uchazečem NWDC Company spol. s r. o.,
s nabídkovou cenou 1 487 835 Kč bez DPH,
schvaluje smlouvu mezi Plzeňským krajem, (poskytovatel dotace) a městem Horažďovice, (příjemce dotace) o poskytnutí
účelové dotace z programu „Zachování
a obnova kulturních památek Plzeňského
kraje“ č. P038/13 na spolufinancování projektu „Oprava oken v zámku Horažďovice“
ve výši 200 000 Kč a pověřuje starostu města podpisem – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města,
schvaluje pronájem nebytových prostor
(skladová hala a otevřený přístřešek u haly)
o celkové rozloze 1350 m2 v čp. 372, Strakonická ulice, Horažďovice společnosti
LYCKEBY AMYLEX, a. s., za účelem skladovacích prostor na dobu určitou s platností od 1. 9.2013 do 31. 3.2014 za nájemné ve
výši 300 Kč/m2/rok,
schvaluje dodatek č. 2 k nájemní smlouvě
ze dne 2. 4. 2008 týkající se navýšení ročního nájemného na dobu 5-ti let nájemci
Karlu Hoškovi (provozovateli pohřební
služby) o částku 15 083 Kč + DPH z důvodu
komplexní výměny chladící technologie ve
smuteční síni s platností od 1. 7. 2013 a pověřuje starostu města podpisem,
povoluje zvláštní užívání veřejného prostranství Oblastnímu spolku Českého
červeného kříže, Klatovy V, Rozvoj 98
k umístění 1 až 2 ks kontejnerů na obnošené a vyřazené šatstvo, které bude použito
pro Humanitární středisko a ukládá MěÚ,
odboru investic, rozvoje a majetku města
stanovit místo pro umístění kontejnerů,
schvaluje provedení TES obecního rozhlasu a schvaluje cenovou nabídku společnosti Mopos Communications, a. s., ve výši
14 850 Kč bez DPH na vyhotovení studie
TES v rámci bezdrátového obecního rozhlasu v kombinaci se stávajícím 100 V rozhlasem pro město Horažďovice a jeho části Svaté Pole, Boubín, Veřechov, Babín, Komušín,
Horažďovická Lhota a Třebomyslice,
schvaluje odprodej stroje JCB 3 CX a vyřazení stroje z majetku organizační složky
Technické služby,
souhlasí se záměrem obnovy parkánové
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zdi Horažďovic pod čp. 66, 67 – etapa III –
havarijní stav a doporučuje zastupitelstvu
města vzít na vědomí opravu parkánové zdi
a schválit příslušné rozpočtové opatření,
bere na vědomí dokument, v němž někteří
občané bydlící v oblasti nesouhlasí se zprůjezdněním ulice Nad Nemocnicí a ukládá
odboru IRM požádat o vyjádření všechny
vlastníky nemovitostí, které mají být komunikací obsluhovány,
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče KETNET s.r.o., na zajištění výkonu technického dozoru investora projektu
„Městský kamerový dohlížecí systém Horažďovice“ s nabídkovou cenou 35 000 Kč
bez DPH.

Anketa – kompostéry
Současná legislativa v odpadovém hospodářství požaduje snížit množství biologicky rozložitelných odpadů ukládaných na
skládky. Na skládky se tento odpad dostává
především se směsným komunálním odpadem (to znamená s odpadem z popelnic).
Jednou z možností jak část biologicky rozložitelného odpadu odklonit od odpadu
jako takového je zpracovat ho kompostováním přímo na zahradě a vzniklý kompost
opět na zahradě využít.
V současné době je v rámci Operačního programu Životní prostředí možnost získat se
značnou dotační podporou kompostéry pro
domácí kompostování s využitím kompostu
pro vlastní potřebu.
Město Horažďovice formou této ankety zjišťuje potencionální zájem občanů
o zahradní kompostéry. Anketa je určena
především majitelům rodinných domů,
zahrádek, chat.
Přiložený anketní lístek – str. 13, vyplňte
a do konce měsíce srpna odevzdejte na podatelně městského úřadu.
Anketní lístek je ke stažení též na webových
stránkách městského úřadu
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Výběrové řízení
Výběrové řízení obálkovou metodou probíhá za těchto podmínek:
Minimální cena za pronájem nebytových
prostor (provozování restaurace) je stanovena ve výši:
• 800 Kč/m2/rok
– restaurace, kuchyně (83,54 m2)
• 400 Kč/m2/rok – kancelář, šatny (75,48 m2)
Nabídky budou učiněny písemně a budou
zaslány v uzavřené obálce do 30.08.2013 do
11.00 hodin s nápisem „Pronájem čp. 4,
Horažďovice – NEOTVÍRAT“ na adresu
Město Horažďovice, Odbor investic, rozvo-

je a majetku města, Mírové náměstí 1, 341
01 Horažďovice nebo osobně do podatelny
Městského úřadu Horažďovice.
Podaná nabídka musí obsahovat:
• nabídkovou cenu
• jméno, příjmení a adresu zájemce
• kontakt – tel. číslo, e-mail
• čestné prohlášení, že zájemce není dlužníkem
• datum a podpis
Jako nejvýhodnější bude přijata nabídka
s nejvyšší nabídnutou cenou.
V případě vícero stejných nejvyšších nabídnutých cen bude jako nejvýhodnější brána
nabídka, která byla doručena první v pořadí.
Prohlídku nebytového prostoru je možno
domluvit s panem Šípem, telefon 371 430
570, mobil 603 879 300.
Případné bližší informace podá odbor investic, rozvoje a majetku města
p. Pojerová, telefon 371 430 572,
p. Jelínková, telefon 371 430 571.
Mgr. Karel Zrůbek, starosta města v. r.

Výměny vodovodních
uzávěrů
Výměnu hlavních vodovodních uzávěrů
(šoupat) dokončili pracovníci společnosti
ČEVAK, a.s. v ulicích Jiráskova a Zahradní v Horažďovicích. „Výměnou ovládacích
armatur se vodovodní síť rozdělí na kratší
úseky, a tím se zlepší její ovladatelnost,“
říká vedoucí provozní oblasti Západ Hana
Boháčová.
Kromě osmi hlavních vodovodních uzávěrů byl vyměněn i jeden požární hydrant.
„Rozčlenění vodovodní sítě na kratší úseky
nám umožní rychlejší lokalizaci případné poruchy. Stejně tak nám nová šoupata
umožní uzavření vody v případě nutných
plánovaných zásahů na síti nebo v případě poruch,“ doplňuje vedoucí provozního střediska Horažďovice Zdeněk Stulík.
Celkové náklady na výměnu dosáhly téměř
100 tisíc korun.

Město Horažďovice

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb.,
o úřednících územních samosprávných
celků a o změně některých zákonů (dále
jen zákon) vyhlašuje tajemnice MěÚ
výběrové řízení
na pozici
úředníka odboru
životního prostředí MěÚ
Přihlášky lze podávat v termínu
do 15. 8. 2013.
Bližší informace najdete na úřední desce
MěÚ Horažďovice a na internetové adrese:
www.muhorazdovice.cz

Školy

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

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

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

Okresní finále ve
volejbalu v Klatovech
Již mnoho let je na staré škole tradicí existence oddílu volejbalu. Chodí sem především žáci 9. ročníků, ale postupně se
přidávají i ti mladší. Volejbal hrajeme také
v rámci hodin tělesné výchovy a někoho
baví více, někoho méně. Ale každoročně
naše úsilí vyústí na turnaji v Klatovech.
Letos jsme přihlásili družstvo mix – tedy
dívky i chlapce. Je zvykem, že mix družstvo je zařazeno do tabulky spolu s čistě
chlapeckými družstvy. To se odehrálo i letos a my se v tabulce setkali se čtyřmi čistě
chlapeckými týmy.
Náš výkon byl skvělý, jelikož skóre často
bylo 25:23, 25:22 a podobně. Konkurence
byla velice silná, přesto jsme získali stejný
počet bodů jako Janovice. Teprve po sečtení skóre se ukázalo, že nám chybí jedna jediná setina ke čtvrtému místu. I když jsme
se umístili na pátém místě, není se za co
stydět, protože výkon našich volejbalistů
byl vyrovnaný a srovnatelný s čistě chlapeckými družstvy z Klatov a Janovic, kde
někteří hoši hrají volejbal závodně. Škoda jen, že naši deváťáci nám letos končí
a odchází na střední školy, protože pokud
by ještě rok trénovali, mohli by se v roce
2014 utkat o medailová místa. Moc všem
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žákům, kteří se účastnili, děkujeme a přejeme sportovní úspěchy na středních školách. Snad se na škole najdou jejich noví
nástupci, kteří se ctí zaujmou jejich místa.
Sestava – Adéla Smitková, Tereza Štěchová, Tereza Cabanová, Petra Kovačová,
Barbora Hanzíková, Tereza Šrámková,
Hanka Stulíková, Honza Pícka, Jakub
Chalupný, Jirka Motl.
Jiřina Stichenwirthová, ZŠ Komenského

ZŠ a ZUŠ Blatenská
Milí čtenáři,
každý měsíc po dobu šesti let jste v Horažďovickém obzoru mohli číst z pera vážené paní Evy Tiché Šelerové, co je nového
v Základní umělecké škole Horažďovice.
Nejprve psala jako statutární zástupce
– škola ještě patřila pod kraj, od ledna
2012 jako zástupce pro ZUŠ, která se,
k údivu veřejnosti i učitelů, stala součástí
ZŠ Blatenská 540 a zřizovatelem se stalo
Město Horažďovice.
Paní Tichá Šelerová už nebude mít tu
možnost psát, protože byla z funkce odvolána, přestože pod ní ZUŠ fungovala
a vzkvétala. Nyní ze základní umělecké
školy odchází.
Do ZUŠ Horažďovice mne paní Eva přijala v roce 2009 a umožnila mi – s plnou
důvěrou, respektem a svobodou – abych
pomalu začala rozjíždět literárně-dramatický obor. Vždy jsem cítila z jejího jednání úctu k lidem, podporu, lásku k dětem,
umění i k úřednické práci. Vše vykonávala
nesmírně svědomitě, pečlivě a ke spokojenosti všech. Její slova vždy pohladila,
uměla povzbudit, pochválit, vždy si na vás
našla čas.
Pokud došlo k nějakým konfliktním situacím, zachovala si svou tvář, svůj názor, ale
uměla najít a nabídnout řešení, východisko, nikdy neupadla do nějakého vyřizování si účtů, jednala věcně a bez emocí.

Jsem hrdá, že jsem „pod ní“ mohla pracovat alespoň těchto pár zlatých let. Naučila
jsem se od ní mnoho, ač jsem starší. Jedna
z věcí, ve kterých pro mne byla vzorem, je
říkat pravdu a nebát se.
Rozhodla jsem se, že za těchto okolností
podám výpověď a odejdu ze ZUŠ, přestože se mi práce s dětmi líbí a daří se mi
v ní. Je mi to líto, ale nemůžu jinak. S odvoláním paní Tiché Šelerové nesouhlasím,
vnímám jej jako nespravedlnost.
Věřím, že se pro Evu Tichou Šelerovou nalezne uplatnění v nějaké zajímavé oblasti
a že najde zaměstnání, kde ji ocení a které
ji bude naplňovat. K naší veliké škodě.
Mgr. Ivana Faltusová

Radě Města Horažďovice
My, rodiče dětí navštěvujících Základní
uměleckou školu, se na Vás obracíme znepokojeni změnou vedení této školy.
V posledních letech, pod vedením paní
Evy Tiché Šelerové, se podstatně zvýšila úroveň ZUŠ, přibyly obory, hudební
nástroje, učitelé a hlavně žáci. Za šest let
působení paní Evy Tiché Šelerové vzrostl
počet žáků o více než 100, v současné době
má ZUŠ okolo 230 žáků. ZUŠ pořádala
řadu akcí, koncerty, výstavy a dosahovala
pozoruhodných úspěchů. Tuto příznivou
změnu jistě zaznamenalo vedení našeho
města, spolupracovníci školy i široká veřejnost.
Věřili jsme, že po převzetí ZUŠ Městem
bude samospráva i MěÚ věnovat větší
pozornost této škole a uzná její úspěchy
docílené především dobrým vedením.

Stav ZUŠ muselo s uspokojením sledovat
i vedení ZŠ Blatenská ul., kam byla ZUŠ
začleněna.
Vzhledem ke zmíněným okolnostem nechápeme, proč se nedočkala paní Eva
Tichá Šelerová uznání a naopak byla odvolána z funkce zástupce ředitele ZŠ Blatenská ul. pro ZUŠ.
Obáváme se, že po změně vedení ZUŠ
klesne úroveň této školy, mohou odejít někteří učitelé a rodiče ztratí možnost umístit děti do ZUŠ v Horažďovicích.
Velmi bychom si přáli, aby paní Eva Tichá
Šelerová nadále stála ve vedení ZUŠ Horažďovice. Vzhledem k tomu, že převážná
většina žáků ZUŠ je zároveň žáky ZŠ Komenského ul. a spolupráce těchto dvou
škol je velice dobrá, dovolujeme si navrhnout zařazení ZUŠ pod ZŠ Komenského
ul. Tato základní škola má dva dětské pěvecké sbory a zdá se nám, že je více hudebně zaměřená.
Jde nám především o to, aby úroveň ZUŠ
v našem městě byla zachována a měla dobrou perspektivu.
Věříme, že se budete vzniklou situací zabývat a předem Vám děkujeme.
S pozdravem rodiče žáků ZUŠ
Horažďovice, 30. 6. 2013
Tento dopis Radě Města byl předán panu
starostovi Zrůbkovi 4. 7. 2013 se 176 podpisy (107 podpisů rodičů a 69 podpisů přátel
ZUŠ). Pokud se k tomuto dopisu chcete přidat
i vy, lze jej podepsat na internetové adrese
http://www.petice24.com/zus_horazdovice.
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Spolky

o klasický sborový zpěv, velmi rádi vás
mezi sebou přivítáme. Aktuální informace naleznete stále na stránce: www.psprachen.cz. Nyní vám ale již popřeji hezký
zbytek léta a na nějaké další naší akci se
budeme těšit na viděnou.
Za PSP Martin Petrus

PĚVECKÝ SPOLEK

PRÁCHEŇ
HORAŽĎOVICE
1862 - 2012

Pěvecký spolek
Prácheň
Léto je v plném proudu a také Pěvecký
spolek Prácheň si užívá pár týdnů volna.
Určitě si je plně zasloužíme, neboť na jaře
jsme absolvovali několik akcí, jejichž příprava nás stála opravdu velké množství
úsilí. Velice přínosné pro nás bylo tradiční
květnové soustředění na Železné Rudě.
Zde jsme během jednoho víkendu udělali
velkou část přípravy na náročné koncerty,
které byly před námi.
V polovině května jsme se několika lidovými písničkami podíleli na zahájení již
třetího setkání „Prácheňsko na Práchni“.
Zpívali jsme na horažďovickém náměstí.
O týden později jsme zpívali v rámci akce
„Noc kostelů“. Stejně jako v předchozích
dvou letech, tak i letos jsme vystoupili
v kostele sv. Petra a Pavla a poté i v Husově sboru.
Vrcholem našich jarních aktivit pak byly
dva koncerty věnované 1150. výročí příchodu Cyrila a Metoděje na Moravu. Zpívali jsme v klatovském arciděkanském
kostele a v horažďovickém kostele Panny
Marie. Na obou koncertech jsme zpívali
společně s Pěveckým sborem Šumavan
z Klatov. My jsme na těchto koncertech
představili úplně nový program připravený speciálně pro tuto příležitost.
Příprava na tyto dva koncerty byla opravdu velmi náročná. Výběr skladeb byl totiž
dost specifický a dlouhou dobu nám trvalo, než jsme se s ním sžili. Ale troufám si
tvrdit, že výsledek stál za to. Děkuji touto
cestou všem za trpělivost a práci, kterou
vynaložili na nácvik tohoto programu.
Velkou míru trpělivosti musel prokázat
také náš sbormistr Stanislav Smítka, ale
nepovolil nám a to se ukázalo jako velmi
dobrá volba. Reakce posluchačů v Klatovech i v Horažďovicích nás utvrdily v tom,
že stálo za to takovýto náročný repertoár
připravit.
Na konci srpna se opět dáme do práce.
Budeme připravovat program na společný koncert se sborem Comodo z Loděnic,
který se uskuteční 21. září v kostele sv.
Jana Křtitele. Pokud má někdo z vás zájem

Zajímavosti
Procházky po
Horažďovicích
Vzpomíná pan Jaroslav Fischl
Procházka číslo 2
Vedle Prumerů byl obchod, něco mě napadá, že tam prodávali boty a že majitel
asi se jmenoval Karel. Více je moc a moc
zamlženo, tak půjdeme dál. Dům nese číslo 7 a patřil rodině Katzů. V přízemí měli
velký obchod se vším, co bylo ze železa,
a za obchodem byl veliký magazín, tak se
nazýval sklad. V poschodí bydlela rodina.
Zmíněný sklad měl plochou střechu a tu
využila rodina Katzů a zařídili si tam, v celých Horažďovicích unikátní, zahrádku.
Tam pěstovali nejen zeleninu, ale byl tam
i trávník na bělení prádla a opalování. Moc
rád jsem navštěvoval Katzovy a moc a moc
jsem jim tu zahrádku záviděl.
Teď trochu odbočím a dávám otázku:
Co dělali horažďovičtí občané během
dlouhých zimních večerů? Během těchto dlouhých večerů scházeli se sousedé
a sousedky a drali peří. Drali peří a vyprávěli si o místních novinkách. Jiná večerní zábava byla „látání“ děr v ponožkách
a punčochách. A tak jednoho večera přišla
řeč o novince: vyprávěla sousedka, že pí.
Katzová nelátá punčochy, ale že dostala z Ameriky zvláštní lepidlo a tímto ty
díry zalepuje a opravuje. Samozřejmě, že
látání punčoch každá hospodyňka rozumí, a tak hodně a hodně diskuzí se vedlo
o opravě punčoch. Byly také pro a byly
také proti a peří se dralo a řeči se vedly.
Využívám tuto příležitost, abych připomenul, že celá rodina Katzů byla deportována a zahynula v koncentračním táboře.
Čest jejich památce.
A jdeme dál. Dnes je tam drogerie a drogerie byla tam i dříve. Vše, co snažím se
dnes popisovat, patří do konce třicátých
a na začátek čtyřicátých let minulého století. V oné bývalé drogerii kraloval pan
Miřijovský. Proč pan Miřijovský zasluhuje
si připomínku? To proto, že byl průkopníkem v Horažďovicích a zavedl moderní

obchodování. Především měl v obchodě
velkou kasu a ta kasa též tiskla účtenky.
Miřijovský rozdal po městě letáky a sliboval, že ten, kdo bude po celý rok sbírat jeho
účtenky, ten bude na konci roku zúčastněn a obdrží určitý obnos z celkového výdělku drogerie. Moc a moc vzpomínám si
na tetu Adu, jak sedí nad hromadou účtenek a sčítá, sčítá a sčítá… účtenky pana
Miřijovského.
Za drogerií směrem do Havlíčkovy ulice
byla filiálka Baťa. A Baťa přinesl s sebou
až dosud neznámý kus moderní techniky
– moderního osvětlení. Míním tím první
neonové osvětlení firmy. Už týdny předem
se debatovalo o tom zázraku, a když
konečně do tmy večera rozzářila se písmena Baťa krásnou zelení, to už náměstí bylo
plné, nejen místní, ale i přespolní dostavili
se a dlouho trvající aplaus vítal místní neonovou éru.
A zase na náměstí. Dnes je tam pošta.
Svého času byla tam lékárna, zvaná apatyka. Celkem nic zvláštního. Ale přeci.
Pan lékárník s manželkou měli byt nad
lékárnou – taky nic zvláštního, ale tu začínají události poznamenání hodné. Paní
lékárnice snad byla, nebo chtěla být, operetní zpěvačkou. Snad doufala, že ještě
dosáhne této mety, a proto považovala
za krajně nutné téměř denně trénovat
své hlasivky. A zase „snad“, rozhodla se
přispět a přinést trochu světové vysoké
kultury do ospalého horažďovického zapadákova. Paní lékárnice nebyla sobecká
a své umění – trénování prováděla vždy
u otevřených oken. Nutno poznamenat,
že hlas měla jako zvon a slyšet byla dobře
i na druhém konci náměstí. Zlé jazyky (ty
nikdy nikde nechybí) pomlouvaly lékárnici, že zpívá falešně, že není to zpěv, že je to
kokrhání a podobně. Mně její zpěv krajně
vysokých tónů utkvěl v paměti a i dnes,
jdu-li okolo bývalé apatyky, podívám se
vzhůru, že snad otevře se okno a coloratura Mozartova „Královna noci“ zazní
jako tenkráte.
Jaroslav Fischl

Zasuté vzpomínky
„… já hledám příběhy, jež se tu odehrály,
aby se mými zkušenostmi staly.“
Thomas Hardy
V zásuvce u psacího stolu jsem našla zasunutý omšelý školní sešit a na jeho štítku nakreslený velký otazník. Moje matka
Anna Dušková si v něm zapisovala (nikoli
chronologicky) různé události a úvahy
o té či které historické době – od maturity v roce 1927 (pod nadpisem „Bylo to
2. máje 1927) až po zápis z 30. prosince –
opět s otazníkem (? 15. 1. 1956?) se slovy:
„…Stojím na přelomu 50tky. Pevně věřím,
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že ještě přijdou radostná a plodná léta“.
Otvírám a listuji v tom vetchém starém
sešitku a dovoluji si poskytnout čtenářům
nahlédnutí do soukromých vzpomínek
popisujících nejen události za druhé světové války, okupace i krutá padesátá léta
(a to z pohledu dnes nám již pomalu neznámého „vlastenectví“), ale také mnoho
zajímavých intimních vzpomínek.
Dovolíš nám, paní učitelko Dušková, zatoulat se s Tebou v tom zažloutlém školním sešitě? Věřím, že ano, protože si Tvé
zápisky nečiní nárok na vyhraněná dogmatická stanoviska. Minulost nám zanechala spousty otázek, které podkopávají
naši mylnou představu o nadřazenosti
moderní technologie naší současné doby.
Proto není na škodu zamyslet se nad dobou, která svým způsobem od lidí vyžadovala silné charaktery.
Anna Dušková (*1905, + 1989), roz. Císařová, se narodila v Hubenově u Radomyšle.
Dětství a mládí prožila v Horažďovicích.
Po absolvování Pedagogického ústavu
v Českých Budějovicích od roku 1926 učila
na různých šumavských školách, zejména
pak trvale působila ve Strašíně. Pracovala
také jako kronikářka, vedoucí knihovny (za
tuto působnost získala i mnohá ocenění),
významně se podílela na kulturním životě
v obci, dále zpracovala mnoho etnografických analýz z venkovského prostředí Pošumaví a Šumavy – jak sama uvádí „ve spolupráci s profesorem A. Holým, tehdejším
ředitelem muzea v Sušici.“ Byla zanícenou
propagátorkou tohoto krásného, vzácného přírodního prostředí a zpracovala
mnoho cenných písemných historických
poznatků. Milovala také svůj rodný kraj –
Prácheňsko – a ráda se vracela domů – jak
říkávala „na Ohradu u vody“.
Z jejího deníku dnes uvádíme:
„Poslední březnovou neděli (rok 1949)
jsme autobusem přijeli do Horažďovic.
A byla jsem zase „u nás doma“. S Albínkou (její mladší sestra) jsme se pěšky
vydaly zadem u Havlů a zpět se zatoulaly
až ke škrobárně. A moje vzpomínky se
rozběhly: Houfy husí, pasačka s tenkým
cůpkem na zádech. Bylo prázdninové
ráno, ještě před první světovou válkou.
Hnalo se na „pošmistrojc Hábešperglojc“

a já již dnes nevím, jak se ta rozlehlá pole
jmenovala. Až k hoštické silnici se táhla
rozlehlá. A u staré sirkárny – tam se to nejraději páslo. To pro ty prima schovávačky
v opuštěných místnostech.
V Pastuškách začalo svolávání. První
obyčejně vyhnaly Anča a Tonča Doubků,
Máňa Kadlíků – no a já uzavírala. Každá
pasačka měla odznak své hodnosti – metlu (koště), nádobu na vodu a tašku, obyčejně „pompadúr“, a v ní jídlo. Chleba,
vdolek nebo placku, nezbytné kamínky na
hraní, nějaké pletení, háčkování nebo vyšívání. Knihy si nepamatuji, kdež by také
byly a jak by k nim holky z pastušek přišly.
A za veselého zpěvu se hnalo husí stádo.
Sólo měla dvě přední děvčata. Ve zpěvu
módních šlágrů jako: „Darovalo mně děvčátko…“ nebo „Tam nad potůčkem šumivým“ nebo další velmi oblíbenou: „Tam na
severu dalekém“ atd. – byla velmi zběhlá.
Také si vzala na starost vyhlédnout pole
pro husí osazenstvo. Houf rozdělily do
různých úhlů strniště a pasačky se shlukly na kabátech nebo dekách, které nosily
na ramenou. Když byly husy zásobeny
pitnou vodou, začala zábava. Při ručních
pracích se nejraději povídalo o světýlkách
ve staré sirkárně, o pokladu na Práchni,
o zázračné vodě u svaté Anny, o Šibeňáku
a dalších. Nebo se hrály kamínky: „Zahrádka, vohrádka, růžička, kvíteček, kdo
tě tam posadil, nebožtík strýček?“ Také
se hrálo na „tatínky a na maminky nebo
na slečny“. To mě ale nebavilo. Každý den
pak byla určena jedna opatrovnice husí.
To jsem měla nejraději, když jsem obcházela hejna a povídala jsem si „pro sebe“.
To byl můj svět – mnou tvořený a v duchu
prožívaný – tak daleký od toho tam na kabátech. Když zvonilo ve městě poledne, ta,
která byla na řadě, šla ostatním domů pro
oběd. Zbylé pasačky zatím vyměnily svým
houfům místo a zejména vodu. Odpoledne bývalo s malými obměnami podobné
ránu. K večeru se „popásalo“. To se prostě
popoháněly husy. Aby se zbytečně nechodilo strništěm, sbíraly se klásky.
Jak jsem milovala ty vlahé letní podvečery.
Když šero rozhodilo mlhavou clonu krajem, hnalo se domů, a to ve stejném pořadí. Husy s volaty až po zobák se cestou
řadily jedna za druhou. My jsme k tomu
halekaly: „Jděte husy, jděte řadou, ať vás
židi nepokradou. Židi v pátek maso jedí,
oni by vás taky snědli.“ Dětství bezstarostné a teplé.“
Pomalu zavírám desky. Kde zůstala sirkárna s azylem bludiček a světýlek? Se
spoustou záhad? Dnes už byste ji tam nenašli. Moderní vilová čtvrť nastoupila novou životní etapu…
(Pokračování příště – sokolský sjezd a horažďovické cvičenky r. 1920, maturita r. 1927).
Jaroslava Sucháčová
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Nejen lidé, ale i domy
mají své příběhy
Pamětníci potvrdí, že město v poválečných letech bylo hodně omšelé. Domy
měly šedé, oprýskané kabátky a obchody
v nich poněkud jednotvárnou nabídku.
Ale vzpomenou si i na spoustu předností.
Ulicemi jezdilo málo aut, a tak si v nich
děti běžně hrály. S kluky jsme probíhali
otevřenými domy, prolezli všechna zákoutí a sklepení (hledali tajné chodby a krásně se báli). Znali jsme domy tak dobře,
že jsme tam mohli dělat průvodce. Na
půdách jsme objevili „skutečné poklady“.
Nebyly zakopané, ale pěkně vystavené
všem na očích. Bez lopaty a motyky jsme
poklad našli v židovské synagoze v ulici Prácheňská. Židovská synagoga byla
obklopena postranními budovami, a tak
unikala pozornosti občanů. Areál tvořily
židovská synagoga, židovská škola a starý
židovský hřbitov.
6. května 1945 přijela do města americká
armáda – naši osvoboditelé. Po dobu pobytu americké posádky byly v židovské
synagoze slouženy slavnostní mše. Vojáci
seděli na dřevěných bedýnkách a papírových krabicích, které ukrývaly potravinový poklad. Vojenské potraviny, nápoje, pochutiny, kuřivo. Při svém odjezdu darovali
proviant obyvatelům domu.
I když kolovalo hodně legend o zakopaných pokladech v prostorách objektu, ne
a ne je najít! Možná se to poštěstí až vám
a nemusíte mít s sebou rýč, motyku ani detektor kovů.
Po odjezdu osvoboditelů z města 21. července 1945 byl do synagogy svezen úředně
zabavený majetek a postupně rozprodán.
Později synagoga sloužila jako prodejní
sklad a byla také využita k jiným účelům,
včetně výkupu ovoce. V roce 1980 byla
synagoga zbourána. Rozsáhlý areál byl
zlikvidován a místo něj tu stojí obytný
komplex.
Josef Kočí

Klukovská léta
strávená na březích
zlatonosné Otavy
S přibývajícím věkem častěji sahám do
vzpomínek, abych si porovnal, jak se žilo
dříve a jak nyní. Od dětství mě obklopovala příroda. Z raného dětství se mi zachovaly vzpomínky na místa u řeky Otavy,
kde jsem sedával na břehu celé hodiny.
Měla v sobě krásu tajemných dálek, je volná, nespoutaná. Hučí, bublá, přeskakuje
kameny a zpívá si stejnou věčnou píseň
z čechrání větru. Na dně je vidět perlorod-
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Přijďte změřit běžecké síly do královského města Vodňany!

2. ročník



datum: sobota 28. září 2013



čas startu: 15:00 (běží se za každého počasí)



start/cíl: Vodňany - náměstí (u kostela)



hlavní závod: 8 km (dva čtyřkilometrové okruhy)



lidový běh: 4 km (jeden okruh)



trať: rovina - možnost zaběhnout rychlé časy, 2/3 asfalt,
1/3 parkové cesty



kategorie: Ž, Ž35+, Ž45+, M, M40+, M50+, M60+, M70+



startovné: 50,- Kč (zahrnuje občerstvení)



prezence/přihlášky: 13:30 - 14:45 v místě startu



parkování: zdarma na náměstí v místě startu



odměny: diplom a věcná cena (první tři v každé kategorii,
nejstarší a nejmladší účastník)



podrobné info: www.svatovaclavskybeh.estranky.cz

Běh se koná za podpory Města Vodňany, Komunitní nadace Blanicko-Otavské,
Zahradnictví Milan Holý a díky pomoci řady dobrovolníků

ky v čisté, průzračné vodě. Občas vyskočí za muškou pstruh za rachotu a pískání
vlaku. Stíny vysokých stromů si razí cestu
do třpytivého světla říční hladiny. Kolem
řeky se zelenaly olše, vrby, vysoké smrky.
Houštiny a křoví lákalo městské chlapce
ke hrám. Jaký to byl krásný a bezstarostný život! Ale navždy mi zůstala v paměti
hrůza z velké vody. Na břehu Otavy, kde se
to nazývá „Pod Kocourem“, bydlela moje
babička. Jako malý chlapec jsem tam zažil
obrovský příval, který trhal prkna v podlaze a nesl nábytek jako loďku. Marný byl
boj s dravým živlem. Vynášely se věci na
půdu a zachraňoval dobytek. Domy, ulice,
zahrady proměnila voda v obrovské jezero. Po opadnutí hladiny zůstaly na ulici
hluboké rokle, prorvané oplocení zahrad,
vytrhané podlahy, všude vrstvy bláta a plíseň. Později se situace zlepšila hrázemi,
regulací řeky a úpravou domků. Vzpomínky zůstaly na celý život.
Josef Kočí

Knižní novinky
z regionu
60 šumavských vyznání Jana Kavale
Autorka knihy Hana Voděrová vydává již 8
let časopis Vítaný host na Šumavě, kde je
Jan Kavale hlavním fotografem.
K životnímu jubileu známého šumavského fotografa vydala soubor šedesáti nádherných panoramatických záběrů nejrozmanitějších šumavských i pošumavských

míst, doplněných vyprávěním.
Šumavou ze svobody do opony – vzpomínky na Železnorudsko 1930–1970
Po úspěchu fotografických knih Tenkrát na Šumavě, Předválečnou Šumavou
a Šumavou Karla Klostermanna se publicista Zdeněk Roučka naposledy vrátil ke
staré Šumavě.
Česko-bavorská hranice byla po desetiletí frontovou linií studené války. Obraz
dramatického osudu Železnorudska je
předobrazem osudu celé Šumavy. V době
otevřených evropských hranic zůstává
kniha strhujícím a varovným mementem
minulosti.
Obě knihy zakoupíte v knihkupectví v Horažďovicích.
Jana Kotrbová

Projekt z Operačního programu Lidské
zdroje a zaměstnanost

„Vzdělávejte se pro
růst – adaptabilita“
byl prodloužen
Již od 31. 5. 2011 Úřad práce ČR realizuje
projekt určený zaměstnavatelům „Vzdělávejte se pro růst – adaptabilita“ v rámci Operačního programu Lidské zdroje
a zaměstnanost, který je spolufinancován ze zdrojů Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky.
Projekt je zaměřen na podporu zaměstnavatelů, kteří mají předpoklady rozvíjet
svou firmu, rozšiřovat výrobu a v této
souvislosti potřebují odborně vzdělávat
své stávající i nově přijaté zaměstnance.
Cílem projektu jako jednoho z nástrojů
aktivní polity zaměstnanosti úřadu práce
je finančně podpořit odvětví české ekonomiky, která se významně podílejí na
tvorbě HDP – strojírenství, stavebnictví,
odpadové hospodářství, maloobchod
a rovněž i odvětví, které zaměstnává
stále více práceschopného obyvatelstva
– sociální služby. Administrativně tento
projekt zajišťují krajské pobočky Úřadu
práce ČR a jejich kontaktní pracoviště,
v rámci okresu Klatovy je to Kontaktní
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pracoviště ÚP ČR v Klatovech. Zatím se
do projektu zapojilo 15 firem z Klatov,
Sušice i Horažďovic a celkem byly uhrazeny zaměstnavatelům náklady za vzdělávání a za mzdy zaměstnanců po dobu
vzdělávání ve výši více než 8,5 milionu
Kč. Kontaktní pracoviště v Klatovech
dosud přijalo 224 žádostí a bylo uzavřeno zatím 206 dohod, na jejichž základě
úspěšně absolvovalo vzdělávací aktivity
celkem 963 osob. Vzdělávání bylo zaměřeno dle potřeb jednotlivých zaměstnavatelů např. na kurzy svařování, na
programování a obsluhu CNC strojů, na
specializovanou strojírenskou výrobu, na
nové pracovní postupy a jejich využívání
ve stavebnictví a na nové technologie
v oboru telekomunikací a inženýrských

sítí, jazykovou vybavenost a rozšíření
řidičských oprávnění zaměstnanců. Významný byl i podíl na úhradě finančních
nákladů za vzdělávání v oblasti sociálních služeb. Po více než dvou letech realizace projektu „Vzdělávejte se pro růst
– adaptabilita“ lze konstatovat, že měl
u zaměstnavatelů našeho regionu velký
ohlas a účast v projektu znamenala nemalý přínos pro všechny zúčastněné organizace. Ušetřené finanční prostředky za
vzdělávání svých pracovníků tak zaměstnavatelé mohli následně vynaložit na jiné
aktivity zaměřené mj. i na rozvoj svých
společností. V současné době Ministerstvo práce a sociálních věcí ČR rozhodlo
o prodloužení projektu „Vzdělávejte se
pro růst – adaptabilita“ a to do termínu
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28. 2. 2014. Je tedy stále možno podávat
žádosti o dotaci na kontaktní pracoviště
ÚP ČR, pro okres Klatovy konkrétně na
Kontaktní pracoviště v Klatovech, Krameriova ul. 180 (II. patro). Podrobnosti
o projektu včetně návodu jak postupovat
při podávání žádostí zájemci naleznou na
www stránkách projektu:
http://por tal.mpsv.cz /sz /politikazamest/esf/projekty/projekt_vzdelavejte_
se_pro_rust~.
Úřad práce ČR
Krajská pobočka v Plzni,
Kontaktní pracoviště v Klatovech,
tel.: 950 128 451, 950 128 450

Rozpis k soutěžím podzim 2013 – FK Horažďovice
KP – muži „A“

Datum

soupeř

zač.

V

1. Bolevec

10.30

18. 8. Ne

D

2. Vejprnice

17.00

24. 8. So

V

3. Stod

17.00

10. 8. So

1. B třída, skup. „B“, muži „B“
soupeř

KP – starší dorost

zač.

soupeř

zač.

1. Rokycany

10.00

KP – st. + ml. žáci
soupeř

zač. st.

V

1. Košutka

10.00

V

12. Tachov

15.15

D

2. Stříbro

10.00

D

13. Domažlice

15.15

V

3. Nepomuk

10.00

D

4. Přeštice

10.00

V

5. Sušice

10.00

D

6. Vejprnice

10.00

V

7. Doubravka

11. 8. Ne
17. 8. So

25. 8. Ne

D
D

1. Žichovice

15.00

28. 8. St
31. 8. So
1. 9. Ne

D

4. Nepomuk

17.00

V

5. Přeštice

17.00

V

2. Rapid B

V

2. Stříbro

10.00

D

3. Nepomuk

10.00

17.00

4. 9. St
7. 9. So
8. 9. Ne

D

3. Štěnovice

15.00

V

4. Strážov

16.00

D

5. Smolivec

16.30

14. 9. So
15. 9. Ne

V
D

6. Luby

17.00

V

7. Koloveč

16.00

29. 9. Ne

D

8. Příkosice

16.30

5. 10. So

V

9. Domažlice B

21. 9. So
22. 9. Ne
28. 9. So

V

6. 10. Ne
12. 10. So

10. Klatovy

19. 10. So
D

11. Rapid

15.30

26. 10. So

V

12. H. Bříza

14.30

27. 10. Ne
2. 11. So
D

13. Holýšov

14.00

V

14. Rokycany B

14.00

9. 11. So
16. 11. So
17. 11. Ne

15.00

D

8. St. Plzenec

15.00

9. Žákava

15.30

V

20. 10. Ne

10. 11. Ne

7. Přeštice B

16.00

13. 10. Ne

3. 11. Ne

D

D

15. Chotíkov

10.00
UMT

D

5. Vejprnice

16.30

16.00
UMT

V

6. Losiná

4. Sušice

10.00
UMT

V

6. Doubravka

10.00

D

7. Přeštice

10.00

UMT

10.00
UMT

D

8. Kralovice

10.00

V

8. Klatovy

10.00

V

9. SŠ Plzeň

10.00

D

9. Nýrsko

10.00

D

10. Klatovy

10.00
V

10. Smíchov

10.00

D

11. ZČE Plzeň

10.00

(Nezvěstice)
D

10. Hradešice

14.30

V

11. Měčín

14.00
V

11. ZČE Plzeň

11.45

D

12. Dl. Ves

14.00

D

12. Tachov

10.00

V

13. Pačejov

13.30

V

13. Domažlice

10.00

13.30

KPŽ – hrací čas mladších žáků je 1:45 hod. po starších

UMT
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KULTURA V OKOLÍ
Pouť k Panně Marii
Sněžné v Kašperských
Horách
2.–4. srpna 2013
Pátek
22.00 Tiché světelné procesí
(kostel sv. Markéty) a adorace při svíčkách

Sobota
17.00 Zpívané gregoriánské nešpory
Schola Gregoriana Pragensis
(kostel sv. Markéty)
17.40 Slavnostní procesí s korouhvemi
a milostnou soškou (kostel sv. Markéty)
18.00 Česko-německá mše sv. (kostel
Panny Marie Sněžné) celebruje P. Tomas
van Zavrel
20.30 Koncert gregoriánské hudby při
svíčkách „Rosa mystica“
(kostel sv. Mikuláše)
Účinkují:
Schola Gregoriana Pragensis
– vstupenky: na místě 300 CZK,
předprodej: 200 CZK

ANKETA
mám zájem o bezplatné přidělení plastového kompostéru (1000 l)
pro domácí kompostování
ANO

□

NE

□

(vybranou možnost označte křížkem)

Jméno, příjmení: ________________________________________
Ulice, č.p.: _____________________________________________
telefon: _______________________________________________

|
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Neděle
10.00 Gregoriánská pontifikální mše sv.
(kostel sv. Markéty)
Hlavní celebrant: Msgre. Dominik Kardinál Duka, OP, Arcibiskup pražský
15.00 Žehnání poutníkům
(kostel Panny Marie Sněžné)

Pouť k Hauswaldské
Panně v Srní
17. srpna 2013
10.00 – Pobožnost s P. Tomasem van Zavrelem u Hauswaldské kaple – zazní Hubertská B dur
11.00 – Obnovené slavnostní procesí se
Solovačkou, korouhvemi a sochou Panny
Marie
12.00 – Česko-německá poutní mše sv.
v kostele Nejsvětější Trojice celebruje
P. Tomas van Zavrel
14.30 – Poutní koncert v kostele Nejsvětější Trojice
P. ThDr. Petr Tvrdek & Iveta Karmazínová Tvrdková (varhany)
Doporučené vstupné: 100 Kč
Výběr z děl skladatelů:
Bach, Vivaldi, Zwart, Pachelbel, Beethoven, Satie, Verdi, Tschaikovski
15.30 – Požehnání poutníků v kostele Nejsvětější Trojice

v kompostéru budu likvidovat:
bioodpad z domácnosti (více
_____________________

domácností)

a rostlinný odpad ze zahrady o rozloze:

o

počtu

členů:

___________________

jiný bioodpad:
______________________________________________________
bioodpad jsem separoval/a i v minulosti
chci začít separovat bioodpad

ANO

ANO

□

□
NE

□

NE

□

Jsem si vědom/a, že v případě bezplatného přidělení
plastového kompostéru od Města Horažďovice přijmu
povinnost separovat bioodpad z domácnosti a
rostlinný odpad ze zahrady a ukládat ho do
kompostéru.
Datum ____________________ Podpis _________________________

Vyplněný anketní lístek předejte na podatelnu Městského
úřadu Horažďovice nejpozději do konce měsíce srpna.
Odevzdáním lístku nevzniká nárok na přidělení
kompostéru. Dotazy adresujte paní Ing. Vachuškové, tel.
376 547 549, e-mail: vachuskova@muhorazdovice.cz.

Uplynul 2. ročník
festivalu křesťanské
hudby Mount Kašperk
Pokud někdo nezasvěcený kráčel v sobotu
13. července 2013 odpoledne po kašperskohorském náměstí, mohl zažít intenzivní pocit, že se ocitl ve slavném americkém
filmu „Sestra v akci“ s Whoopi Goldberg
v hlavní roli. Z gotické baziliky sv. Markéty se totiž nelinuly velebné tóny varhan,
ale kytarové rify doprovázející gospelové,
folk-rockové nebo dokonce klasické rockové písně. Neklamné to znamení, že Kašperské Hory hostí další ročník festivalu
křesťanské hudby „Mount Kašperk“.
Whoopi sice tentokrát opět nedorazila
(snad proto, že jsme ji opět zapomněli pozvat), ale kapely jako „Šest strun“ (Hart-

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 7/2013

|

14

manice), „Originál“ (Vimperk), „Miriam“
(Zdíkov), TNT (Praha), Citová záležitost
(Praha) a Druhý pokus (Kašperské Hory)
ji dokonale nahradily.
Bylo zvláštní sledovat, jak se lidé zastavovali, jakoby na chvíli stanuli v jakémsi
nenadálém oslovení. Někteří pak spěchali
dál, uvázlí ve svém materiálním zacílení,
jiní z tohoto zacílení vystoupili a nechali
se onou „živou“ hudbou vést.
Někteří zůstali jen na jednu jedinou písničku, jiní vydrželi do konce vystoupení.
Byli i tací, kteří vpluli do toho zvláštního
odpoledne jakoby náhodou a pak se jim
z něj ani nechtělo vystoupit. Snad to ani
nebylo potřeba. Hudba, kapely, festival,
všechno to přece bylo o věcech, které nekončí, o tom, že dnes nic nekončí.
Alena Bernardová

Tajemství
korunovačních
klenotů
Jaro roku 1449. Nejvyšší purkrabí Menhart z Hradce umírá krátce po propuštění
z poděbradského vězení. Jiří z Poděbrad
ovládl zemi. Ale podstatná věc mu stále
chybí. Nemá ve své správě korunovační
klenoty. Kde jsou ukryté? Kdo je má ve
vlastnictví?
Papežský legát Juan kardinál Carvajal přijíždí na Velhartice, aby na žádost Oldřicha
z Rožmberka vyšetřil Menhartovu smrt.
Celou zemí se totiž šíří pověst, že ho nechal Jiří otrávit. Najde kardinál odpověď?
Co mu o Menhartovi prozradí arcibiskup
Jan Rokycana?

A jak s tím souvisí zmizení korunovačních
klenotů? Proč se Bedřich ze Strážnice
chlubí relikviářovým křížem?
Přijeďte na noční prohlídky na hradě Velhartice a dozvíte se to!
Lukáš Kopecký

ZÁVĚREČNÉ
ZAMYŠLENÍ
Zapomenuté desatero
Pro každého člověka je velikým dobrem,
když najde zakotvení v manželství a v rodině, když najde pevný domov, který je
pramenem štěstí a pokoje. Je pochopitelné, že tuto velikou hodnotu života není
možné vytvořit bez velikého úsilí, bez
oběti a bez odříkání kvůli většímu dobru.
Ostatně je známé úsloví: „Co nic nestojí,
za nic nestojí!“ Proto je nutné odporovat
všem nástrahám zla přítomného v mnoha
podobách, v mnoha situacích.
Když však z jakýchkoliv sobeckých zájmů
se začne do rodinného soužití vkrádat sobectví, vládychtivost, žárlivost, nevěrnost
a nesvornost…, tak pak jsme najednou
připraveni o veliký dar, o zakotvení v manželské lásce a v rodině. Pak najednou ztrácíme domov a paradoxně vítězí prázdnota
života, ve které nezbývá už nic jiného, než
vytěžit z přítomného okamžiku to, co zněj
ještě vytěžit lze.
To co platí o soužití v manželství a v rodině, to platí o soužití v mnoha jiných oblastech lidského života. V této době mnozí
lidé začínají pociťovat, že se mnohé sune
do jakéhosi neřízeného chaosu a právě to
by nás mělo přivést k zamyšlení, zda zde
neexistuje nějaký všem lidem společný
základ, který by měl usměrňovat chod života. Ten základ zde je, je starý 4 000 let.
Je zde „Desatero Božích přikázání“, o kterém asi většina lidí ví, že existuje. Většina
lidí vysloví alespoň dvě z nich: nezabiješ,
nepokradeš. Ovšem celé zapomenuté desatero chce lidem říci: Měj úctu k Bohu,
měj úctu k rodině, měj úctu ke každému
člověku, na soužití lásky v manželství se
dívej jako na dar, važ si hodnot, které vytvořili druzí, nenič je a nekraď, buď pravdivý a chraň se zlých myšlenek, zejména
závisti. Je zajímavé, že když se lidé ve svém
životě řídí jen těmi deseti pravidly, tak pak
je mezi lidmi více vzájemné důvěry, solidarity a pak se i pokojněji žije.
Otec Petr
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Otevøeno pro veøejnost
Èervenec a Srpen
PO až NE od 9:00 do 21:00 hod.
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Tel: 371 430 610
371 430 611

www. bazen.horazdovice.cz E-mail: bazen@horazdovice.cz

HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI
Kábové z Jetenovic
Známý řezbářský rod Kábů pocházel
z Jetenovic u Horažďovic. Otec byl obecní pastýř, v létě pásl dobytek a v zimě
tkal. V rodině bylo šest dětí a z nich dva
synové, Jan a Josef, se věnovali řezbářství. Začínali s drobnými plastikami,
které vyřezávali na pastvě, kdy využívali
přírodní motivy, které viděli kolem sebe.
Později se každý z nich specializoval na
jiné výrobky. Mladší Josef (1892–1954)
vyřezával drobnější plastiky a ozdobné
hole pro myslivce. Vytvářel také pažby
k ručnicím.
Starší Jan (1870–1954) vytvářel hlavně
plastiky svatých, nejdříve do výklenků ve štítech chalup. Později se pouštěl

i do větších plastik, hlavně Panny Marie. Socha Panny Marie Lourdeské byla
na oltáři v Jetenovicích, plastika Panny
Marie Immaculaty v životní velikosti pak
ve Velkém Boru. Do velkoborského kostela Jan také vyřezal betlém, zachován je
i kříž u hřbitova ve Velkém Boru. Další
betlém, o kterém víme, je v soukromém
vlastnictví a původně si jej objednal Antonín Matzner z Horažďovic. Jan se snažil zlepšit svá díla, cestoval po různých
muzeích aby se inspiroval. Navštívil například Mnichov, Řezno a Vídeň. Ještě
v sedmdesáti letech jel na kole do Klatov, aby se podíval na vystavené plastiky.
Jeho další zálibou bylo vyřezávání lou-
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽ E




























/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

trasa č.22 Horažďovice
• 11,30 Horažďovice /parkoviště naproti ČSCH/
• 12,30 Malý Bor /před OÚ/
• 13h Nalžovské Hory /horní náměstí/

Prodej 16.8.2013
Holokrčky NOVINKA
Perličky
Kuřice černé, červené
Kuřice kropenaté, bílé /nesou bílá vejce/
Chovní kohoutci

stáří:

2-3týd. cena: 90-100,-Kč
10-12týd.
170-190,-Kč
12-18týd.
120-180,-Kč
12-18týd.
120-180,-Kč
12-18týd.
120-180,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!
Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

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

tek. Několik hlaviček loutek a postavu
Kašpárka má ve svých sbírkách i Městské muzeum a část z nich je vystavena
v expozici.
Sestra Barbora pomáhala oběma bratrům a hlavně šila kostýmy na loutky.
Z šesti dětí byli Josef a Barbora hluchoněmí, podle neověřených zpráv byly
hluchoněmé ještě další dvě děti. Řezby,
které máme v našem muzeu jsou velice
kvalitní, a je škoda, že se nepodařilo získat další práce. V každém případě si ale
mohou návštěvníci prohlédnout vynikající práce lidových řezbářů.
Na fotografiích je Jan Kába s dvěma plastikami Panny Marie a Josef Kába jak vyřezává hůl.
Hana Smetanová

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 7/2013

|

17

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 darovacích, kupních, nájemních, vypořádacích 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.
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Inte
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íru

v akci již od:

350,-

RCnet ENTRY s rychlostí 2 Mb. 250,rychlost 2048/512 kbps, bez
omezení dat,pouze 1 IP adresa

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

v akci již od:

RCnet mini+ s rychlostí 8 Mb.175,-

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

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

350,-

RCnet maxi+ s rychlostí 12 Mb.248,-

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

Nucice u Prahy

v akci již od:

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

Karlovy Vary

495,-

Nepomuk

Blovice

Mesto Touškov

Tel.: 376 511 722 Email: rosacom@rosacom.cz Web: www.rosacom.cz
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PLZEŇ – Borská pole
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www.bauhaus.cz
Plzeň – Borská poleĘOØjäº«ŗŞŚŜħŖİŘŜŜŕŖŗŞŖŖİPo – Pá 7 – 2100, So – Ne 700 – 2100
Platí od 12. 7. do vyprodání zásob, nejdéle však do 31. 8. 2013.
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23. 8. pátek 24. 8. sobota

AKCE
KULTURNÍ DŮM
8. 8. čtvrtek 9. 8. pátek

30. 8. pátek 31. 8. sobota

PRODEJNÍ TRH
– určeno veřejnosti

16. 8. pátek

TRADIČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA
S OBLÍBENÝM PARKÁNEM
Prodej vstupenek na místě!

25. 8. neděle

20.00

JÁ A TY
Itálie – Jak uniknout od každodenních konfliktů? Příběh čtrnáctiletého chlapce, který
začne nahlížet na svět zcela novýma očima.
Vstupné 85 Kč.

21.30

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje ATRIO. Rezervace
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
pod vedením manželů Kociánových z Klatov. Zájemci si mohou vyzvednout přihlášky
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. Přihlášky
lze zasílat též e-mailem a po dohodě platba
kurzu bezhotovostně na účet KS.

20.00

PŘÍBĚH MÉHO SYNA
Itálie/Španělsko – Láska, válka, odhalená
tajemství... Bosensko-srbské drama do 15 let
nevhodné. Vstupné 90 Kč.
Změna programu vyhrazena
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

KNIHOVNA
Městská knihovna upozorňuje na změnu
půjčovní doby v období prázdnin!

2. 8. pátek 3. 8. sobota

DÁVÁM TOMU ROK
Velká Británie – Svatba jako z pohádky...
a pak nastanou první problémy. Romantická
komedie do 12 let nevhodná. Vstupné 90 Kč.

9. 8. pátek 10. 8. sobota

20.00

CALL GIRL
Švédsko – Sociálně-politický thriller
o Švédsku 70. let, v době sexuální i společenské revolty. Drama do 15 let nevhodné.
Vstupné 99 Kč.

16. 8. pátek 17. 8. sobota

20.00

SLAMĚNÝ VDOVEC
USA – Klasická komedie Billyho Wildera s Marilyn Monroe v hlavní roli. Vstupné
85 Kč.

17. 8.

18.00

MARIÁNSKÝ KONCERT
Kostel sv. Petra a Pavla
Gabriela Demeterová – housle
Marian Roden – mluvené slovo,
Luděk Šabaka – klavír
Ludwig van Beethoven – Hudba a duše génia.
Vstupenky zakoupíte v předprodeji na MěÚ
Horažďovice – odbor kultury, p. Bučoková.

17.–18. 8.

MARIÁNSKÁ POUŤ
18. 8.
klášterní kostel Panny Marie
8.00 hod bohoslužba
9.30 hod bohoslužba
POUŤOVÉ ATRAKCE
NA TRŽIŠTI

24. 8.

oddílový turnaj TK HD

PLÁNOVANÉ AKCE – PODZIM 2013
Město Horažďovice pro vás připravuje na zámeckém nádvoří následující akce pro podzim
2013:

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.

9. 8. pátek

XXXIV. ročník EPLcont RALLY
AGROPA
Mistrovství České republiky ve sprintrally,
Mistrovství ČR v rally historických automobilů, Pohár České republiky juniorů, Dámský
pohár, Pohár mládeže v rally.

31. 8.–1. 9.

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

muzeum
20.00

9.–10. 8.

memoriál Miroslava Šimka
8. ročník amatérského tenisového turnaje
Sportovní areál Lipky – tenisové kurty

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

5.–16. 8. ZAVŘENO

KINO OTAVA

další akce

19.00

Ševčíkovy hudební večery
(19. ročník Zámeckého hudebního léta):
Na zámku s Janem Werichem. Texty čte Josef Průdek, populární evergreeny hraje kontrabasové kvarteto Quo vadis bass. Vstupné
100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace
vstupenek 603 229 559.

12.10.

9.00

9.11.

9.00

14.12.

9.00

HAVELSKÝ JARMARK
Farmářský jarmark.
Pokusíme se upéct největší Prácheňskou
hnětynku.
Pro soutěživé návštěvníky bude vyhlášena
soutěž o nejhezčí hnětynku, podrobnější informace v HO 08/2013.

SVATOMARTINSKÝ JARMARK
aneb dýňobraní na zámku
Farmářský jarmark.
Vyřezávání dýňových strašidýlek, vaření dýňové „Hokkaido“ polévky.
Světelný průvod městem.

ADVENTNÍ JARMARK
Tradiční zámecké koledování.
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