
Kdybychom totiž nesouhlasili s přestavbou 
pevného pole, Povodí by pravděpodobně ne-
mělo jinou možnost, než opravit jez tak, jak 
je. Neměli bychom ani klapky, ale ani pro-
pust, po které dlouhé léta voláme. 
Druhé usnesení se týká dalšího prodeje 
městských bytů. Dnes už letité dohadování 
a  dokazování, co se může nájemníkům na-
bídnout a  co už je mimo zákon, bylo snad 
ukončeno usnesením ZM, které schváli-
lo Zásady prodeje bytů a  bytových domů 
v  majetku města Horažďovice pro 2. etapu 
prodeje. Znalecky stanovená cena 8 230 Kč 
za metr čtverečný se bude násobit koefi cien-
tem 0,7 pro byt resp. 0,35 pro sklep. K tomu 
se připočítají investice do bytu (domu), kte-
ré se zkrátí o  jednu dvacetinu za každý rok 
stáří investice. Pro příznivější koefi cient 0,5, 
resp. 0,25 hlasovali neúspěšně jen tři zastu-
pitelé (Jordánová, Jánský a  Zrůbek, navr-
hovala pí. Jordánová). Konečná podoba je 
pro mne kompromisem. Jsem přesvědčen, 
že výhodnější podmínky pro nájemníky by 
byly na místě z mnoha důvodů, které zazní-
valy v přípravě i na zastupitelstvu. Myslím, 
že rozhodování některých zastupitelů ovliv-
nily často prezentované názory pracovníků 
Městského úřadu, že není dobré byty nájem-
níkům prodávat a že za snížení ceny můžou 
zastupitelé nést trestní odpovědnost. 
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Květen – měsíc úrodný 
na významné události
ÚLOŽISTĚ

V  půlce měsíce se konalo veřejné slyšení 
(seminář) v  Senátu Parlamentu ČR k  hlu-
binnému úložišti. Musím vyjádřit podě-
kování Ing. Ivo Bárkovi, předsedovi senát-
ního výboru pro územní rozvoj, veřejnou 
správu a  životní prostředí, že zaštítil tuto 
akci. Díky jeho podpoře se podařilo zajistit 
reprezentativní účast všech aktérů proce-
su. Z  jednání vyplynul důležitý závěr, že 
Pracovní skupina pro dialog, která má za-
jišťovat legitimní práva veřejnosti na účast 
v  procesu přípravy HÚ, má ve své práci 
pokračovat, posílená novým mandátem. 
To je velmi významný okamžik a  úspěch 
zástupců veřejnosti, protože Ministerstvo 
průmyslu a  obchodu se za minulého ve-
dení pokoušelo činnost Pracovní skupiny 
ochromit. Je naděje, že noví ministři rezor-
tů MPO a MŽP budou mít větší smysl pro 
fair play. Podle mého může jít o  zlomový 
okamžik, jehož význam teprve v budoucnu 
doceníme.
Když jsem ve čtrnáct hodin ofi ciálně podě-
koval účastníkům a  seminář ukončil, měl 
jsem dvě hodiny na přesun z centra Prahy 
do Horažďovic, abych se mohl připravit na 
přivítání pana prezidenta. Průběh cesty ne-
komentuji a doufám, že ho nebude komen-
tovat ani dopravní policie.

PREZIDENT

Horažďovice během relativně krátké doby 
poctili svou návštěvou dva prezidenti. Je 
to bezpochyby uznání významu města; to 
je velmi potěšující. Návštěva prezidenta 
Miloše Zemana trvala asi hodinu, přičemž 
polovinu času věnoval občanům a  druhou 
polovinu představitelům města. Kdybych 
měl porovnat dvě prezidentské návštěvy, 
shodně bych označil jejich atmosféru za 
příjemnou a  v  dobrém slova smyslu uvol-

něnou. V  případě druhé návštěvy pak při-
šlo opravdu hodně lidí a  mnozí trpělivě 
přečkali čas mezi příjezdem a odjezdem na 
nádvoří zámku, aby se mohli s panem pre-
zidentem pozdravit. 

ZASTUPITELSTVO

Zastupitelstvo města učinilo mimo jiné dvě 
strategická rozhodnutí. 
První se týká jezu Mrskoš. Projekt klapkové-
ho jezu jej dělí na tři pole, odpovídající roz-
měrově zhruba třetinám jeho délky. Jedno 
pole je pevné s  rybím přechodem a  vodác-
kou propustí, dvě pole tvoří klapky s ovláda-
cí mechanikou. Situace je taková, že (podle 
vyjádření odborníků) zřízení klapek na jezu 
je smysluplné jen v  souvislosti s  výstavbou 
protipovodňových hrází nad jezem. Proto-
že hráze nestavíme, dohodl jsem se s vede-
ním Povodí Vltavy s.p., že přistoupí alespoň 
k vybudování pevné části s propustí pro ryby 
a vodáky a další úpravy jezu se budou odví-
jet od celkové koncepce protipovodňových 
opatření. S  tímto řešením nesouhlasil ing. 
Chlan a  navrhl ZM, aby město zabránilo 
jakýmkoliv úpravám jezu, nebudou-li sou-
časně zřízeny klapky. Usnesení nakonec 
podpořili tři zastupitelé, osm bylo proti. 
Zvítězila rozumná úvaha. Dobře míněný 
návrh Ing. Chlana s  cílem donutit Povodí 
Vltavy k osazení klapek by se s největší prav-
děpodobností obrátil proti zájmům města. 

foto: J. Chalupný

pokračování str. 16
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Návštěva prezidenta
Dne 15. 5. naše město navštívil prezident 
republiky Miloš Zeman. Před příjezdem 
krásně zazpívaly pěvecké spolky Poupata 
a Kvítek, kterým tímto velmi děkuji. Po pří-
jezdu pana prezidenta do zámku následo-
val rozhovor s občany a setkání se zastupi-
teli a pozvanými hosty. Pan prezident svoji 
návštěvu potvrdil podpisem do kroniky, 
dekoroval prapor města pamětní stuhou 
a převzal dar – horažďovickou perlu.

Dračí lodě
Dne 17. 5. se zástupci našeho města účast-
nili soutěže o  putovní pohár města Písku 
pod názvem „Draci mezi mosty“. Závodili 
na dračích lodích za tým Otavská plavba, 
což je společný projekt měst na Otavě – 
Sušice, Horažďovic, Strakonic a  Písku. 
Posádka byla složena ze zástupců těchto 
měst. Celkově se umístili na 7. místě v zá-
vodě na 200 m. V závodě na 1000 m vybo-
jovali krásné 3. místo. Děkuji za výbornou 
reprezentaci našeho města.

Jitka Chalupná, 
odbor památkové péče, školství a kultury

STALO SE 

Velikonoční jarmark
Dne 19. 4. se konal Velikonoční jarmark. 
Hlavním programem byly tvořivé dílny, 
živá hudba p. Vondrášek, farmářský a ře-
meslný jarmark, velikonoční občerstvení 
včetně čepovaného pivního speciálu.
Jarmark se velmi povedl. Mezi nejvíce na-
vštívené aktivity při tvořivých dílnách byla 
malá škola pletení pomlázek. Pan Jan Ša-
šek z městského muzea měl na tuto aktivi-
tu stále hodně zájemců. Tvořivé dílny za-
jišťovaly MC Dráčkov, DDM Horažďovice, 

Městské muzeum Horažďovice a  paní 
Žáková Balvínová – lektorka výtvarných 
kurzů. V  prostorách městského muzea 
bylo stále plno. Pan Karel Rendl – Pekař-
ství Sušice – poskytl 250 ks preclíků jako 
sponzorský dar pro děti při výtvarných 
dílnách.
Také malování na obličej mělo úspěch. 
Velmi děkuji Technickým službám města 
za pomoc s přípravou. 

Květnové oslavy
Dne 6. 5. se v Horažďovicích konaly osla-
vy k  výročí osvobození. Vzpomínkový 
akt se konal v  prostoru před kinem Ota-
va. Přehlídka historických vozidel spolu 
s  hudebním programem skupiny Nektar 
Boys se uskutečnila na Mírovém náměstí. 
O  občerstvení se postarali místní hasiči. 
Děkuji všem, kteří se podíleli na zdárném 
průběhu oslav.

KULTURA 

Pozvánka na letní 
divadelní premiéru
Vážení diváci a příznivci Tyjátru Horažďovice!
Chtěl bych vás jménem celého divadelního 
souboru pozvat na chystaná premiérová 
představení klasické italské komedie Car-
la Goldoniho „Poprask na laguně“, která 
můžete zhlédnout ve dnech 13., 14., 27. 
a 28. června vždy od 20.30 hodin v letním 
amfi teátru na Panské zahradě. 
Vše se odehrává v  rybářském městečku 
Chioggi poblíž Benátek mezi svéráznými 
obyvateli s  typicky jižanským tempera-
mentem. Každá informace i  zlomyslný 
drb se mezi nimi rychle zabydlí a dostává 
spoustu živin k  dlouhému životu. Hlav-
ní slovo v  tom mají místní vdané, zadané 
i svobodné ženy ve chvílích, kdy jsou jejich 
muži na lovu ryb. Zlomyslné šeptandy 
lásce moc nepřejí a  žárlivost nekončí jen 
u  slov. Na tom je založena celá zápletka, 
která obyvatele pořádně rozhádá, aby je 
pak všechny jako zázrakem usmířila.
Doufáme, že si spolu s  námi příjemně 
zpestříte začátek léta a  o  připravenou di-
vadelní zábavu se nenecháte ochudit. Vě-
říme, že tento osvědčený titul výborného 
italského komediografa se bude publiku 
líbit. To bychom si přáli všichni, kdo jej 
pro vás nacvičujeme. Vstupenky je možné 
zakoupit přímo na místě, sedadla budou 
nečíslována. V  případě nepříznivého po-
časí se představení samozřejmě nekoná.
Na brzké setkání s vámi se těší

TYJÁTR Horažďovice

Radost na 10 let
10 let v  životě může být hodně nebo málo, 
podle úhlu pohledu. Pěvecký soubor Ori-
ginal Band z  Horažďovic slaví letos na jaře 
svoje desáté narozeniny. Jakoby to bylo tepr-
ve nedávno, když jsem nastoupila jako uči-
telka hudební výchovy na ZŠ Komenského 
a kolegyně měly chuť založit soubor.
Úplně prvním vystoupením byla školní 
akademie, kde jsme zazpívali ve slušivých 
kostýmech, a  dokonce jsme tancovali! Na 
veřejnost nás uvedl Jirka Kučera se svým 
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Různé druhy piv, velké občerstvení plné dobrot, koktejlový bar…
výtvarná dílna, cikánská krčma, mučírna, výklad z karet…

od 8.30  Bohatý jarmark  
10.00 –12.30 PAUZA – hudební skupina
13.00  Rudolfův historický průvod
           Zahájení slavností starostou města
           Odstartování vaření kaše
13.20  Král Kaše – ZUŠ divadelní hra
13.45  Sudička – pohádka pro děti
14.30  Šermíři – palné zbraně
14.50  Gutta – středověká hudba
15.15  WILD STICKS bubenická show
15.30  Šermíři – duelové souboje
15.45  Vyhlášení nejlepšího kuchaře
15.55  Gutta – středověká hudba
16.30  Soutěž o největšího jedlíka kaše
16.50  Gutta – středověká hudba
17.00  O dobré duši – pohádka pro děti
17.40  Cikánské tance Equet
17.50  Gutta – středověká hudba
18.20  Šermíři – divadelní hra Pepík
19.00  Refl lex, rock – hudební skupina 
19.30  Vystoupení divoké kočky Equet
19.45  Refl lex, rock – hudební skupina 
20.15  WILD STICKS velká bubenická show
21.00  HAMLETI hudební skupina 
            (Aleš Háma, Jakub Wehrenberg, 
           Dalibor Gondík a Hardy Marzuki)
23.00  Pa-li-Tchi – lightshow a ohňová show

Culinar

SLAVNOSTI 
KAŠE 2014

HORAŽĎOVICE – NÁMĚSTÍ
sobota 21. 6. 2014

Vstup zdarma

sdružením na koncertě v rozestavěném sále 
hotelu Prácheň. Od té doby zpíváme pro ra-
dost svoji i našich příznivců většinou na vá-
nočních a letních koncertech a různých spo-
lečenských akcích v Horažďovicích a okolí.
Celých 10 let jsme udrželi povětšinou obsa-
zení souboru lidmi, kteří působí nebo půso-
bili na všech školách našeho města. Myslím, 
že to dokazuje, že naše parta skvěle funguje 
nejen po pěvecké stránce.
Pokud byste měli chuť oslavit s  námi naše 
narozeniny, budete vítáni na výročním let-
ním koncertě 13. 6. 2014 v 19 hod. v zámec-
kém sále muzea.
Na závěr malé blahopřání:
MŮJ MILÝ ORIGINAL BANDE!
DĚKUJI VÁM ZA TO, ŽE SI MŮŽEME 
DĚLAT VZÁJEMNĚ RADOST HEZKÝMI 
PÍSNIČKAMI,DĚKUJI ZA VAŠI PODPO-
RU A PŘEJI VÁM VŠE NEJLEPŠÍ!!!

Vaše Radka Panušková
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13. a 14. 6. | 27. a 28. 6. | 20.30
Horažďovice | Panská zahrada

ORIGINAL BAND

SLAVÍME 10 LET

13. 6. 2014
v HORAŽĎOVICÍCH

v MUZEU
v 19.00

                                      
                                  17. června v 16.00  

                     v sále hotelu Prácheň
                                   Pořádá ZUŠ Horažďovice
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Celoživotní ocenění  
za divadelní práci

26. dubna bylo na krajské konferenci SČDO 
slavnostně předáno významné celonárodní 
ocenění V. K. Klicpery naší milé kolegyni, 
výborné herečce a  kamarádce a  zároveň 
bývalé dlouholeté předsedkyni divadelního 
souboru Horažďovice i principálce loutko-
herecké skupiny Rolnička, paní Božence 
Salákové. Toto ocenění převzala za dlouho-
dobé zásluhy o  rozvoj ochotnického diva-
dla v našem regionu.
Sami si její neúnavné práce v našem soubo-
ru vážíme a  zároveň srdečně děkujeme za 
její celoživotní elán, neskutečnou energii 
a  nadšení pro každou věc, základní diva-
delní techniku, které naučila mnoho z nás, 

i veškerý čas, který „nám“ věnovala.
Do dalších let jí přejeme ještě krásné a za-
jímavé herecké nabídky a zároveň přejeme 
sami sobě, aby nám naše „Boži“ vydržela 
ještě dlouho v  takové životní svěžesti a  vi-
talitě!
Moc blahopřejeme a jsme na Tebe hrdí, Bo-
ženko!

TYJÁTR Horažďovice

Pěvecký spolek 
Prácheň 
V  sobotu 17. 5. pořádal Pěvecký spolek 
Prácheň největší akci ve své novodobé his-
torii. Do Horažďovic přijelo celkem čtrnáct 
pěveckých sborů z Plzeňského a Karlovar-
ského kraje, aby se zúčastnily 10. setkání 
pěveckých sborů západočeské oblasti sdru-
žené v Unii českých pěveckých sborů. Při-
vítali jsme ve městě téměř 400 nadšených 
zpěváků. Na nádvoří muzea jsme si všichni 
společně zazpívali pět skladeb. Následo-
valy koncerty v  klášterním kostele Panny 
Marie a v hotelu Prácheň. Vrcholem celého 
dne byl večerní společný koncert v kostele 
sv. Petra a  Pavla, kde se představili opět 
všichni zpěváci. Většina zazpívala tradiční 
Missu brevis Zdeňka Lukáše. Menší skupi-
na pak zazpívala Gloria Antonia Vivaldiho 
za doprovodu komorního orchestru Ka-
tedry hudební kultury Pedagogické fakulty 
Západočeské univerzity v Plzni. Tato sklad-
ba na našich pěveckých setkáních zazněla 
vůbec poprvé. 
Všechny sbory předvedly to nejlepší ze své-
ho umění. Pro všechny přítomné poslucha-
če tak připravily skvělé kulturní zážitky. 
Jsem velmi hrdý na to, že se našemu sboru 
podařilo takovou akci uspořádat. Věřím, že 
si všichni posluchači přišli na své. Z ohlasů 
jednotlivých sborů máme velkou radost. 
V  Horažďovicích se jim velmi líbilo a  ani 
počasí nám radost ze společného setkání 
nemohlo pokazit.
Rád bych touto cestou ještě jednou poděko-
val všem členům sboru za pomoc při orga-
nizaci celého setkání. A také všem ostatním, 
kteří se na akci podíleli: Město Horažďovice, 
Střední škola Horažďovice, ZŠ Blatenská 
Horažďovice, Unie českých pěveckých sbo-
rů, Oseva Seeds, Lyckeby Amylex, Lyckeby 
Culinar, Teraso Horažďovice, Hapon, Elika, 
Sedmikráska, Servis VZV Rybáček, Maso 
West Klatovy, Farma Loužná, Řeznictví 
Václav Majer Plánice, Pekařství Karel Rendl 
Sušice, Obec Pačejov a  Mlýn a  krupárna 

Mrskoš.
Také v červnu můžete náš sbor vidět a slyšet 
na dalších akcích. 6. 6. se představíme ve 
Velkém Boru na společném koncertu s míst-
ním Velkoborem. 21. 6. zazpíváme ve vesti-
bulu ZŠ Blatenská ulice Horažďovice v rám-
ci oslav 50. výročí otevření školy. Ve stejný 
den zazpíváme také ve Svéradicích v rámci 
oslav 750. výročí první zmínky o obci. Tepr-
ve pak si můžeme na pár týdnů odpočinout. 
Těšíme se na další setkání s vámi. 

Za PSP Mgr. Martin Petrus

Městská knihovna 
Horažďovice 
TOULKY MĚSTEM – DEN KOSTELŮ

V rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN 
pořádala Městská knihovna Horažďovice 
13. 5. již po páté Toulky městem, které jsme 
tentokrát nazvali Den kostelů. Stejně jako 
při předešlých toulkách, kdy jsme prochá-
zeli centrem města, vyšli jsme si na Loretu 
nebo vyšlápli na nedalekou Prácheň, i ten-
tokrát se role průvodce ujal pan Václav 
Trčka. Více jak dvacet účastníků se dozvě-
dělo mnoho zajímavého o  všech místních 
kostelech. Měli jsme možnost prohlédnout 

si kostel sv. Petra a  Pavla, klášterní kostel 
Nanebevzetí Panny Marie, římskokato-
lický kostel sv. Jana Křtitele a  Husův sbor 
Církve československé husitské. 
Další Toulky městem plánujeme na měsíc 
červen, kdy navštívíme Rosenauerův mlýn.

Za MěK Horažďovice Petra Tomešová

LiStOVáNí

Projekt LiStOVáNí, cyklus scénických čte-
ní, si vzal na sebe neskromný úkol – před-
stavovat zajímavé, aktuální knihy, které se 
objevují na trhu. Vybraní autoři a jejich dílo 
jsou pak před diváky představeni v podobě 
scénického čtení. Není to jen čtení oblíbe-
ných pasáží, ale představení s rekvizitami, 
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kostýmy, hudbou, začátkem a koncem.
S  knihou Pavla Šruta Lichožrouti přijeli 
do Horažďovic herci Jihočeského divadla 
v  Českých Budějovicích Pavel Oubram, 
Tomáš Drápela a  Věra Hollá, aby nechali 
děti nahlédnout do tajemného světa licho-
žroutů. 
Možná i  vám se včera nebo právě v  této 
chvíli ztratila ponožka. Kdo za to může? 
Lichožrout! Záhadný tvor, který žere po-
nožky a z párů dělá licháče. Děti se sezná-
mily se svéráznou lichožroutí rodinkou 
– otcem Velkým šéfem (Tulamor Senior), 
jeho synem Hihlíkem, který bydlí u starého 
mládence pana Vavřince, a  jeho bratran-
ci Ramíkem a  Tulíkem. Nechybí záporná 
postava: Kudla Dederon, kterého nakonec 
přelstí sice trochu bambula, ale ve správné 
chvíli duchapřítomný lichožrout Hihlík.
Herci pomocí jednoduché scény a  nápa-
ditých rekvizit a  kostýmů neměli problém 
převtělit se z  role do role a  každý zahrál 
několik postav. Odměnou jim bylo pozorné 
publikum a rozesmáté tváře dětí i učitelek. 
Představení navštívily děti ze 4. a  5. tříd 
ZŠ Komenského ul., ZŠ praktické Blaten-
ská ul., a protože ZŠ Blatenská ul. neměla 
o akci zájem, nabídku rádi přijali vyučující 
ze ZŠ Chanovice. 
Děkujeme DDM Horažďovice za zapůjče-
ní sálu.
Akci uspořádala Městská knihovna Horaž-
ďovice v  rámci projektu „Děti a  čtení“, za 
fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Eva Marešová

SPORT 

Městský běh 
– tisková zpráva
V  sobotu 14. 6. 2014 se od 10.00 hodin 

koná v Horažďovicích jubilejní 10. ročník 

Městského běhu na 10 km pro registrova-

né závodníky i pro širokou veřejnost. Sou-
částí sportovního dopoledne jsou i  dětské 
běhy na Mírovém náměstí. Registrace všech 
soutěžících bude probíhat na Mírovém ná-
městí od 9.15 hod. Na náměstí se uskuteční 
i zajímavý doprovodný program, jehož sou-
částí bude koncert skupiny Exil. Ta vystoupí 
od 12.00 hod. Po skončení závodu zde pro-
běhne slavnostní vyhlášení výsledků a  bu-
dou vylosováni výherci cen z tomboly. Kaž-
dý účastník závodu dostane drobný dárek. 
Jubilejní 10. ročník se bude konat pod zášti-
tou starosty města Horažďovice Mgr. Karla 
Zrůbka. Vítězství z loňského ročníku budou 
obhajovat David Vaš ze Sokola České Budě-

jovice a  Petra Kavijová z  Atletiky Klatovy. 
Více informací lze nalézt na www.pro-sport.
cz. Přijďte si aktivně zasportovat nebo jen 
podpořit ostatní běžce. 

Z RADNICE

RADA MĚSTA 12. 5. 2014 

rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Staveb-
ní společnost H a T spol. s r. o., na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na staveb-
ní práce s  názvem „Stavební úpravy MŠ 
Loretská Horažďovice“ s nabídkovou cenou 
1 349 715 Kč (+ DPH), 
nesouhlasí s  využitím mlýnského náhonu, 
umístěním malé vodní elektrárny a  prode-
jem či pronájmem části pozemku p.č. 2464/2 
v  k.ú. Zářečí u  Horažďovic dle žádosti spo-
lečnosti Budweis energo Ing. Pavel Krabec, 
Lannova tř. 87/43, České Budějovice 
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabíd-
ky uchazeče ZNAKON, a. s., na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na sta-
vební práce s  názvem „Horažďovice, Ko-
menského a  Strakonická ul. – oprava částí 
vodovodu, etapa II.“ s  nabídkovou cenou 
1 707 168,43 Kč (+ DPH) 
rozhodla o přijetí nabídky společnosti Čevak 
a. s., zastoupenou technickým ředitelem Ing. 
Jiřím Lipoldem na obnovu aeračních elemen-
tů v celkové výši 293 050 Kč + DPH 
schvaluje úplnou uzavírku provozu na míst-
ních komunikacích Mírové náměstí – ulice 
Zářečská – ulice Nábřežní – ulice Prácheň-
ská – ulice Příčná – ulice Prácheňská – ulice 
Trhová – ulice Podbranská – ulice Hradební 
– Mírové náměstí v Horažďovicích, v rozsa-
hu dle doložené situace, z důvodu pořádání 
sportovní akce „Městský běh“ a doprovod-
né kulturní akce dne 14.  6. 2014 v  době od 
9.00 do 14.30 hodin s tím, že akce bude za-
jištěna řádně poučenou pořadatelskou služ-
bou a bude umožněn vjezd vozidlům IZS 
neschvaluje uplatňování valorizace smluvní-
ho nájemného z bytů v majetku města v roce 
2014 – za realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, 
odbor investic, rozvoje a majetku města 
jmenuje s účinností od 1. 6. 2014 Mgr. Mar-
tina Petruse, Smetanova 326, Horažďovice 

ředitelem Základní umělecké školy Horaž-
ďovice, příspěvková organizace na dobu ur-
čitou do 31. 5. 2020 
schvaluje poskytnutí fi nančního příspěv-
ku Fotbalovému klubu Horažďovice na 
Den dětí pořádaný dne 28.  6.  2014 ve výši 
5 000 Kč (příspěvek bude zahrnut do RO 3) 
schvaluje smlouvu o  implementaci a  pro-
vozu certifi kovaného nástroje pro adminis-
traci veřejných zakázek „SOFTENDER“ 
a  zpracování metodiky systému zadávání 
veřejných zakázek mezi městem Horažďo-
vice, (objednatel) a  B2B CENTRUM a.  s., 
Starochodovská 1359/76, Praha 4 (posky-
tovatel) 

Důležité upozornění 
pro držitele psů
Dle Obecně závazné vyhlášky Města Horaž-
ďovice č. 6/2010 o místních poplatcích (dále 
jen OZV) platí poplatek ze psů fyzická nebo 
právnická osoba, která je držitelem psa 
a má trvalý pobyt nebo sídlo na území měs-
ta Horažďovice. Tato OZV nabyla účinnos-
ti dnem 10. 1. 2011. Dříve byl poplatníkem 
vlastník psa, nikoliv osoba, která má psa po 
určitou dobu pouze v držení. Tyto dva pojmy 
jsou stále občany zaměňovány. Přihlásit psa 
musí jeho držitel, to je ten, kdo o psa pečuje 
a u koho pes skutečně pobývá. Nemusí jím 
být výhradně majitel psa. Povinnost ozná-
mit držení psa má i osoba, která je od placení 
poplatku osvobozena. Rovněž je poplatník 
povinen oznámit městskému úřadu změnu 
každé skutečnosti, která má vliv na výši po-
platku nebo vznik a zánik poplatkové povin-
nosti. Držitel psa je rovněž podle OZV povi-
nen zajistit, aby pes byl označen evidenční 
známkou, kterou obdrží na městském úřadě 
po přihlášení psa.
Bylo zjištěno, že ve městě se pohybují psi, 
kteří nejsou vedeni v  evidenci městského 
úřadu a  jejich držitelé nesplnili ohlašovací 
povinnost dle zmíněné OZV. 
Toto nesplnění ohlašovací povinnosti 
může znamenat uložení sankce dle Zákona 
č. 280/2009 Sb., daňový řád – pořádkové po-
kuty až do výše 50 000 Kč, kdežto poplatek 
ze psů se pohybuje dle OZV v rozmezí 50 až 
600 Kč ročně.
V případě nejasností se můžete s dotazy ob-
rátit na Městský úřad Horažďovice, fi nanční 
odbor, nebo na tel. 371430552.

Dana Havránková, fi nanční odbor

Půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení 
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodně-
ných půjček z  fondu rozvoje bydlení Města 
Horažďovice na zvelebení obytných budov 



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 5/2014 | 7

nebo bytů, že Město vyhlásilo 28. května 
2014 výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejně-
ny na úřední desce a na internetových strán-
kách na adrese: http://www.muhorazdovi-
ce.cz/muhd/.
Žádost o  půjčku se podává na závazném 
formuláři, který je k dispozici na Finančním 
odboru MěÚ Horažďovice (číslo tel. 371 430 
550) nebo na internetových stránkách Měs-
ta ve složce formuláře pro podání – odbor fi -
nanční. Lhůta pro podání žádostí končí dne 
31. července 2014 v 11 hod.

Ing. Marie Velková
vedoucí fi nančního odboru

Skládky bioodpadu 
opět ožily… 
S  nástupem jarního období a  zahájením 
zahrádkářské sezony narůstá množství 
rostlinného biologického odpadu a tradičně 
v různých lokalitách města se objevují větší 
či menší hromady čerstvě posečené trávy, 
větví apod.
Stává se pravidlem, že pro účely odkládání 
rostlinného materiálu jsou opakovaně zne-
užívané pozemky veřejně přístupné, které 
jsou ve vlastnictví města.
Technické služby města z  důvodu zajistit 
pořádek a často též z preventivních důvodů, 
aby se hromada nerozrostla, odložený mate-
riál odvezou. Samozřejmě náklady na tento 
„úklid“ hradí město ze svého rozpočtu.
Neznámý původce hromady zřejmě nabude 
dojmu, že je povinností města se o tento od-
pad postarat a napříště to udělá znovu.
Vzhledem k  tomu, že odpad z  údržby za-
hrad se jeví problematickým, dovoluji si 
proto občany upozornit na řádný postup 
při nakládání s ním.
Obecně platí:
Město Horažďovice má obecně závaznou 
vyhláškou stanovený systém nakládání s ko-
munálním odpadem, který vzniká občanům 
na území města. Odpad z  údržby zahrad je 
součástí komunálního odpadu. Tento systém 
tvoří sběrný dvůr, kontejnerová stanoviště na 
separovaný odpad a systém svozu popelnic.
Systém nakládání s  komunálním odpadem 
je vytvořený pro fyzické osoby s trvalým po-
bytem na území města nebo s  vlastnickým 
právem k nemovitostem k rekreaci.
Pokud fyzická osoba (občan) odloží své 
komunální odpady do systému nakládání 
s komunálním odpadem, stává se původcem 
takto odloženého odpadu město a  má po-
vinnost zajistit další řádné nakládání s ním 
v souladu se zákonem o odpadech.
Odložit odpad z údržby zahrad do systému 
nakládání s  komunálním odpadem zna-
mená odvézt ho na své náklady primárně 
do sběrného dvora, pro menší množství 
lze využít hnědé kontejnery na vybraných 

kontejnerových stanovištích. Kde jsou tato 
stanoviště, lze najít na webových stránkách 
města v  záložce Odpadové hospodářství. 
Rozhodně tento odpad nepatří do popelnic! 
Tím není dotčena možnost občanů tento 
materiál kompostovat na své zahradě, po-
případě předat odpad do zařízení pro naklá-
dání s odpady dle vlastního výběru (tam to 
ale bude nejspíš za úplatu).
Odložení jakéhokoliv odpadu na jiná místa, 
než stanoví obecně závazná vyhláška, včetně 
odložení odpadu mimo kontejnery, je v  roz-
poru s obecně závaznou vyhláškou, potažmo 
v rozporu se zákonem o odpadech a klasifi ku-
je se jako založení černé skládky odpadu.
Takové jednání je přestupkem, za který lze 
v přestupkovém řízení uložit pokutu ve výši 
až 50 000 Kč.
Vážení občané, nelze tolerovat odkládání bi-
oodpadu na různé hromady na území města 
a čekat, že zaměstnanci technických služeb 
se o ně postarají.
Uvědomme si, že chci-li mít nebo mám-li 
zahrádku a  produkuji jejím provozem od-
pad, jsem povinen respektovat stanovená 
pravidla. Nerespektováním pravidel se celý 
systém nakládání s  komunálním odpadem 
zbytečně prodražuje!

Ing. Anna Vachušková, 

odbor životního prostředí

ŠKOLY

Křesťanská 
mateřská škola
KVĚTEN V DUHOVÉ MATEŘINCE

Květen je pátý měsíc gregoriánského kalen-
dáře v roce. A už od 13. století je spojen s li-
dovými oslavami, např. stavění máje nebo 
pálení čarodějnic. Je považován za měsíc 
lásky. Druhou květnovou neděli se slavil 
Den matek. My jsme i letos zavítali s pěvec-
kým sborem Duháček do Kulturního domu 
v  Horažďovicích, abychom předali všem 
maminkám k tomuto svátku kytičku básni-
ček a písniček.
Do Duháčku se hlásí děti všech věkových 
skupin, zkrátka všechny, které rády zpívají. 
Při nácviku nové písně pro děti připravuje-
me pohybové hrátky, rytmizační chvilky, 
jazykové cvičení, hry na doprovodné ná-
stroje. Vše probíhá formou hry. Děti se učí 

pozornosti a soustředěnosti.
A pak se vydáme na pěvecké vystoupení do 
kulturního domu oslavit spolu s  mamin-
kami Den matek. Vždyť si to tolik zaslouží 
– projevit jim díky. K tomu děti vedeme, aby 
si uvědomovaly to, co pro ně maminka zna-
mená a i to, že jednou holčičky zaujmou roli 
maminek a samozřejmě chlapci roli tatínků.
Kytička v podobě písní, básní a tanečku je 
předána těm nejmilejším. Úklon, potlesk, 
sladká odměna.
A  ještě malý dodatek. Děkujeme rodičům 
a příznivcům mateřské školy, kteří při pří-
chodu do kulturního domu přispěli do ka-
sičky s  nápisem „Dobrovolný příspěvek“. 
Organizátor této akce peněžitý příspěvek 
rozdělí mezi účinkující. Z loňského fi nanč-
ního příspěvku jsme pořídili nové šatičky 
pro budoucí paní zpěvačky a zpěváky a le-
tošní příspěvek využijeme na koupi hudeb-
ních nástrojů. Proto chceme všem přízniv-
cům příjemného poslechu dětských hlásků 
vyjádřit velký dík. A  za všechny zpěváčky 
pěveckého souboru Duháček těšíme se 
brzy s písničkou na shledanou.
Další akcí, o  níž bychom se rádi zmíni-
li a  tím poděkovali ještě jednou našemu 
průvodci, byla prohlídka města Horažďo-
vice s panem Václavem Trčkou. Ani chlad-
né a  větrné počasí neodradilo v  pátek 16. 
května předškoláky naší mateřské školy od 
prohlídky historické části města. Pan Trčka 
nás obohatil zajímavým vyprávěním. Děti 
se dozvěděly, jak vypadalo město obehna-
né hradbami a  vodním příkopem. K  čemu 
sloužily kašny, kostely, morové sloupy, brá-
ny, masné krámy i  zámek. Prozradil nám, 
kde se nachází znak města a  co znamená. 
Děti naslouchaly se zájmem a své znalosti 
si ověřily při závěrečné hře „ Toulky měs-
tem“. Ještě jednou velký dík panu Trčkovi 
a těšíme se na další vyprávění z historie na-
šeho města.

Za kolektiv KMŠ 
Dana Boučková, Jana Turková
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Víme, co jíme
V  naší školce máme jednu maminku, která 
má jeden moc krásný obchůdek. V obchůd-
ku má plno věcí, které nám pomáhají pod-
porovat naše zdraví. Obchůdek se jmenuje 
Sedmikráska a  maminka – jeho majitelka 
– Petra Lukešová. V loňském roce nás Petra 
učila, jak sebe či naše blízké masírovat, za-
světila nás do tajů léčivých silic a  pomohla 
nám osvojit si základy aromaterapie. Také 
její zásluhou již druhým rokem využíváme 
aromaterapii v  celé naší školce. A  protože 
je pro naše zdraví velmi důležité jídlo, vzni-
kl po domluvě s  Petrou projekt s  názvem 
„Víme, co jíme“. Během celého roku jsme se 

scházeli v určitých termínech a seznamovali 
se se skupinami potravin, které mohou vý-
znamně ovlivnit kvalitu našeho stravování. 
Protože má učení probíhat prožitky se za-
pojením všech smyslů, měli jsme možnost 
při každém setkání také ochutnat dobrotu, 
kterou Petra připravila. Výsledkem všech 
setkání bylo nejen to, že jsme s Péťou prožili 
příjemné chvíle, ale také to, že se v našem jí-
delníčku začaly objevovat nové druhy potra-
vin jako BIO rapadura, BIO kukuřičný sirup, 
BIO mořská sůl s řasami, BIO Panela, BIO 
dýňové gomasio….
Petrušce za její čas a ochotu moc děkujeme, 
přejeme jí hodně sil v jejím úsilí a těšíme se 
na další spolupráci.

Z Paloučku Mgr. Marie Sládková

SBÍREJTE S BLATENSKOU

Papírového odpadu vyprodukují lidé nej-
více, v současné době se však daří vytřídit 
a následně recyklovat pouze malé procento 
papíru, který lidé vyhodí. Zpracování sta-
rého vytříděného papíru je přitom ekolo-
gičtější než výroba papíru ze surového dře-
va. Použitím jedné tuny sběrového papíru 
se totiž ušetří až 17 stromů v lese a kromě 

toho se uspoří až 50 % energie a 40 % vody, 
která se pak musí složitě čistit.
S cílem zlepšit tento stav a posílit ekologic-
ké cítění mladé generace se naše škola tento 
školní rok zapojila do soutěže ve sběru staré-
ho papíru. Mile nás překvapilo nadšení dětí, 
s kterým se do soutěže zapojily – za několik 
málo měsíců se nám podařilo nashromáždit 
téměř 8 tun papíru! Konečné číslo bude za-
jisté ještě vyšší, neboť soutěž ještě nekončí. 
Děkujeme všem žákům i  jejich rodinám, 
kteří se do soutěže zapojili, a  doufejme, že 
tato zprávička bude inspirací i pro ty ostatní.

kolektiv pedagogů

JARO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ

Letošní jaro nastalo velmi brzy. Jeho pří-
chod nás však nepřekvapil. Naopak, za-
stihlo nás v pilné práci. Kromě běžných čin-
ností jsme se připravovali na jarní besídku 
a na společné odpoledne s rodiči. 
S  jarním pásmem, které v  básničkách, 
písničkách a  říkadlech obsáhlo všechny 
jarní události, jsme rozdávali radost hned 
třikrát. Jarně jsme naladili klienty domu 
s  pečovatelskou službou, zazpívali jsme 
pacientům v nemocnici a bývalým pracov-
níkům nemocnice jsme zpestřili jejich jar-
ní posezení. Všichni naši diváci si odnesli 
drobné dárky pro vzpomínku. Odměnou 
pro nás byl veliký potlesk a různé sladkosti.
Společné jarní odpoledne s  rodiči pozna-
menalo pravé aprílové počasí. Proto jsme 
předem připravili rekvizity na závody i po-
můcky pro jarní dílnu. V první části progra-
mu celá družina předvedla pásmo básniček 
a  písniček. Počasí se nakonec umoudřilo, 
a tak jsme si mohli zasportovat. 
Souboj o „Velikonoční kraslici“ svedla tři 
družstva složená z dětí, rodičů i sourozen-
ců. Soutěžilo se v  pěti zábavných disciplí-
nách. Zlatou příčku si vysloužili borci ze 
2. oddělení ŠD, stříbro patřilo sportovcům 
3. oddělení ŠD a z bronzové medaile se ra-
dovali závodníci z  1. oddělení ŠD. Sladká 
odměna, velikonoční kraslice z  čokolády, 
čekala na všechny soutěžící bez rozdílu 
v  umístění. S  pěknými pocity a  zážitky ze 
společného odpoledne jsme se rozloučili 
a popřáli si veselé Velikonoce.

Radka Šperlíková, vychovatelka ŠD

ÚSPĚCH ŽÁKYŇ ZŠ BLATENSKÁ 
VE VYBÍJENÉ

V  pátek 25. dubna vyrazily dívky ze čtvr-
tých a pátých tříd Základní školy Blatenská 
(vítězky okrskového kola) na okresní kolo 
turnaje ve vybíjené PREVENTANCUP do 
Klatov. Družstvo jelo ve složení Andrlová, 
Klembarová, Kryzanová, Stulíková, Bar-
tošová, Mudrová, E. Mídová, V. Mídová, 
Šimková, Vávrová a  Jiříčková. Dívky se ro-
zehrály a v turnaji hraném systémem každý 
s  každým se probojovaly až na konečnou 

třetí pozici. V závěrečném zápase mohly do-
konce porazit celkově první team, projevila 
se však únava z  předchozích odehraných 
utkání a  respekt ze soupeřek, které naše 
hráčky převyšovaly svou výškou. Po vyrov-
naném prvním poločase však naše děvčata 
nezvládla poločas druhý, a tím se připravila 
o lepší umístění. Vyzdvihnout bychom chtěli 
především souhru mezi děvčaty v družstvu 
složeném ze čtyř různých tříd.

Mgr. Tomáš Hanák

ZŠ Komenského
NÁVŠTĚVA U „OVČÍ BABIČKY“ 

V  Přírodovědné stanici v  Horažďovicích 
jsme si objednali výukový program „Tvoře-
ní s ovčí babičkou“. Ale hned u vchodu jsme 
zjistili, že se jedná spíše o  „Tvoření s  ovčí 

maminkou“. Přivítala nás Ing. Veronika 
Týrová, která nás seznámila s celou ovčí ro-
dinou. Někteří členové ovčího stáda vzbu-
zovali respekt svými nepřehlédnutelnými 
rohy. Naše průvodkyně nám proto z ohrady 
vynesla jehňátko. Během mazlení s jehňát-
kem jsme se o ovcích dozvěděli spoustu za-
jímavostí. Potom jsme si v odborné učebně 
prohlédli různě zpracovanou vlnu a všichni 
jsme si vyrobili zajímavé výrobky. Děku-
jeme OVČÍ MAMINCE za úžasně prožité 
dopoledne a  těšíme se na další zajímavý 
program. 

Marie Buchtová, Jana Renčová,
třídní učitelky druhých tříd

TÝDEN ZDRAVÉHO ŽIVOTA

V dubnu proběhl na naší škole „týden zdra-
vého života“. „Zdravé“ činnosti byly namí-
chány do všech vyučovacích předmětů. Na 
pomoc jsme si přizvali odbornou lektorku 
na zdravý životní styl. Děti se dozvěděly 
zajímavosti o  správné výživě, připravily si 
zdravou svačinu, vypěstovaly a  ochutnaly 
řeřichu. Zacvičily si jógu a  protáhly ztuhlé 
svaly. Při výtvarné výchově si vyrobily nápa-
dité tašky a  modelovaly tělu prospěšné po-
traviny. Část týdne byla zaměřená na zuby. 
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Budoucí zubní lékařky z  Plzně ukázaly dě-
tem na modelech správné čištění zubů a děti 
si zubní péči přímo vyzkoušely. Celý týden 
byl pro nás všechny velmi přínosný. Týden je 
příliš krátká doba na radikální změny v ná-
vycích. Přesto doufáme, že se nám alespoň 
částečně podařilo děti „zdravě“ ovlivnit.

Za 1. stupeň ZŠ Marie Buchtová

VÝLET 

Dne 30. 4. 2014 se skupinka 15 žáků 8. 
a  7.  ročníku ZŠ Komenského vydala na 
výlet do partnerské školy v  Kirchbergu 
v  Německu. V  autobusu panovala již od 
začátku cesty veselá nálada. Vše se ještě 
vystupňovalo, když jsme se setkali se žáky 
z  Kirchbergu. Hned jsme se spřátelili, vy-
měnili si kontakty a vydali se na prohlídku 
školy. Prohlédli jsme si kuchyni, jídelnu, 
tělocvičnu a učebnu informatiky. Dali jsme 

si výborný oběd ve školní jídelně a pak jsme 
vyrazili na horu Silberberg, kde jsme si 
prohlédli a prošli starou štolu. Paní učitel-
ka Hejdánková a  paní učitelka Suchá sta-
tečně překládaly a i my jsme pochytali pár 
slovíček.
Na závěr jsme sjeli dolů bobovou dráhou, 
což byl pro nás velký zážitek.
Rozloučili jsme se s našimi novými kama-
rády, pořídili společné foto, nasedli do au-
tobusu a vydali se zpět do ČR.
Výlet jsme si moc užili a  těšíme se, až nás 
27. května naši kamarádi navštíví.

M. Janoš, 8. B

FRANTIŠEK, CO NEPIL PIVO

Že takového Františka neznáte? Neva-
dí. Jistě ale víte, kdo je autorem dětských 
knih Polní žínka Evelínka, Štuclinka a Za-
chumlánek, nebo Já, Baryk. No přece 
FRANTIŠEK NEPIL.
Poslední dubnový den jsme se, my sedmáci 
ze ZŠ Komenského, vydali do sálu městské 
knihovny. Přišli jsme si poslechnout vy-
právění herečky Martiny Samkové a plzeň-
ské spisovatelky Markéty Čekanové. Paní 
Samková poznala v dětství Františka Nepi-
la osobně, její veselé zážitky nás rozesmály. 
Vzpomínky na výborného vypravěče pro-
kládaly obě účinkující četbou ukázek z Ne-
pilovy tvorby pro děti i  dospělé. Nakonec 
trpělivě odpovídaly na naše zvídavé otázky. 

Děkujeme a  budeme si pamatovat, kdo je 
František, co nepil pivo.
František Nepil se narodil před 85 lety a ze-
mřel v  roce 1995. Byl to český spisovatel, 
scénárista, výborný vypravěč, ale také au-
tor pohádek a televizních večerníčků. 

Barbora Klempířová, VII. A, 
ZŠ Komenského Horažďovice

APRÍLOVÁ LAŤKA 2014

Téměř dva měsíce jsme trénovali na 25. du-
ben 2014, kdy se nejlepší skokani a skokan-
ky naší školy přesunuli do haly ZŠ Blaten-
ská, kde se utkali s kamarády z „nové školy“. 
Tuto soutěž každoročně organizuje naše 
škola, ale bez pomoci a ochoty kolegů a ko-
legyň ZŠ Blatenská by se neuskutečnila.
Letošní soutěžící sice nepřekonali staré re-
kordy, ale velice nás potěšilo a  překvapilo 
jak množství soutěžících, tak i jejich výko-
ny. Ve starší kategorii kluků ještě nikdy ne-
bylo tolik závodníků, kteří dokázali pokořit 
výšku 150 cm. Někteří žáci ze „staré školy“ 
si oprávněně stěžovali na cizí prostředí a na 
nové podmínky při rozběhu, jelikož v  naší 
malé tělocvičně máme mnohem menší pro-
stor na rozběh. Ale i  tak jsme se do školy 
nevraceli s prázdnou! Donesli jsme celkem 
5 medailí, na Blatenské jich zůstalo 7. Le-
tošní „placky“ měly neobvyklý špičatý tvar. 
Plakety za nejlepší skokanku celé soutěže si 
odnesly Eva Černá a  Míša Kotišová ze ZŠ 
Blatenská a cenu za nejlepšího skokana do-
stal Michal Lád ze ZŠ Komenského.

Výledky: 
Mladší žákyně – 6., 7. ročník 
1. místo – Kotišová Míša, ZŠ Blatenská 
– 130 cm
2. místo – Škantová Simona, ZŠ Komenského 
– 125 cm
3. místo – Lišková Kristýna, ZŠ Komenského 
– 125 cm
Mladší žáci – 6., 7. ročník
1. místo – Hájek Marek, ZŠ Blatenská 
– 140 cm 
2. místo – Buriánek Martin, ZŠ Blatenská 
– 130 cm
3. místo – Bartheldy Václav, ZŠ Blatenská 
– 130 cm
Starší žákyně – 8., 9. ročník
1. místo – Černá Eva, ZŠ Blatenská 
– 130 cm
2. místo – Buriánková Klára, ZŠ Blatenská 
– 125 cm
3. místo – Kuderová Iva, ZŠ Komenského 
– 125 cm
Starší žáci – 8., 9. ročník
1. místo – Michal Lád, ZŠ Komenského 
– 160 cm
2. místo – David Chmelík, ZŠ Komenského 
– 160 cm
3. místo – Tomáš Pikeš, ZŠ Blatenská 
– 155 cm 
Všichni měli jeden pokus a dvě opravy. Po-
kud je stejný výkon, rozhoduje se dle pra-
videl a  posuzuje se počet dobrých a  počet 
nezdařených pokusů. I to se ve dvou přípa-
dech shodovalo, takže muselo dojít na ro-
zeskakování na stejných výškách, případně 
se muselo po jednom cm snižovat. Při sou-
těži se organizátoři neobešli bez mikrofo-
nu, u  něhož se různě střídali. Děkujeme 
paní učitelce Antropiusové a  panu učiteli 
Štěrbovi za pomoc, přípravu doskočiště 
a  za moderování, a  zároveň vedení školy 
za vstřícnost při uvolnění haly pro soutěž. 
Celá akce začala v  8 hodin a  končila v  půl 
druhé odpoledne. 
Děkujeme všem soutěžícím za snahu i  vý-
kony a držíme pěsti v okresní atletické sou-
těži Pohár rozhlasu 13. a 14. 5., kde se také 
skáče laťka. 
ZŠ Komenského Horažďovice

Jiřina Stichenwirthová, Vojtěch Herman

KVÍTEK OPĚT ROZKVETL 

Je jaro a dětský pěvecký sbor při ZŠ Komen-
ského – Kvítek – již zahájil svoji letošní jarní 
sezónu. Od ledna se zpěváci 5.–9. tříd pilně 
připravovali na soutěžní přehlídku dětských 
pěveckých sborů v  Rokycanech, která se 
konala začátkem dubna. Kvítek si přivezl 
krásné druhé místo. Dětem i  paní učitelce 
Radce Panuškové, která zpěváky doprovází 
na klavír, děkujeme za skvělý výkon.
Stejně jako každý rok se všichni zúčastnili 
třídenního soustředění ve Střelských Hoš-
ticích. Počasí sice moc nepřálo, ale o to více 

Odpoledne proběhla beseda o  Františku 
Nepilovi v sále oblastní charity. Obě besedy 
uspořádala Městská knihovna Horažďovice 
v  rámci projektů „Děti a  čtení“ a  „Senio-
rům Dokořán“ za finanční podpory Minis-
terstva kultury ČR.
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se zpívalo, hrálo a  pracovalo na konečné 
úpravě písní.
Další akcí byl festival dětských pěveckých 
sborů v Sušici „Je kraj, kde voní tráva“, kte-
rý se koná jednou za dva roky. I letos jsme 
rádi přijali pozvání. V  pátek 25. 4. jsme 
vystoupili ve Smetanově sále v Sušici spo-
lu s dalšími sbory z Opavy, Plzně a Sušice. 
Následující den děti svým vystoupením 
potěšily seniory v  penzionu v  Sušici. Sly-
šet sbory, které cestují po světě, je pro děti 
určitě velkým zážitkem a skvělou motivací 
k další práci.
Teď už zpěváky čeká závěrečný koncert 
v  Horažďovicích, na který vás všechny sr-
dečně zveme. Koná se 3. 6. 2014 v  kostele 
sv. Jana Křtitele v Horažďovicích od 18.00 
hod. Těšíme se na vás.

Dana Slepičková a Dagmar Kovačová

SOUSTŘEDĚNÍ SBORŮ 
VE STŘELSKÝCH HOŠTICÍCH 

V  pondělí 14. 4.2014 jsme odjeli do školy 
v  přírodě ve Střelských Hošticích. Konalo 
se tam soustředění dětských sborů Poupat 
a Kvítku ze ZŠ Komenského Horažďovice. 
Celkem nás bylo 73. Byli jsme ubytováni 
v pavilonu A a B, spali jsme po 3 – 5 dětech. 
Stravovali jsme se ve zdejší jídelně. Vařili 
nám dobré jídlo.
V  pondělí a  úterý jsme zpívali dopoledne 
a odpoledne. Poupata zpívala v učebně na-
hoře a Kvítek dole v aule. Ve volných chví-
lích jsme si četli, hráli ping pong a hry nebo 
si povídali. Ven jsme chodili málo, protože 
nám nepřálo počasí. 
Ve středu, v  závěru soustředění, přišly děti 
z  místní školy a  školky. Nejdřív zazpívala 
školka nám a potom my jim. Pak jsme odjeli 
do Horažďovic. Naučili jsme se plno nových 
písniček. Celé tři dny jsme pilně trénovali na 
koncerty, které proběhnou v červnu. 

Tereza a Barbora Koudelkovy
ZŠ Komenského Horažďovice

ČLÁNEK O PRAXI

Není to tak dávno, kdy jsem chodila na Zá-
kladní školu Komenského v Horažďovicích 
jako žákyně a  ještě malé děvče. Nyní však 
již třetím ročníkem studuji na Pedagogické 
fakultě v Českých Budějovicích a právě mě 
čekala praxe. Není divu, že jsem si hned 
vzpomněla na svou „základku“ a  snažila 
jsem se, abych mohla praxi vykonat ve zná-

mém prostředí. 
Úkolem praxe bylo provést na vybraném 
pracovišti Týden zdraví. Základní škola 
Komenského Týden zdravého života každo-
ročně připravuje, proto nebyl problém úkol 
splnit. S  paní učitelkou Buchtovou jsem se 
sešla na konzultaci, přinesla jsem návrhy, 
představu rozvrhu hodin a náplní vyučova-
cích hodin. Byla moc hodná a  ochotně mi 
pomohla svými zkušenostmi dovést mé pří-
pravy na výstupy do fi nální podoby, tímto jí 
také moc děkuji. Dohodly jsme se, že budu 
vyučovat u prvních až třetích tříd. 
Brala jsem postupně třídy do školní ku-
chyňky a ukázala jim, jak by měla vypadat 
správná zdravá svačina. Vysvětlila jsem 
při tom dětem, že není důležité, aby se lí-
bila jen našim jazýčkům, ale i očím. Tvořili 
jsme tedy ze zeleniny na svačiny obrázky. 
Dále jsem děti protáhla při józe pro děti, 
povídala si s nimi o zdravém životním sty-
lu, o  zdravých zoubcích, vytvořili jsme 
při výtvarné výchově nákupní tašky plné 
zdravých potravin a v neposlední řadě jsem 
si s  nimi popovídala o  stolování, protože 
prostředí, ve kterém jíme, má také na náš 
organismus veliký vliv. Vzhledem k  nad-
šeným reakcím při společném svačení 
a spontánním slibům dětí, že takovou sva-
činku udělají hned doma i  svým rodičům, 
dále vzhledem k  darovaným obrázkům od 
dětí, které mám doma vystavené, a zdrave-
ní dětí, když je ve městě potkám, myslím, 
že to nebylo promarněné úsilí, že jsem je 
zaujala, a že jsem trochu přispěla k výchově 
ke zdraví a něco si opravdu odnesly. Mini-
málně já jsem si z toho odnesla zkušeností 
více než dost.

Petra Svačinová

Realizace 
nového projektu 

Střední škola Horažďovice od 1. 3. 

2014 začala realizovat grantový projekt 

CZ.1.07/3.2.02/05.0039 pod názvem Bi-

opotraviny, tradice i  budoucnost země-

dělství a gastronomie. 
Záměrem SŠ Horažďovice je vytvořit a pro-
vést pět vzdělávacích kurzů, z nichž každý 
má pět lekcí po čtyřech hodinách se zamě-
řením na regionální zemědělství a  využití 
biopotravin v  gastronomii a  cukrářství 
s  důrazem na regionálnost jako jeden ze 
způsobů trvale udržitelného rozvoje. Pro 
každý kurz vznikne metodika a  učebni-
ce, která bude pro účastníky kurzu. Kurz 
a  vzniklé materiály budou navazovat na 
znalosti a  dovednosti z  oborů. Cílem je 
obohatit nabídku vzdělávání, přiblížit tyto 
inovativní postupy lidem s  již ukončeným 
vzděláním a rozšířit tak jejich kompetence 
nad rámec jejich znalostí a pracovních zku-
šeností, což zvýší jejich konkurenceschop-
nost a podpoří rozvoj regionu.
Cílovou skupinou jsou pracovníci země-
dělských a  gastronomických oborů pra-
cující v  mikroregionu Horažďovicko, příp. 
Plzeňském regionu. Podmínkou je oborové 
vzdělání, aby náplň kurzu mohla navazovat 
na primární vzdělání a nebylo nutné opako-
vat základy, a  tím zde byl prostor zaměřit 
se rovnou na trendy a  inovace. Moduly se 
dělí do tří oborových oblastí, takže i cílovou 
skupinu dle toho rozdělíme na pracovníky 
oborů, na něž se zaměřují jednotlivé kurzy:
– Cukrářský kurz: 
pracovníci cukrárenských zařízení
– Gastronomické kurzy: 
gastronomičtí pracovníci, kuchaři v  re-

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

  Po - Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
     e-mail: horazdovice@ciao.cz

       3. TÝDEN V ÈERVNU

     16. 6. - 20.6 .  2014
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Biopotraviny, tradice i budoucnost 
zemědělství a gastronomie

Registrační číslo GP: CZ.1.07/3.2.02/05.0039
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stauračních zařízeních, školních jídelnách, 
pomocné síly v kuchyních, barmani, číšníci
– Zemědělský kurz: 
pracovníci v  zemědělství (pracovníci ze-
mědělských společností, ekologických 
farem, zahradnictví), drobní zemědělci 
v regionu (80–200 ha), drobní podnikatelé 
v zemědělství (do 10 ha)
Od března do června 2014 probíhá tvorba 
metodických příruček a  učebnic. Realiza-
ce kurzů je plánovaná od září do prosince 
2014. V některém z dalších čísel Horažďo-
vického obzoru přineseme podrobnější in-
formace o jednotlivých kurzech. 

Akce pro veřejnost 
a tábory 
V  neděli 1. června od 13 hodin proběhne 
v  Otevřeném klubu DDM na zámku le-
tos již druhý turnaj v  oblíbené karetní hře 
MAGIC: The Gathering. Turnaj je otevřený 
hráčům všech věkových skupin i výkonnos-
ti. Dále vás zveme na sobotu 7. června 2014, 
kdy od 11 hodin proběhne v přírodovědné 
stanici další z řady prohlídek pro veřejnost. 
Účastníkům bude umožněno prohlédnout 
si vnitřní i vnější chovy živočichů. 
V prvním červnovém týdnu bude veřejnosti 
otevřena možnost nahlédnout do činnosti 
keramických kroužků – v  keramické dílně 
na zámeckém nádvoří budou od středy 4. 
do pátku 6. června v době od 14 do 17 hodin 
vystaveny ukázky z  praktické tvorby uve-
dených zájmových kroužků. Výstavka bude 
navíc spojena s veřejnou rukodělnou dílnou, 
kde si zájemci budou moci vyzkoušet tvoře-
ní z hlíny, skla či výrobu jednoduché vitráže.
Na všechny naše akce jste srdečně zváni!
Ve věci letních táborů upozorňujeme na ně-
kolik málo volných míst na 1. turnusu tábora 
rodičů s malými dětmi (27. 6.–1. 7.) a posled-
ních cca 10 volných míst na Plácku – táboře 
pro děti a mládež. Poslední dvě místa nabízí 
také příměstský tábor v přírodovědné stani-
ci určený dětem předškolního věku. Propo-
zice a přihlášky k táborům jsou k mání buď 
v zámku, v přírodovědné stanici, anebo jsou 
ke stažení na www.ddm-hd.cz. 

PŘEHLED AKCÍ PRO VEŘEJNOST 
V ČERVNU 2014:

• neděle 1. června od 13.00: MAGIC: The 
Gathering – otevřený turnaj v oblíbené ka-
retní hře, Otevřený klub, zámek
• středa 4. – pátek 6. června od 14 do 17 ho-
din – výstavka tvorby rukodělných krouž-

ků (ZK Keramika, Sklíčko) spojená s  ote-
vřenou dílnou – přijďte si zatvořit s hlínou 
či sklem, dílna keramiky, zámek
• sobota 7. června od 11.00: Prohlídka 
přírodovědné stanice pro veřejnost – další 
z řady již tradičních prohlídek venkovních 
i vnitřních chovů doplněná komentářem
• sobota 14. června od 19 hodin: Kurz la-
tinsko-amerických tanců – pokračování 
tanečních lekcí lektora Pavla Bízka. Ten-
tokráte kromě salsy a  bachaty dojde i  na 
populární brazilský zouk! Kurz čítá 6 lekcí 
o sobotách v červnu a červenci, každá lekce 
trvá 1, 5 hodiny, cena je 600,–/kurz, koná 
se v sále DDM v zámku. Kurz bude zahájen 
při min. počtu 4 párů.
• sobota 21. června od 19 hodin: Kurz la-
tinsko-amerických tanců – SALSA, BA-
CHATA, BRAZILSKÝ ZOUK (2. lekce), 
sál DDM v zámku
• sobota 28. června od 19 hodin: Kurz la-
tinsko-amerických tanců – SALSA, BA-
CHATA, BRAZILSKÝ ZOUK (3. lekce), 
sál DDM v zámku

Projekty
V oblasti mezinárodních projektů pokraču-
jeme s  rekonstrukcí Podbranského mlýna 
v  centrum environmentálního vzdělávání, 
v  květnu byly dokončeny hlavní zednické 
práce a  vznikl nový věnec, který ponese 
krov s  novou střechou. V  průběhu června 
paralelně proběhnou výběrová řízení na 
obsazení míst pedagogů vznikajícího pra-
coviště. V rámci mezinárodního grantové-
ho schématu Comenius Regio navštívila 
naše pedagožka Ivana Faustová spolu se 
zástupci Plzeňského kraje řeckou Krétu, 
v průběhu července přivítáme naopak řec-
kou stranu při její návštěvě České republi-
ky. Cílem spolupráce je výměna zkušeností 
mj. v  oblasti environmentálního vzdělává-
ní, výchovy a  osvěty a  využívání volného 
času dětmi a mládeží v obou zemích. 
Z  projektových aktivit vázaných na národ-
ní či jiné externí zdroje je třeba zmínit náš 
opětovný úspěch při zapojení do soutěže 
o  nejlepší náplň tábora s  environmentál-
ním tématem, kterou organizuje Plzeňský 

kraj. Dotací byl oceněn jeden z  našich pří-
městských táborů organizovaných v  příro-
dovědné stanici. Dále jsme byli podpořeni 
drobnou dotací ve snaze o rozšíření vybave-
ní našeho Otevřeného klubu. V  Programu 
péče o  krajinu, v  jehož rámci každoročně 
usilujeme o  zlepšení přírodních podmínek 
v přírodně cenných či zajímavých lokalitách 
v okolích Horažďovic, budeme letos podpo-
řeni v  managementu lučních společenstev 
vyskytujících se na vápencích v  okolí řeky 
Otavy a  zrealizujeme výsadbu rozptýlené 
zeleně nedaleko Velkého Boru. Konkrétně 
půjde o výsadbu aleje podél využívané polní 
cesty – dřevinný doprovod cesty bude tvo-
řen necelou sedmdesátkou ovocných stro-
mů (švestky, hrušně, třešně, ale např. i slad-
koplodý jeřáb), projekt budeme realizovat ve 
spolupráci s obcí Velký Bor, která projekto-
vý záměr uvítala a podpořila.
Příjemné červnové dny přeje 

Tomáš Pollak, ředitel DDM.

Základní 
umělecká škola
V  minulém čísle jsem vás informoval 
o  úspěchu v  celostátní výtvarné soutěži 
„Kniha a  já“ ve Znojmě. Krátce po tomto 
úspěchu přišla další skvělá zpráva. Žáci 
výtvarného oboru se zúčastnili 42. mezi-
národní dětské výtvarné výstavy Lidice 
2014, do které bylo letos přihlášeno rekord-
ních 27 868 prací ze 177 zemí světa. Jedno 
z  čestných uznání získala také sedmiletá 
Anna Kotišová, což je obrovský úspěch 
a  my všichni moc gratulujeme. Oceněná 
práce bude vystavena v  Lidické galerii do 
31. 10. 2014.
V  uplynulých týdnech jste mohli navštívit 
v  kině Otava absolventskou výstavu „Dvě 
tváře velkoměsta“. V  současné době na 
stejném místě probíhá výstava „Já sám“, 
na které uvidíte práce mladších žáků VO. 
Na konci dubna se žáci LDO zúčastnili 
přehlídky „Tartas Dobřany 2014“. Účast 
na této přehlídce byla jistě velmi přínosná 
a získané poznatky se určitě projeví v další 
práci našeho LDO.
Jaká další vystoupení nás čekají? V pondělí 
9. 6. se v Sušici zúčastníme koncertu 5 ZUŠ 
okresu Klatovy. V  sobotu 14. 6. vystoupí 
fl étnový soubor na „Přehlídce komorních 
souborů“ v  Dýšině. 17. 6. vás všechny sr-
dečně zvu na tradiční „Závěrečný koncert“ 
(od 16.00 hodin v  hotelu Prácheň) a  po-
sledním vystoupením bude účast na „Slav-
nostech Kaše“ (sobota 21. 6.). 
Ve čtvrtek 5. 6. se od 15.00 do 17.00 ho-
din uskuteční talentové zkoušky pro nové 

Plácek pro rodiče v  roce 2013. Letos jsme 

pro velký zájem otevřeli tábor pro rodiče 

s malými dětmi ve 2 turnusech
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uchazeče o  studium na naší škole. Na na-
šich webových stránkách www.zus.horaz-
dovice.cz si můžete stáhnout a vyplnit „Žá-
dost o  přijetí“. Vyplněnou žádost přineste 
k  talentové zkoušce (případně vyplníte 
na místě). U  talentové zkoušky si ověříme 
předpoklady pro studium jednotlivých 
oborů na naší škole. Na základě bodového 
hodnocení bude sestaveno pořadí uchaze-
čů. Následně bude na vchodových dveřích 
do budovy školy a našich webových strán-
kách vyvěšen seznam přijatých uchazečů. 
Jedna zásadní změna se bude týkat i stáva-
jících žáků. Zákonní zástupci žáků, kteří 
splňují podmínky postupu do vyššího roč-
níku, musí ve všední dny mezi 10. a 20. 6. 
přijít osobně v  odpoledních hodinách do 
ZUŠ podepsat „Matriční list“. Bez tohoto 
podpisu nebudou žáci zaregistrování ke 
studiu pro příští školní rok. Dodržte tedy 
výše uvedený termín. Po tomto termínu ne-
můžeme zajistit volné místo ke studiu. 

Mgr. Martin Petrus

SPOLKY 

Sbor 
dobrovolných hasičů
První hasičský časopis. Dne 25. dubna 1878 
vyšlo v  Klatovech z  tiskárny Maxmiliána 
Čermáka první číslo prvního českého ha-
sičského časopisu s  názvem „Český hasič“ 
s  podtitulem „Časopis věnovaný zájmům 
hasičským a  pojišťovacím“. V  témže dni, 
měsíci a roce byl založen i náš hasičský sbor. 
Časopis vycházel dvakrát měsíčně, vždy 10. 
a  25. dne v  měsíci. Vydával jej a  redigoval 
Václav F. Kohl. Od VI. ročníku časopis vy-
cházel pod redakcí Maxe Čermáka. V polo-
vině roku 1892 převzal redakci Jan Tarantík. 
Začaly oslavy 150 let českého dobrovolné-
ho hasičstva. V pátek 25. dubna se v Centru 
hasičského hnutí v  Přibyslavi konalo jarní 
shromáždění starostů okresních sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska (SH ČMS). 
Starosta Ing. Karel Richter v úvodu přečetl 
průběžnou zprávu o  činnosti výkonného 
výboru SH ČMS od posledního shromáž-
dění okresních starostů. Připomněl, že 
sdružení vstoupilo do období příprav pá-
tého sjezdu sdružení, který se bude konat 

4.–5. července 2015 v  Pardubicích. Ve 
svém vystoupení informoval o přípravách 
nadcházejících oslav. Zmínil se také o vy-
dání poštovní známky (13 Kč), která vyšla 
5. března. Ta byla vyrobena pro datum 25. 
dubna 2014 v souvislosti s vyhlášením za-
hájení oslav 150 let českého dobrovolného 
hasičstva. V období čtyř měsíců proběhne 
řada akcí. Hlavním bodem bude slavnost-
ní den 24. května v  místě založení první-
ho českého sboru dobrovolných hasičů ve 
Velvarech. 
Tomu bude předcházet VI. historická 
propagační jízda (V. startovala loni u nás 
31.  května), která bude mít dvě etapy. 
První 17.  května z  Hrádku nad Nisou do 
Chrastavy a  druhá 18. května po trase 
Liberec – Jičín. Etapa třetí se pojede 24. 
května a  její trasa povede z  Mělníka do 
Velvar. Tato celá jízda bude výjimečná tím, 
že hned na startu budou naši kolegové ha-
siči z Polska a Německa, a tím se stane tře-
tí mezinárodní jízdou. 
Ještě uvádím přehled dalších větších akcí, 
které se rovněž uskuteční v  rámci oslav 
150. výročí založení českého hasičstva. Ve 
dnech 6. a 7. června se koná VI. celorepub-
likový sraz hasičstva a  historické hasičské 
techniky na výstavišti Zahrada Čech v  Li-
toměřicích. 14. června bude v  Klatovech 
III. celorepublikový sraz a  soutěž parních 
stříkaček. Mistrovství světa v  požárním 
sportu ve Svitavách se odehraje ve dnech 
13.–23. července. Přibyslavské letiště zase 
bude dějištěm IV. největšího setkání hasičů 
a  automobilů v  sobotu 30. srpna pod ná-
zvem PYRO CAR 2014. K vidění bude přes 
300 různých hasičských automobilů. 
Profesionální hasiči v  Brně slaví také 150 
let. Propagátorem se tehdy stal obecní rada 
Alois Herthl, který od 50. let 19. století před-
kládal obecní radě zprávy o požárech a stále 
usiloval o  založení placeného hasičského 
sboru. Herthlův návrh byl schválen v  pro-
sinci 1863. Na jaře 1864 už tvořilo sbor šest 
mužů (kominík, zedník, 2 tesaři, 2 muži 
k  obsluze stříkačky) a  prvním velitelem – 
cvičebním mistrem – byl příslušník vídeň-
ského hasičského sboru. Sídlem sboru byla 
nynější stará radnice. Mnoho času uteklo od 
dob jednoduchých stříkaček a koněspřežek. 
Letošní výročí není zajímavé pouze uplynu-
lými roky, ale také symbolickou 150, kterou 
mají hasiči na svých vozech.
Klub zasloužilých hasičů (ZH) okresu Kla-
tovy byl založen v  roce 1997. Aktiv ZH se 
konal 24. dubna ve vinárně hotelu Rozvoj 
Klatovy. Členové jsou informováni o  veš-
keré činnosti na poli hasičském. I  když se 
jedná v podstatě o hasiče „ve výslužbě“, ne-
lze říci, že mají slabou, či dokonce žádnou 
činnost. Stále se zapojují do práce v odbor-
ných radách, aktivně se podílejí na přípravě 
a  organizaci soutěží na různých úrovních 
a  na dalších kulturních a  společenských 

akcích pořádaných okresním sdružením, 
okrsky i  samotnými sbory. Mimo to orga-
nizují také vlastní akce, a  to každoroční 
setkání všech členů aktivu a již tradičně po-
řádají svoje zájezdy. Letos je naplánován do 
Plzně, kde navštívíme Zpč. muzeum, mu-
zeum osvobození a synagogu 11. září a pro 
ZH s titulem bude krajské setkání v Maně-
tíně 16. září. Klub má v současné době přes 
300 členů a  z  toho je asi 40 nositelů titulu 
ZH a v celém kraji je jich 109. 

Karel Halml 

Z jarní části výcviku 
naší zásahové 
jednotky sboru 
dobrovolných hasičů
Členové jednotky absolvovali výcvik v pou-
žívání dýchacích přístrojů. Teorie proběhla 
na hasičské stanici v Horažďovicích, praxe 
na výcvikovém polygonu v  Plzni. Cvičný 
polygon simuluje zásah hasičů v dýchacích 
přístrojích. V místnosti pro fyzickou zátěž 
hasiči musí nastoupat určitou výšku na ne-
konečném žebříku, dále provést daný počet 
zvednutí 15 kilového kladiva po vymezené 
dráze a  ujít nebo uběhnout určenou vzdá-
lenost po zvedajícím se běžeckém pásu. To 
vše v  zásahových oděvech, v  přílbě, mas-
ce a  s  10 kg vážícím dýchacím přístrojem. 
Po této rozcvičce hasiči absolvují labyrint 
sestavený z  drátěných klecí, vybavený 
různými překážkami, zúženými prostory 
a  skrytými vstupy. Hasič by měl absolvo-
vat postup tímto cvičným polygonem bez 
osvětlení, pouze po hmatu.
Dalším praktickým výcvikem byl pohyb 
hasiče po třicetimetrovém žebříku. Členo-
vé jednotky cvičili výstup na žebřík v  dý-

HASICSKÉ HASICSKÉ 
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chacím přístroji. Na žebřík měli za úkol 
dopravit požární hadici s  proudnicí. Celý 
výstup a sestup hasiče jistil další člen jed-
notky pomocí horolezecké techniky.
Nezapomínáme ani na základní postu-
py při zdolávání požárů. Jednotka cvičila 
s požárními čerpadly a procvičovala takti-
ku zdolávání požáru různými druhy požár-
ních proudnic.
Dále byl pro jednotku pořízen dopravní 
automobil WV Transporter 1,9 Passenger 
s  celkovou přepravní kapacitou 9 osob. 
Ten nahradil starý automobil značky AVIA 
A30, který nevykazoval potřebnou pro-
vozní a  především potřebnou zásahovou 
a  podpůrnou spolehlivost. Jednotka tak 
získala do svého majetku nový moderní 
dopravní automobil, který bude jednotce 
sloužit k přepravě hasičů k zásahům, pod-
poře při zásazích, kalamitách, školeních 
atd., ale i  k  přepravě na soutěže, včetně 
mládežnických družstev, a  k  zabezpečení 
krizového řízení.

Velitel JPO III SDH
Karel Štěpán

Den otevřených dveří 
HZS a JPO III SDH 
Horažďovice
Hasičský záchranný sbor, Požární stanice 
Horažďovice a  Jednotka požární ochrany 
III SDH Horažďovice vás srdečně zve na 
Den otevřených dveří u  příležitosti pro-
běhlého svátku svatého Floriána – patro-
na hasičů**, který se bude konat v  neděli 
dne 1. června 2014 od 9.00 do 15.00 hodin 
v areálu požární stanice HZS Horažďovice, 
Loretská 235, Horažďovice.
Pro návštěvníky jsou připraveny v  10.00 
a 13.30 hodin komentované ucelené bloky 
ukázek vybavení a  činnosti profesionál-
ních a  dobrovolných hasičů. Dále budou 
po celý den statické ukázky techniky a vy-
bavení HZS a  JPO III SDH Horažďovice 
s možností prohlídky celé stanice.
Těšíme se na vaši návštěvu.

Velitel PS HZS Horažďovice, 
npor. Mgr. Petr Papoušek

Velitel JPO III SDH Horažďovice, 
Karel Štěpán

** Svatý Florián je považován za patrona 
profesí, které souvisejí s  ohněm – hasičů, 
hutníků, kominíků, hrnčířů či pekařů. 
V ikonografi i je představován obvykle v ob-
lečení římského důstojníka s  nádobou na 
hašení, případně přímo hasící požár. Jeho 
kult byl značně rozšířen i v českých zemích 
a  jeho sochy se budovaly na ochranu proti 
požáru. Katolická církev si jeho památku 
připomíná 4. května.

Plamen 
– Červené Poříčí
17. 5. 2013
V sobotu 17. května jsme se zúčastnili jar-
ního kola soutěže Plamen, tentokrát v Čer-
veném Poříčí. Na soutěž jsme sestavili 
jedno družstvo mladších (do 11 let) a jedno 
družstvo starších. Celkem přijelo 17 druž-
stev v mladší kategorii a 40 týmů v katego-
rii starších.

V  sedm hodin ráno jsme již vyráželi z  ho-
ražďovické hasičárny. V  půl deváté všech-
na družstva nastoupila a vyslechla si slav-
nostní zahájení soutěže. V devět jsme se již 
řadili na první soutěž, kterou byla štafeta 
4×60 m. V  této disciplíně soutěžící pře-
konávají lávku, překážku nebo bariéru, 
přenášejí hasicí přístroj a  připojují hadice 
k  rozdělovači. Oba pokusy mladších i  oba 
pokusy starších proběhly bez větších ob-
tíží a  mohli jsme se přesunout na další 
stanoviště, kterým byl obávaný požární 
útok. Obávaný proto, že každé družstvo 
má jediný pokus a  i  malá chybička může 
hodně pokazit. Všechno se nám povedlo, 
jak mělo, a  mladším se podařilo nastříkat 
3. nejlepší čas ve své kategorii. Následoval 
útok CTIF. Ani tato disciplína se neobešla 
bez drobných nedokonalostí, za které jsme 
sice získali trestné body, ale na naši obhajo-
bu musím říci, že polovina týmů disciplínu 
nesplnila vůbec. Jako poslední nás čekala 
štafeta dvojic. Každé družstvo mělo dva 
pokusy a zde musím vyzdvihnout absolut-
ně nejrychlejší čas v mladší kategorii. 
Když jsme měli všechny štafety a  úto-
ky odběhnuté, potřebovali jsme vyplnit 
čas. V  nedaleké stodole zrovna probíhala 
výstava vampírů. S  nejistotou a  možná 
i  strachem jsme překračovali práh dveří. 
Výstava naštěstí byla jen statická a  ne tak 
děsivá, jak jsme očekávali, nikde na nás 
nic nevyskočilo, proto jsme se po chvilce 
osmělili a  troufl i si podívat se na Drákulu 
i  vlkodlaka. Poté jsme se odebrali na ná-

dvoří zdejšího zámku, kde nám čas zkrátila 
klatovská šermířská skupina. Mohli jsme si 
vyzkoušet brnění, střelbu kuší nebo jsme si 
mohli prohlédnout různé starověké před-
měty a  hádat, k  čemu asi sloužily. Násle-
dovalo divadlo, kde jsme mohli obdivovat 
šermířské a bojové umění skupiny. 
Nastal čas vyhlašování. Všechna družstva 
nastoupila a  dychtivě očekávala výsledky. 
Do celkového pořadí se započítávaly nejen 
čtyři disciplíny z tohoto klání, ale také dvě 
soutěže z podzimního kola, které se konalo 
u nás v Horažďovicích. V kategorii starších 
jsme se umístili na 25. příčce, družstvo 
mladších obsadilo 2. místo. Děti dostaly 
stříbrné medaile a do síně slávy nám přibyl 
krásný stříbrný pohár. Gratulujeme a těší-
me se na blížící se tábor i na další soutěže.
Foto ze soutěže: http://sdhhd.rajce.idnes.
cz/Plamen_2014_Cervene_Porici

Mgr. Marie Zahálková

Klub „Nebuď sám“ 
V  našem klubu „Nebuď sám“ na červen 
připravujeme celou řadu zajímavých akcí. 
Tímto vás srdečně zveme a  přejeme všem 
příjemnou zábavu. 
2. 6. pondělí – Baduan Jin – příjemné re-
laxační cvičení pro každého. Společenská 
místnost (ve 4. patře) DPS Palackého od 
9.00 hod. Projekt „Seniorům dokořán“. 
2. 6. pondělí – Koncert Velkoboru – opět 
k nám zavítá chrámový pěvecký sbor Velk-
obor. Vystoupení se bude konat v hale DPS 
Palackého 1061 od 17.00 hod. 
3. 6. úterý – Posezení s harmonikou – jako 
každý měsíc nám k tanci i poslechu zahrají 
oblíbení Úterníci. Jídelna DPS Palackého 
v 15.00 hod. 
4. 6. a každou další středu – Turnaj v žo-

líkách – zábavná karetní hra, která nikdy 
neomrzí. Společenská hala DPS Loretská 
1069 od 10.00 hod. 
9. 6. pondělí – Holky v  akci – a  znovu se 
pustíme do pečení sladké, možná i  slané 
pochoutky, ale určitě potěšíme naše chuťo-
vé pohárky. Začínáme ve 13.30 hod v jídel-
ně DPS Palackého. 
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10. 6. úterý – Soubor Kvítek – dopoledne 
vám zpříjemní zpěvem děti ze souboru Kví-
tek. Vstupní hala v DPS Palackého 1061 od 
10.00 hod. 
11. 6. středa – Výlet do Bechyně – tento-
krát navštívíme lázeňské město Bechyni, 
které nás okouzlí svou atmosférou a  pa-
mátkami. Odjezd v 7.30 hod od DPS 1061 
Palackého. Zájemci hlaste se v  kanceláři 
OCH. Telefon: 376 512 596. 
17. 6. úterý – Aby tělo nebolelo – beseda 
s  fyzioterapeutkou Miroslavou Jordáno-
vou, která ráda zodpoví všechny vaše otáz-
ky. Společenská místnost (ve 4. patře) DPS 
Palackého od 14.00 hod. 
18. 6. středa – Vzájemné ovlivňování léků 

s  léky, potravinami a  bylinkami – nejen 
poučná, ale velmi milá přednáška paní 
Adamcové, která je připravena na vaše 
otázky. Společenská místnost (ve 4. patře) 
DPS Palackého od 14.00 hod. 
23. 6. pondělí – Kustovnice čínská – spo-
lečně se dozvíme o léčbě touto znovuobjeve-
nou bylinou a o produktech z ní, které vám 
přiblíží slovem i  promítáním paní Chadra-
bová. Začátek ve 14.00 hod ve společenské 
místnosti (4. patro) DPS Palackého. 
25. 6. středa – Letní Ostrov – Procház-
ka kvetoucím anglickým parkem Ostrov 
s uklidňující atmosférou zpěvu ptáčků a šu-
mící Otavy. V případě potřeby zajistíme od-
voz méně mobilním jednotlivcům – hlaste 
se předem. Odchod od DPS Palackého ve 
13.00 hod. 
Telefon: 376 512 596 
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve 
spolupráci s  Městskou knihovnou Horaž-
ďovice za fi nanční podpory Ministerstva 
kultury ČR. 

Změny v pečovatelské 
službě Oblastní 
charity Horažďovice
Rádi oznamujeme, že od dubna 2014 roz-
šiřujeme dobu poskytování pečovatelské 
služby (pomoc a  zajištění základních hy-
gienických potřeb; pomoc při oblékání, 
přesunu na vozík nebo na lůžko, pomoc při 
použití WC; zajištění stravovacích potřeb; 
zajištění základního chodu domácnosti – 
úklid, nákupy; praní a žehlení prádla včet-
ně drobných oprav; pochůzky a  doprovod 
dle potřeb).
V pracovní dny poskytujeme službu v době 
od 7.00 do 19.30 hod. a o víkendech a svát-
cích v době 7.00–13.00 hod. 
Zájemci o  tuto službu nás mohou kontak-
tovat na telefonním čísle 376 512 596 nebo 
605 975 551 (p. Brůžková).

Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice 

„V pěstounské rodině 
jsem doma“ 
Zajímají vás příběhy dětí, které by mohly žít 
v  rodině, ale přesto zůstávají v  zařízení pro 
děti se zdravotním postižením? Napadlo vás 
stát se pěstounem a jste zvědaví, co všechno 
takové rozhodnutí přinese? V  roce 2014 po-
kračuje kampaň V  pěstounské rodině jsem 
doma a  i  letos je jejím cílem zvát příznivce, 
zájemce a širokou veřejnost na pravidelná se-
tkání k  otázkám pěstounské péče. Přijďte se 
dozvědět víc dne 12. 6. 2014 od 17 hod. Setká-
te se s pěstouny a s lidmi, kteří je doprovázejí.
Těšíme se na vás v  čajovně Čajokraj, Hav-
líčkova 46, Horažďovice.
Tým ADITE pro náhradní rodiny, Diakonie 

Západ, www.diakoniezapad.cz a Centrum 
pro dítě a rodinu LATUS.

Skautské středisko 
Prácheň 
ZÁVOD VLČAT A SVĚTLUŠEK: 
OSTROV POKLADŮ

V  sobotu 17. května se v  Horažďovicích 
uskutečnilo okresní kolo Závodu vlčat 
a  světlušek. Malí bojovníci ukázali své do-
vednosti ve fyzické zdatnosti, zručnosti, vě-
domostech, orientaci v přírodě i zdravovědě. 
1. místo si vybojovalo horažďovické druž-
stvo světlušek i  vlčat, 2. místo získaly svět-
lušky a  vlčata z  Hlavňovic. Na 3. místě se 
umístilo další družstvo horažďovických 
světlušek. V kategorii vlčat si 3. místo odvez-
la Sušice. Družstva na 1. a 2. místě postupují 
do krajského kola. Blahopřejeme postupu-
jícím! Děkujeme všem účastníkům za sta-
tečnost při nepříznivém počasí a  vzornou 
reprezentaci. Dále děkujeme všem organi-
zátorům za důkladnou přípravu a  hladký 
průběh závodu!
Krajské kolo Závodu vlčat a  světlušek se 
uskuteční 14.–15. června 2014 v  Rokyca-
nech. Věříme, že naše oddíly opět předve-
dou skvělý výkon.

Štěpánka Purschová

Pirátská posádka na Ostrově pokladů

PS Prácheň (Otaváci) 
JARNÍ POCHOD 

V  sobotu 26. 4. 2014 PS Prácheň pořádala 
„Jarní pochod“ pro své členy a širokou veřej-
nost a k naší velké radosti se zúčastnila i PS 
Otava Sušice. 
Začínalo se na nádraží v Horažďovicích, kde 
se sešla velmi početná skupina procházko-
vých příznivců, která vyšla po předem vy-
značené cestě. Trasa byla vedena ke kapličce 
u  Svaté Anny, tam na všechny čekalo první 
stanoviště, které mělo rozšířit znalosti zachá-
zení s kompasem. Po dokončení úkolu jsme 
se vypravili přes další stanoviště do malebné 
vesničky Kozlov, kde byl čas na malé občerst-
vení. Další příjemnou a  vzdělávací přestáv-
kou byla stálá expozice voroplavby Muzea 
řeky Otavy ve Střelských Hošticích. Naše 
poslední zastávka byla na vršku Dominka 
u Střeských Hoštic u pomníku 3 ruských za-
jatců zavražděných Němci v roce 1945. Z to-
hoto pietního místa jsme se vydali na cestu 
domů přes Horažďovice Předměstí. Přes ran-
ní mlhu se nám počasí vydařilo a myslím, že 
jsme si to všichni krásně užili. 

PS Prácheň Horažďovice

Schůze ZO SZP 
Horažďovice
13. 5. 2014 V HORAŽĎOVICÍCH.
Členové ZO SZP v  Horažďovicích se sešli 
13. května 2014 v  Kulturním domě v  Ho-
ražďovicích na své členské chůzi. Toto jar-
ní setkání nebývá jen klasická schůze, ale 
také příjemné posezení s přáteli. Členové si 
poslechnou informace nejen od pozvaných 
hostů, ale i ze své základní organizace.
Tentokrát byla pozvána Městská policie Ho-
ražďovice. Dostavil se strážmistr Žíla Karel 
a stráž. Špatná Blanka. Pan strážmistr vel-
mi pěkně mluvil o práci policie. Nás seniory 
a  zdravotně postižené poučil, jak se máme 
zachovat v okamžiku, kdy nás osloví nezná-
mý a příliš vlezlý člověk, nebo dokonce do-
stane-li se do našeho bytu. Jaké mohou být 
z  toho následky. Požádal nás také o  spolu-
práci a pomoc. Abychom měli oči otevřené, 
a bude-li to třeba, upozornili policii. 
Navštívila nás také mediátorka a  rodinná 
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poradkyně Ing. Pavla Králová. Nastínila, 
jak je důležité poradit se s  pojišťovacím 
poradcem, aby při případném plnění nebyl 
klient poškozen.
Dalšími hosty byl předseda SZP Šumava 
Klatovy Edmond Póč a  paní místopřed-
sedkyně Lajpoldová Zdena. Pan předseda 
pochválil ve svém příspěvku nejen průběh 
schůze, ale i činnost organizace. Dále hovo-
řil o významu SZP, že naším úkolem je lidem 
pomáhat. Opět proběhne několik rekon-
dičních pobytů v  Podhájské na Slovensku 
a v září týdenní pobyt v lázních Bechyně. 
Ze zprávy o  činnosti ZO SZP se členové 
dověděli, co na nás čeká během roku. Za-
čínají se prodávat permanentky do divadla 
v Horažďovicích. Na začátek června výbor 
organizace zajistil členům týdenní rekon-
diční pobyt v  lázních Bechyně. 16. června 
se uskuteční jednodenní zájezd na Šumavu 
pod názvem,,Poznej šumavskou přírodu 
i historii“. Některé členky se připravují na 
výstavu a  soutěž rukodělných prací v  Kla-
tovech,,Ten dělá to a ten zas tohle“. V před-
chozích letech byly naše účastnice úspěšné.
Naše organizace je největší hned po Klato-
vech se 166 členy. Finanční rozpočet by se 
neobešel bez sponzorů. Bez jejich pomoci 
by se naše činnost utlumila na minimum. 
Proto nechybělo veřejné poděkování ho-
ražďovickým fi rmám, přispívajícím OÚ 
a Městskému úřadu Horažďovice. 
Našim jubilantům, kteří oslavili svá vý-
znamná životní výročí, jsme popřáli přede-
vším zdraví, pohodu a úsměv na líci. Jubi-
lanti dostali kytičku a malý dáreček. Jedna 
z jubilantek oslavila krásných devadesát let 
– paní Levá Žofi e! Člena, který se nemůže 
zúčastnit ze zdravotních důvodů, navštíví 
členka výboru v místě bydliště.
Ukončení bylo při kafíčku. Poděkování 
patřilo všem členům za účast, hostům za 
hodnotné příspěvky a  paní Mužíkové za 
zdarma zapůjčené prostory.

Za výbor SZP Horažďovice: 

Behenská Božena

ZAJÍMAVOSTI

Fejeton
Tak jsem vám v sobotu navštívila závěrečný 
večerní koncert pěveckých sborů v  Horaž-
ďovicích v  kostele svatých Petra a  Pavla. 
A propos, naprosto úžasný zážitek, obzvláš-
tě Vivaldiho Gloria v doprovodu plzeňského 
orchestru, něco skvělého při čem se lehce 
zapomene i  dýchat. Protagonisté zpívající 
i hrající mi snad prominou, že se více nebudu 
zabývat jejich výkony, byť by si to zcela jistě 
zasloužili. Doufám, že o to se postará někdo 
jiný. Neboť bych se ráda podělila i o další zá-
žitek, jejž jsem si z toho večera odnášela. Pa-
trně pořadatelé ve chvílích tvorby programu 
neměli ani tušení, co vše se jim pod značkou 
all inclusive povede nabídnout.
Před koncertem postávám v  kostele a  vy-
bírám si místo, kam že se posadím, když 
vtom se ke mně přiřítí slečny ve žlutých 
trikách. Pořadatelky, není divu, že mají tak 
na spěch, ale ony se zastaví a rozčileně nad 
čímsi diskutují. Zpozorním, ač mne slušné 
vychování upozorňuje hrozícím zdviže-
ným prstem, že něco takového se prostě 
nesluší, a v okamžiku, kdy dialog graduje, 
se zděsím, když přímo před oltářem z něž-
ných úst mladé slečny jadrným hlasem, 
za který by se nemusel stydět ostřílený 
štamgast hospůdky čtvrté cenové katego-
rie, vypadl výraz vskutku nehodný místa 
i  příležitosti. Bezděky jsem si vzpomněla 
na text o  paní učitelce, která dala žákům 
napsat úvahu nad možná pro někoho po-
někud kontroverzním tématem, nicméně 
jak patrno, tématem, který naše děti běžně 
řeší, nebojí se a  nepociťují kouska studu 
podobné části lidského těla v poněkud vul-
gární úpravě interpretovat na veřejnosti. 
Proč tedy tolik povyku pro nic? Proč na-
jednou chceme posílat na pranýř učitelku, 
která se pokusila přimět své žáky zamyslet 
se nad významem slov a  myšlenek, která 
s  lehkostí vypouštějí ze svých úst, aniž by 
se zamysleli nad jejich dopadem? Naše děti 
nejsou špatné, jen jsou postiženy dobou, 
možná celkově „blbou náladou“. Každo-
pádně předpokládám, že škola nerozšířila 
výukový vzdělávací plán vyjmenovaných 
slov o  vulgarismy, či si snad budu naopak 
muset obzory rozšířit já? 
Tahle krátká, leč o to více znepokojující epi-
zodka mne nutí k zamyšlení, kde že je naše 
děti berou? Nepozapomněli jsme jako ro-
diče naučit sluníčka naší budoucnosti sluš-
nému chování a úctě? Promysleme bedlivě 
další kroky, nežli někdo z  nás první hodí 
kamenem...

Řehtání
ANEB OBNOVENÍ TRADIČNÍ 
VELIKONOČNÍ OBCHŮZKY 
V HORAŽĎOVICÍCH

Pro děti z okolí Okružní ulice jsme se roz-
hodli obnovit tento velikonoční průvod uli-
cemi, nejen aby se mezi sebou poznaly, ale 
abychom pro ně obnovili tuto již téměř za-
pomenutou tradici. Jak se později ukázalo, 
ani poměrně velká část obyvatel tuto tradi-
ci neznala, a tak se součástí naší procházky 
stalo i osvětlení této zajímavé tradice.

Chlapecká velikonoční obchůzka s  hlučí-
cími nástroji, tzv. řehtačkami, nazývaná 
ŘEHTÁNÍ, je odvozená z  liturgie pašijo-
vého týdne, kdy v kostelích od „Gloria“ na 
Zelený čtvrtek do „Gloria“ na Bílou sobotu 
umlknou zvony, „odletí do Říma“, a  jejich 
zvuk nahradí hrkání trakařů. Řehtání řadí-
me k jarním rituálům s očistnou a ochran-
nou funkcí, jako je třeba rituální umývání 
na Velký pátek. Za tento úkon „bílé magie“ 
chlapcům příslušela náležitá ODMĚNA. 
Na řehtání jsme stejně jako v jiných obcích 
vyrazili po tři dny Svatého týdne, tj. od Ze-
leného čtvrtka do Bílé soboty. Průvod uli-
cemi jsme zahájili ve čtvrtek 17. 4. v 18.00 
a pokračovali v pátek v 8.00, 12.00 a 18.00. 
V  sobotu ráno pak děti obešly všechny 
domy a za koledu dostaly výslužku. 
Celé akce se účastnilo v  průměru 12 dětí 
za doprovodu rodičů, jedna obchůzka nám 
trvala cca 30 minut, a i když páteční poča-
sí nebylo nikterak příjemné, děti si řehtání 
myslím velice užily a  ze sobotní koledy si 
přinesly plný koš všelijakých dobrot.
Všichni se již těšíme na příští rok, kdy se 
třeba do průvodu přidají další sousedé 
a hlavně jejich děti!

Za rodiče Renata Chod 

Medardova kápě 
a období blesků
V neděli 8. června nás „navštíví“ Medard. 
Jistě všichni známe lidovou pranostiku, 
která praví: „Medardova kápě, čtyřicet 
dní kape“. Osmý červen by tak měl být 
předzvěstí dlouhé řady deštivých dní. Me-
teorologové potvrzují, že v  tomto období 
často nastává na našem území příliv vlh-

OHLASY ČTENÁŘŮ

APRÍLOVÝ ŽERT 

Ano, opravdu považuji za „aprílový žert“ (ale 
nepovedený) uvedení Eduarda Šimona mezi 
horažďovické osobnosti. Komunista, který se 
pilně angažoval při zakládání JZD a potlačo-
vání náboženských svobod. Učitel – norma-
lizátor, který tvrdě „kádroval“ 14–15leté děti 
ohledně jejich dalšího studia. Plagiátor, který 
se podepisoval jako autor. Protestuji, aby ten-
to člověk byl řazen mezi opravdové osobnosti 
našeho města! Ztrácíme paměť?

Josef Valvoda st.



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 5/2014 | 16

kého oceánského vzduchu a vlivem toho pak 
nastupuje deštivé počasí. Mnohem častěji se 
ale Medard projevuje mírným ochlazením, 
které nastává právě koncem první červnové 
dekády. Medard je mužské jméno germán-
ského původu a v dnešní době u nás není pří-
liš oblíbené, patří spíše k opomíjeným. 
Letos již za sebou máme první bouřky. 
Víte však, co vlastně taková bouřka je a jak 
vzniká? Je to meteorologický jev, který v na-
šich končinách můžeme pozorovat hlavně 
v  horkých letních měsících. Je to soubor 
elektrických, optických a  akustických jevů 
vznikajících mezi oblaky navzájem nebo 
mezi oblaky a  zemí. Akustickým projevem 
bouřky je hrom, který je neškodný, vzniká 
prudkým zahřátím a  rozpínáním vzduchu 
na dráze blesku. Optickým jevem je blesk. Je 
to výboj atmosférické elektřiny. Ten již však 
tak neškodný jako hrom není. Objektem, 
který blesk zasáhne při své cestě k  zemi, 
prochází proud až 20 000 ampér a  teplota 
uvnitř blesku dosahuje až 30 000° C. 
Nyní víme, co bouřka je, důležité je však i vě-
dět, jak se vyhnout nepříjemnému setkání 
s ní. Pokud vás bouřka překvapí v přírodě, je 
potřeba rozhodně se vyhnout pobytu na roz-
lehlých pustých pláních, není vhodné zdržo-
vat se v blízkosti osamocených stromů nebo 
vodních ploch, nedoporučuje se ani telefo-
novat nebo držet v ruce předměty s kovovou 
konstrukcí, například deštník. Zastihne-li 
vás bouřka doma, je vhodné vypojit elek-
trické spotřebiče ze zásuvek a pokud možno 
nezdržovat se v jejich blízkosti.

Karel Halml

Půl roku sucha
Ono to člověku ani nepřijde, ale už půl roku 
pořádně nezapršelo. Naposledy loni 10. lis-
topadu večer 17 mm. A  od té doby jsme 
rádi za každých pár mm dešťových srážek. 
(Pravda, ve čtvrtek 1. 5. nad Horažďovice-
mi prohučela bouřka (17 mm), ale plošný 
rozsah deště byl malý. Ani déšť 17.–20.  5. 
(23 mm) nic nezměnil. Vláha zůstala v po-
vrchové vrstvě a na řekách ani v pramenech 
se výrazněji neprojevila.)
Tedy: zatímco loni za první čtyři měsíce 
roku napršelo a nasněžilo 174 mm, letos od 
ledna do dubna jen 66 mm. Takže v  půdě 
chybí už minimálně 100 mm srážek. Což je 
prosím 100 litrů na každý m2, či 10 kbelíků, 
chcete-li. Během zimy se nedostatek vláhy 
moc neprojevoval, neboť při nízkých teplo-
tách byl jen malý výpar. Ale teď to bude jiné. 
Pomalu nastává teplé letní počasí, a nepři-
jde-li změna, bude už sucho nepříjemně 
dotírat. Na vegetaci zatím nic vidět není. 
Ale vodní toky i podzemní stavy vod už bijí 
na poplach. Otava dle nejbližších měrných 
stanic ČHMÚ (Sušice, Katovice) je jen těs-
ně nad hranicí sucha. Dá se říci, už nyní 

sotva na nízkých letních stavech. Hladina 
hydrologického vrtu v Horažďovicích – Ja-
rově je dokonce již pod hranicí sucha. Na 
dlouhodobý deficit srážek reaguje také hlu-
binný pramen u Svaté Anny. Od ledna po-
klesla jeho vydatnost už o třetinu – k 10. 5. 
t. r. dával jen 2,1 litru za sekundu, ačkoli by 
mu tou dobou slušely přibližně 3–4 litry za 
sekundu. Tak nízký stav už nebyl zazname-
nán přes 5 let – naposledy 21. 2. 2009. I to 
o něčem svědčí.
Říká se, že příroda si vždy pomůže a extré-
my srovná. Je pravdou, že třeba po povod-
ňovém roce 2002, kdy už jsme pro samou 
vodu nevěděli kudy kam (974 mm srážek 
za rok), následoval velmi suchý rok 2003 
(398 mm). Nebo v  roce 2000: po velmi 
deštivém březnu (124 mm) přišel suchý 
duben (10 mm). Nebo v roce 2007: po vel-
mi suchém dubnu (3 mm) vše dohnal kvě-
ten (89 mm). A předloni – v roce 2012 – po 
suchém březnu (15 mm) dorovnal vláhu 
duben (69 mm). A mohli bychom jmenovat 
další podobné případy. Ale zase i jiné, kdy si 
příroda s nápravou dávala na čas.
Faktem je, že letos příroda čeká s  tou vlá-
hou na pole už nějak dlouho. Ale raději 
si nestěžujme a  buďme trpěliví. Aby nám 
v příštích týdnech všechny ty chybějící deš-
tě naráz nespadly na hlavu.

Jiří Wagner 

Zastupitelé tak mohli mít pocit, že už 
schválením koeficientu 0,7 riskují konflikt 
se zákonem. Osobně jsem přesvědčen, že 
bychom zákon neporušili ani v případě niž-
šího koeficientu.

PRÁCHEŇSKO

Předposlední květnový pátek patřil tradič-
nímu setkání obcí Prácheňska na Práchni.
Ještě hodinu před začátkem vyhlíželo nebe 
hrozivě a zdálo se, že nám svatý Petr bude 
házet na hlavu trakaře. Snad pomohla 
modlitba ke svatému Gorazdovi, že se tam 
nahoře nějak domluvili a  nechali proběh-
nout sváteční odpoledne ke spokojenosti 
všech přítomných. Možná také pomohl 
pěvecký spolek Prácheň, který slavnost 
zahajoval na náměstí a  který, co si bude-
me povídat, má také nějaký vliv. Pionýrská 
skupina Otaváci jako tradičně připravila 
pestrý soutěžní program pro děti, při kte-
rém si užili zábavu také rodiče, protože 
i  dospělí si chtějí hrát. (Ženy teď jistě na-
padlo, že hrát si chtějí hlavně muži, protože 
ony na to nemají čas. Nebudu se do toho té-
matu dále pouštět.) Celým odpolednem nás 
provázela dechová kapela Otavanka. Hosté 
si pochvalovali, že ta Otavanka hraje čím 
dál tím lépe. Nejsem znalec, ale pocit jsem 
měl stejný. Velkou atrakcí byly lahodné prá-

cheňské koláče, které byly k mání u stánku 
Velkých Hydčic. Na nich si mohli všichni 
přítomní na místě (a  zdarma!) pochutnat. 
Všem, kteří se postarali o  přípravu a  prů-
běh příjemného setkání sousedů z  obcí 
Prácheňska, patří srdečné poděkování.

ŠVÝCARSKO

V den distribuce obzoru (v sobotu) opouští 
Horažďovice i Českou republiku nám vzác-
ná návštěva z družebního města Heimberg 
ve Švýcarsku. Již jsem kdysi zmiňoval, že 
se máme (a  nejen my, Češi) od Švýcarů co 
učit. Švýcarská přímá demokracie je úžas-
ný systém, ve kterém o  všech důležitých 
záležitostech státu nebo regionu rozhodují 
občané. Pozoruhodné je, že švýcarský lid 
má vůli odmítnout návrhy, které by mu při-
nesly dočasný prospěch (např. snížení daní) 
a  jeho rozhodnutí tak podporují dlouhodo-
bou prosperitu státu. I na komunální úrovni 
je běžné, že při příležitosti obdobné našemu 
jednání zastupitelstva hlasují nejen radní, 
ale i  přítomní občané. Zatímco v  Čechách 
by taková praxe byla okamžitě zneužita pro 
prosazení osobních a  skupinových zájmů, 
v  zemi našich švýcarských přátel to zřejmě 
nikoho ani nenapadne. To, co bychom se 
měli od Švýcarů naučit, není systém refe-
rend jako takový (což se nám také někdo 
snaží podstrčit); je to jejich způsob smýšlení 
o  funkci státu a  soužití občanů. Představte 
si, že by český občan bez brblání odevzdal 
daně s vědomím, že stát za jeho peníze zařídí 
lepší budoucnost jemu i jeho dětem a (hlav-
ně) že ty peníze nikdo neukradne. No řekně-
te, není to pěkná pohádka?

Karel Zrůbek

Procházka  
po Horažďovicích č. 10
Zámkem jen projdeme. Tedy popořadě, 
vstupní brána, první nádvoří – moment, uva-
žuji, zaskočit si na pizzu a malé pivčo? Zejtra, 
dnes nemáme čas. Jdeme dál průjezdem, 
druhé nádvoří a  brána. Podívám se, nahoře 
na sloupech jsou lvíčci, tedy vše je v pořádku.
Zastavím se za branou a  vzpomínky letí 
daleko, daleko do minulosti. Tady, na tom 
velkém prostranství, stál v  mých dětských 
očí velikánský panský špejchar. Ten je pryč. 
Asi překážel při rozšiřování ulice. Na střeše 
špejcharu, na štítu směrem ku stoce, bylo 
připevněno velké kolo od vozu a na tom kole 
vybudovala rodina čápů své hnízdo.
Domnívám se, že nastaly časy velkých změn. 
Špejchar byl zbourán, pivovar přestal vařit pivo 
a čápové se přestěhovali ze střechy špejcharu 
na pivovarský komín a tam bydlí dodnes. Jen 
tak mimochodem uvažuji kolik čapích genera-
cí už udržuje si letní byt v Horažďovicích?
Dám se Strakonickou směrem k  Červené 
bráně. Co tady bylo? Na jedné straně pivo-

pokračování ze str. 1
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HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI
Akademický malíř a grafi k Alois Moravec

Narodil se dne 5. ledna 1899 v  Chyškách 
u Milevska v rodině učitele a dobrého por-
trétisty Josefa Moravce. V  roce 1908 se 
rodina přestěhovala do Střelských Hoštic. 
Základní školu navštěvoval ve Střelských 
Hošticích a  poté v  Horažďovicích. Učitel 
kreslení objevil jeho talent a doporučil mu 
studium na Uměleckoprůmyslové škole 
v Praze.
Alois byl přijat a školu vystudoval v  letech 
1913–1916. Jednotlivými ročníky ho pro-
vázeli výborní učitelé, a  to Dítě, Hofbauer 
a Kysela. Ti všichni ho mnoho naučili v ob-
lasti grafi ky a ilustrace. Zásluhou profeso-
ra Fr. Kysely se již za studií živil ilustrace-
mi knih. Mezi první patří ilustrace knihy 
„O  vysvobození prince Jirky“ od A. Sovy 
a,,České pohádky o Kristu Pánu“ od Raise. 

Kritika psala o nadějném Kyselově žákovi, 
který jde ve stopách Alšových. V roce 1916 
Alois přestoupil na Akademii výtvarných 
umění v  Praze do oddělení grafi cké speci-
álky prof. Maxe Švabinského, vynikajícího 
českého kreslíře, portrétisty, grafi ka, kraji-
náře. Zde studoval do roku 1920. Švabinský 
svým žákům vštěpoval dokonalou znalost 
a schopnost kresby, učil je úctě k malířské-
mu řemeslu a kladnému vztahu k přírodě. 
Alois Moravec na něho vzpomínal jako na 
přísného a  dobrého učitele. Na jeho do-
poručení poslal své studentské práce na 
výstavu spolku Hollar a byl úspěšný. Roku 
1919 se stal členem tohoto spolku a  jeho 
díla se vystavovala ve výstavních síních ne-
jen u nás, ale i v cizině, a jeho ilustrace byly 
zveřejňovány v knihách a časopisech. Pra-

OBEC SVÉRADICE
pořádá

v sobotu 21. 6. 2014

OSLAVY „750 LET 
OD PRVNÍ PÍSEMNÉ ZMÍNKY“,

v jejichž rámci se uskuteční 

SETKÁNÍ RODÁKŮ

Na bohatý kulturní program zveme
 jak rodáky, tak i přátele obce.

KULTURA V OKOLÍ

VČELAŘSKÝ DEN 
ve včelíně „na Kuběně“ 

u přítele Zdeňka Sváška

přednáška Mgr. Aleny Machové

7. čevna od 9.30  hod.

Přijďte se seznámit s metodou tvorby 
oddělků přímo ve včelstvech.

var a  na straně protější ústav. Jaký ústav? 
Pohřební ústav pana Eliáše. Ve velké vý-
kladní skříni ukazoval pan Eliáš své vý-
robky: rakve všech druhů, barev, jakosti 
dřeva, velikosti a cen. U vchodu do ústavu 
byla malá skříňka, tam se vyvěšovala parte, 
kdo, kdy, jak a  kam bude nebožtík dopra-
ven, kde bude místo jeho věčného odpočin-
ku. Dívám se, skříňka je prázdná. Chvála 
Pánu Bohu, nikdo nezemřel.
Soused pana Eliáše byl auto-doprava, auto-
oprava, auto-dílna a garáž, vše v jedné oso-
bě a navíc závodník jak na terénové, tak na 
škvárové jízdě. Byla to známá osobnost, pan 
Alois Pavlíček. Idol horažďovickejch kluků.
Začnu od počátku. Na vojně, za aktivní služ-
by, byl Alois vyučen co by technik tehdejších 
vojenských letadel a specializoval se na mo-
tory. Mám takový dojem, že byl i  jistý čas 
délesloužící. Každopádně, za láskou přistál 
v  Horažďovicích a  otevřel si už výše psané 
zaměstnání. Co však opravdu ho bavilo, 
to byl jeho koníček, jeho hobby, motorky 
a motorkové závody všech druhů. Alois byl 
závodníkem tělem a duší. Vlastnil různé mo-
torky, ale závodil na Nortonu 250.
Na závody jezdil po celé republice a  vždy 
bral s sebou v korbě nákladního auta spolu 
s  motorkou několik fanoušků. Měl jsem tu 
čest jezdit s ním. Pokud si pamatuji největ-
ší jeho výhra bylo 2. nebo 3. místo závodu 
o „Zlatou přilbu“.
Ještě v něčem byl pan Alois výjimkou. V jeho 
autodílně měl několik učedníků a těm věno-
val velkou pozornost a poctivě je učil a zasvě-
coval do tajemství benzinových a naftových 
motorů. On dovoloval učedníkovi montovat, 
vyměňovat součástky, dávat do provozu ten 

či onen motor, ale běda nedodržel-li učedník 
přesně, co mu mistr nakázal a ukázal. Dou-
fám a přeji jim ještě dlouhá a dobrá léta, že 
dosud žijí bývalí učedníci pana Pavlíčka. Ti 
mohou potvrdit má slova a ti jistě si pama-
tují na „tělesné tresty“, vulgo facky, kterými 
trestal mistr každý přestupek.
Podívejme se jak se časy mění – nikdo neměl 
mu to za zlé, nikdo si nestěžoval, každý učed-
ník byl hrdý, že u Pavlíčka se učil. A dnes …?
Dnes už daleko nedojdu. Stavím se u Pejšů, 
u Pejšů mého mládí. Zde bylo možno koupit 
si za korunu banán, nebo skrojek krásného, 
červeného a sladkého melouna. To byla baš-
ta, to byla pochoutka. Ale ty červené kapky 
na košilce, to pokárání doma – co to vše bylo 
oproti oné pochoutce? Víte co – ta chuť za-
chovala se dodnes.
Stačí, dost pro dnes. Stojím na křižovatce 
a uvažuji, kterým směrem se dám. Směr na Pl-
zeň nebo na Strakonice? Budu o tom uvazovat.

vzpomíná pan Jaroslav Fischl

 

Sušice:
19. 6. 18.00  Andělíček
Tradiční Boží Tělo se Solovačkou
Mše celebrovaná P. Tomasem a  za dro-
provodu chrámového sboru sv.Václava, 
následuje slavostní procesí po 4. oltářích 
kolem Andělíčka s žehnáním městu a svě-
tu za doprovodu Solovačky. 

21. 6. 15.00  Andělíček
Andělské tóny na Andělíčku / Kulturní 
událost
25. 6. 9–17.00 Santos
Hrady z písku / Akce pro děti
28. 6. 8–13.00 náměstí Sušice
Farmářské trhy / Tradiční farmářské 
trhy se soutěží. Hraje Solovačka.
28. 6. 19.30 KD Sokolovna
Dívčí válka / Repríza nové hry divadelního 
spolku Schody. Režie: Zuzana Navrátilová.
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ha Aloise nadchla, ale nikdy ji nemaloval. 
Námětem jeho tvorby byl stále venkovský 
život, krajina Jihočeského kraje a Šumava. 
Ve svých dílech často zaznamenával život 
prostých lidí při práci. Používal jasné bar-
vy a výsledkem jsou výjevy, které působí na 
pozorovatele klidným dojmem, bez drama-
tičnosti. Používal různé malířské a grafické 
techniky. K  jeho nejoblíbenějším patřila 
olejomalba, akvarel, dřevoryt a linoryt.

V  letech 1917–1937 byl členem výtvarného 
odboru Umělecké besedy. Později si ale uvě-
domil, že se svými příspěvky do časopisů 
a novin se v Praze neuživí, a tak přijal nabíd-
ku svého přítele Josefa Hodka a v roce 1923 
odešel učit na Odbornou polygrafickou ško-
lu v  Plzni. Učil zde do roku 1926. V  letech 
1923–1935 byl členem spolku Západočes-
kých výtvarníků a  v  letech 1936–1950 čle-
nem Sdružení jihočeských výtvarníků. Poz-
ději se vrací zpět do Prahy, kde pokračuje ve 
své pedagogické činnosti až do roku 1941. 
Řadu let také bydlel v  Horním Poříčí, ve 
Střelských Hošticích a v Žichovicích. K jeho 
sedmdesátinám uspořádalo muzeum v Kaš-
perských Horách výstavu, kde bylo 65 olejů, 
60 kreseb a grafik ze Šumavy. Své tvorbě se 
s vášní věnoval až do konce svého života. Ze-
mřel 6. 3. 1987 a je pohřben na hřbitově ve 
Střelských Hošticích.
Za své dílo sklízel pocty a  vyznamenání, 
jako např. Turkovu cenu 1926; I. cenu exli-
bristů 1927; čestné uznání spolku bibliofilů 

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 zastupování 
před soudy a  jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, ná-
jemních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte 
v tíživé �nanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení 
soudu dle Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! Některé právní 
služby včetně návrhu na povolení oddlužení lze poskytnout i on-
line bez návštěvy naší kanceláře!(více informací na našich strán-
kách).
Úřední hodiny: Středa: 14.30–17.30 hod.
          Pátek: 8.30–15.00 hod.

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

PRODEJ MEDU PŘÍMO OD VČELAŘE
SVĚTLÝ KVĚTOVÝ

ORIGINÁLNÍ SKLENICE 1KG/100 Kč
Velmi kvalitní – pouze z panenských souší.

Hiřmanovi, Velký Bor 115 (nové bytov.), tel: 722 566 525
Jaroslav Smetana, Předměstí 451

PRODEJ 
PALIVOVÉHO DŘEVA

DOVOZ ZAJIŠTĚN.
TEL: 607 592 561

1937, 1939; zlatou medaili na Světové vý-
stavě v Paříži 1937; Jihočeskou cenu 1949; 
vyznamenání za vynikající práci 1965 a ti-
tul zasloužilého umělce 1974. Jeho obrazy 
jsou ve sbírkách Galerie města Prahy, Ná-
rodní galerii v  Praze, v  Jihočeské Alšově 
galerii na Hluboké, ve Východočeské ga-
lerii v  Hradci Králové i  v  dalších muzeích 
a  galeriích. Také horažďovické muzeum 
má ve svých sbírkách několik Moravcových 
grafik a akvarelů.

Prameny:
E. Šimon: 100 let od narození akademické-
ho malíře Aloise Moravce, sborník Odkazy 
předků 1998
Pchč.: Obrazy A. Moravce, Naše noviny 
17. 4. 1940
Prokop H. Toman: Osmdesátka A. Morav-
ce, Svoboda Slova 4. 1. 1979 

Kateřina Červená Křížová
Akvarel od A. Moravce
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Zůstaň svěží – servis klimatizací

Moje
auto ...
Původní cena ... od 1462,– Kč
Akční cena ......... od 998,– Kč

Další informace o servisu klimatizací získáte u příjmu vozidel.

Bosch Car Service 
... kompletně, odborně, výhodně.

N
aše 

nabídka

Bosch Car Servis Jana Vránová
Jana Vránová Auto service

Tyršova 356, 341 01 Horažďovice

Tel. +420 376 512 522, +420 777 115 505

E–mail: boschservis@horazdovice.cz

www.boschservis.horazdovice.cz

Platnost akce 

ČERVEN 2014
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AKCE
o 42-letém vztahu legendární herečky Liv Ull-
man a  mistrovského režiséra Ingmara Berg-
mana do 12 let nevhodný. Vstupné 90 Kč. 

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

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

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

12. 6.  sál knihovny 8.00, 10.00
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ 

a pohádkové představení Tety Terezy
pro 1. tř. ZŠ

19. 6.  sraz v zámku před knihovnou 9.30

TOULKY MĚSTEM 

– prohlídka Rosenauerova mlýna s  Josefem 
Kotlabou 

21. 6.  sál knihovny 10.00
RODINNÉ KONSTELACE  
S KARLEM REŠLEM

Bližší informace na tel. 777 137 611

30. 6.  sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ 

– trénujeme mozek pomocí testů, kvízů, des-
kových her a mnemotechnických pomůcek

MUZEUM

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

KULTURNÍ DŮM
16. 6. pondělí – 17. 6. úterý 
PRODEJNÍ TRH

27. 6. pátek 8.00
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU

Žáci 9. tříd ze ZŠ Komenského. 

29. 6. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU

K  tanci a  poslechu hrají oblíbení ÚTERNÍCI. 
Rezervace vstupenek v kině Otava, tel. 376 511 
890, otevírací doba čt–so od 16.00 do 20.00.

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLEDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!! 
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

Taneční kurz bude zahájen v  pátek 26. září 
v  19 hodin pod vedením manželů Kociáno-
vých z  Klatov. Bližší informace a  přihlášky 
obdržíte v kanceláři kulturního střediska, tel. 
376 512 237 od pondělí do středy od 8.00 do 
12.00 a nebo v kině Otava, tel. 376 511 890 od 
čtvrtka do soboty od 16.00 do 20.00 hodin.
PŘIHLÁŠKY ZAČÍNÁME VYDÁVAT 
2. ČERVNA. Kurzovné činí 1 500 Kč, pokud 
bude kurzovné zaplaceno během měsíce 
června a  července, kurzovné zaplacené bě-
hem měsíce srpna činí 1 600  Kč a  kurzovné 
zaplacené v září bude činit 1 800 Kč. 

KINO OTAVA

6. 6. pátek  20.00
7. 6. sobota  20.00
KANDIDÁT

ČR, SR – Skutečný příběh, který se nestal...
Co se děje na politické scéně? Černá komedie 
do 12 let nevhodná. Vstupné 90 Kč. 

13. 6. pátek 20.00
14. 6. sobota 20.00
OLGA

ČR – Celovečerní dokumentární film o životě 
výjimečné osobnosti – první dámy Olgy Hav-
lové. Vstupné 90 Kč. 

20. 6. pátek  20.00
21. 6. sobota 20.00
VALČÍK PRO MONICU

Švédsko – Oslnivá kariéra a  následně tvrdý 
pád na dno svých možností. Životopisný film 
o švédské zpěvačce a herečce Monice Zetter-
lund do 12 let nevhodný. Vstupné 90 Kč. 

27. 6. pátek  20.00 
28. 6. sobota  20.00 
LIV A INGMAR

Norsko/Vel. Británie – Milostný příběh 

1. 6.–30. 9.  
HLEDÁČEK

Výstava skupiny horažďovických fotografů 
(Vladimír Faust, Petr Tomeš, Martin Velíšek, 
Roman Holeček) 

VINÁRNA POD VĚŽÍ

1. 6.  zámecký parkán 18.00
LACO DECZI, CELULA NEW YORK

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
1. 6. neděle 13.00
MAGIC: THE GATHERING 

– otevřený turnaj v oblíbené karetní hře, Ote-
vřený klub, zámek

4. 6. středa – 6. 6. pátek  14–17.00
VÝSTAVKA TVORBY  
RUKODĚLNÝCH KROUŽKŮ 

(ZK Keramika, Sklíčko) spojená s otevřenou 
dílnou – přijďte si zatvořit s hlínou či sklem, 
dílna keramiky, zámek

7. 6. sobota  11.00
PROHLÍDKA  
PŘÍRODOVĚDNÉ STANICE

pro veřejnost – další z řady již tradičních pro-
hlídek venkovních i vnitřních chovů doplně-
ná komentářem

14. 6. sobota sál DDM v zámku 19.00
KURZ  
LATINSKO-AMERICKÝCH TANCŮ 

– pokračování tanečních lekcí lektora Pavla 
Bízka. Tentokráte kromě salsy a bachaty do-
jde i  na populární brazilský zouk! Kurz čítá 
6  lekcí o  sobotách v  červnu a  červenci, kaž-
dá lekce trvá 1,5 hodiny, cena je 600,–/kurz, 
koná se v sále DDM v zámku. Kurz bude za-
hájen při min. počtu 4 párů.

21. 6. sobota sál DDM v zámku 19.00
KURZ  
LATINSKO-AMERICKÝCH TANCŮ

SALSA, BACHATA, BRAZILSKÝ ZOUK 
(2. lekce)
28. 6. sobota sál DDM v zámku 19.00
KURZ  
LATINSKO-AMERICKÝCH TANCŮ

SALSA, BACHATA, BRAZILSKÝ ZOUK 
(3. lekce)

NÁMĚSTÍ

Horažďovické náměstí

21. 6. 2014 8.30–23.30
SLAVNOSTI KAŠE

– bohatý program
– vstup zdarma
– hl. host večera: HAMLETI 
A. Háma, J. Wehrenberg, D. Gondík, H. Mar-
zuki)


