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SLOVO STAROSTY
OSLAVA SLOVANSKÉ MISIE
Byl velmi horký den, ale vzrostlé stromy
spolehlivě zastínily prostranství před kostelíkem sv. Klimenta na Práchni. Koncem
července na tomto magickém místě proběhla oslava výročí misie Cyrila a Metoděje.
Kdo tam byl, užil si příjemnou atmosféru
toho dopoledne, jehož hlavními součástmi
byly mše svatá v podání generálního vikáře
Mons. Adolfa Pintíře a Otce Petra a po ní zajímavá výprava s doc. Zdeňkem Papešem do
1150 let staré historie příchodu věrozvěstů
a slovanské liturgie. Zazněly také pozdravy
zaslané Mons. Karlem Fořtem a Ing. Karlem Jiřím Němcem. Čtenáři Obzoru, kteří
nechtěli nebo nemohli přijít, nezůstanou
zcela ošizeni; pro vydání v září připravil doc.
Papeš již dříve avizovanou rekapitulaci cyrilometodějského a gorazdovského tématu.

KDYŽ SE ŘEKNE ZÁŘÍ …
… napadne mě škola. Letošní prázdniny
byly v pravém smyslu slova vypečené. Tak
teplé léto nepamatuji. Přeji dětem a učitelům, aby učení v právě začínajícím školním
roce bylo také zábavné, ale hlavy aby se zahřívaly méně než o prázdninách.

KDYŽ SE ŘEKNE ŠKOLA …
Nemám v úmyslu stát se autorem nového
seriálu, ale když se řekne „A“ ….
Na minulý článek o ZUŠ se mi dostalo řady
ohlasů, a to různých, až zcela protichůdných. Jedni se zlobí na paní ředitelku za
údajně špatné rozhodnutí a po vedení města chtějí zásah, druzí se pohoršují, proč se
Rada města do věci vůbec zapojuje, protože
podle nich byl problém na straně paní učitelky a paní ředitelka postupovala správně.
Jedni naléhají, aby Město konalo, druzí jsou
pohoršeni jakýmkoli zasahováním do kompetencí ředitelky školy. Myslím, že oba uvedené názory mají jeden nedostatek. Hledá
se viník místo toho, aby se hledalo řešení. Je
dobré zkoumat minulost; proto, abychom
našli optimální cestu pro budoucnost. Rada

Protagonisté Mariánského koncertu – G. Demeterová, M. Roden, L. Šabaka, foto. J. Vašků
města se o ZUŠ zajímá, ale jejím cílem není
někoho označit za vítěze sporu a druhého
za původce potíží. Jde o děti a o další rozvoj
uměleckého školství v Horažďovicích. Rada
města reaguje na podnět, který podalo významné procento rodičů žáků ZUŠ. Z toho
důvodu má povinnost se uměleckou školou
zabývat. RM dne 19. 8. 2013 rozhodla jednak opatřit si názor odborníků na umělecké
školství a zorganizovat širší projednání situace s pedagogy ZUŠ, rodiči žáků a vedením ZŠ. Pak vydá konečné stanovisko.

KAM JEN SE MI TI PIONÝŘI ZATOULALI …
V minulém úvodníku jsem je omylem přestěhoval na Plácek. Chyba nezůstala nepovšimnuta, a tak mi nezbývá, než je s omluvou
prostřednictvím dnešního Obzoru přemístit
zase do jejich tábora u Lnářského Málkova.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V PŘEDMĚSTÍ
Budování vodovodu a kanalizace v Předměstí
pomalu spěje ke konci nejdůležitější etapy, pokládky sítí. V září se budou připojovat nemovitosti, což se neobejde bez dopravního omezení. S největší pravděpodobností se cesta do
Horažďovic protáhne objížďkou přes Komušín a Svéradice. Prosím místní o trpělivost.

MUSÍM SE S VÁMI PODĚLIT
Obdržel jsem e-mail se seznamem okolností, které provázely pád Římské říše.
V osmnáctém století je v knize Úpadek a pád
Římské říše sepsal britský historik Edward

Gibbon. Je to úchvatné čtení; dovolím si zde
některé ocitovat:
• Valná většina obyvatel preferuje zábavu
před prací. • Tradiční role otců jako živitelů
rodiny je zpochybňována, množí se rozvrácené vztahy a svobodně žijící matky bez
otců. • Senioři jsou zanedbáváni. Lidé pečují o domácí mazlíčky více než o své staré
rodiče. • Literatura a umění se stávají bezduchými. Vytváří se planá zábava za každou cenu. Takzvaná umělecká díla jsou ošklivá, nevkusná, nic neříkající. • Lidé pilně
pracující jsou zesměšňováni a jako vzor se
staví prázdní pokrytci, populisté, pochybní
umělci a takzvané celebrity. • Daňové zatížení obyvatelstva stále roste a stát přerozděluje neúměrně vysoké částky. • Státní dluh
roste do nikdy nesplatitelné výše. • Lidé se
nebojí nepracovat, protože stát se o ně vždy
nějak postará. • Úroveň vzdělání rapidně
klesá. • Přestává se vyrábět a pěstovat, protože výroba doma je moc drahá a potraviny
a výrobky se dovážejí ze satelitních zemí. •
Kdo se dostal do pozice, kde může ze státního krást, většinou tak činí. Postižitelnost
těchto zločinů je velmi malá. • Staletími prověřené hodnoty předků – jako je čest, smysl
pro povinnost, zodpovědnost, nadšení pro
práci, pro dobročinnost, zápal pro věci veřejné, jsou vysmívány a zesměšňovány. • Šíří
se plýtvání, nestřídmost, znevažování znalostí, dovedností a poctivé práce. • Do země
přichází velké množství cizinců. • Občané
stále na všechno nadávají.
Karel Zrůbek

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA – 2. 9. 2013 v 17.00 hodin, velká zasedací místnost MěÚ
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STALO SE
Opravdu horké
Jmeniny!
Teplota se na slunci šplhala k 60°C, a to si
pak jeden rozmyslí, kde že stráví sobotní
den. Přesto se na zámeckém nádvoří sešli gratulanti, kteří přišli společně oslavit
jmeniny našeho města. Příjemným osvěžením byla stinná místa stromů a bezpochyby kašna, kde se nejen děti, ale i dospělí
neváhali svlažit.
Programově byl celý den velmi zajímavý,
připomenu vystoupení obnovené dechové
hudby Otavanka, která dokreslila atmosféru farmářského jarmarku. Odpolední šansony Evy Melicharové posluchače vrátily
v čase do předválečné Paříže, do prostředí
francouzských kabaretů Môme Piaf.
Bezesporu nejočekávanější návštěvou celého svátečního dne byli pánové Zbigniew
Czendlik a Tomas van Zavrel. Zámecký
sál jakoby se rozzářil ve chvíli, kdy „Zibi“
vstoupil a naprosto spontánně zamířil
mezi posluchače. Celá talk show moderovaná Radkem Nakládalem se nesla v odlehčeném duchu. Životní nadhled, optimismus a síla víry v posluchačích, soudě
podle ohlasů, zanechaly mocný dojem.
Ráda bych ještě jednou poděkovala oběma
protagonistů, zvláště pak Otci Zbignievu,
za ochotu vážit tak dlouhou cestu, aby nám
věnovali kousek radosti. Do Lanškrouna
je to opravdu kus cesty, jestliže byli oba
pánové inspirací, pak věřte, že k Otci Tomasovi to není daleko, navštívit jej můžete
v Sušici nebo v Kašperských Horách, ať už
na mši nebo na některé z akcí jím pořádaných. Je to úžasný společník, který vám
nebude vnucovat něco, co nechcete.
Pomalu se blíží večer a s ním i představení blatenských ochotníků s divadelní
hrou Neila Simona Vstupte! Humorný
příběh dvou stárnoucích hvězd amerického vaudevillu ztvárnili s precizností sobě
vlastní a divácké bránice nenechali ani na
chviličku v klidu.

Z. Czendlik, v pozadí T. van Zavrel a Otec
Petr, foto: J. Vašků

Jelikož byly letošní Jmeniny města spojeny s oslavou 1150. výročí příchodu slovanských věrozvěstů Cyrila a Metoděje na
Moravu, a protože je slavná Prácheň spojená se svatým Gorazdem – nástupcem
sv. Metoděje, právě zde proběhla sváteční
bohoslužba sloužená Mons. Adolfem Pintířem – generálním vikářem českobudějovické diecéze. Jeho návštěva podtrhla
slavnostní náladu celého dopoledne. Trochu všechny zúčastněné mrzela nepřítomnost Otce Karla, na něhož se všichni
velmi těšili. I přes svůj pokročilý věk se do
Horažďovic chystal, ale právě na žádost
Mons. Pintíře cestu odložil. Pozdravení
od něho předal pan docent Papeš, který
po mši promluvil k odkazu slovanských
věrozvěstů.
Děkuji všem, kteří napomohli hladkému
průběhu celého dne, jenž nekončí odchodem diváků ze sedadel, v ten okamžik nastupuje trpělivá práce spojená s úklidem.
Ti, kdo ho zajišťují, nejsou vidět, ale jejich
práce ano.
Fotodokumentace slavností Jmenin města
je ke zhlédnutí na: www.sumavanet.cz/
horazdovice/foto.asp.
Markéta Bučoková, OPPŠK

Mariánský koncert
V sobotu 17. srpna proběhl v rámci horažďovické poutě Nanebevzetí Panny Marie
další z koncertů v kostele sv. Petra a Pavla. V prvé řadě bych chtěla vyjádřit velké
poděkování správci místní farnosti P. Ing.
Petru Koutskému za laskavé zapůjčení
prostor kostela. Není totiž vždy a všude
pravidlem podobná vstřícnost a náklonnost duchovních k takovýmto akcím, ale
„náš pan farář“ naopak vítá otevření chrámu i těm, kteří by třeba do těchto míst jen
těžko hledali cestu. Děkujeme!
Dále veliké a upřímné díky patří jednotce
horažďovických hasičů, kteří byli ochotni
nezištně pomoci při transportu koncertního křídla do prostor kostela. Děkujeme!
Mimochodem, pan Šabaka si koncertní
nástroj dovezl z Prahy!
Nerada bych, aby následující věty zněly
jako otřepané klišé, ale atmosféra koncertů v prostorách chrámu svatých Petra
a Pavla je nezapomenutelným zážitkem.
Hudba umocněná onou staletou historií
kostela nabývá na autentičnosti a divák se
s lehkostí ocitá v dobách vzniku hraných
děl.
Tentokrát jsme se v čase přemístili do končícího 18. století, kdy se v Bonnu narodil
geniální skladatel Ludwig van Beethoven.
Hra Gabriely Demeterové za klavírního
doprovodu Ludvíka Šabaky, prokládaná životopisnými údaji a skladatelovou
dochovanou soukromou korespondencí

Gabriela Demeterová, foto. J. Vašků
interpretovanou vynikajícím hercem Marianem Rodenem, nabídla vskutku netradiční koncertní zážitek.
Doufám, že si všichni vzácní hosté odnášeli ve svých srdcích kousky té romantické
atmosféry a krásy obdivuhodné hudby, jež
pomohou vyvážit neradostné zprávy, jimiž nás dostatečně zásobují média.
Markéta Bučoková, OPPŠK

KULTURA
Co nás čeká
na podzim?
Podzim někdy bývá smutný a pošmourný,
proto jsme se rozhodli nedovolit trudomyslnosti vstoupit do duší nás všech, a naopak se snažit ze všech sil rozptýlit chmury
prodlužujících se večerů.
Rádi bychom přizvali vás, horažďovické
i okolní, zkrátka všechny lidičky, kteří
se rádi baví, neradi posedávají nečinně
doma a raději podnikají všelijaké drobné
bláznivé kousky.
Nově je připravován Havelský jarmark
s podtitulem „Posvícení na zámku“. Pokusíme se o nový rekord a upečeme největší prácheňskou hnětynku. Nutně ale potřebujeme šikovné ruce, které by ozdobily
tento unikát. Proto všem hospodyňkám,
kuchtičkám, ale i kuchtíkům je určena
tato výzva. Neváhejte, přijďte v sobotu
12. října na zámecké nádvoří, vezměte
s sebou nápady, tvořivou náladu, zástěru
a připojte se k nám.
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Ti z vás, kteří se budou chtít zúčastnit
soutěže o nejhezčí hnětynku, nechť přinesou k posouzení jeden svůj domácí
výtvor. Již nyní mohu slíbit, že na vítěze
na prvních třech místech čekají opravdu
hodnotné ceny.
Podrobné informace rádi sdělíme na telefonním čísle 376 547 557 nebo na e-mailové adrese: bucokova@muhorazdovice.cz
9. listopadu již podruhé navštíví naše
město nad Otavou svatý Martin, aby přinesl tolik potřebné světlo a teplo do našich
srdcí. Svatomartinský jarmark se ponese v duchu „Zámeckého dýňobraní“.
Uvaříme Hokaido polévku, děti si budou
moci vyřezat v čarodějné dílně dýňová
světýlka, která společně zapálíme večer
před světelným průvodem.
Bude-li někdo z vás mít přebytečnou úrodu
dýní a ochotně byste poskytli zahrádkářské plody, s vděkem uvítáme tuto pomoc.
Netrapte se pomalu končícím létem, ta
správná zábava teprve začne…
Markéta Bučoková, OPPŠK

Galerie Caliﬁa
Galerie Caliﬁa Vás zve na poslední vernisáž v sezóně 2013. Na vernisáži 6. září
2013 v 17.00 se osobně můžete potkat
s Karlem Matoušem Zavadilem – autorem
výstavy Hraniční pásmo a Annou Irmanovovou – autorkou výstavy Obrazy.
Anna se zabývá malbou, jež doplňuje zvukovými instalacemi. Karel pracuje s přírodními materiály a prvky civilizačních
prefabrikátů.
Pro více informací navštivte naše webové
stránky www.galeriecaliﬁa.net a přijďte
na vernisáž! Těšíme se na Vás!
Markéta Mrázová

Městská knihovna
Horažďovice
LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ SEMINÁŘ
JIŽ PODRUHÉ V HORAŽĎOVICÍCH
Když jsem byla malá a jezdila jsem na letní
tábory, vadilo mi, že nemůžu rozhodovat
o programu. Vedoucí ze mě šíleli. Do všeho jsem mluvila a měnila pravidla. Proto
jsem se rozhodla, že až vyrostu, povedu
tábor sama. Postupem času jsem začala
psát knihy a zbožňovat divadlo, a tak ve
mně uzrál nápad skloubit vše dohromady.

Na tábor jako takový si netroufám, ale pokusila jsem se už potřetí vést týdenní literárně-dramatický seminář. První ročník se
odehrál v Hradci Králové, ale už podruhé
mě polapily Horažďovice. Letos se konal
třetí ročník. Nejmladšímu účastníkovi
bylo osm, nejstaršímu čtrnáct. Zázrakem
se nám daří všechny děti zaujmout, bavit
a ještě z nich dostat neuvěřitelný výkon na
jevišti. Pochopitelně jde o hraní si na divadlo, nikomu neslibujeme, že z něho bude
herec. Během prvních třech dnů s dětmi
napíšu scénář, přičemž jim nechávám velký
prostor pro vlastní nápady. Zkoušení hry
probíhá v přírodě, ale ke konci týdne, kdy už
„přihořívá“, se přesouváme do divadelního
sálu na zámku, aby děti poznaly prostor, ve
kterém budou vystupovat. Musejí se naučit pohybovat se po jevišti, zvládnout text,
poznat narážku, na kterou začnou mluvit,
vědět, kdo je před nimi a kdo po nich a navíc – naučit se přežít vedro za sametovým
závěsem v zákulisí a být naprosto tiše, což
některým dělá největší problém. Už podruhé s námi byla herečka Městských divadel
pražských Jitka Smutná, která se s dětmi
na začátku týdne zabývá etudami a hraje
dramatické hry, které rozvíjejí fantazii, osobitost a hereckou disciplínu. Samozřejmě
jde o zábavu, pokud dítě text donekonečna plete, hlavu mu netrháme. Dokonce je
zábavnější, když na jevišti zaimprovizuje,
ovšem musí zůstat v situaci, aby na něj mohl
navázat kolega. Je jasné, že jsou děti různé,
ne každý má pronikavý herecký talent, ale
o to v tomhle případě vůbec nejde. Nesmírně mě baví sledovat, jak se dokáže skamarádit patnáct dětí různého věku, s různým nářečím, z různých koutů republiky. Vznikne
náš mikrosvět, který se dokonale semkne.
Cítíme, že se děti začnou mít rády. Jsem
docela přísná, netoleruji neposlušnost a neslušné vyjadřování. Atmosféra divadla je ale
pro děti velmi přitažlivá, překvapivě rychle
se dá nastolit pořádek. Kostýmy vyrábíme
na místě, už v přihlášce rodiče prosím, aby
poslali cokoli, co by se dalo použít. Jitka
Smutná s dětmi ve ﬁnále i vystupuje, občas
situaci na jevišti zachraňuje, ale děti jí skvěle sekundují. Letos jsme si trouﬂi na crazy
komedii na téma známé pohádky bratří
Grimmů O Šípkové Růžence. Ve hře se navíc zpívalo a tančilo. Aplaus byl obrovský,
rodiče i náhodní diváci se bavili, a to je pro
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mě ta největší odměna. Letos jsem s sebou
vzala dceru Máří, která připravila taneční
choreograﬁi. Z celého srdce musím poděkovat děvčatům z Městské knihovny, pod
jejíž záštitou se seminář koná, především
vedoucí Lence Šimonové. Ono třeba přišít padesát papírových růžiček na záclonu
není jen tak. Během „literárně-divadelního“ týdne, na který se sjelo patnáct dětí
z celé republiky, se dějí všelijaké věci, které
je nutné řešit za pochodu a obratem. Takže
jsme letos zvládli i zlomenou ruku a rychlý
přesun se zraněným princem do klatovské
nemocnice... z obyčejného prince se tak stal
„princ vracející se z bojiště“. Jsem ráda, že
jeho maminka nezpanikařila a Miky s námi
mohl zůstat dál a vystupovat. Musím poděkovat i mým kamarádům Petru Neupaerovi
a Tomáši Walliantovi, kteří nám nezištně
a bezvadně pomáhali se vším, co bylo třeba,
a že toho bylo víc než dost. Děkuji i panu
starostovi za sladkou odměnu pro každého
malého herce. Představení jsme odehráli
v rámci oslav Jmenin města Horažďovice
a my se už teď těšíme na další ročník.
Petra Braunová

VU3V POKRAČUJE
Virtuální univerzita 3. věku si získala
v minulých letech řadu příznivců nejen
v našem městě, ale i v celé České republice. V Horažďovicích pokračujeme letos již
pátým semestrem, tentokrát na téma „Život a dílo Michelangela Buonarroti“.
Zveme všechny zájemce dne 1. října 2013
do sálu Městské knihovny v Horažďovicích, na první přednášku o tomto významném umělci.

3

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2013

|

4
Od 2. záøí do 15. záøí 2013
Provoz pøerušen z dùvodu
pravidelné údržby bazénu
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Tel: 371 430 610
371 430 611

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

V podzimním semestru nabízíme 6 přednášek (vždy v úterý od 10.00 do 12.00) strávených s přáteli a vrstevníky a zároveň příležitost vzdělávat se na vysokoškolské úrovni.
Bližší informace naleznete na http://www.
knihovna.horazdovice.cz/VU3V.php
nebo
v Městské knihovně Horažďovice u sl. Ferdové.
Hana Ferdová

SPORT
Nová sezona v HSG
Léto je v plném proudu, teploty lámou letité rekordy a lidé se snaží zchladit jakýmkoliv způsobem.
Hráči místní hokejové staré gardy našli na
tyto extrémní podmínky recept poměrně
originální. Již v půli července začali pilně
trénovat na nadcházející sezonu na ledě.
Ano, vidíte dobře, zimní stadion ve Strakonicích namrazil ledovou plochu a hokejisté HSG nastoupili, jako jedni z prvních
týmů, do přípravy na následující okresní
soutěž Strakonicka, které se již několik let
pravidelně účastní.
Většina hokejových fanoušků pamatuje
lepší a slavnější časy horažďovického hokeje. Zvláště dobu, kdy se zde hrával krajský
přebor, byl zde A a B hokejový tým a s hráči
jezdil nespočet příznivců. To je ale již nenávratnou minulostí. O to cennější je snaha
udržet v Horažďovicích fungující a soběstačný oddíl složený z místních hráčů. A jak
to tak vypadá, vydala se HSG správnou cestou. Loni odehrála přátelský zápas s veteránskou reprezentací ČR ve Strakonicích.
Letos plánují obdobnou charitativní akci v
Sušici, která se bude konat 26. 10. 2013 od
17.00 hodin. Podrobnosti budou zveřejněny v HO 09/2013.
V sezoně 2012-13 došlo oproti ročníku
2011–12 k ohromnému zlepšení herního
projevu, HSG se stala rovnocenným soupeřem pro většinu týmů zmiňované okresní soutěže.
Podrobnosti k sezoně 2013–14 a plánovaným akcím budeme pravidelně prezentovat na stránkách HO. Případně vám bližší informace za HSG poskytnou pánové
Josef Štrébl, tel. 606 673 466 nebo Josef
Bučok, tel. 722 185 959.
Soupis týmů pro soutěžní sezonu 2013–2014
SKP Strakonice
HC Protivín
HC Dura Blatná
HC Vodňany
HC Ales Strakonice
HC Netolice
HC Drachkov
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HSG Horažďovice
HC Budilov
HC Eagles Písek
HC Prachatice
KR Beton Prachatice
HC Schafer Blatná
HC Radomyšl B

11. Ukrajinci
12. Háječek Prachatice
13. Čevapčiči

Josef Bučok, HSG

ATRIUM CUP 2013
V pátek 5. 7. proběhl v Třebomyslicích tradiční turnaj v malé kopané, již po šestnácté
pod názvem ATRIUM CUP. Letošní ročník
turnaje přilákal 13 týmů z klatovského,
strakonického a prachatického okresu.
Týmy byly nalosovány do 2 skupin, kde se
hrálo systémem každý s každým, přičemž
do vyřazovacích bojů zasáhla vždy nejlepší 4 družstva z každé skupiny. Čtvrtﬁnále
zvládli s největším přehledem domácí borci
z týmu 6 prasat Třebomyslice, naopak pozdější vítěz turnaje Houba team Horažďovice vyřadil až v dramatickém penaltovém
rozstřelu v derby zápase další horažďovický
tým C-Systém, a to poměrem 5:4, přičemž
v normální hrací době skončil zápas 1:1.
V semiﬁnále se dařilo opět domácímu týmu
z Třebomyslic, který porazil poměrem 1:0
Umělkáře ze Strakonic. Dále pomohly pokutové kopy opět Houbě týmu, který v řádném čase remízoval s Odrostem Horažďovice 1:1 a na pokutové kopy zvítězil těsně
2:0. V souboji o 3. místo měli více štěstí
hráči strakonického týmu Umělkáři (byl
napůl složen ze strakonických hokejistů),
kteří porazili na pokutové kopy Odrost Horažďovice 3:2 (v normální hrací době 1:1).
Finále se poté stalo kořistí Houba týmu,
který si poradil s domácím týmem 6 prasat Třebomyslice v poměru 3:1. Celý turnaj odřídili 4 sudí: Honza Veverka, Franta
Petrželka, Jirka Petržilka a Pepa Abraham.
Turnaj organizovali místí dobrovolní hasiči a jelikož byla premiérově přichystána
taneční zábava ihned po skončení turnaje
přímo na hřišti, kterou navštívilo více jak
100 lidí, tak lze říci, že se celá akce po všech
stránkách povedla. Děkujeme všem organizátorům, soutěžícím a sponzorům akce
(ATRIUM s. r. o., Václav Polena, Pivovar
Strakonice, Velkoobchod Švelch Sušice,
Škrobárny) za jejich významnou podporu.
Celkové pořadí v turnaji:
1. Houba team Horažďovice
2. 6 prasat Třebomyslice
3. Umělkáři Strakonice
4. Odrost Horažďovice
5. C-Systém Horažďovice
6. Skaláci a náplava
7. Brazers
8. Žaludi
9. Stará škola Horažďovice
10. Katalyzátoři

H.E.A.T.y
v Horažďovicích
nekončí!
UPOZORNĚNÍ pro příznivce H.E.A.T.
programu: Náš program i nadále pokračuje, NEKONČÍME!
Všechny Vás prosím, veškeré informace
sbírejte pouze na našich stránkách www.
heathorazdovice.cz, u instruktorů či našem facebooku Heat Horažďovice – Andrea Andrlová. Moc díky za přízeň a prosím Vás o sdílení a posílání info dále, ať
všichni vědí, že Heaty se v Horažďovicích
nevzdávají.
Andrea Andrlová – heat instruktor, level III.

Z RADNICE
RADA MĚSTA 29. 7. 2013
bere na vědomí provozní řád na rok 2013
Motocross clubu Horažďovice v AČR, Smetanova 328, Horažďovice,
bere na vědomí výsledky vyjádření občanů žijících v ulici Nad Nemocnicí k záměru „Zprůjezdnění ulic Nad Nemocnicí
– Okružní v Horažďovicích“ a neschvaluje
realizaci akce „Zprůjezdnění ulic Nad Nemocnicí – Okružní v Horažďovicích,
schvaluje změnu účelu příspěvku z rozpočtu města pro Sbor dobrovolných hasičů
Boubín. Příspěvek je možné využit na nákup nového pracovního nářadí – sady štafetových hadic – 2 ks proudnic,
na návrh tajemnice MěÚ Horažďovice, Ing.
Ivany Duškové, ve věci jmenování vedoucí ﬁnančního odboru MěÚ Horažďovice:
jmenuje Ing. Marii Velkovou vedoucí ﬁnančního odboru Městského úřadu Horažďovice s platností od 1. 10. 2013,
na návrh místostarosty města Jana Buriánka ve věci výběrového řízení na pozici
vedoucího organizační složky Městské muzeum Horažďovice: schvaluje odpověď na
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dotaz k výběrovému řízení uchazečce Mgr.
Blance Štěrbové a jmenuje Mgr. Jana Šaška
vedoucím organizační složky Městské muzeum Horažďovice s platností od 1. 9. 2013,
bere na vědomí neposkytnutí součinnosti k podpisu smlouvy uchazeče 1. v pořadí
nejvhodnější nabídky podlimitní veřejné
zakázky na dodávky zadávané dle zákona č.
137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění, ve zjednodušeném podlimitním
řízení s názvem „Zateplení čp. 26, Horažďovice“ a rozhodla o uzavření smlouvy s 2.
v pořadí Stavební společností H a T spol.
s r. o., Strakonice na realizaci akce s nabídkovou cenou 1 922 981 Kč bez DPH,
schvaluje pronájem přízemních nebytových prostor o celkové rozloze 430 m2
v areálu čp. 372, st. p. 369/1, Strakonická
ulice, Horažďovice společnosti SUNHILL
Best of Cotton, s. r. o., Nad Vdovečkem
1097, Blatná za účelem provozování textilní a jiné lehké výroby, skladu materiálu
a skladu hotových výrobků s platností od
1. 9. 2013 na dobu neurčitou za nájemné
ve výši 500 Kč/m2/rok a schvaluje zajištění
elektrických rozvodů a přívodu vody včetně měření a zajištění fungující kanalizace
z rozpočtu hospodářské činnosti,
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti Atelier M.A.A.T., s. r. o. Převrátilská 330, Tábor na služby „Změna č. 1
A,B,C územního plánu města Horažďovice“ ve výši 176 000 Kč + DPH.

Upozornění
Upozorňujeme občany na povinnost uhradit nejpozději do 30. 9. 2013 místní poplatek z odpadu za 2. pololetí roku 2013.
Poplatky je možno zaplatit hotově v pokladně MěÚ v přízemí budovy radnice
v úředních dnech pondělí, středa 7.30–11
a 12–16 hod. a pátek 7.30–11 hod. nebo
poštovní poukázkou, které budou rozesílány v průběhu měsíce srpna–září.
Včas nezaplacené poplatky budou dle platné Vyhlášky zvýšeny až na trojnásobek
a bude přistoupeno k jejich vymáhání včetně nákladů souvisejících.
Dana Havránková, ﬁnanční odbor

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 ZÁØÍ

16. 9. - 20. 9. 2013

prvních 30 min dennì ZDARMA
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Oznámení o zahájení
ŠKOLY
činnosti Městského
kamerového
a dohlížecího systému
(MKDS) Horažďovice
Od 1. října 2013 bude prováděno monitorování města Horažďovice Městským kamerovým a dohlížecím systémem.
Provozování MKDS je v souladu se zákonem ČNR č. 283/1991 Sb., o Policii České
republiky, ve znění pozdějších předpisů
a se zákonem č. 553/1991 Sb., o obecní
policii, ve znění pozdějších předpisů a také
v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb.,
o ochraně osobních dat, ve znění pozdějších předpisů.
Hlavním cílem a základní charakteristikou
MKDS je předcházení protiprávního jednání ve městě a jeho preventivní funkce, tj.
vytváření co nejbezpečnějšího města.
Další využití:
– dohled nad dodržováním obecně závazných právních předpisů o ochraně veřejného pořádku, přispět k ochraně bezpečnosti
osob a majetku
– přispět k odhalování přestupků
– MKDS slouží také k záznamu protiprávního jednání přestupců či pachatelů.
– MKDS jsou využitelné pro aktuální koordinaci činnosti složek Integrovaného záchranného systému při závažnějším ohrožení bezpečnosti občanů.
MKDS se skládá ze dvou dispečerských
pracovišť, jejichž umístění je na služebně
MP Horažďovice (Mírové náměstí 1) a služebně OO PČR Horažďovice (Ševčíkova
ulice) a v současné době ze 7 ks kamer.
Umístění kamer MKDS:
– ul. Komenského
– v prostorách zámku
– Mírové náměstí
– ul. Plzeňská
– ul. Mayerova
– ul. Blatenská
– ul. Tyršova
Monitorování je průběžně vyhodnocováno, data jsou uchovávána po dobu nejvýše
7 dnů.
Pouze v případě existujícího bezpečnostního incidentu jsou data zpřístupněna orgánům činným v trestním řízení, soudu nebo
jinému oprávněnému subjektu v souladu se
zákonem.
Pavel Bláha, vedoucí MP

Provizorní plavidlo

Křesťanská mateřská
škola
PRÁZDNINY KONČÍ A ŠKOLA ZAČÍNÁ
Konec prázdnin a začátek nového školního
roku jdou ruku v ruce. Zajímá vás, co se
v duhové mateřince odehrálo v srpnu?
Letošní školní rok naše škola zajišťovala
provoz právě v srpnu a děti, které docházely, měly možnost vyzkoušet a využívat nově
zrekonstruovaného a upraveného mlžiště,
které v teplých slunečních paprscích okamžitě prohřívá vodu a vytváří překrásné
a příjemné vodní clony. Realizovali jsme
náročnější akci – komplexní výměnu dlažeb západních a východních zahradních
teras, dále renovaci stropních částí sklepů
ovoce a zeleniny, do nichž zatékalo. Zahradní nábytek doznal nátěrů v příjemných
barevných odstínech. Kabinet třídy Broučci se bude moci pochlubit komplexně a na
míru vybaveným skříňovým systémem
a všechna dětská WC na hlavním pavilónu
mají osazeny kryty na topení v třídních barvách, tak jako umývárny, které mají navíc
nové věšákové systémy.
Díky ﬁnancím sponzorů – Mlýn Brabec,
Mlýn Mrskoš, Lyckeby Culinar, Lyckeby
Amylex a SRPDŠ při křesťanské mateřské
škole se budou moci těšit děti z nové multifunkční průlezky – pavoučí sítě.
9.–18. srpna naše škola zrealizovala již osmý
ozdravný pobyt v Chorvatsku. Počasí nám
tak, jako obvykle přálo, děti i jejich dospělý
doprovod (rodiče či prarodiče a příznivci školy) byli úžasní. Zažili jsme spoustu sluníčka,
vody, legrace, výlet na Bačinská jezera či na
Makarskou a Kravické vodopády. Také pěší
výlet do Gradacu, na starou Podacu, a další. Tak kompaktní a skvělý kolektiv malých

Organizační složka Technické služby
nabízí k prodeji nákladní automobil
MULTICAR M 25.
Bližší informace p. Pajer,
tel. 603 963 054.
Pod fíkovníkem

i velkých vydržel i pětihodinové zpoždění
(v Rakousku) při návratu do vlasti, kdy náš
autobus, díky velké poruše na kole nemohl
pokračovat v jízdě a pořádající cestovní kancelář vyslala pro nás autobus nový.
V novém školním roce se těšíme v duhové
školičce na všechny dětičky bez rozdílu. Letos
budeme pracovat v rámci školního programu
Slunce nám otvírá duhovou bránu – třetím
rokem, který nese název – Slunce ať svítí na
celou zem, který nabízí dětem mnoho zajímavých aktivit a akcí, při nichž mohou rozvíjet a umocňovat svůj talent a schopnosti.
Všem školákům přejeme radostný vstup do
nového školního roku a všem rodičům trpělivost a čas na své děti. Věřte, jsou úžasné
a jedinečné. Pedagogům pak nadhled, klid,
optimismus, elán a pohodové děti.
Alena Průchová, ředitelka školy

ZŠ A ZUŠ Blatenská
PRAVDA O ZUŠ
V roce 2011 jsem nastoupila na místo ředitelky ZŠ Horažďovice, Blatenská ul. 540.
Bez jakékoliv možnosti ovlivnit již zastupitelstvem města schválené sloučení školských subjektů ZŠ Blatenská, ZŠ praktická
a ZUŠ, jsem tuto situaci akceptovala a brala ji jako pozitivní výzvu pro další činnost.
Proto naprosto nechápu vyjádření paní
učitelky Faltusové ve článku uveřejněném
v červencovém čísle HO: K údivu veřejnosti i učitelů se ZUŠ stala součástí ZŠ Blatenská 540 a zřizovatelem se stalo město
Horažďovice. Údiv by snad mohl nastat
u veřejnosti, která neměla o chystaném
sloučení dostatečné informace, ale paní
Tichá Šelerová byla s předstihem a řádně
o tomto kroku informována a tyto informace měla jako statutární zástupce předat
a vysvětlit ostatním zaměstnancům ZUŠ,
tedy i paní Faltusové.
V obou připojených subjektech jsem jmenovala své zástupkyně, staly se jimi automaticky: dosavadní ředitelka Mgr. Naděžda
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Chládková pro ZŠ praktickou a statutární
zástupkyně Eva Tichá Šelerová pro ZUŠ.
Oběma připojeným školským subjektům
a jejich zástupkyním byly plně zachovány
všechny jejich kompetence.
S uspokojením jsem sledovala, že sloučení
neovlivnilo negativně vysokou úroveň a kvalitní práci všech tří subjektů, tedy ani ZUŠ.
Musím však konstatovat, že úspěchy ZUŠ
nemohou být přisuzovány jen paní Tiché
Šelerové. Její nespornou výhodou bylo, že
nastoupila do již dobře rozjetého vlaku.
Nové umělecké obory, hudební nástroje
a vzrůstající počet žáků je zásluhou a vizitkou celého tamního pedagogického sboru.
Je mi líto, že v současné diskuzi, která se
rozpoutala kolem ZUŠ, se zásluhy ostatních
pedagogů této školy poněkud přehlížejí.
Přes veškeré úspěchy a výbornou prezentaci práce ZUŠ na veřejnosti jsem nucena
připomenout, že některé kroky paní Tiché
Šelerové nebyly v jednotě s vedením školy.
Neshody vyvrcholily zejména jejím postojem v období, kdy byla řešena situace školské rady a nového konkurzního řízení na
ředitele školy. Tohoto řízení jsem se zúčastnila, konkurz jsem vyhrála a Radou města
jsem byla potvrzena jako ředitelka školy na
další období.
Z dosavadních zkušeností už vím, že každý
ředitel potřebuje pro úspěch ve své práci,
pro klid v kolektivu a pro další perspektivní
vývoj školy cítit oporu ve svých zástupcích.
Paní Tichá Šelerová byla odvolána z funkce
zástupkyně ředitelky pro ZUŠ, ale přesto
jí byl zachován celý úvazek učitelky ZUŠ
(ačkoli ve skutečnosti nemá dostatečnou
kvaliﬁkaci ani na výuku), aby se mohla plně
věnovat svým žákům, jak si přejí někteří
rodiče v petici předložené Radě města. Že
tuto možnost paní Eva Tichá Šelerová nepřijala a raději volila odchod ze školy, je jejím rozhodnutím.
Vážení čtenáři, přeji vám krásný zbytek léta
a budu se těšit na další setkání na stránkách HO.
Mgr. Jaroslava Šimková,
ředitelka ZŠ a ZUŠ Horažďovice

zobcovou i příčnou, kytaru, trubku, trombón, baskřídlovku, keyboard a bicí.
Žáci hudebního oboru si přijdou domluvit
své hodiny v pondělí 2. 9. V 10.00 hodin se
k úvodním schůzkám sejdou žáci přípravného ročníku a souboru Cvrčci. Výjimkou
jsou žáci paní učitelky Ponicové, kteří zahájí
v úterý 3. 9. Ve stejný den kolem 17. hodiny
se přijdou domluvit žáci hrající na bicí. Žáci
pana učitele Galby zahájí ve čtvrtek 5. 9.
Výuka výtvarného oboru bude zahájena
v úterý 3. 9. a výuka literárně-dramatického oboru v pondělí 2. 9., kdy se v 10.00 hodin koná schůzka žáků přípravného ročníku. Žáci vyšších ročníků si domluví hodiny
v průběhu dne.
Dětem přeji příjemný vstup do nového
školního roku a věřím, že se budeme společně s Vámi setkávat na připravovaných
akcích, které budeme v letošním školním
roce pořádat.
Mgr. Martin Petrus

PODĚKOVÁNÍ
Vážení rodiče a příznivci ZUŠky Horažďovice!
Ráda bych všem, kterým nebyla a stále není
lhostejná situace v naší Základní umělecké
škole, poděkovala za vyjádření podpory
a snahu nám pomoci. Myslím, že mohu
vyjádřit naše poděkování za většinu kolegů, kteří v ZUŠ Horažďovice pracují, nebo
(bohužel v této chvíli) pracovali. To, že pro
vás naše práce v minulých letech pod vedením paní Evy Tiché Šelerové byla přínosná,
je velkým povzbuzením pro to, abychom
chtěli pokračovat a věřit, že náš tým, který
fungoval, bude fungovat v budoucnu i nadále. Radě Města Horažďovice a nám všem
přeji, aby vzniklo řešení, které bude nejen
starostí a pohledem do křišťálové koule,
ale také přínosem pro rozvoj školství a kultury města. Vím, že to nebude jednoduché
rozhodování, ale pevně doufám, že v tomto
případě neplatí „v nejlepším přestat.“ Ještě
jednou děkuji všem za sebe a naši ZUŠKU!
Mgr. Radka Panušková

SPOLKY
Pozvánka do školičky
Zveme všechny maminky s malými dětmi
na další pravidelná setkávání v naší školičce. Jsme tu pro vás každou středu od 9.00
do 11.30 hodin v prostorách křesťanského
společenství Horažďovice, na adrese Náměstí Míru 19, 2. patro nad úřadem práce.
Školička je určena pro předškolní děti ve
věku od 0 do 5 let. Na programu je obvykle
cvičení, pohybové hry, ukazovací písničky
a říkanky. Oblíbenou aktivitou je také výtvarná činnost všeho druhu dle naší fantazie a přání rodičů i dětí. Vždy se najde čas
a prostor i na obyčejné hraní, povídání a šálek čaje pro maminky.
Těšíme se na vás, nechť přijde každý, kdo si
chce hrát a poznat kamarády.
S sebou vezměte dětem přezůvky a svačinku. Začínáme 4. září 2013.
Alena Ledvinová,
za mateřské centrum KS Horažďovice

VYPRÁVċNÍ
BOŽENY SALÁKOVÉ
O ZÁKULISÍ HORAŽĆOVICKÝCH OCHOTNÍKģ

NOVÝ ŠKOLNÍ ROK V ZUŠCE
Prázdniny utekly jako voda a už je čas se
opět vrátit do školních lavic a v našem případě k hudebním nástrojům, malířským
paletám a dramatickým textům. I v letošním školním roce bude výuka probíhat
v oboru výtvarném, literárně-dramatickém
a hudebním, kde je možné si vybrat ze široké nabídky hudebních nástrojů. Vyučována bude hra na klavír, housle, violu, ﬂétnu

25. záĜí 2013




od 14.00 hod. v Oblastní charitČ HD
(4. patro)





|

PoĜádá MČstská knihovna ve spolupráci s Oblastní charitou HD
v rámci projektu „SENIORģM DOKOěÁN“ za
 finanþní podpory Ministerstva kultury ýR
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Skautské středisko
Prácheň
Skoro by se člověku chtělo napsat, že proběhl „již tradiční“ tábor, ale ono tomu tak
zcela nebylo. Letošní tábor by se dal označit
spíše za experimentální. Tradiční a základní koncept čtrnácti dnů strávených v krásné přírodě zůstal zachován. Tentokrát se
naší domovinou stala osvědčená louka pod
obcí Mladíkov u Vacova. Na čtrnáct dnů se
sem přesunulo čtyřicet pět dětí a patnáct
vedoucích.
Zmiňovaný experiment se týkal programu,
v kterém jsme odpustili od rozdělení dětí do
oddílů, jak se dělo na předchozích táborech
a během roku. Bloky oddílového programu
tak byly prokládány bloky programu určeného pro celý tábor, který trval většinu
času. Děti tak dostaly možnost se v rámci
celého střediska lépe poznat a nemusely se
jen tak míjet.
Celou dobu nás provázel leitmotiv westernu, což mimo jiné znamenalo vybavit
tábořiště tematickými dekoracemi a nosit
oblečení western stylu. Především však
bylo potřeba připravit program, který by se
nějak westernu nebo divokého západu týkal. Účastníci tábora fungovali ve čtyřech
skupinách, kdy si každá stavěla svůj ranč.
Imaginární materiál a vybavení na něj získávali během řady soutěží. Ty byly zaměřeny na mrštnost, vědomosti, bystrou mysl
i vyrábění, prostě aby si každý našel to své.
Že se povedlo účastníky do skupin rozdělit
vyrovnaně a aktivity uzpůsobit každému
dokládá fakt, že rozdíly ve výsledném bodování byly minimální. U některých soutěžících to mohlo způsobit zklamání, že jim
vítězství těsně uniklo. Někteří mohli být
naopak rádi, že třeba jejich družstvo není
tak špatné, jak si mysleli. Ale tak už to v životě chodí.
Na závěr chci poděkovat ﬁrmám Bohemia
Sport Trade a Kovaltos, respektive lidem

Western olympiáda – závod na koních

z nich, kteří nás podpořili v realizaci tábora. Velký dík patří rovněž rodičům, kteří do
nás vložili svou důvěru při svěření svých
potomků do naší péče. Obzvlášť děkuji
rodičům, kteří nám pomohli s odvozem
a bouráním tábora.
Martin Pompl, za středisko Prácheň

Málkov 2013
z pohledu hasičů
Jak to všechno začalo…
V sobotu 13. července jsme se sešli v hasičárně. Když jsme napočítali třináct dětí,
jednoho instruktora a tři vedoucí, už jen
zamávat maminkám, tatínkům, babičkám,
sestřičkám a bratříčkům. Konečně jsme
tedy vyrazili vstříc týdnu plnému dobrodružství, smíchu a zábavy.
Na místě nás čekal postavený tábor, stačilo
se jen nastěhovat. Zbytek soboty jsme pojali jako seznamovací den, neboť spousta
našich „malých“ byla na táboře prvně, potřebovala tedy zjistit, jak to tu chodí. Večer
už víme, jak vypadají nástupy, máme určeno, kdo podává hlášení a kdo bude členem
vlajkové čety. Dozvídáme se také, jakou
táborovou hru budeme hrát. Byli jsme rozděleni do dvou indiánských kmenů, k nimž
jsme měli zvolit názvy. Indiánské kmeny
ČAU-ČAU a FUTŽI-KUTČI se tedy mohou
vydat na indiánskou stezku.
V průběhu týdne jsme si vytvořili indiánský oděv i s čelenkami a dokonce i indiánský ptačí talisman, který odhání zlé sny.
Abychom nezaháleli, procvičili jsme se
v uzlování, poznávání topograﬁckých značek i technických prostředků. V neposlední
řadě jsme se naučili orientovat podle azimutu, který nás dovedl k pokladu v podobě slunečních kamenů. Také jsme chodili
na procházky. Podívali jsme se na jeskyni
z kamenů v nedalekém lese, kam každý
rok píšeme zprávu o naší návštěvě, vyrazili
jsme i za kulturou a navštívili loutkové divadlo v Poli, kde jsme zhlédli představení,
osvěžili se nanukem a vydali se na cestu do
tábora.
Hráli jsme také spoustu soutěží, ve kterých
jsme získávali body pro kmen i pro jednotlivce. Bodovali jsme úklid, pohybovali jsme
se po „plovoucích ostrovech“, hledali jsme
zlaté kameny a těšili jsme se, kdy budeme
střílet lukem a šípem. Nakonec to přišlo,
předposlední den a náš „bizon“ dostal pořádně do těla.
Protože nám přálo počasí, spali jsme pod
širákem a i letos jsme si vyzkoušeli, jak jsme

na tom se strachem. Kromě naší soukromé
noční hry, kdy jsme při svíčkách procházeli
kolem lesa a pamatovali si přiložená táborová hesla, jsme se zúčastnili i stezky odvahy, kterou pořádali Otaváci. Všichni jsme
byli rádi, že jsme nemuseli chodit po jednotlivcích, protože ruka kamaráda dodala
odvahu a odhodlání cestu dokončit a projít
kolem všech čarodějnic, vlkodlaků, mumií
a strašidel.
Ve středu po ranním nástupu jsme vyfasovali balíčky s jídlem a vypravili jsme se do
Blatné, do bazénu. Tady se náležitě vyblbly nejen děti, ale i vedoucí. Jezdili jsme na
skluzavkách, užívali si masážních bublinek,
skákali ze skokanských stupínků a z vody
jsme vylezli jen tehdy, když jsme se počítali.
Pořádně nám tam vyhládlo. Zkonzumovali
jsme nejen obědový a svačinový balíček, ale
hromadně jsme si zašli na párek v rohlíku,
kde jsme málem zavařili párkovač.
Ve čtvrtek jsme tradičně vyrazili na diskotéku do Vrbna. Předtím nás ale čekalo ještě
překvapení, a to projížďka vojenským jeepem po lesních cestách. Navečeřeli jsme
se v americkém stylu jako u McDonalda.
Hamburger, hranolky a limča byla jedna
z nejstylovějších táborových večeří. A teď
se mohlo začít tančit! DJ nezklamal a pořádně jsme se na parketu rozhýbali.
V pátek jsme vyhodnotili táborovou hru
a rozdali diplomy a hlavně se konal závěrečný táborák, kde každý oddíl Otaváků
předvedl nějakou připravenou scénku. Ani
my jsme nezůstali pozadu a za oddíl hasičů
jsme trošku poupravili říkanku a pohádku „Boudo, budko, kdo v tobě přebývá?“
Musím říci, že jsme snad laťku nasazenou
z minulých let nesnížili, a rodiče naše úsilí
náležitě ocenili.
No a jak to všechno skončilo???
Probuzením pod širým nebem, balením,
loučením, nástupem do autobusu, máváním a snad i těšením se na další tábor…
Foto:
http://sdhhd.rajce.idnes.cz/Malkov_2013/
Tímto bych za mladé hasiče ráda poděkovala Otavákům, tedy PS Prácheň, za to, že
jsme s nimi v Málkově mohli prožít skvěle
strávený táborový týden. Děkujeme.
Mgr. Marie Zahálková

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 8/2013

KROUŽEK MLADÝCH HASIČŮ
začíná 12. září od 15.30 hod. v hasičské zbrojnici. Kroužek je každý čtvrtek ve stejný čas a schůzka trvá 1,5 hodiny. Vítány jsou všechny děti, kterým
nevadí pohyb, soutěživost a chtějí se
něco nového naučit.
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Pěvecký spolek
Prácheň
Po krátké letní přestávce spolek už opět pracuje. Máme před sebou totiž jeden podzimní koncert, na kterém přivítáme pěvecký
sbor Comodo z Loděnic u Berouna. Tento
středočeský pěvecký sbor se v Horažďovicích představí již potřetí. Velmi se na
toto setkání těšíme. Koncert se uskuteční
v sobotu 21. 9. 2013 od 16. hodin v kostele
sv. Jana Křtitele. Všichni jste srdečně zváni.
Hned po tomto koncertě už musíme začít
myslet na adventní a vánoční koncerty. Určitě nás nečeká jednoduchá práce, ale věřím
tomu, že se na ni všichni velmi těšíme. Novinky ze života sboru můžete sledovat na:
www.psprachen.cz.
Mgr. Martin Petrus, PSP Prácheň

120 Kč. Zájemci hlaste se v kanceláři OCH.
Telefon: 376 512 596
16. 9. pondělí – Přednáška Mgr. Romana
Vaňka „Slavní horažďovičtí rodáci“. Zajímavé informace o slavných osobnostech
z Horažďovic můžete získat od 14.00 hod.
ve společenské místnosti ve 4. patře DPS
Palackého 1061.
23. 9. pondělí – Jóga s Romanou Krásnou.
Netypické cvičení, které zvládnou i senioři,
si můžete přijít vyzkoušet od 9.15 hod. do
společenské místnosti ve 4. patře DPS Palackého 1061.
25. 9. středa – Beseda s Boženkou Salákovou. Pojďte spolu s námi strávit příjemnou
hodinku povídáním o zákulisí horažďovických ochotníků. Začínáme ve 14.00 hod. ve
společenské místnosti ve 4. patře DPS Palackého 1061. Projekt „Seniorům dokořán“.
26. 9. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi.
Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti o České
republice zábavnou formou. Jídelna DPS
Palackého od 13.30 hod.
27. 9. pátek – Život dětí v Zimbabwe.
Promítání a beseda s řádovými sestrami
Congregatio Jesu. Sestry se starají o 80
dětí, které ztratily rodiče kvůli nemoci
AIDS. V dopoledních hodinách proběhne
beseda, určená hlavně pro žáky 2. stupně
ZŠ, v kině Otava. Od 17.00 hod. zveme na
přednášku a projekci širokou veřejnost do
DPS Palackého (společenská místnost ve
IV. patře).
Projekt „Seniorům Dokořán“ probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice
za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve společenské místnosti v suterénu DPS 1061 posezení v klubu seniorů.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

ZAJÍMAVOSTI
Zprávy z LDN
Již řadu let se hovoří o podﬁnancovaném
zdravotnictví a o tom, že je třeba řadu zařízení, služeb a ambulancí zrušit, aby ﬁnance
od pojišťoven stačily. To, že síť zdravotních
služeb bude daleko a nebude optimální, nechtějí odpovědní slyšet. Cestou k přežití je
pouze kvalita.
O tu jsme se na rehabilitačním oddělení
a na radiologii snažili vždy a myslíme, že
s našimi službami jsou klienti spokojeni
a využívají ji i ti, kteří k nám spádově nepatří. Nestačí ale pouhá spokojenost, kvalita
musí být měřitelná. Proto jsme v roce 2004
začali s náročnou přípravou na mezinárodní certiﬁkaci dle normy ISO 9001:2000 (od
roku 2010 dle normy ISO 9001:2008).
Vlastními silami, řadou hodin navíc, pouze
za pomoci jednoho konzultanta jsme certiﬁkát získali a postupně každý rok se nám
ho podařilo obhájit. Zní to jednoduše, ale
podmínky nejsou vůbec jednoduché. Jedním z hlavních předpokladů je kontinuální
vzdělávání, zlepšování služeb a kvalitně vedená dokumentace. Většina fyzioterapeutů
je již atestována nebo se ke specializaci připravuje. Pro doškolovací zařízení v Praze
a v Brně zajišťujeme povinné stáže fyzioterapeutů před atestací z jiných zařízení
v oboru aplikovaná fyzioterapie.
Tato služba je samozřejmě podmíněna

V novém školním roce opět zveme na pravidelná rehabilitační cvičení:
PO, ST, PÁ – DPS Palackého 1061
(IV. patro) – od 9.00 hod.

Klub „Nebuď sám“
Doba dovolených a prázdnin skončila, a tak
si Vás dovolujeme znovu pozvat mezi nás.
Věříme, že si každý najde něco, co ho zaujme.
3. 9. úterý – Posezení s harmonikou. Oblíbení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jídelně DPS Palackého od 15.00 hod. Přijďte
se pobavit a poslechnout si hezké písničky.
9. 9. pondělí – Holky v akci. Pokračujeme
v cyklu společného pečení, kde vyzkoušíme osvědčené recepty z našich domácností. Pečení zakončíme posezením při kávě
a ochutnávkou našeho díla. Začínáme ve
13.30 v jídelně DPS Palackého. Příspěvek
na suroviny: 10,– Kč.
11. 9. středa – Výlet na zámek Kozel.
Navštivte spolu s námi jednu z nejnavštěvovanějších památek Plzeňského kraje.
Zavítáme také do Domova klidného stáří
v Žinkovech. Odjezd v 8.00 hod. od DPS
Palackého 1061. Příspěvek na dopravu je

Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se
sejít při mši svaté ve společenské místnosti
v suterénu DPS 1061.

Obþanská poradna pĜi Oblastní charitČ Horažćovice
nabízí DISKRÉTNÍ, NESTRANNÉ a BEZPLATNÉ
poradenství v oblastech

Ɣ Dluhové poradenství

Ɣ Rodina a mezilidské vztahy

Ɣ Obþanskoprávní a majetkoprávní vztahy

Ɣ Správní Ĝízení – jednání s úĜady

Ɣ Systém sociálních dávek a pomoci

Ɣ Sociální a zdravotní pojištČní

Ɣ PracovnČprávní vztahy

Ɣ Ochrana spotĜebitele

Ɣ Bydlení

Máte problém? PomĤžeme Vám hledat Ĝešení.
Preferujeme pĜedchozí objednání:
OsobnČ: Oblastní charita Horažćovice, Palackého 1061, Horažćovice
Telefonicky: 605 975 551

|

ÚTERÝ 8:00 – 16:00

PONDċLÍ, STěEDA, PÁTEK: 7:00 – 15:30

E-mailem: obcanskaporadna.horazdovice@tiscali.cz
Poradenství je poskytováno pouze pĜi osobním jednání.
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akreditací celé nemocnice, ale to je již námět na další článek. Pro nás je důležité, že
i přes to, že se nároky na kvalitu každý rok
zvyšují, jsme opět úspěšně na obou pracovištích certiﬁkát obhájili.
M. Jordánová, K. Kroh, L. Staňková, za rehabilitační a radiologické oddělení Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o

Team fyzioterapeutů

Elektronická
aukce pro občany
Horažďovic
Město Horažďovice nabízí občanům i ﬁrmám možnost snížit náklady na elektrickou energii a zemní plyn formou elektronických aukcí.
Projekt e-Aukcí pro ﬁrmy i domácnosti, do
kterého je v současné době zapojeno již více
jak 200 měst a obcí napříč celou ČR umožňuje všem zúčastněným snížit své náklady
v průměru o 20 – 45 %. Primárně se soutěží
elektrická energie, zemní plyn, ale uspořit
je také možné na PHM a telefonních operátorech. Proto se i město Horažďovice rozhodlo k tomuto projektu připojit a umožnit
tak svým občanům a ﬁrmám snížit pomocí
elektronické aukce své náklady.
O co jde? Společnost eCentre, a.s. provozuje aukční síň, do které zařazuje měs-

ta, obce, ﬁrmy a domácnosti a dokáže
tak snížit ceny u jednotlivých komodit na
nejnižší možnou úroveň díky schopnosti
zagregovat data z celého území ČR k danému termínu konání eAukce. Přihlásit se
mohou jednotlivé domácnosti, podnikatelé
i bytová sdružení. Společnost eCentre, a.s.
následně všechny sdruží k předem danému
termínu, stanoví přesné podmínky, které
musejí dodavatelé jednotlivých komodit
dodržet, osloví dodavatele energií na trhu
a nabídne jim tento „sdružený balík“, aby
o něj soutěžili v on-line elektronické aukci.
Pro lidi je tato služba zcela ZDARMA.
Pořadatelské ﬁrmě neplatí za zprostředkování e-Aukce nic ani město. Aukční poplatek zaplatí ﬁrmě po ukončení aukce vítězný
dodavatel, jenž e-Aukci vyhraje. Pokud by
vysoutěžená cena v e-Aukci byla vyšší, než
je stávající cena pro danou domácnost, občan není povinen uzavírat smlouvu s novým dodavatelem. Bližší informace k možnosti zapojit se do eAukce budou podány ve
dnech 17. 9. a 19. 9. 2013 vždy od 17,00 do
19,00 na tomto kontaktním místě: MÚ Horažďovice, velká zasedací místnost, Mírové
náměstí 1, Horažďovice. Na stejném místě
proběhne pro všechny, kteří se rozhodnou
a budou moci zúčastnit se eAukce i sběr
podkladů, a to ve dnech 24. 9. a 26. 9.2013
opět od 17,00 do 19,00 hodin.
Podklady potřebné pro zařazení do e-Aukce:
• Kopie smlouvy se současným dodavatelem elektrické energie/zemního plynu
včetně případných dodatků a všeobecných
podmínek.
• Kopie ročního vyúčtování za elektrickou energii/zemní plyn.
• Číslo bankovní účtu/spojovací číslo SIPO
z kterého v současné době platíte zálohy.
• Podepsaná mandátní smlouva mezi
eCentre, a. s. a klientem.
Více informací je možné nalézt i na webových stránkách www.ecentre.cz.
Ing. Jana Matoušová

Jedním slovem: díky!
Pomalu plyne čas v místě zvaném „Perla
Otavy“, v jedné z pomyslných bran Šumavy.
V takovém poklidu, že si možná ani místní
neuvědomí, že jen sto kilometrů odtud „pulsuje život“ v úplně jiných dimenzích.
Jsem vyslancem toho světa, Pražanem,
který den co den, volné soboty ani neděle
neznaje, tráví svých dvanáct hodin pachtěním za chlebem vezdejším. To se pak ten
krajáč rozlije, ucho utrhne, člověk zkrátka
řekne dost a vydá se za tím svým kouskem
pohody. A tak jsem jednoho dne dorazil
dovolenkovat nedaleko Horažďovic, abych
tam nabral trochu sil.
Vyprávět o všem tom krásném, co jsem
v kraji zažil, to by dalo na román. O dob-

rém vínečku z krámku v Prácheňské ulici, o famózní tlačence i sekané v útulném
řeznictví v Ševčíkově. Vyjádřit pak pocity,
když vám usměvavá šenkéřka Hanička
v hospůdce nese pečeného králíka, prostě
nedokážu…
Nejen tím jídlem živ je člověk. A tak rychle obout pohorky a alou na Prácheň! Jenže
ouha, výšku 504 metrů jen obtížně zdolá
člověk, který spíše za stolem sedává, než by
ty skály lámal.
I tentokrát ale přišla pomoc, přijela snad?
Hnedle naproti vlakovému nádraží, totiž
sídlí sympatická Andrea, žena, která dělá
pomocí aerobního cvičení z tučných tenké,
z rozbolavělých zdravé, z pomalých střelhbité… I mně pomohla, a to jak fyzicky, tak
po lidské stránce.
Prácheň jsem sice prozatím nepokořil, přesto chci všem „mým Horažďovičanům“,
všem těm vinařům, řeznicím, číšnicím
a v neposlední řadě cvičitelce Andree říci
jedním slovem: díky!
David Nejedlý, Pražský deník

Pojďte s Klusálkovými
na ITEP
Zkratku ITEP si už řadu let nikdo nemůže
s ničím splést. Celým názvem International Tourism Expo of Pilsen region, tedy
Mezinárodní veletrh cestovního ruchu Plzeňského kraje už pevně patří do kalendářů jak vystavovatelů, tak návštěvníků. Po
úspěchu z loňského roku naváže již 9. ročník na nový termín konání od čtvrtka 19.
do soboty 21. září. Letos to bude už potřetí, co se veletrh ITEP uskuteční v prostorách sportovní haly TJ Lokomotiva Plzeň
– Slovany, v Úhlavské ulici. Její prostorná
a přehledná hala, velké parkoviště a dostupnost MHD se ukázala jako ideální.
Návštěvníkům a milovníkům cestování
nabídne tipy na dovolenou a cestování po
Čechách i zahraničí. Informační stánky
poradí, co stojí za vidění v Bavorsku, Hornofalckém lese, Slovensku, Francii, nově
také v Itálii. Nebude chybět nabídka informačních center a měst z celých Čech a Moravy. Speciálně Bavorsku pak bude věnovaná celá sobota. Dopoledne zaplní ukázky
typického kulturního umění a odpoledne
bude patřit bavorským tradicím, představení regionu a také místním kulinářským
specialitám. Rozmanitý doprovodný program se bude odehrávat jak na vnitřním
hlavním podiu, tak v přilehlých venkovních
prostorech. Právě zde se bude prezentovat
zajímavá expozice MAS – Venkovské expo
i loutkové představení a kreativní dílničky
pro děti, které přiveze regionální Autobus
linky 2015. Možnost nejen prohlédnout,
ale i podrobit důkladnému prozkoumání
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zajímavé exponáty, např. elektrické blešky,
ruční baterie nebo pendulum ze stálé expozice Techmania Science Center nadchne
jistě nejen dětské návštěvníky. Pod rukama řemeslníků ožijí tradice – šikovné ruce
krajkářek, šperkařek, pekařek nebo řezbářů uvidí návštěvníci veletrhu ITEP 2013
přímo při práci.
A na co všechno se můžete na letošním
ITEPu Plzeň ještě těšit? Tradiční soutěž
Prázdninová štafeta zde ocení prvních
deset vylosovaných úspěšných účastníků
poznávací soutěže a vítěz se může těšit na
rodinný zahraniční zájezd do Disneylandu v Paříži od CK BUS TOUR Foltýnová.
Po celou dobu veletrhu budou probíhat
ochutnávky místních i zahraničních specialit a také produktů Plzeňského Prazdroje,
a. s. Pro milovníky kvízů bude možnost
zasoutěžit si přímo ve výstavní expozici
Plzeňského kraje, města Plzně a o. p. s. Plzeň 2015 o zajímavé ceny. Vyhrávat bude
Velký dechový orchestr ZUŠ Chválenická,
jazzmani a mnoho dalších. A nejdůležitější
na závěr – vstup na veletrh i všechny doprovodné akce je zdarma.
A jestli sdílíte motto rodiny Klusálkových
– patrona letošního ITEPu – „Všude
dobře, tak co doma?“ – tak se určitě na
ITEPu zastavte, o inspirace pro cestování tady nouze nebude.
Mgr. Petra Kůsová
MEZINÁRODNÍ VELETRH CESTOVNÍHO RUCHU
PLZEŇSKÉHO KRAJE

ITEP
2013
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V duchu tradic
Nedávno jsem dostal od pana Jiřího Zahnbauera, předsedy Spolku rodáků a příznivců města Horažďovic, velký nástěnný kalendář s názvem Horažďovice 2013. Vydali
ho, stejně jako v předchozích dvou letech,
Milada a Karel Lukešovi v edici svého papírnictví. Obsahuje opět 13 velkých černobílých fotograﬁí Josefa Šochmana z let
německé okupace 1938–1945.

Přestože byly pořízeny v těžké době druhé
světové války, nepůsobí tak skličujícím dojmem jako snímky téhož autora v předchozích dvou kalendářích. Není v nich patrný
pesimismus a beznaděj, ale naopak odhodlání obyvatel města žít dál v duchu tradic
první republiky. Udržovat občanské aktivity, jako bruslení na Mokré, sportovní soutěže, nedělní dopolední korzování na náměstí nebo zářijovou konopickou slavnost
na ukončení sklizně lnu. Zvlášť působivá je
květnová klášterní slavnost s velkou účastí Školských sester de Notre Dame. Konec
druhé světové války dokumentuje snímek
setkání paní Heleny Malíkové a její dcery
Alenky s vojínem osvobozenecké armády
USA. Dojímavá tečka vnímavého fotografa
za německou okupací a naděje na lepší budoucnost.
Karel Jiří Němec

Hostince, kde se
poskytovalo lidem
potěšení
Když jste přijeli po druhé světové válce
do Horažďovic, tak jste našli dobrou rodinnou restauraci, kde neměli ani jídelní
lístek. Vařili z toho, co den dá, používajíce surovin od místních dodavatelů. Postupem času bylo město vyhledávaným
místem, kam přicházeli lidé z okolí. Z těch
měli zisky provozovatelé různých řemesel.
Vydělával i kostel na církevních obřadech,
lidé do kasiček vhazovali různé obnosy
peněz. Lidé se potřebovali někde ubytovat
a občerstvit. Návštěva města byla odjakživa významným zdrojem příjmů místních,
zvláště pak provozovatelů hostinců, pohostinství, šenků, náleven a obdobných
podniků. Lidé měli rádi příjemné posezení s dobrou kuchyní, lahodným jídlem
a k tomu výborné pivko. Muselo tam být
útulno, s příjemným personálem, který vám splní skoro každé přání. Některé
hostince byly vyhlášené, takže logicky
hodně navštěvované, bez rozdílu povolání
a šatu. Tam dle tradice zapíjeli obchodníci
s dobytkem vracející se z trhů kšefty dobré i nepovedené. Zažilo se hodně srandy,
veselí. Pochopitelně, že ani hospodské
rvačky nebyly žádnou zvláštností. Když
se něco vypilo, tak se navzájem chlapi hecovali. Uzavírali sázky, provokovali nebo
chtěli někoho vyhecovat. Docházelo i k rozepřím a potřebě nějak „zchladit žáhu“.
Vyhlášení rváči bývali v ohromné ráži.
Padaly facky, kopance, létaly sklenice,
blýskaly se nože, praskaly židle. Na bojišti
ranění. Spasit se dalo útěkem domů. Někdy se opili do němoty tak, že ztropili nějakou výtržnost, takže je strážníci „sbalili
a zašili“ do „arestu za katr“. Já dodávám,
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že prostředí za socialismu bylo neméně
„slavné“. Půtek a strkanic byla celá řada.
V Horažďovicích bylo patnáct hostinců,
v Horažďovicích-Babíně tři. Výletní restaurace U Svaté Anny bývala oblíbeným výletním cílem Horažďovičáků. Mohli při posezení pod stromy vedle tanečního parketu
nebo po cestě zchladit svoji žízeň a hlad.
Čepované pivo se nosilo do výčepu ze sklípku, kde bylo chlazeno v kádi se studenou
vodou nebo ledem. Děti pily zázračnou
vodu svatoanenskou. A už tehdy se snažili
hostinští získat si přízeň štamgastů, a tak
lidem poskytovali potěšení ve formě nápojů, her, ale i jídla a ubytování. V hostincích
se mimo pití provozovaly i kratochvíle.
Hrávaly se zde různé stolní hry, nejběžnější
byly karty. Další hry jako kulečník a kuželky byly záležitostí prostředí. Také některá
nařízení se nerespektovala. Doba nočního
klidu se nedodržovala, protože se alkoholu
a radovánkám v hostincích holdovalo velice často a rádo.
Josef Kočí

Fitness pro pleť
– léčebně kosmetické
ošetření pleti
Krásnou a zdravou pleť můžete mít v jakémkoli věku. V našem nově otevřeném
kosmetickém salónu v Horažďovicích vám
pomůžeme s problémy, které trápí vaši pleť,
počínaje nežádoucím ochlupením, přes nehezkou pigmentaci a popraskané žilky až
po redukci jizev, strií a vrásek a léčbu akné.
Ošetření provádíme profesionální řadou
patentovaných přístrojů – IPL Anthelia®,
HydraFacial™ a Dermapen®.
Intenzivní pulsní světlo /IPL/ Anthelia®
– fototerapie přístrojem generující intenzivní pulsní světlo vám pomůže od následujících problémů: odstranění ochlupení
(trvalá depilace), odstranění rozšířených
žilek, pigmentových skvrn a vrásek.
Tento přístroj drží 15 světových patentů
a jako jediný na světě odstraňuje světlé
a šedé chloupky. To vše se děje pomocí
přenosu světelného pulsu na chloupek
a následné přeměny světelné energie na
tepelnou, která vlasový folikul úplně vyhubí a chlup už dále neroste.
U nadměrné pigmentace funguje metoda
IPL na principu absorbování pulsního světla v kůži. Toto světlo se při styku s kožním
barvivem přemění na teplo a dojde tak k zahřátí pigmentu a jeho následnému vypuzení z těla ven.
U nehezky viditelných rozšířených žilek
např. v oblasti obličeje, lýtek a stehen využívá přístroj systému absorpce krevním
pigmentem hemoglobinem, kdy dojde
k zahřátí v místě rozšířených cévek, jejich
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průměr se zužuje a ošetřené žilky se během
několika dnů vstřebávají.
Kosmetický přístroj HydraFacial™ nabízí
omlazení pleti nové generace, jde o absolutní novinku na českém trhu. Jedinečná
procedura spojující v jediném ošetření čištění, exfoliaci, extrakci a hydrataci pleti.
Pleť se zbavuje toxinů, vypadá zdravě, svěže
a mladě. HydraFacial™ využívá patentovanou technologii Vortex-Fusion™, která prostřednictvím unikátního designu spirálovitého nástavce zaručuje průnik použitých
ingrediencí hluboko do kůže. Díky tomu lze
provést infúzi omlazujících peptidů, molekul kyseliny hyaluronové nebo jiných aktivních látek do kůže. Výsledkem je viditelně
vyhlazená a zářivá pleť, sjednocený tón pleti
a zjemnění všech drobných vrásek. Dermapen® – tužka s mikrojehličkami, která pro
změnu odstraňuje jizvy (pooperační, po
spáleninách, neštovicích, akné) a výborně
funguje na strie. Jedná se o léčebnou metodu, tzv. mikrojehličkování, kterou lze dosáhnout vynikajících účinků i pro omlazení
pokožky a vypnutí vrásek, sjednocení tónu
pleti a hydrataci pokožky. Jedná se o minimálně invazivní proceduru, která pomocí
plazmy efektivně startuje regeneraci a obnovu unavené a narušené pleti.
Andrea Králová

ně, kterému autu byl při vjezdu vystaven
parkovací lístek a před výjezdem je shoda
lístku a vozidla automaticky vyhodnocována. Více informací je k dispozici na www.
parkingplzen.cz.
Jaroslav Marian

Bezpečné a pohodlné
parkování v Plzni
najdou řidiči
na Rychtářce

KULTURA V OKOLÍ

Hledání parkovacího místa v centru Plzně
je pro většinu řidičů velký problém. Požadavky na bezpečnost a komfort splňuje
parkovací dům Rychtářka na adrese Truhlářská 5 s kapacitou 447 míst. Od náměstí
je Rychtářka vzdálená jen necelé tři minuty
chůze, s historickým jádrem je propojena
lávkou pro pěší.
„Za hodinu stání v parkovacím domě zaplatí řidiči 10 korun, ovšem nejvýše 60 korun za 12 hodin přes den, popř. 40 korun
za 12 hodin přes noc. Na náměstí stojí parkování 30 korun za hodinu,“ uvádí ředitel
městské společnosti Parking Plzeň Martin
Pytlík. Využívat lze i předplatné, a to ve
formě denního, nočního či celodenního vyhrazeného parkování.
Parkovací systém je samoobslužný. „Při
příjezdu si řidič vyzvedne ze stojanu lístek
a zaparkuje. Po návratu do objektu pak
tento lístek využije při placení v některé ze
samoobslužných pokladen.
Důležité je i hledisko bezpečnosti. Uvnitř
Rychtářky je instalován kamerový a také
speciální bezpečnostní systém, který snímá registrační značky vozidel. Ví tedy přes-

Prozradil nám kalendář a to není žádný
lhář, že dne 23. září 2013 oslaví naše
milá maminka, babička a prababička,
paní MARIE HOBLOVÁ
krásné 95. narozeniny.
Ze srdce přejeme hodně spokojenosti do
dalších let, hlavně ať ti zdravíčko slouží.
Syn Sláva se ženou Emou, dcera Miluš,
vnuk Robert se ženou Petrou
a pravnoučata Soﬁnka a Sebík.

Po roce znovu
o VELKOBORU
V červnovém vydání Horažďovického
obzoru v roce 2012 jsme vás seznámili se
vznikem, historií a činností našeho pěveckého a chrámového sboru. Hlavním záměrem tohoto článku byla tehdy pozvánka na
náš koncert do kostela sv. Petra a Pavla,
který byl součástí oslav jmenin vašeho
města. Teď se tedy vracíme na stránky
vašeho periodika, abychom se pochlubili
tím, co jsme za toto období podnikali a co
vše jsme na řadě míst předvedli.
V první řadě informace o změnách ve složení sboru. Nejprve trochu smutná zpráva – jedna ze zpěvaček ukončila v našem
sboru činnost. Za její dlouholetou práci jí
ještě při této příležitosti srdečně děkujeme a do dalšího života ji přejeme dlouhou
řadu let prožitých ve zdraví ve společnosti
jejích blízkých.
Z jiného soudku je informace, že jedna
z našich zpěvaček se nám vdala. Všichni
věříme, že šťastně a na dlouhá léta. A další
z dobrých informací je ta, že nám přibyly
dvě nové zpěvačky. Ta první dokáže zpí-

vat první i druhý hlas a ta druhá hlas třetí. Celkem tedy máme 14 zpěvaček a hudebnic, které dokážou zahrát a zazpívat
široký repertoár. K tomu, co jste si mohli
přečíst v uvedeném vydání Horažďovického obzoru, jsme přidali ještě písničky ze
známých muzikálů a já si troufám říci, že
se kvalita a atraktivnost našich vystoupení tímto krokem ještě zlepšila.
Teď tedy k tomu, co máme za uplynulý rok
za sebou. Po vystoupení u vás následoval
podobný koncert v kostele v Bezděkově.
V adventní a vánoční době jsme zpívali
v Kasejovicích, ve Svéradicích, ve Velkém
Boru, v Rabí, v DPS zde v Horažďovicích
a v Olšanech. Naše vystoupení bylo součástí programu rozsvícení vánočního
stromečku na návsi ve Velkém Boru. Společné vystoupení s pěveckým a hudebním
souborem LADA z Makova jsme měli
při vánočním koncertu ve Velkém Boru
a 14. dubna v Makově. Na jaře a v létě
jsme svojí troškou do mlýna přispěli při
různých akcích v Rabí, ve Velkém Boru
a v Nekvasovech.
Před sebou máme zřejmě nejdůležitější
akci v celé historii našeho sboru. 21. září
od 14.00 hodin vystoupíme na jednom
z posvátných míst naší vlasti, na pražském Vyšehradě, na schodech Slavína. Na
tomto termínu jsme se shodli po poměrně
dlouhodobém jednání se správcem tohoto
areálu panem Mgr. Václavem Potočkem,
který je zároveň tajemníkem veleslavného
pražského Svatoboru. Ten již ve čtvrtletníku „Zprávy“ č. 2 a zejména v č. 3 z letošního roku poskytl svým členům poměrně
podrobnou informaci o našem sboru, jeho
repertoáru a zejména v rubrice „Pozvání“ zveřejnil čas konání našeho koncertu.
Všechny čtenáře tohoto článku mohu ujistit, že už teď máme velkou trému, i když
se na vystoupení na takto významném
místě velice těšíme. Určitě uděláme vše
pro to, abychom svým výkonem neudělali
našemu regionu ostudu. Těm z vás, kteří
budou mít příležitost se na nás přijít v Praze podívat nebo upozornit tam své přátele
a známé na tuto akci, již teď za podporu
a propagaci děkujeme.
Veškeré informace o akcích, které připravujeme, získáte na našich stránkách
www.sborvelkobor.webnode.cz a my se
těšíme na setkání s vámi.
Václav Drha
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Novodobá historie
jatek v Horažďovicích
Historie nových jatek v Horažďovicích
začíná v roce 1909, kdy městská rada rozhodla o jejich zřízení na novém vyvýšeném místě na pravém břehu řeky Otavy.
V té době byl také zprovozněn nový ocelový most přes řeku Otavu, což později
významně přispělo k urychlení výstavby
celého objektu.
Do té doby se jatečná zvířata porážela na
starých, technicky i hygienicky velmi nevyhovujících jatkách umístěných v centru města Horažďovice a maso se prodávalo v masných krámech umístěných za
kostelem nebo v kamenných obchodech
vlastněných členy tehdejšího Společenstva řezníků a uzenářů.
Od samého počátku veškeré přípravy
a následně i výstavbu schvalovalo Živnostenské společenstvo řezníků a uzenářů v Horažďovicích, vedené tehdejším
předsedou Ferdinandem Hlaváčkem,
protože se jednalo o vybudování „Společenstevních jatek“.
V roce 1910 byly zahájeny práce na projektové dokumentaci, kterou vypracoval
architekt Jindřich Bubla z Horažďovic.
Kompletní projektová dokumentace na
výstavbu jatek byla předložena ke schválení 23. února 1912 a již 8. května 1912
bylo vydáno tehdejším C. k. okresním
hejtmanstvím ve Strakonicích, pod které
Horažďovice v té době územně spadaly,
„stavební povolení“. Následně bylo vydáno „vodoprávní povolení“ a stanoveny
„veterinárně hygienické a technologické
požadavky“ nutné k vydání kolaudačního
rozhodnutí.
Na tehdejší dobu to byly velmi pokrokové a dá se říci nejmodernější požadavky,
které předurčovaly, že jatky v Horažďovicích budou jedny z nejmodernějších
v tehdejším Rakousku-Uhersku.
Výstavba jatek probíhala velmi rychle

Dobový snímek z roku kolem 1913, zakládajících členů Živnostenského společenstva
řezníků a uzenářů v Horažďovicích vedených
tehdejším předsedou Ferdinandem Hlaváčkem. (sedící uprostřed se šerpou.) Snímek byl
pořízen před restaurací „U Hlaváčků“
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a zejména velmi kvalitně, o čemž svědčí
skutečnost, že základní provozní objekty
slouží do dnešní doby. Jatky v Horažďovicích v letošním roce 2013 oslaví 100. výročí od svého založení v roce 1913.
Velmi negativně provozování jatek ovlivnila skutečnost, že v roce 1914 začala
první světová válka a na vojnu museli
narukovat všichni muži ve věku od 20
do 40 let a za rok byla mobilizace ještě
rozšířena v celých Čechách na všechny
muže ve věku od 18 do 50 let. Provozování „Společenstevních jatek“ tak museli
následně zajišťovat učni do 18 let a muži
starší 50 let. Přes tyto skutečnosti, kdy
byl nastolen válečný režim, byly jatky
provozovány, byť v omezeném rozsahu.
Po skončení první světové války, ze které se bohužel nevrátili někteří členové
Společenstva řezníků a uzenářů v Horažďovicích, a vzniku samostatného
Československa začali opět řídit provoz
a rozdělování masa úředníci města, společně se zástupci Společenstva. Byl ustanoven tzv. „jatecký“, který řídil chod
jatek společně se zvěrolékařem, který
prováděl prohlídku masa a drobů. Členové Společenstva si na jatkách ve mzdě
poráželi jatečná zvířata nakoupená od
zemědělců a za porážku odváděli poplatek do městské pokladny. Maso si následně odváželi do masných krámů nebo do
svých obchodů a malých uzenářských
dílen, kde vyráběli masné výrobky a prodávali výsekové maso.
V této době byla od roku 1916 v provozu vepřová a hovězí porážka, chladírna
výsekového masa a drobů, místnost pro
konfiskáty, stáje pro hovězí dobytek,
správní budova, studna pro pitnou vodu
a biologické septiky pro odpadní vody.
Strojně technologické zařízení dodala
Pražská akciová strojírna (dříve Ruston,

Bromovský a Ringhoffer)
Od roku 1923 byl městskou radou pověřen řízením jatek pan Karel Stulík, který
zde působil i po celou dobu druhé světové
války, kdy byl opět nastolen válečný režim, až do roku 1953, kdy byla měnová
reforma.
První dílčí modernizace jatek se uskutečnila v roce 1929, kdy byly s ohledem na
stále se zvyšující porážky prasat, přistaveny nové stáje pro prasata, hned vedle
vepřové porážky. Současně byla vybudována nová 12 m hluboká a téměř 3 m široká, ve skále vykopaná studna s dostatečnou kapacitou pitné vody, která souží do
dnešní doby.
V roce 1936 dostala všechna Společenstva řezníků a uzenářů, která provozovala jatky, příkaz provést přípravná
opatření na válečný stav. Bylo zavedeno
rozdělování masa na přídělové stravovací
lístky. Po okupaci Československa v roce
1939 byli do všech městských jatek přiděleni „vojenští přidělenci“ v uniformách.
Byl vytvořen centrální fond masa a tuků
a zavedena povinnost kruponování prasat. Maso z jatek bylo přednostně určeno
pro Wehrmacht. Sledovalo se přísně těžení kůží, kostí, šlach, tuků a „černé porážky“ jatečných zvířat. V té době byl za
tímto účelem na jatkách přistaven nově
sklad kostí.
Horažďovické Společenstvo řezníků
a uzenářů utrpělo velkou ránu, kdy mnoho jejích členů židovského původu bylo
odvlečeno do koncentračních táborů
a nikdy se již nevrátilo.
Po válce v roce 1945 se začal pomalu vracet chod jatek do předválečného režimu,
Společenstvo řezníků a uzenářů však
bylo zdecimované a jeho činnost se jen
velmi těžko obnovovala. Poslední osudovou ránu dostala všechna Živnostenská
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společenstva všech řemesel 1. června
1950, kdy byla výnosem tehdejší československé vlády definitivně zrušena.
Po roce 1948 probíhalo znárodňování
dle tzv.“Benešových dekretů“ a znárodňovacích vyhlášek. Znárodněné řeznické
prodejny a výrobny získaly jednotný název Masna a později Maso – Uzeniny.
V roce 1951 dne 1. října došlo k další
zásadní organizační změně a sice v tom
smyslu, že všech cca 300 městských jatek v celém Československu, bylo najednou převedeno do znárodněného n. p.
Masný průmysl. Od té doby přestala
mít všechna města vliv na činnost svých
městských jatek.
Jatky Horažďovice byly v rámci Západočeského průmyslu masného přičleněny
pod jatky v Janovicích nad Úhlavou, později pod jatky v Sušici a po zprovoznění
nového Masokombinátu v Klatovech
v roce 1978, byly převedeny na sanitní
jatky tohoto nově vzniklého masokombinátu.
Postupně na jatkách v Horažďovicích
pracovali po roce 1953 jako vedoucí jatek
pan Miroslav Bečvář, pan Antonín Čada,
Jan Beška a Josef Staněk. Jako poslední
pan Václav Dobřemysl.
Po začlenění do Masného průmyslu, který vznikl 1. dubna 1958, byly Horažďovické jatky opět velmi zmodernizovány,
což umožňovala v té době již fungující
elektrifikace celého provozu. Byla vybudována kompresorová chladicí stanice,
chlazená chladírna masa a drobů, uhelná
kotelna na přípravu horké vody na paření prasat a mytí celého provozu, včetně nové porážky vybavené na porážení
všech jatečných zvířata.
Po „sametové revoluci“ v roce 1989 bylo
zrušeno Generální ředitelství masného
průmyslu a 1. července 1990 byl Masný
průmysl definitivně rozpuštěn. Následně
vzniklo 45 samostatných státních podniků se svými malými obecními a městskými jatkami, kterých jen v Západočeském
kraji bylo kolem 37.
V roce 1991 byly v rámci tzv. „velké privatizace“ všechny původní městské jatky
vráceny opět městům, která je nikdy nepřestala vlastnit a stav se vrátil do roku
1948, kdy jim byly „znárodněny“. Města
začala opět vlastní jatky provozovat, některé se musely zavřít pro velmi špatný
technický stav, některé byly prodány
a některé byly pronajaty. Jatky Horažďovice nikdy od roku 1913 nepřerušily svoji
činnost a byly pronajaty jako malé regionální jatky Masokobinátu Klatovy a. s.
až do 30. září 1997, kdy byly pronajaty
v rámci výběrového řízení novému nájemci ing. Miloslavu Šeflerovi.
Pokračování v HO 09/2013
Ing. Miloslav Šeﬂer

27. září
KAREL SKALICKÝ:
BURSA & NEBURSA
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Aktuální informace
DOPRAVNÍ OMEZENÍ – UZAVÍRKA
PROVOZU NA SILNICI II/139
Městský úřad Horažďovice, odbor dopravy
oznamuje, že z důvodu provádění stavby
s názvem „Horažďovice Předměstí – kanalizace – II. etapa“ bude provedena úplná
uzavírka provozu na silnici II/139 a nařízena
objížďka.
Termín uzavírky: 2. 9. 2013–22. 9. 2013
Rozsah uzavírky: Bude provedena úplná
uzavírka provozu na silnici II/139 v obci Horažďovice, část Předměstí.
Objízdná trasa pro veškerou dopravu bude
vedena po silnicích II/139, III/1733, místní
komunikace (Komušín – Svéradice), II/174,
II/188, I/22 a II/139 přes obce Komušín,
Svéradice, Velký Bor a Horažďovice.
Autobusům veřejné linkové dopravy bude
i v době uzavírky provozu umožněn průjezd.
Milada Kotišová, odbor dopravy

Přednáškový cyklus
z dějin výtvarného
umění a architektury
v Kavárně Čarokraj
Přednášky se konají vždy od 19.00 v zadním
traktu Kavárny Čarokraj, Havlíčkova 46,
v Horažďovicích. Vstupné dobrovolné.

13. září
MICHAELA OTTOVÁ:
UMĚNÍ V JIHOZÁPADNÍCH ČECHÁCH
ZA VLÁDY JAGELLONCŮ
Přednáška představí způsoby umělecké reprezentace šlechty a měst v období pozdní
gotiky, zejména objednavatelské aktivity
Půty Švihovského z Rýzmberka, jehož proslulý náhrobek se nachází v horažďovickém
klášteře františkánů. Doc. Michaela Ottová přednáší dějiny středověkého umění na
Ústavu pro dějiny umění FF UK v Praze.
V současné době připravuje pro Západočeskou galerii v Plzni a Národní galerii
v Praze výstavu Obrazy krásy a spásy / Gotika v jihozápadních Čechách, která bude
otevřena na podzim letošního roku.

Letos uplynulo 200 let od narození zednického mistra Jakuba Bursy (1813–
1884), autora řady honosných, výrazně
tvarovaných a dekorovaných štítů selského baroka v Pošumaví. Historik a archivář Karel Skalický, ředitel Městského
muzea ve Volyni, se ve své přednášce
bude zabývat jak jeho dílem, tak i prací
ostatních zednických mistrů jeho doby.
Představí zde výsledky svého archivního
výzkumu, který do této problematiky přinesl po delší době nové objevy.
Mgr. Marcel Fišer

ZÁVĚREČNÉ
ZAMYŠLENÍ
Krása kolem nás
My zde žijeme opravdu v krásném kraji.
Kdo by se nepokochal výhledem na krásné
šumavské panoráma, na krásnou krajinu
v Pošumaví, kdo by se nepotěšil krásou
řeky Otavy, komu by se nelíbila Blatenská
vrchovina s roztroušenými lesy s bludnými balvany a velkými rybníky.
Faktem je, že na nás až příliš často dotírá
ohavnost a vulgarita v nejrůznějších podobách – a ta nás nějak deprimuje, proto
ještě využijme sklonku léta a potěšme se
krásou našeho kraje. Ostatně vnímání
krásy je důležité i ve výchově našich dětí,
neboť jestliže je dítě vnímavé ke kráse, je
ušlechtilejší. Postavíme-li před děti něco
hezkého, hezký příběh, ten je jistě podněcuje k ušlechtilosti, probouzí v dětech ideály a napomáhá jim rozlišovat dobro a zlo.
Pohled na krásu, krásnou přírodu učí děti
úctě k životu i ke druhému člověku. Říká
se, že krása má v sobě něco božského, že je
zrcadlo božského, proto inspiruje a oživuje srdce a mysl mladých.
Co platí o kráse, platí v opačném smyslu
i o ošklivosti. Doléhá-li na nás ohavnost,
vulgarita a agresivita, tak pak se postupně
z lidského života vytratí úcta ke druhému
člověku, úcta k pravdě, smysl pro spravedlnost a to ve svém souhrnu má na život
člověka vliv až skličující. Proto si važme
toho, že zde žijeme opravdu v krásném
kraji a kéž jeho krásou všichni pookřejeme, abychom snáze plnili své životní povinnosti a úkoly v nastávajících měsících.
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
tašek, 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,
skleníků, výroba a montáž izolačních dvojskel, výroba akvárií, terárií, rámování, paspartování
Dušan Pícha
tel. 606 933 060

www.pilastrelskehostice.cz
pilastrelskehostice@seznam.cz
Střelské Hoštice 135, 387 15 Střelské Hoštice, tel. 383 399 799

Radovan Votava
tel.721 307 384

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177
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Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.
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hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
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HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI
Zkrácená historie rodiny Münzů
Tři velké a na první pohled nápadné pomníky z černé leštěné žuly na židovském hřbitově na Loretě mají připomínat bývalou slávu
a bolest zámožné rodiny Münzů.
Původem pocházejí Münzové ze Štěchovic
poblíže Strakonic. Tam začal vyrábět Šimon Münz roku 1831 lihovinu, lidově řečeno kořalku, založenou na žitném zrnu.
Kořalka, zvaná Mincovka, se svou chutí
stala oblíbeným nápojem. Její složení,
způsob a proces výroby se stal rodinným
tajemstvím, které se předávalo z pokolení
na pokolení. Důvod, proč Münzové opustili rodné Štěchovice, není znám. Fakt je,
že roku 1871 zakoupili v Horažďovicích,
od rodiny Hasterlíků, dům na náměstí
a tam přestěhovali své rodiny, zřídili výrobu Mincovky a přidali i výrobu octa.
Firma nazývala se „Bratři Münzové“, což
byli bratři Eduard a Karel. Eduard byl aktivní jak v podnikání privátním, rodinném, tak
se i začlenil do zdejší židovské obce. Roku
1885 byl Eduard zvolen jejím představeným.
Ze zápisu víme, že prvním bodem v zase-

dání nově zvolený představený podal návrh, aby veškeré jednání v úředních nebo
náboženských záležitostech bylo projednáváno řečí českou. Jeho návrh byl přijat. To
byla velká novinka, neb v dobách rakouské
monarchie se úřadovalo německy. Trvalo
to dalších 10 let, než císařské úřady uznaly
české vedení matrik.
Léta utíkají, sil ubývá a bylo třeba předat
vedení podniku mladší generaci. Úkolu se
ujal syn Eduarda jménem Pavel, jeho bratr František asistoval. Říkalo se, že změna
vedení prospívala podniku. Pavel se stal
jeho duší. Všude bylo možno pociťovat jeho
ruku. V provozu, v opatrování surovin,
v rozšiřování trhu a hledáni nových zákazníků, ale též při starosti o slušnou mzdu
zaměstnanců a o to, co se dnes nazývá sociální zabezpečení.
Pavel měl dvě děti. Ottu a Helenku. Otta,
narozený roku 1907, studoval v Praze práva a později si otevřel advokátní kancelář
na Jungmannově náměstí. Připomínám to
proto, že syn působil na rodinu v Horaž-

ďovicích, až nakonec ji přemluvil a celá
Pavlova rodina se přestěhovala do Prahy
a z Prahy ještě včas, před okupací, roku
1938 stačili emigrovat do Kanady.
Vedení podniku se ujal František s nemenším prospěchem. Manželka Františka
jménem Malva byla všestranně vzdělaná
dáma. Její iniciativou byl krám rozdělen
přepážkou na dvě poloviny. Na jedné straně se prodávaly místní výrobky, místní
a cizí víno a minerální vody. Ve druhé části
kralovala paní Malva, tam zřídila salonek,
kde se scházela horažďovická intelektuální smetánka na deci nebo dvě vínka, podle
doporučení paní domu.
Rodina Münzů zakoupila též a obdělávala
velkostatek za šraňkami směrem na Strakonice. Tam si postavil krásnou vilu syn
Františka a Malvy jménem Hugo (narozený roku 1912). Tam se též oženil s Věrou,
rozenou Klementovou.
Starší bratr Huga, jménem Karel, se odstěhoval do Itálie, do Abázie, tam měl
obchod. Před okupací navrátila se rodina
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Nabízím k pronájmu prostory
vhodné na masážní salon nebo nehtové studio. V centru města Horažďovice.
Info na tel: 722 185 959

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
provádíme veškeré zednické práce
úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky,
stroj. omítání, zateplování fasád, sádrové omítky
a stěrky, lité anhydritové podlahy apod.

PRODEJ CHOVNÉ DRģBEŽE
/z veterinárnČ kontrolovaných chovĤ, které zaruþují kvalitu a vysokou užitkovost

trasa þ.22 Horažćovice

• 11,30 Horažćovice /parkovištČ naproti ýSCH/
• 12,30 Malý Bor /pĜed OÚ/
• 13h Nalžovské Hory /horní námČstí/

Prodej 30.9.2013
KuĜice þerné, þervené
stáĜí:12-18týd. cena:120-180,-Kþ
Chovní kohoutci 12-18týd.
120-180,-Kþ
Slepice ve snášce 100,-Kþ

!Sortiment, stáĜí a cena drĤbeže se mĤže lišit dle aktuální nabídky!
DrĤbež, 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

Tel: 725 763 582

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý.. Stáří slepiček 15–18
týdnů, cena 149–170 Kč/ks – v začátku snášky 178 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: ve středu 4. září 2013,
Horažďovice – u vlak. nádraží – v 15.50 hod.
Případné bližší informace Po–Pá, 9–16 hod.
tel.: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek – cena
15–22 Kč/ks
odchovu!!
Slepičky pouze z našeho

zpět do Čech. Karel měl dva syny (nenašel
jsem jejich jména). Starší oženil se s Helenkou, dcerou jeho strýce Pavla, tedy se
svou sestřenicí a stačil krátce před okupací emigrovat do Kanady. Ostatní zahynuli
v koncentračním táboře.
A nastaly dny temna, dny nacistické nadvlády. Mezi spoustou zákonů a nařízení
zakázali Němci Židům vlastnit majetek.
Majetek, který měli, byli přinuceni prodat
německým občanům nebo českým kolaborantům. A tak rodinný podnik Münzů byl za pakatel prodán německé ﬁrmě
Schwecke, Haas & com. Německá ﬁrma
žádala též recept na výrobu Mincovky.
František nesouhlasil a řekl, že rodinná
tajemství neprozradí. Taková drzost byl
nevídaná, František byl zatčen, předán
klatovskému gestapu a poslán do Mathausenu, tam byl 11. 6. 1943 Němci popraven.
Tady končí historie rodiny Münzů a jejich
podniku. Tajemství výroby Mincovky šlo
do hrobu spolu s Františkem. Z koncentračních táborů se navrátila jen Věra, manželka Huga. Ona sice zdědila celý velký
majetek rodiny Münzů, ale spory s jinými
dědici (asi s kanadskou odvětví Münzů),
soudní proces protahovaly až do „vítěz-

Jóga pro zdraví
Přijďte se protáhnout, rozdýchat, posílit a taky si odpočinout
na pravidelné lekce jógy. Začínáme 25.září v 18 hod, v DDM.
Vhodné i pro začátečníky. Informace na www.joga.zaluzi.cz,
nebo tel: 728963083 R. Krásná.
S sebou karimatku, vhodný oděv, deku.

ného února“ roku 1948, kdy celý objekt
byl znárodněn. Věra se znova provdala
za Honzu Koppa ze Sušice a spolu s ním
emigrovala do Austrálie. A tam snad žije
dodnes spolu s pěti dcerami, které tam
porodila.

Na náměstí v Horažďovicích dosud možno číst na fasádě domu oprýskaný název
„U Münzů“ a na Loretě navštívit ony tři
výše zmíněné pomníky.
Jaroslav Fischl

Výrobna lihovin v závodě bratří Münzů v roce 1937
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Trvalá depilace IPL, odstraňování pigmentových skvrn
Odstraňování rozšířených žilek, jizev, strií, vrásek, akné
Kosmetické ošetření pleti s omlazujícím efektem
Po celé září sleva 30%
na nadstandardní kosmetické ošetření
s omlazujícím efektem Hydra Facial

Přístrojová terapie - IPL Anthelia, HydraFacial, Dermapen
www.oat.cz, tel: 731 44 60 80, Komenského 213, Horažďovice
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KINO OTAVA

AKCE

TENTO MĚSÍC UVÁDÍME FILMY Z MEZINÁRODNÍHO KARLOVARSKÉHO FILMOVÉHO FESTIVALU V ROCE 2013

KULTURNÍ DŮM
12. 9. čtvrtek

6. 9. pátek 7. 9. sobota

PODZIMNÍ VELETRH SPAR

20.00

PĚNA DNÍ
Francie – Bezstarostný svět milenců je zasažen vážnou nemocí... Vstupné 90 Kč.

16. 9. pondělí – 17. 9. úterý
PRODEJNÍ TRH

13. 9. pátek 14. 9. sobota
20. 9. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
1. lekce – zahájení. Od 18.00 se v kulturním
domě vydávají průkazky pro žáky kurzu a prodávají gardenky pro doprovod tanečníků.

20. 9. pátek 21. 9. sobota
26. 9. čtvrtek

9.00

PRODEJ DROGERIE ŠÁŠA

27. 9. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
2. lekce.

29. 9. neděle

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají BŘEŽAŇÁCI. Rezervace vstupenek v kině Otava, tel. 376 511
890, otevírací doba: čt–so od 16.00 do 20.00.

30. 9. pondělí

10.00

O PERNÍKOVÉM DĚDKOVI
Divadelní představení pro MŠ a žáky 1.–
3. tříd ZŠ.
Změna programu vyhrazena
NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
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

TANGO LIBRE
Francie, Belgie, Lucembursko – Příběh osamělého vězeňského dozorce, který je vtažen
do jiného životního příběhu... Drama do
15 let nevhodné. Vstupné 90 Kč.

27. 9. pátek 28. 9. sobota
15.00

20.00

ÚNOS
Dánsko – Strhující psychologický thriller
s realisticky vykreslenou atmosférou s neuvěřitelnou prací s neherci do 15 let nevhodný.
Vstupné 90 Kč.

20.00

POZICE DÍTĚTE
Rumunsko – Má mateřská láska své hranice? Kam až sahá morální úroveň? Drama do
15 let nevhodné. Vstupné 90 Kč.
Změna programu vyhrazena
OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska (tel. 376 512 237)
pondělí, úterý, středa 8.00–12.00
kino Otava Horažďovice (tel. 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
23. 9. Oblastní charita HD (4. patro) 9.15
JÓGA S ROMANOU
přijďte si zacvičit, protáhnout se, zarelaxovat
a hlavně si odpočinout

25. 9. Oblastní charita HD (4. patro) 14.00
KOPA DIVADELNÍCH HISTOREK
vyprávění Boženy Salákové o zákulisí horažďovických ochotníků

PŘIPRAVUJEME!!!

5. 10. sobota

15.00

2. PRÁCHEŇSKÉ SETKÁNÍ
HARMONIKÁŘŮ
Zájemci o ukázkovou hru se mohou hlásit
v kanceláři kulturního střediska, tel. 376
512 237.

30. 9.

8.00–11.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Městská knihovna HD – oddělení pro dospělé
Do 31. 10. mají děti možnost zúčastnit se
výtvarné soutěže
NAMALUJ SI SVŮJ KOMIKS
Komiks na jakékoli téma musí mít minimálně 4 strany formátu A5 (velikost malého se-

šitu). Jedna strana může být rozdělena maximálně na 2 panely (2 samostatné obrázky
10×14 cm). Text v bublinách nebo doprovodný text musí být čitelný. Bližší informace na
www.knihovna.horazdovice.cz
Připravujeme:

30. 9.–6. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
7.–11. 10. – sál městské knihovny
BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH
2–5 Kč/kus
PO 14.00–17.00
ÚT 8.00–11.00
ST 14.00–17.00
ČT 8.00–11.00
PÁ 8.00–11.00

MUZEUM
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.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
20. 9. pátek

15.00–19.00

ZÁMECKÉ DVEŘE DOKOŘÁN!
Od 15.00 do 18.00 hodin se můžete v dílnách
domu dětí při tvorbě drobných výrobků seznámit s nabídkou rukodělných a technických kroužků pro nový školní rok. Současně
budou mít návštěvníci možnost si v sále DDM
zkusit hip-hop, zumbu, orientální či latinskoamerické tance. Samozřejmostí je tvůrčí dílnička pro nejmenší. Od 18.00 do 19.00 pak
dostanou příležitost i dospělí – zájemce čeká
ochutnávka tanců jako jsou Salsa, Bachata,
Tango, nebo Samba, Rumba apod.

20. 9. pátek

15.00–18.00

DEN OTEVŘENÝCH VRÁTEK
V PŘÍRODOVĚDNÉ STANICI
Již tradičně pořádá Přírodovědná stanice
DDM Horažďovice den otevřených dveří.
Přijďte si i vy prohlédnout areál stanice a seznámit se s jejími velkými i malými chovanci.
Součástí programu je i prohlídka zoologické
učebny s exotickými zvířaty a včelí dílnička
pro návštěvníky každého věku.

GALERIE CALIFIA
6. 9.

17.00

VERNISÁŽ „HRANIČNÍ PÁSMO“
výstava bude probíhat do 30.9.2013
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