
2015 budou na jeho realizaci pracovat tři 
zaměstnankyně, jejichž platy jsou plně 
hrazeny z  prostředků EU, Operačního 
programu Lidské zdroje a zaměstnanost. 
Projektový tým v současné době dokončuje 
první fázi analytické části podle harmono-
gramu projektu, spočívající ve sběru a  vy-
hodnocení dat v  oblastech sociálních slu-
žeb, školství a odpadového hospodářství. 
Ačkoliv účast obcí v projektu je dobrovol-
ná, ke spolupráci se již přihlásili téměř 
všichni starostové, protože považují myš-
lenku projektu za přínosnou pro občany 
celého regionu. V  červnu se bude konat 
oficiální setkání starostů ORP za účasti 
zástupce Svazu měst a  obcí, na kterém 
budou představeny výsledky analytické 
části projektu. Starostové také zvolí čtvrté 
téma pro meziobecní spolupráci. 

PRÁCHEŇSKO NA PRÁCHNI 
23. 5. 2014 se bude konat již čtvrtý ročník 
oblíbeného setkávání občanů a  obcí Prá-
cheňska na Práchni. Srdečně vás všechny 
zvu. Na dalších stránkách najdete po-
zvánku s programem.

Karel Zrůbek
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ROZLOUČILI JSME SE  
S KARLEM JIŘÍM NĚMCEM
Když odejde moudrý člověk, litujeme jeho 
odchodu. Ale měli bychom se také radovat 
z  toho, že tady byl, že jsme ho znali a  že 
jsme měli příležitost obohatit se něčím 
z  jeho moudrosti. Karel Jiří Němec bez-
pochyby obohatil mnoho lidí, s  kterými 
se v  životě setkal. Svou prací dopomohl 
k rozšíření odborných a kulturních obzorů 
(nejen) tohoto kraje.
Rodák a  čestný občan Horažďovic Ing. 
Karel Jiří Němec, CSc. (nar. 20. 6. 1923) 
zemřel 21. března tohoto roku. Profesně 
byl vynikajícím strojařem, ale i v zájmové 
oblasti – v mineralogii – dosáhl úctyhod-
né odborné úrovně. Jako občan byl velmi 
společensky činný, měl silný vztah k  rod-
nému městu Horažďovicím a  celý život 
podporoval jeho kulturní rozvoj. 

Požádal jsem o několik slov pana Václava 
Trčku (a  zároveň odkazuji na jeho článek 
o K. J. Němcovi v HO 5/2013):
Vzpomínám a  budu vzpomínat na pana 
inženýra Karla Jiřího Němce. Byl to čestný 
občan Horažďovic, který se do posledních 
dnů velmi zajímal o historii i současnost na-
šeho města a mnoho pro nás udělal. Každé 
setkání s ním přineslo nové otázky, myšlen-
ky a návrhy. 
S poděkováním a vděčností 

Václav Trčka

Dále mi krátkou vzpomínku poslala dcera 
pana Němce Ludmila Veselková:
Vzpomínám na tátu, mimo jiné, jako na mi-
lovníka sportu, ke kterému vedl mě a později 
i  vnučky. Učil mě lyžovat, plavat i  hrát ša-
chy. Sám hrál téměř celý život volejbal. Také 
jsme jezdili na automobilové soutěže. Pro 
příbuzné a známé jsme na chalupě pořádali 
dětské dny a táta připravoval úžasné noční 
a denní orientační hry se spoustou zajíma-

vých úkolů. Do posledních chvil si udržoval 
přehled o  aktuálních sportovních událos-
tech. Okruh jeho zájmů byl ale velmi široký. 
Jako zvídavý a  bystrý pozorovatel nashro-
máždil za svůj život obrovské množství vě-
domostí, informací, zkušeností a postřehů. 
Jeho životní moudrost nám mohla zpro-
středkovat kniha pamětí, kterou bohužel již 
nedokončil. 

Ludmila Veselková

PROJEKT PODPORA  
MEZIOBECNÍ SPOLUPRÁCE
V  obvodu rozšířené působnosti Horaž-
ďovic (celkem devatenáct obcí v  území 
ohraničeném podle jednotlivých světo-
vých stran Tužicemi, Kovčínem, Slatinou 
a  Kejnicemi) je realizován projekt Svazu 
měst a  obcí Podpora meziobecní spolu-
práce, jehož cílem je vytvořit podmínky 
pro dlouhodobý rozvoj meziobecní spolu-
práce v ČR. Projekt má v důsledku přinést 
výrazně větší finanční podporu státu regi-
onům, ve kterých budou obce aktivně spo-
lupracovat na zajištění svých zákonných 
kompetencí. Projekt má kancelář v budo-
vě MěÚ Horažďovice a  do konce května 

Karel Jiří Němec Úvodní slovo Prácheňsko na Práchni 
– minulý ročník
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STALO SE 

Noc s Andersenem
Dne 4. 4. 2014 se parta 16 detektivů sešla 
v Městské knihovně v Horažďovicích, aby 
rozluštila záhadu ztracených pomůcek de-
tektiva Vrťapky. Akce dostala krycí jméno 
Noc s Andersenem a začala v 19.00. 
Detektivové se rozdělili do tří týmů, aby 
měli větší šanci lup najít. Nejprve se se-
známili se zvyky, chováním a vlastnostmi 
psů, protože kolega Vrťapka je, jak každý 
asi ví, pes. Během pátrání, které probíha-
lo před knihovnou, na schodech zámku, 
na náměstí i  u  masných krámů, získali 
cenné a potřebné indicie. Pátrání bylo ztí-
ženo přítomností velkého počtu osob se 
žlutými šátky na krku na horažďovickém 
náměstí. Protože se tyto osoby neukrýva-
ly, ale plnily svoje vlastní úkoly, vyřadili je 
detektivové z okruhu podezřelých.
Indicie nakonec přivedly všechny týmy 
k  prohnaně umístěné, napůl zatemnělé 
skrýši, do které zločinci schovali hledané 
předměty. Detektivové tak mohli kolegovi 
Vrťapkovi vrátit jeho čepici, brýle, lupu 
i štěteček na otisky.
Vděčný Vrťapka dal každému z  detekti-
vů památeční list. Akce byla ukončena 
v 00.30 hod.

Zapsal komisař Ondřej Slavík.

Děkujeme našim posluchačkám VU3V za 
pomoc s občerstvením pro malé detektivy: 
paní Ema Siegerová napekla krásné perní-
kové Vrťapky, paní Eva Karešová a  Anna 
Chlanová výborné moučníky k čaji. 

KULTURA

Ševčíkovy hudební 
večery 
2. 5. 2014 v 19.00 hodin
secesní sál hotelu Prácheň

ŠANSON, VĚC VEŘEJNÁ
Do titulku jsme si vypůjčili název pořadu, 
při kterém se již po řadu let pravidelně se-
tkává se svým publikem v  Praze na Malé 
Straně zpěvačka Marta Balejová. Její CD 
s  názvem „Pocta Edith Piaf“ je sestave-
no z  proslulých písní z  repertoáru slavné 
francouzské šansoniérky, které Marta Ba-
lejová opatřila českými texty. 

O  svém vztahu k  odkazu Edith Piaf říká: 
„Snad každý, kdo jednou slyšel písničky, 
které zpívala Edith Piaf, zůstal jejím hla-
sem zasažen. Když po stručné rozhlasové 
zprávě o  její smrti následovala nahrávka 
její nejslavnější písně, zůstala jsem sedět 
u  rádia jako přikovaná, ačkoli jsem tehdy 
nerozuměla jedinému slovu. Ten zpěv mi 
pronikal až pod kůži. Uplynulo mnoho let 
a písně, které u nás tak vznešeně a po fran-
couzsku nazýváme šansony, jako by zmize-
ly ze světa. Ať se naše doba zdá být jakkoli 
uspěchaná, každý v sobě nosíme tajemství, 
radosti i smutky. A právě o tom Edith Piaf 
zpívala tak opravdově a nezapomenutelně. 
Pokusila jsem se převést její repertoár do 
češtiny a  připomenout, že i  dnes jsou tyto 
příběhy pro svou lyriku a  citovost stále 
aktuální. Velmi mne potěší, najde-li si mé 
současné ztvárnění šansonů Edith Piaf pří-
mou cestu k Vašemu srdci.“
Při komorním večeru v  Horažďovicích se 
setkáme s  výběrem francouzských a  čes-

kých šansonů, mezi kterými nebudou chy-
bět ani písně Edith Piaf. V  říjnu loňského 
roku uplynulo od úmrtí legendární fran-
couzské zpěvačky již 50 let. Máme však 
to štěstí, že se u  nás našla vyhraněná zpě-
vačka, která dává svému projevu pravdivý 
výraz okořeněný životní zkušeností, a  tak 
naplňuje předpoklady k  přesvědčivé inter-
pretaci šansonu. Texty citlivě přenesený-
mi do češtiny nám ještě rozšiřuje možnost 
osobní účasti v příbězích, o kterých zpívá.
Za klavír tentokrát usedne Jiří Hošek, 
docent pražské AMU, který je znám pře-
devším jako virtuózní violoncellista. Patří 
ovšem mezi hudebníky, kteří nedělají roz-
díl mezi „vážnou“ a „populární“ hudbou. 
Kvalitní hudbu všech žánrů považuje za 
půvabnou průvodkyni svým životem.
Vstupné na koncert 100 Kč, snížené vstup-
né 50 Kč (děti, studenti, důchodci, rodiče 
na mateřské dovolené). Rezervace vstupe-
nek na mobilu 603 229 559.
Možná jste si povšimli, že od zahájení 
5.  ročníku Ševčíkových hudebních veče-
rů máme zbrusu nové plakáty. Návrh pro 
tiskárnu vzešel ze soutěže studentů 2. roč-
níku oboru Grafický design SŠ v Horažďo-
vicích pod patronací a s pomocí paní uči-
telky Petry Kolářové. Autorkou vítězného 
návrhu je slečna Monika Maradová. Dě-
kujeme všem za spolupráci a těšíme se, že 
bude pokračovat i při dalších projektech.
Za občanské sdružená Hudba bez hranic, o. s.

Ing. Jitka Kutišová
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10. setkání

pěveckých

sborů

10:00 Průvod městem

10:30 Společné zpívání na nádvoří muzea

13:00 Koncert v kostele Panny Marie

15:30 Koncert v hotelu Prácheň

19:00 Koncert v kostele sv. Petra a Pavla

Pěvecký spolek Prácheň pořádá

Horažďovice

17.5.
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Městská knihovna 
Horažďovice 
HUDEBNÍ VELIKÁNI  
S JIŘÍM LANGMAJEREM
Možná, že mnozí z vás netuší, že roky zakon-
čené „čtyřkou“ jsou věnovány české hudbě. 
Tato tradice započala od velkých oslav vý-
ročí Bedřicha Smetany v  roce 1924. Od té 
doby jsou roky zakončené čtyřkou chápány 
jako Roky české hudby nejen u nás, ale i v za-
hraničí. V letošním roce jsme při této příle-
žitosti chtěli vzpomenout na ty, kteří českou 
hudbu nejvíce proslavili. Oslovili jsme pro-
to člena operního sboru Divadla J. K. Tyla 
v Plzni pana Jiřího Langmajera, který si pro 
horažďovické seniory připravil zajímavé 
vystoupení, které proběhlo 19. března v Ob-
lastní charitě Horažďovice.
Protože hlavní téma bylo: Čeští hudební 
velikáni, připomněl nám pan Langmajer ty 
největší z nich – Bedřicha Smetanu, Anto-
nína Dvořáka, Leoše Janáčka, Bohuslava 
Martinů, nezapomněl ani na významného 
horažďovického rodáka, houslového peda-

goga Otakara Ševčíka. Připomněl, že Češi 
se proslavili nejen vážnou hudbou, tedy 
operou, ale že sklízíme velké úspěchy také 
v oblasti folklóru, muzikálu či jazzu.
Za symbol české hudby označil Bedřicha 
Smetanu, jehož životu a dílu se věnoval vel-
mi podrobně. Všichni samozřejmě tohoto 
hudebního velikána známe, víme, že byl 
postižen hluchotou, což musela být pro člo-
věka, který celý život zasvětil hudbě, velká 
pohroma. Nyní jsme se ovšem dozvěděli, 
co bylo příčinou této choroby, jak ovlivnila 
Smetanův život a  mnoho dalších zajíma-
vých věcí. 
Celé vyprávění obohatil pan Langmajer 
výběrem ukázek ze symfonické básně Má 
vlast. Poslechli jsme si Vyšehrad, Vltavu 
či Tábor. Nebyly to ovšem jediné hudební 
ukázky, které zde zazněly. Pan Langmajer 
s  sebou přinesl také své housle. Výběrem 
písní, které na ně zahrál, potěšil všechny 
přítomné, což dokazovalo to, že si všichni 
společně s chutí zazpívali.

UŽ VÍME, JAK SE DĚLÁ CHALUPA
V  rámci projektu SENIORŮM DOKO-
ŘÁN pořádá horažďovická knihovna již 
čtvrtý rok Čtení na pokračování, které vždy 
probíhá v  Oblastní charitě Horažďovice. 
Četli jsme z různých knih, nahlédli jsme do 
různých žánrů. Z knih Marie Malé jsme se 
dozvěděli o tom, jak se dříve žilo na Šuma-
vě, s  historikem Vlastimilem Vondruškou 
a jeho Letopisy královské komory jsme zase 
nahlédli do středověku, s knihami Zdeňka 
Šmída jsme navštívili Chodsko. Na každé 
čtení vždy navazovala beseda, pokud mož-
no přímo s autory knih. Navštívila nás tedy 
paní Malá i pan Vondruška a byla to velice 
příjemná setkání. O  životě a  díle Zdeňka 
Šmída, který již bohužel zemřel, připravili 
komponovaný pořad spisovatelka Markéta 
Čekanová a Jiří Hlobil.
A  co jsme tedy četli v  letošním roce? Ten-
tokrát jsme se rozhodli pro laskavý humor 
českého spisovatele, scénáristy, ale pře-
devším bytostného a  skvostného vypra-
věče Františka Nepila, který by v letošním 
roce oslavil 85. narozeniny. Humoristický 
román s  názvem: Jak se dělá chalupa vy-
práví o  rodině Pražáků, kteří se jednoho 

Akce byla pořádána v  rámci projektu SE-
NIORŮM DOKOŘÁN za finanční podpo-
ry Ministerstva kultury ČR.

 Za MěK Horažďovice Petra Tomešová
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dne rozhodnou, že si pořídí chalupu. Do-
zvěděli jsme se, že je mnohem jednodušší 
představovat si doma v  Praze venkovskou 
chaloupku jako z  pohádky, než ji do této 
podoby uvést. Co se týká následné besedy, 
nebudete o  ni ochuzeni ani letos. Zveme 
proto všechny, kteří mají rádi laskavý hu-
mor Františka Nepila na setkání se spiso-
vatelkou Markétou Čekanovou a herečkou 
Martinou Samkovou, nazvané František, 
co nepil pivo, které se bude konat 30. dubna 
od 16.00 hod. v Oblastní charitě Horažďo-
vice. Od našich hostů se dozvíte spoustu 
zajímavých věcí o člověku, který celý život 
rozdával radost a smích, a lidé ho měli rádi 
pro jeho optimismus a lidskost.

 Za MěK Horažďovice Petra Tomešová

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ? 
Na tuto otázku dostali odpověď účastníci 
přednášek v  rámci Národního týdne tré-
nování paměti, které proběhly ve dnech 13. 
a 14. 3. v Chanovicích a Veřechově. Národ-
ní týden trénování paměti je akce, kterou 
každoročně vyhlašuje Česká společnost 
pro trénování paměti a  mozkový jogging 
v rámci celosvětové akce „Týden uvědomě-
ní si mozku“ (Brain Awareness Week), kte-
rý od roku 1996 pořádá organizace Dana 
Alliance for the Brain.

Na těchto přednáškách byli účastníci se-
známeni s výsledky výzkumu mozku, s me-
todami trénování paměti a dostali odpověď 
na otázku „Proč trénovat paměť?“ Na zá-
věr si všichni prověřili, jak na tom jsou se 
svojí pamětí a  při plnění testů se i  dobře 
pobavili.

Lenka Šimonová

NEJHORŠÍ DEN  
V ŽIVOTĚ TŘEŤÁKA FILIPA L.
Na závěr Března – měsíce čtenářů se se-
tkaly děti čtvrtých a  pátých tříd ZŠ v  sále 
městské knihovny se spisovatelkou Petrou 
Braunovou. Beseda dostala název podle 
knihy „Nejhorší den v  životě třeťáka Fili-
pa  L.“. Knížka mapuje události jednoho 
dne a  k  napsání autorku inspirovala sku-
tečná tragická událost. 
Děti si pro Petru Braunovou připravily dár-
ky. Za ZŠ Komenského společně vyrobily 
leporelo a děti z 5. A ZŠ Blatenská dokonce 

Foto: Petra Tomešová

napsaly a ilustrovaly vlastní knihu. 
Beseda proběhla v  rámci projektu „Děti 
a čtení“. 

Eva Marešová

Z MUZEA
Dne 29. 3. 2014 od 10 do 16.30 hod. proběhl 
v  Městském muzeu Horažďovice výukový 
program s  názvem „Paličkování s  Kač-
kou“. Sešlo se 10 odvážlivců z Horažďovic 
i  Vodňan, kteří si chtěli paličkování vy-
zkoušet na vlastní kůži. Všichni pracovali 
po celý den a nakonec si odnesli hotový vý-
robek v podobě náramku z plátnové vazby. 
Musím všechny zúčastněné pochválit a slo-
žit jim poklonu za jejich trpělivost. Dou-
fám, že se alespoň s některými z nich uvi-
dím na dalším paličkování.
Výukové programy v  Městském muzeu 
Horažďovice budou pokračovat na pod-
zim a v zimě 2014. Termíny programů bu-
dou zveřejněny v říjnu 2014 na stránkách 
muzea a také v Horažďovickém obzoru.

Kateřina Červená, 
Městské muzeum Horažďovice

PŘIJĎTE NA VERNISÁŽ  
DO MĚSTSKÉHO MUZEA 
HORAŽĎOVICE V PÁTEK 30. 5. 2014 
Srdečně Vás zveme na slavnostní zahájení 
letní sezóny v  Městském muzeu Horažďo-
vice. Vernisáž proběhne v pátek 30. 5. 2014 
od 18 hodin v muzeu v zámku v Horažďovi-
cích. Ve velkém sále zahrají žáci Základní 
umělecké školy Horažďovice a po krátkém 
úvodu si budete moci prohlédnout výstavy, 
které jsme pro vás připravili. Vstupné na 
vernisáž bude zdarma a  bude přichystáno 
malé občerstvení.
Nejexotičtějším lákadlem nechť pro vás je 
možnost vidět meteorit, který dopadl na 
území Mexika, a dokonce si na něj sáhnout. 
Tento unikátní předmět jsme zapůjčili z Ná-
rodního muzea k připomenutí 180. naroze-
nin jednoho z nejvýznamnějších rodáků Ho-
ražďovic Františka Kasky. Tento nevšední 
muž meteorit Národnímu muzeu věnoval. 
Jaký byl jeho vzrušující život, se můžete do-
zvědět z rozsahem malé výstavy.
80 let by se letos dožil významný svéradic-
ký občan pan Josef Smitka. Jeho rozsáhlou 
sbírku, mapující nenávratně mizející způ-
sob obživy venkova, věnovala na konci roku 
2013 našemu muzeu jeho manželka paní 
Marie Smitková. Jsme rádi, že můžeme za 
tento štědrý dar poděkovat formou výstavy. 
Vladimír Faust, Petr Tomeš, Martin Velíšek 
a  Roman Holeček, jsou lidé z  Horažďovic, 
které sbližuje společné téma – focení. Proto 
se sdružili do skupiny Hledáček a vystaví ve 
věži zámku své fotografie. Budeme se těšit na 
jejich vidění světa a způsob jeho zachycení. 

VÝSTAVY:
1. 6.–19. 6. Baron František Kaska, aneb 
velké mexické dobrodružství horažďo-
vického rodáka ve službách císaře Max-
miliána Habsburského

Městské muzeum 
Horažďovice
METEORIT Z MEXICKÉHO TOLUCA 
V HORAŽĎOVICÍCH! 
Tento železný meteorit dopadl na Zemi 
před více než 10 000 lety a jeho úlomky byly 
nalézány na různých místech poblíž města 
Toluca v Mexiku. Původní domorodí obyva-
telé je po staletí používali na výrobu nástro-
jů, jako jsou nože, sekerky nebo motyčky. 
Velikost úlomků se pohybuje mezi 0,5 až 
25  kg a  v  roce 1776 části meteoritu neušly 
ani pozornosti evropských dobyvatelů No-
vého světa – conquistadorů – a od té doby 
jich bylo nalezeno něco kolem 3 tun. Mete-
orit, který bude vystaven v  našem muzeu, 
váží 12,11 kg a je na pouhých dvacet dní za-
půjčen z Národního muzea v Praze. 
Přesné okolnosti jeho nálezu nejsou známy. 
Víme jen, že roku 1904 byl tento meteorit 
zaslán s menší kolekcí mexických minerálů 
Muzeu Království českého v Praze (dnešní 
NM) jako dar od horažďovického rodáka 
barona Františka Kasky, lékárníka a  vý-
znamného politika v Mexiku. Tenkrát mete-
orit vážil 31 kg, později byl rozříznut na dvě 
části a vyleštěn. Více informací o meteoritu 
i o Františku Kaskovi a jeho mexickém dob-
rodružství ve službách císaře Maxmiliána 
Habsburského se dozvíte na výstavě připo-
mínající 180 let od jeho narození. 
Chcete-li nejen vidět tento meteorit, ale do-
slova si na něj sáhnout, neváhejte, bude to 
možné pouze od 1. do 19. června a pak bude 
meteorit opět pečlivě uschován v depozitá-
ři mineralogického oddělení NM v Horních 
Počernicích.
Aleš Červený, Městské muzeum Horažďovice



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 4/2014 | 6

1. 6.–30. 9. Smitkova sbírka – Soubor ná-
rodopisných předmětů svéradického rodá-
ka dokumentující život na vsi
1. 6.–30. 9. Hledáček – výstava skupiny ho-
ražďovických fotografů

Mgr. Jan Šašek

Z RADNICE

RADA MĚSTA 31. 3. 2014
bere na vědomí Provozní řád motokroso-
vého areálu MCC Horažďovice v AČR včet-
ně akcí, které se budou konat v roce 2014
schvaluje smlouvu o  poskytnutí finanční-
ho příspěvku ve výši 120  000 Kč Oblastní 
charitě Horažďovice na provoz sociální 
služby – Občanská poradna v roce 2014
pověřuje ředitelky příspěvkových organi-
zací – Mgr. Marcelu Šmrhovou, Mgr. Ja-
roslavu Šimkovou, Mgr. Alenu Průchovou 
a Mgr. Marii Sládkovou, aby v rámci Vnitř-
ní směrnice č. 4/2014, upravující postup 
při zadávání veřejných zakázek malého 
rozsahu, uzavíraly a podepisovaly smlouvy 
do celkové výše plnění v jednotlivém přípa-
dě 50 000 Kč
schvaluje pořádání divadelního představení 
Tyjátru Horažďovice o. s. v přírodním areálu 
na Panské zahradě v termínu 13. a 14. 6. 2014 
a další představení v termínu 27. a 28. 6. 2014, 
vždy v pozdějších večerních hodinách
schvaluje konání akce Setkání skautů na 
Otavě ve dnech 4.–6. 4. 2014 v centru, přileh-
lých ulicích, Panské zahradě a parku Ostrov
schvaluje uzavření smlouvy o  spolupráci 
mezi Městem Horažďovice a  Českou cent-
rálou turistického ruchu – Czech Tourism, 
která přinese zviditelnění Městského mu-
zea Horažďovice na internetových strán-
kách www.kudyznudy.cz
schvaluje smlouvu o  poskytnutí finanční-
ho příspěvku ve výši 50  000 Kč na provoz 
sociálních služeb v  Horažďovicích: níz-
koprahového zařízení Klub Dok pro děti 
a  mládež a  sociálně aktivizačních služeb 
pro rodiny s dětmi v roce 2014
schvaluje žádost o  finanční podporu Pl-
zeňského kraje v  rámci projektu Plzeň – 
hlavní evropské město kultury 2015 na re-
alizaci projektu „Obnova vycházkové cesty 
ke glorietu u Horažďovic
ve věci projektu Živá Svatá Anna – společ-
ně pro lidi a krajinu souhlasí s realizací pro-
jektu za podmínek uvedených v  důvodové 
zprávě, tj. že projekt bude v souladu s plat-
nou legislativou, budou doloženy souhlasy 
nájemců a vlastníků pozemků s umístěním 
mobiliářů, nesmí dojít ke kolizi s výstavbou 
cyklostezky, realizační projekt bude před-
ložen k odsouhlasení zástupcům města.

Dne 11. 4. 2014 byl v ulici Třebomyslická 
v Horažďovicích nalezen 

hnědý krátkosrstý jezevčík 
bez obojku a vodítka v dobrém zdravot-
ním stavu. Pejsek byl umístěn v záchytu 

Městské policie v Horažďovicích, žádáme 
majitele, aby se přihlásil na městské poli-
cii v Horažďovicích, případně informace 
o psu, které by vedly k nalezení majitele.

ŠKOLY 

Křesťanská  
mateřská škola
Zimo, zimo, táhni pryč,
nebo na tě vezmu bič.
Odtáhnu tě za pačesy,
za ty hory, za ty lesy.
Až se vrátím nazpátek,
svleču zimní kabátek.
 
Takto se děti loučily se zimou při vhazo-
vání „Mořeny“ do vody. Mořena, Morena, 
Mařena je figura zhotovená ze slámy, ob-
lečená do košile a  sukně, s  pomalovaným 
obličejem a na krku má korále z vyfouknu-
tých (nebarvených) vajíček. Je připevněna 
na dřevěné tyči. A právě takovou pomáhaly 
děti vyrobit 2. dubna při „Odemykání za-
hrady“. Tradičním zvykem, který symbo-
lizuje vyhánění zimy, jsme celou tuto naši 
akci zakončili. Odemykání jsme zahájili 

již odpoledne, kdy jsme se s rodiči sešli na 
školní zahradě a společně jsme se pak sna-
žili udělat naši zahradu krásnější a bezpeč-
nější pro naše děti. Nikdo nezahálel, a  tak 
za chvíli bylo vše hotovo. A my jsme si moh-
li opéci nad ohněm první jarní vuřty. Paní 
kuchařky nám pro potěchu jazýčků upekly 
skvělý „odemykací“ perník, na němž jsme 
si všichni pochutnali. Děkujeme touto ces-
tou znova všem rodičům a příznivcům ško-
ly za pomoc a těšíme se na další spolupráci.
Další akcí, a  to výlučně pro děti, byla dne 
11. 4. 2014 návštěva planetária v  Plzni, 
která navazovala na předškoláky probí-
rané téma „Vesmírné výlety“. V  panora-
matickém kině jsme zhlédli 2D film „Jar-
ní obloha nad Plzní“. Dozvěděli jsme se, 
jaká souhvězdí můžeme na obloze vidět 
nebo jaké hvězdy je tvoří. Při dalším filmu 
„Země, Měsíc a  Slunce“ jsme měli pocit, 
že stoupáme přímo ke hvězdám. Průvodce 
filmem – animovaný kojot – nám prozradil, 
proč slunce zapadá, jak vznikají fáze měsí-
ce, proč nám měsíc i slunce připadají stejně 
velké, i když tomu tak není, a spoustu dal-
ších zajímavostí. Po skončení filmu jsme 
si mohli prohlédnout vesmírnou expozici 
planetária. Ta je pro děti zajímavá právě 
tím, že se nemusejí jen dívat, ale mohou 
si vše osahat nebo vyzkoušet. A  tak děti 
mohly odstartovat vodíkovou raketu, vy-
zkoušet si, jaké je to být kosmonautem ve 
skafandru, zkusit ovládat robotickou ruku, 
či rozpohybovat lunární vozidlo. Návštěva 
planetária se opravdu vydařila a  dětem se 
moc líbila.
Před námi je spousta dalších zajímavých 
akcí, na které se s  dětmi již nyní těšíme. 
Přejeme i  vám krásné jaro plné všedních 
i nevšedních zážitků.

Za KMŠ Jana Turková, Ivana Salvová 

Jaro na Paloučku
Tak už to začalo! Přišlo jaro mezi nás. Tak 
jako každý rok i  letos všechno voní, pučí, 
kvete. Sluníčko nás hladí po tvářích a občas 
i  jarní déšť zkropí zahrádky. Jaro je časem 
nového rodícího se života, nových nadějí 
a plánů. Vzbuzuje v nás touhu a chuť po ži-
votě, nabíjí nás energií, volností a elánem, 
ať jsme malí či velcí.
I my děti ze třídy Hvězdičky, ale i celá naše 
mateřská škola vítáme jaro. Zamáváme 
zimě, odhodíme bundy a čepice a vrhneme 
se do práce. A že jí na jaře je! Uklidíme tří-
du po zimě a vyzdobíme každý koutek, okno 
i  nástěnku. Jarní barvy potěší a  rozveselí 
každého, a  tak jimi nešetříme. Je to vidět 
na chodbách i  na zahradě. Zaměstnáme 
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ručičky, které hbitě vyčarují s  pomocí štět-
ců, nůžek a  dalších pomocníků jarní květy 
i zvířátka. Učíme se písničky i básničky, hra-
jeme hry s jarní tematikou a udržujeme jarní 
tradice. Procvičíme si mluvidla, trénujeme 
správnou výslovnost, rozšiřujeme slovní zá-
sobu. Soustředěnost, postřeh, paměť a další 
smysly jsou v  neustálé permanenci, a  tak 
musí následovat i  relaxace. K  tomu nám 
pomáhá řada technik, např. jóga, dechová 
cvičení, poslech relaxační hudby, masáže aj. 
Jarní počasí nás láká do přírody, a tak pod-
nikáme pravidelné prodloužené vycházky 
v  přírodě s  batůžky na zádech a  svačinou. 
A  co my toho vidíme a  zažijeme! Pozoru-
jeme, jak kouzlí jaro v  zahrádkách, jak se 
mění příroda, sledujeme zvířátka a  ptáky, 
vnímáme vůně a barvy, pozorujeme co no-
vého a  proč se kolem nás děje. Učíme se 
prožitkem. Navštěvujeme pravidelně příro-
dovědnou stanici, kde nás vždy mile uvítají 
a  mají pro nás nachystaný program. Další 
místo, které rádi navštěvujeme, je knihovna. 
Knížky v  sobě skrývají příběhy a  pohádky, 
postavy, které máme rádi. 
Nezapomínáme na výchovu ke zdraví, 
která se v podstatě prolíná celým pobytem 
v  mateřské škole. Snažíme se pěstovat si 
mezi sebou přátelské vztahy, k  tomu nám 
pomáhají prosociální hry a  dramatizační 
techniky. Učíme se vzájemné komunikaci, 
toleranci a respektu. Zdravá výživa a živo-
tospráva nás také zajímají, při vycházkách 
i  ve třídě sportujeme v  rámci našich mož-
ností. Učíme se správně sedět u stolu, dbá-
me na dodržování hygienických návyků, 
otužujeme se ….
Z Paloučku vám přejeme krásné prosluně-
né dny v kruhu vašich nejbližších.

třída Hvězdičky

Nadšení malí 
spisovatelé
Naši žáci z  páté třídy si zahráli na autory 
dětské knihy a během hodin českého jazy-
ka se vydali na svou spisovatelskou dráhu. 
Poznali, jak je těžké zaplnit čistě bílé papíry 
nějakým zajímavým příběhem. Zpočátku 
téměř žádné nápady nepřicházely, postup-
ně však začaly přibývat plné řádky a jednot-
livé kapitolky přicházely na svět. Nejtěžší 
pro začínající spisovatele bylo ukončit ka-
pitolu tak, aby na ni mohli pěkně navázat. 
Nakonec překonali i tuto překážku a vznik-
la jejich prvotina s  názvem Prázdniny na 
Marsu. Po dopsání svého díla si zahráli i na 
ilustrátory a  vlastní knihu obohatili vhod-
nými ilustracemi. 

Prázdniny na Marsu

Mgr. Petra Jánská a žáci z 5.A

ZŠ Komenského
PETR MOTYČKA OPĚT USPĚL
Petr Motyčka, žák IX. B ZŠ Komenského 
v  Horažďovicích, obsadil krásné 3. místo 
v soutěži v PGV užití kancelářských aplika-
cí. Pořadatelem akce se stalo Gymnázium 
J. Vrchlického v  Klatovech. Z  této školy 
a  ze sušického gymnázia také pocházelo 
nejvíce účastníků. Ze základních škol vy-
slaly soutěžící jen dvě školy z Klatov a naše 
základní škola. Vyučující informatiky, pan 
ing. Frühauf, nominoval kromě Petra ješ-
tě Martina Jaroše a  Kristýnu Sulkovou /
oba z VIII. B/. Mezi 22 soutěžícími se naši 
neztratili: Petr Motyčka na 3. místě se stal 

nejlepším řešitelem ze žáků základních 
škol, Martin obsadil 15. a Kristýna 17. mís-
to. Soutěž se skládala ze tří částí: všeobec-
ný test, Word, Exel. Ve všeobecném testu 
získal Petr nejvíce bodů za všech.
Všem třem soutěžícím děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy a  přejeme mnoho 
dalších úspěchů.

 za ZŠ Komenského Horažďovice
 Libuše Motlová

ČTENÍ POMÁHÁ
Projekt „Čtení pomáhá“ podporuje čtenář-
ství a  zároveň umožňuje dětem a  mládeži 
podílet se na charitativní činnosti. Cílem 
projektu je přenést pozornost dětí od počí-
tačových her ke knihám a zároveň pomáhat 
například nemocným vrstevníkům. Pro-
jekt byl zahájen v  roce 2011. Jeho amba-
sadory jsou např.: Zdeněk Svěrák, Alena 
Ježková, Marek Eben, Vojtěch Dyk.
 Do projektu se žáci naší školy zapojovali už 
v minulých letech. Letos nás oslovila Měst-
ská knihovna v  Horažďovicích, abychom 
podpořili akci „Už jsem čtenář – Knížka 
pro prvňáčka“. V červnu budou i naši nej-
mladší žáčci (12. 6. 2014) pasováni na čte-
náře a jako dárek obdrží každý z nich na pa-
mátku knížku (Abeceda od M. Wagnerové) 
Žáci ze 7. B neváhali, po zaregistrování za-
čali čile odpovídat na otázky k obsahu na-
bízených knih. Většině se podařilo během 
vyučovací hodiny přispět na charitativní 
projekty 200–300 korun. Když jsem vidě-
la, že naše teenagery projekt zaujal a  mají 
zájem, až bude seznam knih obměněn, 
pokračovat, rozhodla jsem se nyní v dubnu 
zapojit i  žáky ze 6. A. Právě dočetli Staré 
řecké báje a pověsti a účastí v projektu zís-
kají možnost ověřit si získané informace 
a zároveň učinit dobrý skutek. 

 za ZŠ Komenského Horažďovice 
Libuše Motlová 

GYMNASTIKA NA ZŠ KOMENSKÉHO 
JEŠTĚ ŽIJE!! 
Okresní přebor žactva ve sportovní gym-
nastice pro rok 2014 proběhl 27. 3. v  hale 
ZŠ Čapkova v  Klatovech a  měl tentokráte 
hodně vyrovnaný průběh.
Ke gymnastickému víceboji nastoupilo 131 
mladých sportovců, kteří bojovali o medai-
le a  poháry, ale také o  přebornické tituly. 
Souboje o medaile v soutěži jednotlivců byly 
nečekaně vyrovnané, v řadě kategorií došlo 
dokonce ke stejným bodovým ziskům, což 
se v minulosti prakticky nestávalo. 
Naši školu jelo do Klatov se svojí trenérkou 
Andreou Královou reprezentovat několik 
sportovců – Markéta Staňková, Karolína 
Staňková, Zuzana Králová, Kateřina Brab-
cová, Kateřina Šedivá, Jindřich Nováček, 
Martin Šedivý. Petr Klečka a Jakub Průcha 
jsou žáky ZŠ Blatenská a  také pravidelně 
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docházejí k nám do gymnastického oddílu. 
I oni se podíleli na skvělém výsledku, pro-
tože naše družstvo obsadilo letos krásné 
bronzové místo v okrese Klatovy.
Martinovi Šedivému ze třetího ročníku se 
jako jednotlivci podařilo urvat také třetí 
místo a  mohl si tak doma na poličku vy-
stavit diplom a  bronzovou medaili z  velmi 
prestižní soutěže.
Náš okres je v  Plzeňském kraji mezi těmi, 
které jako jedny z mála gymnastický přebor 
pravidelně pořádají, a tomuto sportovnímu 
odvětví dává stále zelenou. Má i  bohatou 
tradici, 41. ročník memoriálu J. Kocíka je 
toho důkazem.
Gymnastice se naši žáci běžně věnují v ho-
dinách tělesné výchovy a ti, kteří si ji oblíbi-
li, chodí do oddílu Centra sportu, které již 
mnoho let při naší škole funguje. Cvičí zde 
i  malí předškoláci z  okolních mateřských 
školek. Rovněž provozujeme oddíl atletiky, 
do nějž se poslední měsíc přihlásili další tři 
žáci, což nás velmi těší.
Nyní se poctivě připravujeme na Aprílovou 
laťku, kterou pořádáme 25. 4. pro obě zá-
kladní školy. Jedná se o soutěž pro 2. stupeň 
ve skoku vysokém. Zároveň se chystáme na 
Pohár rozhlasu, což je atletická soutěž okre-
su Klatovy, která bude 13. a 14. 5. v Sušici. 
Abychom nezapomněli na děti z  1. stupně, 
přihlásili jsme je na krajské kolo ve Štafeto-
vém poháru, které bude 7.  5. v  Klatovech. 
Poběží zde 400 m dlouhou štafetu.
Jsme moc rádi, že naše děti nepotřebují 
prosedět u  počítače nebo tabletu celý den 
a rády sportují. 
Všem sportovcům držíme pěsti v  jejich 
soutěžích a gymnastům velice gratulujeme 
k  bezvadnému úspěchu. Zároveň moc dě-
kujeme našim trenérkám – Andree Králové 
a  Terce Jandové, které mají gymnastický 
oddíl na starosti.

 ZŠ Komenského Horažďovice, 
Jiřina Stichenwirthová

Základní  
umělecká škola 
Jarní měsíce jsou v  naší ZUŠce vždy velmi 
náročné. Nyní bych vás rád seznámil s  ak-
tivitami, které již máme za sebou i  s  těmi, 
které nás v  nejbližších týdnech čekají. Na 
konci března se uskutečnily další třídní pře-
hrávky. 20. 3. se Jan Motl zúčastnil okres-
ního kola v recitaci v Klatovech a žáci LDO 
přehlídky „Sušický tajtrlík“, ze které se na-
šim souborům podařilo postoupit na soutěž 
„Tartas Dobřany“, která se konala ve dnech 
25.–27.  4., a  soutěže ve slovesném projevu 
v Domažlicích. Krajského kola ve hře na kla-
vír se zúčastnila Kateřina Šedivá a obsadila 
2. místo. Třetí místo ve stejné soutěži obsa-
dil Kryštof Satorie. Petra Kovačová a Jolana 
Slepičková se na začátku dubna zúčastnily 
krajského kola ve hře na smyčcové nástroje 
v koncertantním obsazení a získaly 1. místo. 
Další skvělá zpráva pak přišla ze Znojma, 
kde se svou prací „Bílí koníčci“ vyhrála ve 
své kategorii Eliška Ušiaková celostátní vý-
tvarnou soutěž „Kniha a  já“. Všem žákům 
děkuji za vzornou reprezentaci školy a gra-
tuluji ke skvělým výsledkům.
A  co nás čeká v  následujících týdnech? 
30.  4. se v  16.00 hodin uskuteční v  kině 
Otava vernisáž absolventské výstavy Iva-
ny Račákové a Heleny Bernatové. Výsta-
va potrvá do 19. 5. a hned 21. 5. se otevře 
výstava mladších žáků výtvarného obo-
ru (vernisáž opět v 16.00 hodin). V úterý 
27.  5. se bude v  kulturním domě konat 
tradiční „Dramaťácká sklizeň“, na které 
se od 15.30 hodin představí žáci našeho 
literárně-dramatického oboru. Ve středu 
28. 5. můžete od 16.00 hodin vidět a sly-
šet naše absolventy hudebního oboru ve 
velkém sále městského muzea. V  pátek 
30. 5. vystoupí naši žáci na zahájení mu-
zejní sezony od 18.00 hodin.
A  to už bude téměř konec školního roku 
a všichni žáci se budou připravovat na postu-
pové a přijímací zkoušky a na další vystoupe-
ní. Noví zájemci o studium na naší škole pak 
na zkoušky talentové. Ale o tom vás budu po-
drobněji informovat v příštím čísle.

Mgr. Martin Petrus

o
28. 5. 2014 v 16 h

velký sál městského muzea

v Horažďovicích 

Absolven ský 

koncert

SPOLKY

Klub „Nebuď sám“ 
V našem klubu „Nebuď sám“ připravujeme 
i  v  měsíci květnu celou řadu zajímavých 
akcí. Tímto vás srdečně zveme a  přejeme 
všem příjemnou zábavu. 
5. 5. pondělí – Baduan Jin – příjemné re-
laxační cvičení pro každého. Společenská 
místnost (ve 4. patře) DPS Palackého od 
9.00 hod. Projekt „Seniorům dokořán“. 
6. 5. úterý – Posezení s  harmonikou – 
k tanci i poslechu, ale především našim nej-
milejším maminkám pro potěšení zahrají 
oblíbení Úterníci. Jídelna DPS Palackého 
v 15.00 hod. 
7. 5. středa a každou další středu – Turnaj 
v žolíkách – zábavná karetní hra, která ni-
kdy neomrzí. Vždy na DPS Loretská 1069 
(společenská hala) od 10.00 hod. 
12. 5. pondělí – Holky v akci – opět se pus-
tíme do pečení sladké pochoutky. Začíná-
me ve 13.30 hod v jídelně DPS Palackého.
15. 5. – Minirecitál Jitky Smutné – pří-
jemné setkání s oblíbenou herečkou a zpě-
vačkou, paní Jitkou Smutnou. Jídelna DPS 
Palackého od 16.00 hod. 
19. 5. pondělí – Život na moři – pouta-
vé vyprávění horažďovického cestovatele 
a mořeplavce, pana Mgr. Jaroslava Presla. 
Součástí bude i  promítání snímků z  cest. 
Začátek ve 13.30 hod. ve společenské míst-
nosti (4. patro) DPS Palackého. 
21. 5. středa – Skrytá moc kamenů 2 – 
poučné i  trochu tajemné vyprávění s  paní 
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Dagmar Brůžkovou. Můžete si přinést 
s sebou své doma uschované kameny – mi-
nerály k určení a proměření energie. Spole-
čenská místnost (ve 4. patře) DPS Palacké-
ho od 14.00 hod.
27. 5. úterý – Tvůrčí dílna – přijďte si 
s  námi společně vyrobit veselý květinový 
zápich do truhlíků a  květináčků. Sejdeme 
se v dílně DPS č. 1061 ve 13 hod.
28. 5. středa – Výlet na Šumavu – při prvním 
letošním výletu se chystáme navštívit roz-
kvetlé arboretum v Prášilech, okolí Čeňkovy 
pily a soutok Vydry a Křemelné a bývalé pout-
ní místo – Hauswaldskou kapli u  Srní. Ne-
bude chybět ani návštěva cukrárny. Odjezd 
v 8.00 hod. od DPS Palackého. Příspěvek na 
dopravu je 60 Kč. Zájemci hlaste se v kance-
láři OCH. Telefon: 376 512 596. 
29. 5. čtvrtek – Stolní hry – přijďte si zahrát 
hry Člověče, nezlob se, šachy, dámu nebo naši 
oblíbenější hru „Česko otázky a  odpovědi“. 
Začátek v jídelně DPS Palackého ve 13 hod. 
Telefon: 376 512 596 
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice 

Pěvecký spolek 
Prácheň
Všichni členové pěveckého spolku Prácheň 
jsou v  posledních týdnech v  plné perma-
nenci. Pilně si připravujeme programy na 
všechna svá plánovaná vystoupení a  fini-
šujeme s  přípravami 10. setkání pěveckých 
sborů, které se uskuteční v  Horažďovicích 
v sobotu 17. 5. 2014. Jak vůbec bude celé se-
tkání probíhat? Setkání se vedle našeho sbo-
ru zúčastní 14 pěveckých sborů (téměř 400 
zpěváků) z  Aše, Chebu, Karlových Varů, 
Ostrova nad Ohří, Mariánských Lázní, Ta-
chova, Domažlic, Plzně, Třemošné, Přeštic, 
Klatov (2 sbory) a Sušice (2 sbory). Všechny 
sbory do Horažďovic přijedou do 8 hodin. 
V  ZŠ Blatenská proběhnou zkoušky spo-
lečných písní a 10.00 hodin se vydá průvod 
městem. Dojdeme na zámecké nádvoří, kde 
všichni společně zazpíváme několik písní.
Po obědě, akustických zkouškách a  přijetí 
zástupců sborů na městském úřadě, začnou 
koncerty, na kterých se představí všechny 
přítomné sbory. V  klášterním kostele Pan-
ny Marie se od 13.00 hodin představí tyto 
sbory: Čerchovan Domažlice, Kolegium pro 
duchovní hudbu Klatovy, Špalíček Cheb, 
Komora Sušice, Šumavan Klatovy, Cho-

rus Egrensis Aš a  KOZTliveCZ Tachov. Po 
skončení prvního koncertu pokračuje pro-
gram koncertem v 15.30, který se uskuteční 
v Hotelu Prácheň. Zde se představí: Prácheň 
Horažďovice, Arnicor Třemošná, Paleta 
Karlovy Vary, Canticorum Plzeň, Orbis pic-
tus Ostrov, Carmina Přeštice, Fontána Ma-
riánské Lázně a Svatobor Sušice.
Závěrečný koncert se uskuteční v  19.00 
hodin v kostele sv. Petra a Pavla. Zde zazní 
dvě skladby. Missa brevis Zdeňka Lukáše 
a  Gloria Antonia Vivaldiho. Ta zazní v  do-
provodu orchestru z katedry hudební kultu-
ry plzeňské pedagogické fakulty. Po tomto 
koncertu se některé sbory rozjedou ke svým 
domovům a  s  některými ještě posedíme 
v kulturním domě. Všichni se již moc těšíme 
a doufáme, že i pro Vás bude tento den dnem 
sborového zpěvu a mnoha krásných hudeb-
ních zážitků. Pokud máte zájem zarezervo-
vat si místa na koncertech, volejte na tel: 604 
338 870 a my Vám místa připravíme.
Na tomto místě bych rád poděkoval všem, 
kteří nám se setkáním pomáhají: Město 
Horažďovice, Oseva Seeds s. r. o., Lyckeby 
Culinar a.s., Lyckeby Amylex a. s., Hapon 
spol. s. r. o., Elika spol. s. r. o., Sedmikrás-
ka, obchůdek pro tělo a  duši, Servis VZV 
Rybáček s. r. o., Pekařství Karel Rendl, Su-
šice, Maso West s. r. o., Klatovy a Řeznictví 
Václav Majer Plánice. Zvláštní poděkování 
pak patří žákům a pedagogům Střední školy 
Horažďovice, která se na plánovaném setká-
ní podílí velkou měrou.
Tímto setkáním však naše aktivity nekon-
čí. Na začátku května vyjedeme na tradiční 
soustředění do Železné Rudy. Tentokrát 
tam budeme pracovat o den déle. 23. 5. se od 
15.00 hodin představíme na horažďovickém 
náměstí při zahájení akce „Prácheňsko na 
Práchni“ a  večer pak na tradiční akci „Noc 
kostelů“. Opět vystoupíme v  kostele sv. Pet-
ra a Pavla a v Husově sboru. O týden později 
(30. 5.) zazpíváme delegaci z  partnerského 
města Heimberg. I v červnu budeme veřejně 
vystupovat, ale o tom zase až příště. Bližší in-
formace najdete na našich stránkách: www.
psprachen.cz. Těšíme se na setkání s Vámi.

Za PSP Mgr. Martin Petrus

DDM informuje… 
JARNÍ A LETNÍ AKCE
Dne 1. 5. 2014 od 14 hodin proběhne na 
Ostrově druhý ročník akce pro všechny pří-
znivce „přírodního hraní“ – Land Art 2014. 
Sraz k  akci je za lávkou na začátku parku 
Ostrov. Akci vede Ivana Faustová a fantazii 
v  prostředí kvetoucí louky a  lesa se meze 
nekladou. O  poslední květnové sobotě 31. 

května zveme všechny stávající i  minu-
lé členy zájmového kroužku Geocaching 
a příznivce této trendové hry ke splutí Ota-
vy s vyzvednutím Otavské série keší (poje-
deme raftem ze Sušice do Horažďovic). Na 
obě akce jste srdečně zváni!
Letní tábory jsou buď již obsazené, nebo se 
utěšeně plní. Poslední volná místa nabízí 
tábor pro rodiče s malými dětmi (1. turnus 
– 27. 6. až 1. 7.), jakož i stanový tábor Plá-
cek pro děti a mládež (ZŠ, SŠ).

PROJEKTY
Na poli mezinárodních projektů pokraču-
jeme s  rekonstrukcí Podbranského mlýna 
v  Centrum environmenálního vzdělávání, 
v  květnu bychom měli stavbu přikrýt no-
vým krovem a střechou. V červnu pak pro-
běhnou výběrová řízení na obsazení míst 
pedagogů vznikajícího pracoviště. V rámci 
mezinárodního grantového schématu Co-
menius Regio se jedna z pedagožek našeho 
DDM podívá v květnu v rámci projektu Pl-
zeňského kraje na řeckou Krétu.
Z  projektových aktivit vázaných na národ-
ní či jiné externí zdroje je třeba zmínit naše 
opětovné zapojení do soutěže o nejlepší ná-
plň tábora s  environmentálním tématem, 
kterou organizuje Plzeňský kraj. Dále se 
budeme snažit o rozšíření vybavení našeho 
Otevřeného klubu. Několik žádostí jsme 
podali do Programu péče o krajinu, v jehož 
rámci usilujeme o realizaci různých praktic-
kých opatření v krajině (např. výsadby, ruční 
kosení luk, transfer obojživelníků aj.).

KURZ TANCŮ PRO MLADÉ
S  roční přestávkou jsme letos obnovili tra-
dici jarních tanečních kurzů pro mladé. 
Kurzu se zúčastnilo 8 párů a po pěti lekcích 
absolvovaných v sále DDM v Zámku násle-
doval závěrečný taneční večer v  Kulturním 
domě, jehož se zúčastnili i rodiny a kamará-
di účastníků. Kurz pro nás nově vedla mladá 
dvojice tanečních lektorů ze Strakonic Pet-
ra Staňková a Pavel Bízek, jehož v průběhu 
kurzu doplnil ještě Tomáš Rod. Kromě tan-
ců standardních okusili účastníci i latinsko-
americké, během 6 lekcí tak zvládli úvod do 
14 tanců. Rád bych na tomto poděkoval jak 

Závěrečný večer Kurzu tance pro mladé 
proběhl v Kulturním domě, účastníci si bě-
hem 6 lekcí osvojili základy 14 tanců
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lektorům, tak i personálu Kulturního domu 
za zajištění závěrečného večera. Díky rov-
něž patří panu Vladimíru Faustovi, který 
zakončení kurzu fotodokumentoval – výběr 
jeho fotek si můžete prohlédnout na našem 
webu (www.ddm-hd.cz).
Příjemné májové dny, 

Tomáš Pollak, ředitel DDM.

PŘEHLED AKCÍ PRO VEŘEJNOST 
V KVĚTNU 2014:
• čtvrtek 1. května od 14.00: Májový Land 
Art – přírodní tvoření v parku Ostrov, sraz 
u lávky (za deštivého počasí se akce neko-
ná);
• sobota 31. května od 9.00: Sobota s geo-
cachingem – Otavská série – splutí Otavy 
ze Sušice do HD s  lovem keší podél řeky, 
na akci je třeba se předem přihlásit (pol-
lak.ddm@gmail.com/606 880 502), počet 
míst je omezený.

Skautské středisko 
Prácheň 
ZEMĚ KORUNY ČESKÉ
Již tradičně o  prvním dubnovém víkendu 
hostily Horažďovice více než 200 skautů 
a  skautek z  okolí, ale i  vzdálenějších míst, 
jako jsou Vodňany či Švihov. Přijeli, aby se 
zúčastnili 19. ročníku Setkání skautů na 
Otavě. Letos se Horažďovice proměnily 
za pomoci 30 organizátorů ve středověké 
město. Skupinky skautů měly za úkol bě-
hem páteční noční hry vybudovat si svou 
vlastní vesnici a  vzápětí ji v  sobotu dopo-
ledne povýšit na město. Pro účastníky jsme 

Robin Hood by bledl závistí

připravili mnoho zajímavých disciplín, 
jako například lukostřelbu nebo chůzi po 
slack line. V  odpoledním programu je pak 
čekalo dobrodružné vaření pudinku a  te-
matické divadlo Povýšení v  podání horaž-
ďovických vedoucích. Naše setkání ukončil 
v sobotu večer slavnostní táborový oheň na 
Panské zahradě. Zpočátku jsme měli obavy 
z  organizace akce z  důvodu vysokého po-
čtu účastníků. Avšak s  čistým svědomím 
můžeme říci, že tento problém jsme zdárně 
překonali. Velké poděkování patří ZŠ Ko-
menského a SŠ Horažďovice za poskytnutí 
prostor k  ubytování návštěvníků a  hlavně 
také organizátorům, bez kterých by akce 
nemohla proběhnout. 
Velice nás těší, že naše setkání je u skautů 
z Jihočeského a Plzeňského kraje tak oblí-
bené a každým rokem stoupá počet účast-
níků. Věříme, že v příštích letech tomu ne-
bude jinak.

Štěpánka Purschová

Sbor 
dobrovolných 
hasičů
První český hasičský sbor na Moravě. Ve 
Velkém Meziříčí projevila městská rada zá-
jem založit hasičský sbor již 2. dubna 1863. 
Její žádost byla tedy první žádostí o zřízení 
českého dobrovolného hasičského sboru 
vůbec. Žádosti však nebylo vyhověno. Prv-
ní ryze český sbor na Moravě byl založen 
Titusem Krškou 28. června 1871 ve Velkém 
Meziříčí. Dříve byly založeny české sbo-
ry na Moravě, sbory v  Jevíčku a  v  Třebíči. 
Měly však německé velení a nebyly uznáva-
né jako české. 
Česká Ústřední jednota hasičská morav-
skoslezská. Úřady výnosem z 5. září 1883 
povolily činnost „České Ústřední jednoty 
hasičské moravsko–slezských dobrovol-
ných sborů hasičských“. Jednota regis-
trovala v  průběhu pěti let 190 sborů. Na 
jednání 18. dubna 1892 se název změnil 
na „Českou Ústřední jednotu hasičskou 
Markrabství moravského a Vévodství slez-
ského“. Předsedy jednoty byli JUDr. Josef 
Illner z  Bučovic (1883–1894), Titus Krška 
(1894–1900) a Karel Vozáb (1901–1928). 
První český hasičský sbor ve Slezsku. 
Prvním ryze českým hasičským sborem 
ve Slezsku se stal sbor v Kylešovicích, dnes 
součást Opavy, vytvořený v  květnu 1884. 
Měl 45 činných členů a  9 přispívajících. 

HASICSKÉ HASICSKÉ 

V  jeho čele stál mladý učitel Rudolf Gud-
rich. Slezská zemská vláda kylešovický 
sbor potvrdila 26. června 1884. Ještě v tém-
že roce byly založeny české hasičské sbory 
ve Slavkově a v Hlubočci. 
Vybráno z Hasičských novin. 
Pokračování příště. 

Karel Halml

ZELENÝ SLOUPEK

Jarní transfery 
obojživelníků
Zejména v posledních letech je možné u ně-
kterých frekventovaných silnic v  jarním 
období zahlédnout nízké oplůtky tvořené 
foliemi na kůlech či jinými materiály. Větši-
nou se jedná o migrační bariéry, které mají 
během hromadného jarního tahu obojži-
velníků zabránit jejich kolizím s projíždějí-
cími auty. Žáby a čolci totiž vždy zjara ma-
sově táhnou ze svých zimovišť do rybníků 
či jiných vodních ploch, kde se reprodukují. 
Málokdo si přitom uvědomuje, že až na 2 
výjimky (skokan hnědý a  čolek dunajský) 
patří všichni naši obojživelníci mezi zvláště 
chráněné druhy, některé dokonce mezi kri-
ticky ohrožené. V  měřítku střední Evropy 
jsou obojživelníci jednou z  nejohroženěj-
ších skupin živočichů, v  celé Evropě pak 
je za ohrožené považováno necelých 60 % 
všech obojživelníků. 
Na Horažďovicku jsme ve spolupráci s Od-
borem ŽP KÚ Plzeňského kraje začali 
transferovat obojživelníky u  Karloveckého 
rybníka již v roce 2009. Na jaře 2014 jsme 
podobné migrační bariéry pilotně instalo-
vali i u rybníka Žebrák u Horažďovic, a to 
ve spolupráci s Agenturou ochrany přírody 
a  krajiny ČR. Cílem zmíněných akcí není 
pouhé odchycení a  transport živočichů do 
bezpečí, ale i jejich monitoring – sleduje se 
kudy přesně táhnou a  zaznamenává se je-

Jedním z  živočišných druhů, který táhne 
každé jaro do rybníků za reprodukcí je i silně 
ohrožený čolek obecný (Triturus vulgaris).
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ZAJÍMAVOSTI

Máj, lásky čas
Je tady opět květen – lásky čas, měsíc, který 
je považován za nejhezčí v  celém roce. Je-
diný ze všech měsíců má dvě pojmenování. 
Máj, z latinského Maius, a oficiální květen, 
podle přírody, která v tuto dobu kvete. 
Jaro již vládne všemu, nač se podíváme. 
Ježci začínají pobíhat za svou ježkovou, 
v korunách stromů už se líhnou ptáčátka, 
vzduchem je slyšet let čmeláků a  bzukot 
včeliček. Všechno voňavé rozkvetlo, jak 
mělo, všechny ženy a  dívky po letošním 
prvomájovém políbení pod kvetoucími 
stromy ještě více zkrásní a my muži kolem 
nich budeme pilně létat. 
V  některých městech studenti 1. máje 
pořádají majáles, slavnost s  programem 
v  přírodě, i  když už docela jinou, než byl 
ten majáles roku 1848 v  Litomyšli v  čase 
Jiráskovy Filozofské historie. Bude dru-
há květnová neděle, která patří všem ma-
minkám, a také slavíme osvobození v roce 
1945. Nesmíme zapomenout ani na „ledo-
vé muže“ Pankráce, Serváce a  Bonifáce. 
Jedna pranostika říká, že ledoví muži spa-
lují mrazem ovoce i růži.
Krásně prožitý 1. máj a celý květen přeje 

Karel Halml 

jich počet, dále se determinuje i druh a po-
hlaví odchyceného živočicha. V  budoucnu 
tak mohou získané informace posloužit mj. 
např. k  umístění migračních podchodů či 
jiných pasivních prvků umístěných v  blíz-
kosti frekventovaných silnic, kde dochází 
k největším úhynům táhnoucích živočichů. 
Na Horažďovicku jsme kromě častých ro-
puch obecných nezřídka odchytili i kriticky 
ohroženou blatnici skvrnitou, za pozornost 
ale stojí i  krásné rosničky, ohnivé kuňky 
nebo nenápadní čolci obecní. 

Mgr. Tomáš Pollak

Největší tajemství 
Oldřicha Nového 
– Blanka Kovaříková
Přinášíme ukázku z knihy B. Kovaříkové, 
která jednu z kapitol věnuje našemu městu.

SÉRIE CHYBNÝCH ROZHODNUTÍ
Bez ohledu na to, jaká je doba, dítě vyrůstá 
a dospívá, a to se samozřejmě týkalo i Jany. 
Z nevinné copaté holčičky se pomalu stávala 
puberťačka a konflikty s matkou začaly být 
na denním pořádku. Oldřich Nový miloval 
obě své „ženy“ a nevěděl si rady. Jeho Líza 
začala žárlit na jakékoli Oldřichovy citové 
projevy vůči Janě. Jakoby v  ní místo dcery 
viděla sokyni. Dnes s  odstupem můžeme 
říci, že se u  Lízy začala projevovat dědičná 
schizofrenie, k  jejímuž rozvoji mohlo dojít 
v  souvislosti s  trvalými stresy za okupace. 
Tato inteligentní dáma, která vládla něko-
lika jazyky, překládala divadelní hry a měla 
velký kulturní rozhled, postupně ztrácela 
svou osobnost, propukala u ní extrémní žár-
livost, a tím se také odcizovala svému muži. 
Oldřich Nový neměl rád konflikty, raději 
jim předcházel. Jak už jsme zmínili, nejprve 
poslal Janu do Londýna, kde se dobře zdo-
konalila v angličtině, ale navždy si zprotivila 
porridge neboli ovesnou kaši, kterou jí tam 
dávali každý den k snídani. Následovaly růz-
né letní tábory – a  pak jednoho dne, bůhví 
kdo panu Novému poradil, aby za dané situ-
ace svou milovanou holčičku odvezl na čas 
do Horaždovic do internátní školy Kongre-
gace školských sester de Notre Dame. 
Janě bylo necelých dvanáct let, když se v led-
nu 1949 ocitla za tlustými zdmi kláštera. Ho-
ražďovice se měly stát další její dočasnou šta-
cí, jenže tahle na ni zanechala trvalé následky. 
Klášter nechal postavit na horažďovickém 
předměstí Půta Švihovský z  Rýzmberka ve 
druhém desetiletí 16. století a původně v něm 
sídlili františkáni, kteří spravovali i s ním sou-
sedící kostel Nanebevzetí Panny Marie (dříve 
sv. Michala). Za panování Josefa II. se jedna-

lo o  zrušení kláštera, k  čemuž nakonec do-
šlo v roce 1814. O 39 let později koupila celý 
komplex i s hospodářským dvorcem nově za-
ložená kongregace školských sester de Notre 
Dame, která se zabývala výchovou a vzdělá-
váním dívek. Budova kláštera má sklípkové 
klenby, typické pro pozdní gotiku. Z  jeho 
původního vybavení se nezachovalo nic, ne-
boť za socialismu až do roku 1991 sloužil jako 
vojenská kasárna a podle toho také vypadalo 
jeho zařízení.

Zprávy z Velkoboru
Milí hudební příznivci, po roce se vám znovu 
připomíná velkoborský pěvecký a chrámový 
sbor Velkobor. V  plné síle začínáme nacvi-
čovat nový program na jarní a letní koncerty 
a vystoupení a zde přinášíme jejich přehled. 
V  květnu zazpíváme při oslavách 750. let 
založení obce Bojanovice a setkání rodáků. 
Celostátní noc kostelů, která letos připadá 
na pátek 23. května, nás zastihne v  koste-
le Proměnění Páně v  Žihobcích. Od 18.30 
proběhne komentovaná prohlídka kostela 
a naše vystoupení začíná v 19.15 hod. 
Ani letos nezapomeneme na tradiční jarní 
koncert v DPS Horažďovice na začátku červ-
na. V  pátek 6. června nás pak čeká vrchol 
sezóny. Pěvecký spolek Prácheň Horažďo-
vice přijal naše pozvání a ve Velkém Boru se 
uskuteční společný koncert obou souborů. 
Velkobor si připravuje průřez své činnosti, 
zazpíváme lidové a umělé písně, muzikálové 
melodie a  samozřejmě také písně duchovní. 
V sobotu 21. června budeme hosty Dne hud-
by v Kašperských Horách, kde si zazpíváme 
v unikátní jeskyni Parkhotelu. Poslední červ-
nový víkend budeme průběžně vystupovat 
během setkání rodáků ve Velkém Boru. 
Aktuality z našeho sboru, termíny akcí, fo-
tografie a videa najdete na stránkách www.
sborvelkobor.webnode.cz
Přejeme krásné jarní dny a těšíme se na se-
tkání s vámi.

Velkobor

Kde nakupovali 
Horažďovičtí

pokračování z minulého čísla
V  krámu bývalo sporé osvětlení, což ještě 
dodávalo na tajemnosti prostoru, který vo-
něl různými exotickými plodinami a  koře-
ním. Vchod do obchůdku byl opatřen zvon-
kem, který při pohybu dveří mile zacinkal.
A  jak a  kde lidé vlastně nakupovali? Lidé 
hodně navštěvovali trhy, například na ná-
městí a  v  přilehlých ulicích, masné krámy 
za kostelem sv. Petra a Pavla. Velký význam 
měl také trh dobytčí, na kterém se obchodo-
valo s hovězím dobytkem a koňmi, a prodej 
drůbeže a holubů.
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Dobytčí trhy bývaly v areálu vlakového ná-
draží. 
U mostu bychom našli kouzlem obestřené 
stanoviště komediantů provozujících růz-
né atrakce: kolotoče, střelnice, zvěřinec, 
loutkové divadlo. Produkce doprovázel 
harmonikář s flašinetářem. Kramářky pro-
dávaly barvotiskové obrazy svatých, které 
bývaly zavěšeny na šňůrách na zdech budo-
vy hostince „U Vachů“. 
U  stánků se tísnily houfy dětí majících chuť 
na něco sladkého. Našli bychom tu turecký 
med, oblíbenou lahůdku, kterou prodávali 
medáci neboli turci. Tradiční pochoutku bylo 
možné koupit v navazujících stáncích s loket-
ským perníkem, oblíbeným dárkem z pouti. 
Kromě toho zde byli párkaři, kteří na požá-
dání z nádoby s horkou vodou vytáhli laťku, 
na které měli navlečené párky, a dvě šťavnaté 
nožičky putovaly k zákazníkovi. 
Lidé z Horažďovic chodili nakupovat také do 
kupeckých krámů a koloniálů. Oblíbené bylo 
například Kůsovo koňské řeznictví a  uze-
nářství v  Havlíčkově ulici, kde se prodávaly 
vyhlášené teplé buřty. Hokynářský obchod 
rodiny Pejšů pod Červenou bránou, obchod 
u Schrabalů na Josefském náměstí s širokou 
paletou výběru. Také do lahůdkářství firmy 
Rupa a Markovy cukrárny v Ševčíkově ulici.
Vzkvétaly též krámky v  ulici: Zapletalův ob-
chod s nabídkou nejlepšího zboží v Ševčíkově 
ulici byl krám, kde se to se svícením nepřehá-
nělo. Často vypadával proud a pak zbývala jen 
lucerna. U  Klasů na Příkopech, u  kaple sv. 
Vojtěcha, bylo možné nakoupit nejen potravi-
ny, ale i předměty denní potřeby, pro děti me-
dové pečivo, perník. Klenutý krám U  Dýbů 
v Prácheňské ulici byl takový venkovský krá-
mek se sortimentem potravin, které byly nej-
potřebněji. Duchoňův obchod s potravinami 
byl na rohu vjezdu do obecáku ve Strakonické 
ulici. Pan Duchoň trávil volný čas malováním 
obrazů, hrál loutkové divadlo a  fotbalovému 
oddílu dělal kronikáře. Obchod se smíšeným 
zbožím v Havlíčkově ulici u Korousů byste na-
šli i poslepu vedle voňavého Kůsova řeznictví 
a  uzenářství. Konzum, obchod spotřebního 
družstva, výuka koloniálních obchodníků, 
stál v Ševčíkově ulici. Po druhé světové válce 
prodávali zboží z akce UNRRA, bylo na pří-
děl. V dnes již nestojícím domě v Komenského 
ulici byl obchod rodiny Krondlů.
Vývěsní štít a  výzdoba vchodu byly vlastně 
nejstarším druhem reklamy. Kde nebyl pro-
stor pro výlohu, tam se ukázkové zboží zavě-
šovalo na háky u vchodu. 
Živnostníci v té době sázeli na své dobré jmé-
no. Kolik obchodů a  poskytovatelů služeb 
bylo pojmenováno rodinnými jmény! Ručili 
za svou práci vlastním jménem. Nemohli si 
dovolit šlendrián, jinak by své jméno poškodili 
a v podnikání by to odrovnalo celou generaci. 
P. S. Všechno, co jsem napsal, je podle toho, 
co jsem si pamatoval z  dětství, místa, kde 
jsem vyrůstal a žil, a také z vyprávění.

Josef Kočí

Procházky  
po Horažďovicích
PROCHÁZKA ČÍSLO 8
Jdeme okolo našeho domu č. 14. Podle „zna-
leckého posudku“, který připravil můj kama-
rád a  spolužák Otík Škodů, budiž mu zem 
lehká, odhadnul stáří domu na více než 200 
let. Od odhadu dodnes uteklo ještě takových 
15 let, tedy stojíme před hezkým staříkem 
a vzdáváme mu čest, jak se sluší a patří, a jak 
biblické přikázání nás učí: „Před šedinami 
povstaň a  starci vzdej poctu.“ (Třetí kniha 
Mojžíšova, kap. 19, odstavec 32). Sice fasáda 
z náměstí je nová, ale podle podmínek a přá-
ní památkářů je totožná s  tou z  roku 1922. 
Mimo jiné, v domě bydlela a měla krám rodina 
Treichlingerů, manželé Herta a Artur a dětič-
ky Jiří a Evička. Ředitelka Městského muzea 
Mgr. H. Smetanová napsala o této rodině ob-
sažné pojednání. To vyšlo už roku 2004 v úno-
rovém výtisku Obzoru. Považuji za důležité 
poznamenat, že zmíněné pojednání je pod-
loženo dokumenty, které se v muzeu nalézají. 
Mgr. Smetanová však neuvádí, jak tyto doku-
menty se do muzea dostaly, což, podle mého 
mínění, není méně zajímavé. O tom později.
Dokumenty obsahují osobní a  spolkové zá-
ležitosti, pojištění dětí a  rodičů, deníček dětí 
a záznamy z první republiky apod., až do de-
portace Židů z  Horažďovic v  listopadu 1942 
do koncentračních táborů. V tomto bodě do-
voluji si poznamenat, že vím, nebo alespoň 
se opodstatněně domnívám, jakou anabázi 
tyto papíry prodělaly, nežli Mgr. Smetanová 
je v muzeu objevila a uveřejnila. Teď na chvil-
ku odbočíme a navrátíme se do let 1966–69. 
Tehdy znárodněný barák prodělával generál-
ní opravy a změny. Bouraly se zdi, zesilovaly 
stropy, zamezil se vchod do domu z náměstí, 
zbourala se sýpka na dvoře apod. Během 
těchto prací objeven byl „poklad“. A tak píšou 
o pokladu Klatovské listy z roku 1969: „V Ho-
ražďovicích na náměstí opravují zedníci OSP 
dům č. 14. Při adaptačních pracích zde našli 
mince ze 17. století. Objevený nález předali 
místnímu muzeu.“
Teď nezbývá než, jak se říkalo, „vzít rozum 
do hrsti“, trochu logicky uvažovat a  dojít 
ku následujícímu závěru: Z  pojednání Mgr. 
Smetanové víme, že pan Artur Treichlinger 
myslel a  projektoval do daleké budoucnosti. 
Jistě uvažoval, co a jak bude, až válka skončí. 
On vybudoval skrýš ve zdi a do ní uložil výše 
zmíněné doklady a  myslel i  na finanční pro-
středky. Tehdy se hovořilo o  „tvrdé valutě“ 
a co může být tvrdší a pevnější nežli historické 
mince z dálné minulosti? 
Knihu příspěvků v  muzeu jsme prolistovali 
několikrát. Ani pomocí lupy nebyl nalezen 
záznam o mincích z domu Treichlingerů. Můj 
dojem je, že cestou do muzea jistý zedník za-
kopnul a upadl, mince se rozkutálely a vypa-
řily se, ale dokumenty a papíry poctivě a pat-
řičně byly odevzdány. Tedy je na místě obrátit 

se na místní občany a  i  na hosty s  prosbou, 
najdou-li náhodou cestou mezi domem č. 14 
a  muzeem v  zámku nějakou starou minci, 
odevzdejte ji. Děkovný diplom je zaručen.
Potom já dopíšu chybějící část mého článku, 
zdůrazním a tím zvěčním jméno poctivého ná-
lezce a moje povídání bude mít „Happy end“.

PROCHÁZKA ČÍSLO 9
Jdeme okolo domu č. 13 a  dále směrem 
k Zámku. Vnější fasády nejsou podobné těm 
v minulosti. A já se nemohu momentálně ori-
entovat a poukázat na místo, kde byl obchod 
a technická laboratoř pana Zborníka a kde byl 
vchod do Zámecké hospody. Obě tyto insti-
tuce jsou úzce spjaty s událostí, o které chtěl 
bych něco poznamenat. 
Co se u Zborníků prodávalo? Záleží na tom, 
kdo stál za malým pultem – paní Zborníko-
vá prodávala šunčičku, kterou krájela elek-
trickou mašinkou na tenoučké plátky. Pan 
Stanislav, vyučený radiotechnik, svými vě-
domostmi vysoko nadprůměrný, prodával, 
opravoval, zušlechťoval, nebo i  vyměňoval 
radia ze širokého okolí. Tak 
i onak, v oněch dnech, počet radiových apa-
rátů byl minimální. Krám Zborníků byla ne-
možná kombinace obchodu uzenin a elektro-
nické laboratoře.
V  kuchyni Zámecké hospody vládla zname-
nitá kuchařka paní Boublíková. U  Boublíků 
„to byla bašta“, tak říkali spokojení občané po 
dobrém a ne drahém obědě. Lokál měl na sta-
rosti pan Karel Boublík (nejsem si jist křest-
ním jménem). Lokál byl rozdělen na dvě části, 
vepředu se hlavně jedlo, pilo a pak se šlo dál. 
Ve druhé části spíš seděla, politizovala, kouři-
la a popíjela dlouho do noci téměř stejná parta 
Horažďovických občanů.
A nadešla doba temna, doba německé okupa-
ce. Nové zákony, nová nařízení, nové povely 
a výhružka stanným právem. I nepatrné po-
rušení, nebo přestupky budou se trestat tres-
tem smrti.
V Horažďovicích jsme se cítili jako na osamě-
lém ostrově uprostřed rozbouřeného oceánu. 
Jediné zprávy byly ty, které vysílala nacistická 
nadvláda prostřednictvím protektorátních 
posluhovačů. Goeblsovu propagandu bylo 
možno slyšet i  pomocí městského rozhlasu. 
Aby byl znemožněn poslech české relace vysí-
lané z Londýna a dozvědět se, co opravdu na 
frontách se děje, přikázali okupanti zrušit pří-
jem krátkovlnného vysílání. Všichni majitelé 
radiových přijímačů museli policejně ověřit 
vymontování krátkých vln. 
Jak možno tehdejší situaci popsat dnešní 
mládeži? Ta ovládá, lépe než rodiče, všechny 
komunikační prostředky a je dojem, že každé 
novorozeně přichází na svět s posledním vý-
křikem mobilu v hrsti. 
Němci nařídili a  vymontovali krátké vlny, 
aby znemožnili poslech zpráv z volného světa 
a  pan Stanislav Zborník svým umem znova 
zamontoval tyto do radia v Zámecké hospodě 
a parta stálých hostů v malém lokálu, za sta-
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ženýma žaluzijema, poslouchala co opravdu 
se děje, co nového je v  širokém světe a  malá 
naděje, že bude lépe, povzbuzovala národní 
vědomí a veřejnou náladu.
Ještě temnější nežli byla sama doba temna, 
byl fakt, že v našem táboře nalézaly se zmije. 
Někteří vystupovali veřejně, jiní tajně. Více 
než bolestné bylo, že byli mezi nimi příslušníci 
ryze českých starých rodin. A zmije uštkly.
Kolik jich bylo zatčeno za poslech Londýna 
v Zámecké hospodě? Podle psaných pramenů 
28 a  mezi nimi pan Boublík a  pan Zborník. 
Oba zaplatili „přestupek“ svým životem, 
Boublík, že poskytnul místo a druhý, že svým 
uměním poslech umožnil.
Vážení, když jdete okolo domu č. 13 a  dále 
směrem do Zámku, prosím věnujte méně než 
vteřinku vzpomínce na místní ryze české vlas-
tence pány Boublíka a Zborníka a provolejte 
hanbu a zavržení těm, kteří zradili svůj národ.
Mimochodem, zmije měly své sdružení jmé-
nem Vlajka a příslušníci nazývali se Vlajkaři.
A na konec moje omluva. Už po deváté se pro-
cházím stezkami mého mládí. Tentokráte po 
prvé mé vyprávění nevyvolá úsměv, ne můj a ne 
možného čtenáře. Tedy tímto se omlouvám.

Jaroslav Fischl

Hrůzná poprava 
v Horažďovicích
Už je to dávno. Víc než 250 let. V  té době 
vládla rakouské říši Marie Terezie a  slavný 
„jenerál“ Laudon se pro ni vojenským taže-
ním proti Prusům marně snažil ještě zachrá-
nit Slezsko…
Horažďovice však žily jinou událostí. Na jaře 

roku 1760 jakýsi nešťastník jménem Josef 
Kmucha zabil svou nešťastnou ženu. Bůhví, 
jaká náhlá rozepře mezi nimi vznikla, či zda se 
na svůj čin déle připravoval. Utopil ji v rybní-
ku. Vražda vyšla najevo a soudci soudili. Tvrdě 
soudili, jak bylo tehdy zvykem. Smrt. A před 
smrtí ještě krutá muka. 
V té době Horažďovice už svého kata neměly, 
a tak jim byl kat zapůjčen z Písku. Na jaře roku 
1761, dne 3. dubna, byla exekuce provedena. 
V Prácheňském muzeu v Písku je uložen opis 
deníku kata Antonína Nymburského, který 
tehdy popravu se vším všudy v Horažďovicích 
prováděl. Je to nevelký sešit, kromě pozname-
nání rodinných událostí spíše jen jakýsi výkaz 
práce. A k této události si zapsal: „Roku 1761 
dne 3. Aprili byl Jozef Kmucha vyveden, dva 
řemeny taženy a rukou uťatou a na pranýř při-
bitou, pak kolem lámaný a tělo do kola pletený 
a do povětří vyzdvižený, že svou manželku zabil, 
v Horažďovicích.“
Karel Němec ve své knize Dějiny města Ho-
ražďovic se o této popravě také zmiňuje: od-
kazuje na městský archiv, kde bylo podrobně 
zaznamenáno, co poprava stála: účtovala se 
strava delikventa za 11 měsíců věznění, také 
městským úředníkům se muselo za práci za-
platit, něco stála i doprava kata a jeho pachol-
ků a pak za samotný výkon exekuce. Úhrnem 
118 zlatých 38 grošů. No, nic levného pro 
město. Ale moudří konšelé si poradili: Josef 
Kmucha byl ze Lnář, a tak účet „štandopéde“ 
do Lnář poslali.
Ale vraťme se ještě k tomu Josefu Kmuchovi: 
Z deníku kata Nymburského je zřejmé, že ta-
hle poprava byla z těch jeho nejkrutější. Už ten 
začátek: odsouzenci byly zaživa ze zad taženy 
dva pruhy kůže … kdo si představí tu bolest. 

květen

2. 5. Hotel Prácheň Veřer s francouzskými a českými šansony Hudba bez hranic 

3. 5. KD Horažďovice Sifon – rocková zábava Kulturní středisko – 376 512 237

6. 5. centrum města Květnové oslavy Město Horažďovice – 376 547 557

7. 5. KD Horažďovice Travesti show / Hanky Panky Praha Kulturní středisko – 376 512 237

8. 5. XC Muničák Závod horských kol MTB Ježíkov 737 276 089, Josef Maxa, 
e-mail: Maxbiker@seznam.cz

17. 5. Písek Dračí lodě, soutěž družstev mezi dvěma mosty Otavská plavba

17. 5. Horažďovice 10. Setkání pěveckých sborů západočeské oblasti PS Prácheň

23. 5. ŘKF Horažďovice Noc kostelů ŘKF Horažďovice 

23. 5. Prácheň Prácheňsko na Práchni – kulturní a propagační akce Prácheňsko z. s. p. o.

24. 5. okolí Horažďovic 49. HORAŽĎOVICKÁ PADESÁTKA – 2. nejstarší turistický pochod v Čechách Klub přátel Horažďovické padesátky, 
p. Dvořák – 376 513 821, 376 512 614

25. 5. KD Horažďovice Posezení s písničkou – MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA Kulturní středisko – 376 512 237

30. 5. Městské muzeum Slavnostní zahájení sezóny 2014 – vernisáž Městské muzeum – 376 512 271

31. 5. KD Horažďovice Parkán – rocková zábava Kulturní středisko – 376 512 237

červen

Městské muzeum Letní sezóna (muzeum, zám. části, výstavy, interaktivní dílna) Městské muzeum – 376 512 271

14. 6. Horažďovice, okolí Městský běh Pro sport activities – tel: 777 122 998

13.–14. 6. Panská zahrada C. Goldoni: Poprask na laguně – divadelní představení, veselá komedie TYJÁTR Horažďovice

21.–22. 6. centrum města SLAVNOSTI KAŠE – Horažďovické náměstí se během slavností proměňuje v dobový jarmark Město Horažďovice – 376 547 557

27.–28. 6. Panská zahrada C. Goldoni: Poprask na laguně – divadelní představení, veselá komedie TYJÁTR Horažďovice

29. 6. KD Horažďovice Posezení s písničkou – ÚTERNÍCI Kulturní středisko – 376 512 237

Nikdo. A  to byl jen začátek popravy. Nabízí 
se srovnání se slavným Máchovým Májem. 
I Mácha zde popisuje podobnou popravu ot-
covraha, ke které došlo přibližně v téže době 
na druhém konci Čech.
Zapomenutý, zašlý příběh z dávných Horaž-
ďovic. Na začátku příběhu byli dva mladí lidé 
a láska – a na konci tolik utrpení.

Jiří Wagner

Strhující gejzír 
houslové energie
Úchvatný páteční večer prožili 4. dubna 
návštěvníci houslového recitálu v  rámci 
koncertního cyklu Ševčíkových hudebních 
večerů v  sálu hotelu Prácheň v  Horažďovi-
cích, na kterém vystoupili houslista Marek 
Pavelec a  klavírista Maxim Averkiev. Před 
horažďovické publikum se oba interpreti 
vrátili po čtyřech letech, ve kterých Marek 
Pavelec dosáhl řady ocenění na prestižních 
mezinárodních soutěžích. Vysoká technic-
ká úroveň společně s krásným nástrojovým 
zvukem a  hlubokým hudebním výrazem 
interpretovaných děl jsou velkými přednost-
mi jeho projevu. V  úvodu zazněl Mozartův 
koncert D dur, který interpreti přednesli 
s mimořádnou grácií a lehkostí. Dále zazně-
lo Nokturno a Tarantela K. Szymanovského. 
Působivá byla poetická atmosféra Noktur-
na. V  kontrastní Tarantele zaujal strhující 
gejzír energie proměňující se v  představení 
vrcholné virtuozity demonstrované přímo 
v  ďábelském tempu, což vzbudilo v  obe-
censtvu velké nadšení. Po přestávce zazněl 
slavný, fyzicky i  technicky mimořádně ná-
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Obec Chanovice Vás zve v sobotu 3. května 2014 od 15.00 hodin
do zámeckého areálu v Chanovicích.

V rámci odpoledne proběhne:

– zahájení výstavy

„Prácheňsko štětcem malíře Jiřího Sladovníka“

– představení aktualizované

„Expozice lidových řemesel Pošumaví“

– představení nových propagačních materiálů:
– papírové vystřihovánky  – Kostel Povýšení Svatého Kříže v Chanovicích
 a Rozhledna na vrchu Chlumu u Chanovic
– turistické vizitky  – Zámek Chanovice
 Expozice lidové architektury - skanzen
 Rozhledna Chanovice na vrchu Chlumu
 Naučná stezka „Příroda a lesy Pošumaví“
– papírové skládačky  – Obec Chanovice a jejích šest vesnic
 Obec Chanovice kulturní a společenské akce v roce 2014
 Chanovice vesnice plná kultury a aktivit

Všichni jste srdečně zváni a nashledanou v Chanovicích !!

– doprovodný program:  
     – kapela Otavanka z Horažďovic

     – ochutnávka piv z minipivovaru Železná Ruda rodiny Strnadových
     – občerstvení z tradiční české kuchyně

Výstava potrvá do 29. 6. 2014.

Vzpomínka na řídícího 
učitele Štěpána Karla 
Vydru
Štěpán Karel Vydra (*26. prosince 1861 – 
†  3. srpna 1911) byl znamenitým občanem 
Horažďovic, jenž se velkou měrou zasloužil 
nejen o  poznání tohoto krásného města, 
ale Horažďovice také zviditelnil, a  to ne-
jen prostřednictvím Národopisné výsta-
vy českoslovanské v  Praze v  roce 1895 a  jí 
předcházející Národopisné výstavce z roku 
1894. Dalšími výraznými počiny Š. K. Vyd-
ry byla jeho pečlivá starostlivost o městskou 
knihovnu a také městské muzeum. 
Správou nového Městského muzea v  Ho-
ražďovicích byl pověřen Štěpán Karel Vyd-
ra, jenž býval také členem obecního zastu-
pitelstva; na tom se obecní zastupitelstvo 
usneslo dne 20. prosince 1895. Štěpán Karel 
Vydra byl v roce 1898 pověřen také správou 
městské knihovny. Muzeum bylo otevřeno 
ve čtvrtek 8. září 1898 v 9.30.
Z  okresního odboru národopisného v  Ho-
ražďovicích vzešla Musejní společnost v Ho-
ražďovicích. Její stanovy byly vypracovány 
mj. na základě stanov Společnosti přátel 
starožitností v Praze a Musejní společnosti 
ve Strakonicích. Musejní společnost, sna-
žící se zachránit cenné památky ve městě 
i  okrese, navíc dle §4 svých stanov „mrav-
ně i hmotně podporovala městské museum 
v Horažďovicích“. 
Městské muzeum se původně nacházelo 
v  budově měšťanské školy, kde byla také 
městská knihovna, v  Ševčíkově ulici. Tato 
budova však v  současné době neexistuje. 
Později bylo muzeum přestěhováno na zá-
mek, kde sídlili Kinští.
Musejní společnost dbala o  zachování pa-
mátek a  archiválií již od samého počátku. 
Ještě v  roce 1898 například požadovala po 
městské radě, aby zakoupila do tří předních 
oken měšťanské školy, kde byly muzejní 
sbírky, záclony, neboť předměty zde ulože-
né – obrazy, mapy a jiné papírové památky 
– trpěly slunečním světlem a  časem by jim 
hrozilo podlehnutí zkáze.
Š. K. Vydra muzeum zcela sám zřídil a upra-
vil. Po půdách sebral, roztřídil a  v  muzeu 

následně uložil rozházený městský archiv. 
Již ze samotného pohledu na vystavené ex-
ponáty bylo jasně patrné, že tato práce si 
vyžádala nemalého úsilí. Po otevření muzea 
v něm Š. K. Vydra také dohlížel vždy po dobu 
léta každou neděli a o státních svátcích do-
poledne. 
Správa knihovny si vyžádala také mnoho 
práce a času, a to i ze skutečnosti, že byla po 
celý rok otevřena každou všední sobotu od-
poledne mezi 13. až 15. hodinou. Trvalo ně-
kolik let, než byly v muzeu a knihovně pro-
vedeny ty největší a  nejnamáhavější práce, 
přičemž další práce čekala ještě na svůj čas. 
I  stalo se, že Š. K. Vydra se s  platností od 
1.  ledna 1907 vzdal své odměny od slavné 
obce Horažďovice za správu knihovny i mu-
zea, jež mu byla do oné doby poskytována. 
Dodal, že pokud mu to zdraví a okolnosti do-
volí, povede ochotně i nadále správu muzea 
a knihovny, a to bezplatně. Jednal tak proto, 
neboť usiloval o co největší rozvoj obou ústa-
vů a nechtěl, aby byl nějakým způsobem za-

Obec Velký Bor
pořádá 

28. 6. 2014

SRAZ RODÁKŮ
Zváni jsou nejen rodáci, 

ale i přátelé obce.

ročný, Koncert D moll pro housle Jeana 
Sibelia, který byl proveden s  velkou bravu-
rou a  v  němž byl inspirativním partnerem 
M.Averkiev, jemuž se podařilo v maximální 
možné míře nahradit jedinečný zvuk symfo-
nického orchestru. Nadšené publikum oce-
nilo výkon obou umělců bouřlivým potles-
kem a vyžádalo si přídavek v podobě Ronda 
C dur od W. A. Mozarta, jehož hudbou neo-
byčejný koncert začal i skončil.

Jan Rada, Plzeň

držován. Měl je upřímně rád a  věnoval jim 
kus svého, na ctihodné činy bohatého života. 

Ing. Mgr. René Kopecký
Zdroj:
Městské muzeum Horažďovice,
Státní okresní archiv Klatovy,
kterým touto cestou velmi děkuji za zpří-
stupnění historických památek a archiválií.
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Eduard Šimon se narodil 26. 6. 1921 
v  Horním Poříčí. Vystudoval Obchodní 
akademii ve Vimperku (1936–1937) a Ob-
chodní akademii v  Písku (1937–1941). 
Nejdříve byl zaměstnán na Obecním úřa-
dě v  Horním Poříčí (1942–1945), poté se 
stal výpomocným učitelem Měšťanské 
školy chlapecké ve Strakonicích (1945–
1946). Později přestoupil do strakonic-
ké základní odborné školy (1946–1949). 
V  letech 1950–1953 učil ve střední škole 
v Horažďovicích, do roku 1954 byl i  jejím 
ředitelem, od 1954 do 1965 zástupcem ře-
ditele téže školy. Do roku 1970 byl ředite-
lem II. ZŠ v Horažďovicích. V letech 1970 
až 1982 pracoval jako ředitel I. ZŠ. Při za-
městnání absolvoval učitelský ústav, dále 
Pedagogickou fakultu v Plzni. 

HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI
Eduard Šimon 

Od dětství ho obklopovala příroda. Les, 
řeka, ostrov plný stromů, křovin, květů, 
tajemných zákoutí, ptačího zpěvu, rozma-
nitých vůní a  barevné harmonie. To silně 
ovlivnilo jeho pozdější tvůrčí činnost. Bě-
hem celého života se věnoval spisovatelské 
práci. Od studentských let se zajímal o po-
ezii. Jeho první lyrický článek Podzimní 
meditace uveřejnil časopis Letem světem 
3. 11. 1942. Při učitelské práci publiko-
val články a  povídky z  regionální historie 
v  krajských a  okresních novinách. Psal 
o Práchni, o básníku L. Stehlíkovi, o spiso-
vateli J. Pavlovi, o  díle B. Ulrycha, J. Peš-
ka a J. Mádla, významných akademických 
malířů, nejvíce se však věnoval životu a vý-
tvarnému dílu akademického malíře Aloise 
Moravce. Často ve svém díle vzpomínal na 

KULTURA V OKOLÍ 

Chanovice:
3. května – sobota, „Prácheňsko štětcem 
malíře Jiřího Sladovníka“, od 15.00 hodin, 
zámecký areál, zahájení výstavy a turistické 
sezóny, hudba, výstava bude do 29. 6. 2014)
15. května – čtvrtek, „Historie pivovar-
nictví v  Chanovicích a  okolí“, od 19.00 
hodin, kulturní dům, přednáška Mgr. 
T.  Cihláře autora knihy „Pošumavské pi-
vovary“ spojená s výstavkou 
31. května – sobota, „Dětský den v Hol-
kovicích“, od 14.00 hodin, odpoledne her, 
hraní a  zábavy především pro děti, ale 
i pro dospělé 
15. června – neděle, „Pouť v Defurových 
Lažanech“, tradiční sváteční víkend

Sušice:
4. 5. – 12.00 – náměstí Sušice, Kvalifikač-
ní závod MČR dřevorubců pro ČR.
10. 5. – 12.00 – náměstí Sušice, Enduro X 
race Sušice, Scott Enduro X race je seriál 
enduro MTB závodů na území České i Slo-
venské republiky (www.enduroxrace.cz).
17. 5. – 13.00 – Santos, Den pro rodiny, 
společná oslava mezinárodního dne rodi-
ny s programem. Pořádá Diakonie Západ.
19. 5. – 19.30 – sokolovna Sušice, Věra 
Špinarová, koncert známé české zpěvačky.
21. 5. – 16.00 – atletický stadion, atletic-

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

  Po, St, Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
  Út, Èt 8.00-12.00, 12.30-16.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
   3. TÝDEN V KVÌTNU

  19. 5. - 23. 5.  2014
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

ký mítink, atletický závod za účasti před-
ních českých atletů včetně reprezentantů 
a účastníků ME, MS a OH.
22.–25. 5. Sušice – Sušické slavnosti 2014
22. 5. 19.30 divadlo Dívčí válka
24. 5.  Pohádkový les
20.30 No Name (koncert – náměstí, volný 
vstup)
22.00 ohňostroj
31. 5. – 10.00 – náměstí Sušice, farmář-
ské trhy, Solovačka.
31. 5. Santos, Den dětí s ČSSD.

Bojanovice:
17. 5. Sraz rodáků, výročí obce – bohatý 
doprovodný program, srdečně zve SDH 
Bojanovice.
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básníka Vladimíra Stuchla, jenž odpočívá 
na starém městském hřbitově. Uveřejňo-
val odborné články v učitelských novinách, 
cestopisné texty v časopise Krásy domova, 
Svět v obrazech a Květy. Drobné příspěvky 
četli čtenáři Naší rodiny, Aktualit Strako-
nicka, Týdeníku Klatovska, Klatovského 
deníku, s oblibou přispíval do Šumavského 
kalendáře. 
Velmi ho zajímaly dějiny jihozápadních 
Čech. Je autorem publikací Stručné ději-
ny kapitalismu na Klatovsku (1979), Ka-
rel Němec, život a dílo, Dějiny obce Malý 
Bor, Dějiny Maltézského řádu v  Horaž-
ďovicích (1993). K  700. výročí založení 
města Horažďovic připravil knihu Dě-
jiny města Horažďovic, text rozsáhlý 
svým obsahem. Nezastavil se ani před 
uměleckými útvary. V  knize Mravenčí 
kamarádi psal o životě mravenců, ale při 
psaní myslel na lidi. V  roce 1993 vydal 
drobnou, ale krásnou knihu Bloudění 
času, ve které vzpomíná na dětství a mlá-

dí v rodné obci, v Horním Poříčí. 
„Ve zdi složené z  kamenů hnízdili ptáci. 
Vedla tudy cesta k řece. Než postavili v Dol-
ním Poříčí most, projížděly tudy povozy, 
aby se brodem dostaly na druhou stranu 
řeky. Na začátku cesty byl vysoký topol, na 
kterém sídlili čápi. Koncem března přiletěl 
samec, opravil hnízdo a  připravil domov 
pro vychování mladých. Samička přiletěla 
později. Byli to vzorní rodiče. Někdy napadl 
hnízdo nepřátelský čáp. Strhla se pranice, 
domorodec klepal zobákem připraven bojo-
vat o svůj domov. Vždy jsme stáli na straně 
našeho čápa. Patřil k nám.“
V roce 2008 mu vyšla poslední kniha Šu-
mava a toulající poutníci. Na osudech čtyř 
chlapců vzpomínal autor na svá oblíbená 
místa na Šumavě – Rokytu, Srní, Hrátky, 
Modravu. Od mládí ho zajímala historie. 
Nejraději chodil na Prácheň. Hora ho lá-
kala svým tajemstvím a  poklady, které 
nebyly ze zlata. Hora však své cennos-
ti pečlivě skrývala. Na poli pod hradem 

často nalézal drobné kousky keramiky, 
většinou z  11. století, obroušené věkem 
a  zemědělskou prací. Avšak v  roce 1974 
společně s ing. R. Květoněm ze Střelských 
Hoštic objevili na poli pod Práchní slo-
vanské obydlí z 11. století, tj. z mladší hra-
dištní doby. V následném archeologickém 
průzkumu nalezli brousek z  křemene, 
používaný na srpy a nože, velké množství 
střepů, ze kterých sestavili nádobu, pánev 
a misku. Vykopali mnoho kostí z divokých 
vepřů, přesleny, železné předměty. Nej-
vzácnějším předmětem byla téměř nepo-
rušená obilnice. 
Nejraději však zůstával ve svém Poříčí. 
Sedával na návsi u dvou lip, díval se na ob-
lohu posetou hvězdami, poslouchal písně 
svého mládí a snil sny dávného dětství. 20. 
července 2009 zemřel. Utichl psací stroj, 
osiřel stůl, poslední kapitola byla dočtena, 
kniha zavřena, kraj Pootaví ztratil svého 
věčného poutníka. 

Mgr. M. Šimon

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
www.ak-havlena.cz, www.Vasosobnibankrot.cz, 
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupo-
vání před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, 
nájemních, vypořádacích či jiných smluv. V  případě, že se na-
cházíte v  tíživé Cnanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení 
oddlužení soudu dle Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! 
Některé právní služby včetně návrhu na povolení oddlužení lze 
poskytnout i online bez návštěvy naší kanceláře!(více informací 
na našich stránkách).
Úřední hodiny: Středa: 14.30–17.30 hod.
          Pátek: 8.30–15.00 hod.

Kovaltos s. r. o.
– společnost zabývající se výrobou zahradního nábytku hledá 
vhodného kandidáta na pozici: 

administrativní pracovník 
/ pracovnice do obchodního oddělení

Požadujeme:
–  min. SŠ vzdělání nejlépe ekonomického směru 
  (vhodné i pro absolventy), znalost controllingu výhodou
–  znalost německého jazyka slovem i písmem nutná 
  (anglický jazyk výhodou)
–  znalost práce na PC (Word a Excel podmínkou)
–  řidičský průkaz skupiny B
–  pečlivost, spolehlivost, samostatnost, Jexibilita

Nabízíme:
–  perspektivu v prosperující společnosti
–  zaměstnanecké beneCty, např. 5 týdnů dovolené, stravenky, 
  příspěvek na penzijní/životní pojištění atd.
–  zajímavé platové podmínky + roční bonus
–  příjemné pracovní prostředí
–  práce na plný úvazek
–  pracovní smlouva, doba neurčitá (3 měsíční zkušební lhůta)
–  místo práce: Horažďovice

Náplň práce:
–  fakturace, zahraniční expedice, objednávky, kalkulace,
–  obchodní korespondence …
–  zpracování podkladů pro vedení společnosti
–  komunikace se zahraničními klienty
–  příležitostné pracovní cesty v ČR i zahraničí

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: 
zamestnani@kovaltos.cz

PSÍ ŠKOLA SÍRIUS 
v Horažďovicích zve všechny zájemce na další  

„Kurz dobrého chování pro všechny psy a pejsky“.

Vítáni jsou majitelé se psy malými i velkými,  

hodnými i rozjívenými. 

Začínáme 24. května v 10 hodin! 

Přihlášky a informace na 

www.sirius.zaluzi.cz 

nebo tel. 728963083 

p. Krásná 
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Stavební geologie, Strojges, a. s., 
provozovna Horažďovice přijme 

ZÁMEČNÍKA 
s platným svářečským průkazem na CO

2
. 

Telefon 376 512 538, 602 325 927.

ZEDNICTVÍ Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování 
fasád, vyvložkování komínů ohebným nerez 

materiálem vč. stavebních úprav.

Tel: 725 763 582

V PÁTEK 16. 5. 2014

SE NA NÁMĚSTÍ KONÁ TRH

Prodám zahrádku 
v osobním vlastnictví 

(polovina ceny možno na splátky). Volná ihned. 
Bližší informace na telefonu 728 007 570.
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 vyrobeno 
v Německu
 vyrobeno
v Německu
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AKCE
16. 5. pátek  20.00

17. 5. sobota  20.00
3 DNY NA ZABITÍ
USA/Francie – Agent tajné služby – Kevin Cost-
ner – má tři dny na to, aby zneškodnil světově 
nejhledanější teroristickou organizaci. Akční 
thriller do 12 let nevhodný. Vstupné 90 Kč. 

23. 5. pátek 20.00

24. 5. sobota  20.00
EUGÉNIOVÉ
ČR/SR – Zušlechťování lidstva? Režisér Pa-
vel Štingl oživuje myšlenku eugeniky. Film 
je nadčasovým zamyšlením nad hranicí vědy 
v  dnešním světě, v  minulosti i  v  budoucnu. 
Vstupné 90 Kč. 

30. 5. pátek  20.00

31. 5. sobota  20.00
SAMETOVÍ TERORISTÉ
ČR – Tři muži, kteří se pokusili o  ozbrojený 
odpor proti komunistické moci v době česko-
slovenské normalizace … akční dokumentár-
ní film do 15 let nevhodný. Vstupné 90 Kč.

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

30. 4.–17. 5.  
VÝSTAVA ZUŠ HORAŽĎOVICE

21. 5.–14. 6.  
VÝSTAVA ZUŠ HORAŽĎOVICE 

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA 
– KE DNI DĚTÍ

30. 5. pátek 17.00
O ZLÉ PRINCEZNĚ

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
2. 5.  sál knihovny 9.00 
JAK NA NOVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 
– školení pro knihovníky

2. 5.  sál knihovny 10.30
KNIHOVNY JIŽNÍ AMERIKY 
– přednáška Kateřiny Nekolové, M. A.

5. 5.   Oblastní charita HD (4. patro) 9.00
BADUAN JIN 
– série cviků podle starých Číňanů

13. 5.  sraz v zámku před knihovnou 9.00 
TOULKY MĚSTEM – DEN KOSTELŮ 
– procházka s Václavem Trčkou, spojená s vy-
právěním o historií horažďovických kostelů

15. 5.  odd. pro dospělé 10.00
KOUZLENÍ S PAPÍREM 4 
– skládání zvířátek origami způsobem s He-
lenou Poustkovou

KULTURNÍ DŮM
3. 5. sobota  21.00
SIFON / MÁJOVÁ ZÁBAVA
Po dlouhé době opět kapela SIFON v Horaž-
ďovicích. 

7. 5. středa  19.00
„2106“
Travesti revue Techtle Mechtle míří zase do 
Horažďovic!!! Tentokrát s nadčasovým zábav-
ným pořadem „2106“! Co nás čeká a jak bude 
budoucnost vypadat? To vše se dozvíte od sle-
čen Dolores, Stacey a mistra Alexe. Určitě se 
nebudete nudit! Prodej vstupenek od 10. dub-
na v kině Otava, tel. 376 511 890 dle otevírací 
doby: čt–so od 16.00 do 20.00 a  v  kanceláři 
KS, tel. 376 512 237: po–st od 8.00 do 12.00.

12. 5. pondělí  16.30
KONCERT KE DNI MATEK
Účinkují dětské pěvecké sbory SLUNÍČKA/
MŠ Loretská a DUHÁČEK/KMŠ.

20. 5. úterý  10.00
ZAHRADA 
Divadelní představení pro MŠ a 1.stupeň ZŠ.

21. 5. středa – 22. 5. čtvrtek 
PRODEJNÍ TRH

25. 5. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K  tanci a  poslechu hraje Malá muzika Nauše 
Pepíka. Rezervace vstupenek v  kině Otava, 
tel. 376 511 890, otevírací doba čt–so od 16.00 
do 20.00.

27..5. úterý 
PŘEDSTAVENÍ ZUŠ HORAŽĎOVICE

29. 5. čtvrtek 19.30
SETKÁNÍ S IVO ŠMOLDASEM
Večer s  českým básníkem, nakladatelským 
redaktorem, kulturním publicistou, scéná-
ristou, moderátorem a  překladatelem. Pro-
dej vstupenek v kině Otava, tel. 376 511 890, 
otevírací doba čt–so od 16.00 do 20.00, sleva 
předplatitelům A/1 30  Kč, zbylé vstupenky 
v kulturním domě před představením.

31. 5. sobota  21.00
PARKÁN
Rocková zábava s oblíbenou kapelou.

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
2. 5. pátek  20.00

3. 5. sobota  20.00
DOM HEMINGWAY
Velká Británie – Návrat z  kriminálu není 
snadný… V hl. roli Jude Law. Černá komedie 
do 12 let nevhodná. Vstupné 90 Kč. 

9. 5. pátek  20.00

10. 5. sobota 20.00
AŤ ŽIJE SVOBODA! 
Itálie – Cestou k  úspěchu může být někdy 
i šílenství. Tragikomedie do 12 let nevhodná. 
Vstupné 90 Kč. 

15. 5. Oblastní charita HD (4. patro) 16.00
MINIRECITÁL JITKY SMUTNÉ
– setkání s oblíbenou herečkou a zpěvačkou

19. 5.  sál DDM 10.00
LICHOŽROUTI 
– scénické čtení z cyklu LiStOVáNí. Předsta-
vení s  rekvizitami, kostýmy, hudbou, začát-
kem a koncem. Pro 4.–5. tř. ZŠ 

26. 5. sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
– trénujeme mozek pomocí testů, kvízů, des-
kových her a mnemotechnických pomůcek

28. 5.  sál knihovny 18.00
PSYCHOTRONIKA OČIMA BIBLE 
– přednáška Martina Ševčíka a následná dis-
kuze. Pořádá Křesťanské společenství HD

MUZEUM
30. 5. pátek 18.00 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZÓNY 2014
vernisáž, vstup zdarma

VÝSTAVY:

1. 6.–19. 6.  
BARON FRANTIŠEK KASKA, 
aneb velké mexické dobrodružství horažďo-
vického rodáka ve službách císaře Maxmiliá-
na Habsburského (budete si moci sáhnout na 
velký meteorit z Mexika)

1. 6.–30. 9.  
SMITKOVA SBÍRKA
Soubor národopisných předmětů svéradické-
ho rodáka dokumentující život na vsi

1. 6.–30. 9.  
HLEDÁČEK
Výstava skupiny horažďovických fotografů 
(Vladimír Faust, Petr Tomeš, Martin Velíšek, 
Roman Holeček) 

HOTEL PRÁCHEŇ
2. 5. pátek  19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Večer francouzských a  českých šansonů. 
Marta Balejová interpretuje šansony Edith 
Piaf a  mnoha dalších šansoniérů, také svoji 
autorskou tvorbu. Klavírní spolupráce: Jiří 
Hošek. Vstupné 100  Kč, zlevněné vstupné 
50 Kč. Rezervace vstupenek 603 229 559.

ADRESA ÚŘADU
Městský úřad Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice
Kontakty
Ústředna  371 430 521, 371 430 522
Starosta  Mgr. Karel Zrůbek 371 430 579
Místostarosta Jan Buriánek 371 430 578
Tajemnice Ing. Ivana Dušková 371 430 577
Fax  371 430 529
E-mail urad@muhorazdovice.cz
ID dat. schránky ubnbxnt


