
dregionální) turistickou atraktivitou.
Koncepce předpokládá zřízení příspěvkové 
organizace (pracovně jsme ji nazvali Ko-
munitní centrum Otava), která bude provo-
zovat Komunitní dům, Kulturní dům a Zá-
mek, v  přesně definovaném rozsahu bude 
řídit nebo koordinovat činnosti středisek 
(Muzeum, Knihovna, Kulturní středisko, 
PR centrum, v  budoucnu pravděpodobně 
i  DDM a  Městské spolky). Smyslem této 
organizace je prioritně koordinace a  po-
skytování servisní podpory střediskům při 
zachování jejich tvůrčí autonomie.
Zastupitelstvo města nakonec koncepci 
schválilo všemi hlasy přítomných zastu-
pitelů (15). To je dobrý start. Následovat 
bude rozpracování podkladů, architekto-
nická soutěž a veřejné projednání záměru. 
Náklady na realizaci koncepce by mohly 
být z velké části kryty dotacemi.

TELEGRAFICKY

• Nádherné, úžasné, nejlepší. To jsou ohla-
sy na jubilejní desáté setkání západočes-
kých pěveckých sborů, které s  podporou 
místních škol a sponzorů v květnu uspořá-
dali nadšenci z pěveckého spolku Prácheň. 
Díky za skvělou propagaci města.
• Věnujte prosím pozornost pozvánce na 
akci Na kole i pěšky proti úložišti jaderného 
odpadu (19. 7.). Týká se to i našeho města!
• Přijďte oslavit jmeniny města (26. 
a 27. 7.)! Mimo jiné budeme vzpomínat na 
Otce Karla a na sv. Gorazda.

Karel Zrůbek
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SLOVO STAROSTY

ZASTUPITELSTVO O KINU A O ZÁMKU

Dlouhou debatu na jednání ZM vyvolala 
předložená koncepce budoucího využití 
budovy kina a zámku. Není divu, navržené 
změny jsou, dá se říci, revoluční. Pracovní 
skupina ve složení Lenka Šimonová, Karel 
Zrůbek, Jan Šašek a  Tomáš Pollak připra-
vovala vizi několik měsíců. Při formulaci 
ideových východisek podpořil skupinu 
také Petr Kolář. 
Pracovní skupina při tvorbě koncepce pra-
covala s informacemi v této struktuře:
kontext (PS definovala okruh problema-
tik, které s  obsahem koncepce funkčně 
souvisejí.), současný stav (PS studovala 
současný stav budov, subjektů a jejich akti-
vit.), idea (PS definovala ideu cílového sta-
vu, aby získala pevný bod pro vyhodnocení 
vstupních informací (úhel pohledu) a jasný 
směr (cíl) koncepční práce.), potenciál (PS 
vyhodnocovala potenciál subjektů a budov 
vzhledem k  naplňování Ideje), akční plán 
(PS stanovila soubor nezbytných opatření 
na rozvinutí a  využití potenciálu subjektů 
k  realizaci ideového záměru koncepce.). 
Při formulaci ideje jsme vycházeli z násle-
dujících tezí:
• Horažďovice nejsou typickou turistic-
kou destinací. Posuzujeme-li město a okolí 
z  hlediska přírodních podmínek, historic-
kých památek nebo přítomnosti speciál-
ních turistických atraktivit, město „není 
chudé ani bohaté“. Ve všech oblastech má 
některé výhody, ne však takové, aby ho 
učinily jedinečným cílem na poli turistiky. 
Má předpoklady pro drobnou (jednodenní 
a víkendovou) turistiku. (pozn.: Koncepce 
neřeší vodáckou turistiku.)
• Město je přirozeným centrem pro oblast 
odpovídající zhruba ORP. Regionální vý-
znam města lze posílit zlepšením komu-
nitních funkcí a  intenzivnější propagací 
v regionu.
• Město má solidní nabídku aktivit pro své 
občany. Rezerva je v komfortu a atraktivi-
tě prostředí, ve kterém jsou aktivity reali-
zovány a v inovaci aktivit. Chybí komunit-

ní centrum, jehož funkci suplují zejména 
Knihovna v  Zámku a  Kulturní středisko 
v KD.
• Budova Zámku nesmí zůstat opuštěná 
a nesmí být využívána bez přidané hodnoty 
důstojné kulturní a  turistické atraktivity, 
i budova Kina má zůstat zachována a slou-
žit obecnímu zájmu.
Při formulování koncepce jsme měli na 
zřeteli zejména zlepšení nabídky turistic-
kých atraktivit, vybudování komunitního 
centra, intenzivní komunikaci a kooperaci 
zúčastněných subjektů, zlepšení PR města 
a  aktivizaci inovačního a  iniciačního po-
tenciálu občanů a města. 
Výsledkem realizace koncepce má být měs-
to jako příjemné místo pro život občanů, 
regionální kulturní a  komunitní centrum 
a  víkendová turistická destinace. K  tomu 
mají být uzpůsobeny a  efektivně využity 
Zámek, Kino a Kulturní dům. 
Kino se promění v Komunitní dům s novou 
knihovnou, konferenčním a  promítacím 
sálem a  možností přímých přenosů z  vý-
znamných kulturních a  sportovních pod-
niků a moderním PR centrem odpovědným 
za informační servis, propagaci města 
a  rozvoj turistiky. Budou zde také klubov-
ny pro dětské kroužky, spolky a občany. Do 
koncepce je zapojena dostavba a zateplení 
Kulturního domu; posíleno bude zejména 
zázemí pro zdejší divadelníky. Zámek čeká 
postupná rekonstrukce. Veškeré jeho pro-
story budou vyhrazeny Městskému muzeu, 
které má potenciál stát se významnou (na-

Zástupci Horažďovic a Heimbergu v Karlových Varech
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STALO SE 

Návštěva  
ze Švýcarska
Ve dnech 29.–31. května navštívili zástup-
ci švýcarského partnerského města Heim-
berg naše město.
Program byl velmi bohatý. Ve čtvrtek od-
jeli zástupci Horažďovic spolu s  přáteli 
z  Heimbergu do Karlových Varů. Druhý 
den navštívili Šumavu – Dobrou Vodu, 
Hauswaldskou kapli na Srní a zámek Hrá-
dek. Ve večerních hodinách se všichni se-
šli na společném večeru, na kterém účin-
kovaly pěvecké spolky Prácheň, Original 
Band a  dechový orchestr Otavanka. Naši 
přátelé, plni dojmů a  krásných zážitků 
z  návštěvy, v  neděli ráno opustili Horaž-
ďovice i Českou republiku a vydali se zpět 
do Heimbergu. A nám nezbývá než se těšit 
na další návštěvu, tentokrát v Heimbergu.

Jitka Chalupná, 

odbor památkové péče, školství a kultury

KULTURA

Ševčíkovy hudební 
večery 

V  prázdninových měsících příznivcům 
koncertních večerů v  Horažďovicích na-
bízíme tři zajímavá setkání s  vynikajícími 
umělci. K  finanční podpoře celého kon-
certního cyklu se opět připojil Plzeňský 
kraj. K Městu Horažďovice tak přibyl další 
významný podporovatel koncertů i v letoš-
ním roce. Na co se tedy můžeme v létě těšit?

pátek 11. 7. 2014 v 19.00 hodin

velký sál Městského muzea

V  jubilejním 20. ročníku Zámeckého hu-
debního léta (zahrnuto z finančních důvo-
dů pod hlavičku Ševčíkových hudebních 
večerů) se při prvním koncertu představí 
mužský vokální kvintet HLASOPLET, 
který tvoří pět pohledných mladých mužů 
se zajímavým hlasovým rejstříkem a s po-
hodovým repertoárem od spirituálů, přes 
jazzové evergreeny, popové šlágry, až po 
retro z 30. let 20. století. HLASOPLET má 
mnoho příznivců mezi posluchači všech 
generací, jejich CD jsou rozebrána. Více 
o  souboru najdete na www.hlasoplet.cz, 
a to včetně ukázek tvorby.

pátek 25. 7. 2014 v 19.00 hodin

secesní sál hotelu Prácheň

Slavnostní koncert ke Jmeninám města 
Horažďovice. Pozvání přijalo klavírní trio 

hráčů Pražské komorní filharmonie. Čle-
nové vynikajícího, doma i v zahraničí velmi 
úspěšného orchestru, patří bez výjimky 
mezi interpretační špičky mladé české hu-
dební generace. Abonentní vstupenky or-
chestru jsou v Praze beznadějně vyprodány. 
Různá komorní uskupení orchestru pro-
vádějí v  nejvyšší kvalitě i  komorní skladby 
vynikajících autorů z celého světa. Při kon-
certu v  Horažďovicích vystoupí Marek Še-
divý (klavír), Jakub Fišer (housle) a  Lukáš 
Pospíšil (violoncello). Na programu skladby 
L.  van Beethovena, J. Suka a  A. Dvořáka. 
Více o  historii mateřského orchestru inter-
pretů tria najdete na www.pkf.cz.

pátek 1. 8. 2014 v 19.00 hodin

velký sál Městského muzea

Druhý koncert 20. ročníku Zámeckého 
hudebního léta k  nám přivádí vzácné-
ho hosta z  Anglie – loutnistu Briana 

Wrighta. Je specialistou na renesanční 
písně – koncert ostatně nese název Hud-

ba Shakespearovy doby. Hudebník je 
také úspěšným skladatelem, inspiruje 
se právě hudbou renesance. Do Čech ho 
přivedla komorní mezzosopranistka 

Jarmila Chaloupková, profesorka Kon-
zervatoře v Pardubicích. Oba umělci nám 
předvedou, jak probíhal typický renesanč-

ní zámecký hudební večer (včetně kos-
týmů), zazní anglická renesanční hudba 
plná citů, která v  krásném sálu Městské-
ho muzea jistě rozezní mnoho krásných 
tónů i  v  našich srdcích. Před koncertem 
krátce zavzpomínáme na letos pěkně za-
kulacenou historii koncertů Zámeckého 
hudebního léta, u jejichž zrodu stála také 
tehdejší ředitelka muzea – paní Irena Kra-
tochvílová.
Prosíme všechny příznivce koncertů, aby 
si laskavě povšimli, v  kterém ze sálů se 
jaký z koncertů koná, a nemuseli tak těsně 
před koncertem pospíchat z jednoho kon-
certního místa na druhé. Děkujeme vám 
a těšíme se na vás – spolu se všemi umělci 
– při letních setkáních s dobrou hudbou.
Vstupné na koncert činí 100  Kč, snížené 
vstupné 50  Kč (děti, studenti, důchodci, 
rodiče na mateřské dovolené). Rezervace 
vstupenek možná na mobilu 603 229 559.
za občanské sdružení Hudba bez hranic, o. s. 

Ing. Jitka Kutišová

Městská knihovna 
Horažďovice
ČEKÁ NA NÁS SPOUSTA KNIH, 
CHCEME VĚDĚT, CO JE V NICH! 

… toto heslo znělo 12. 6. z naší knihovny, 
kde probíhalo tradiční pasování prvňáčků 
na „Rytíře řádu čtenářského“. Za asisten-
ce vedoucí knihovny Lenky Šimonové se 
slavnostní ceremonie ujal starosta města 
Mgr. Karel Zrůbek. Nejdříve však museli 
horažďovičtí prvňáčci absolvovat zkoušku 
čtení, kterou všichni hravě zvládli.
Na dětském oddělení už čekala na no-
vopečené „rytíře“ teta Tereza se svými 
malovanými pohádkami. Diváci byli sou-
časně i  účinkujícími a  děti, paní učitelky 
i přítomní rodiče si s tetou Terezou s chutí 
zazpívali.
Novopečení rytíři a  rytířky neodcházeli 
domů s prázdnou. Odnášeli si nejen vlast-
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noručně vyrobený papírový domeček, kte-
rý složili origami technikou pod vedením 
Helenky Poustkové, ale také knížku Mag-
daleny Wagnerové z  projektu „Už jsem 
čtenář“, která byla vydána výhradně pro 
účastníky projektu. Nechyběly ani drobné 
dárky od našich sponzorů.
Poděkování patří nejen sponzorům, ale 
také našim dobrovolnicím, které nám 
s přípravou a realizací akcí pro děti nezišt-
ně a ochotně pomáhají.
Pasování čtenářů bylo uspořádáno v rám-
ci projektu Děti a čtení za fi nanční podpo-
ry MK ČR.

Petra Tomešová

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU

Skončil nám další – už šestý – semestr 
Virtuální univerzity 3. věku. A  tak, jak 
bylo krásné téma (Umění rané renesance 
v Itálii), bylo pěkné i slavnostní zakončení. 
Tentokrát na zámku v Hrádku u Sušice.
Vyšlo všechno: cesta vláčkem, prohlídka 
zámku s fundovanou průvodkyní, výborný 
oběd v  krásném prostředí, slavnostní pře-
dání Pamětních listů, káva na zahradě... 
Snad i  to sluníčko bylo součástí dokonalé 
organizace, za kterou moc děkujeme sl. kni-

hovnici Haně Ferdové a  účastníkovi kurzů 
panu Moravcovi. V neposlední řadě je třeba 
zmínit, že ačkoliv je nám, studujícím, dohro-
mady několik set let, panuje výborná nálada 
nejen při slavnostních příležitostech, jako 
byla tato, ale i při přednáškách. 
Nedávno byly zveřejněny výsledky mno-
haletého výzkumu jedné z  amerických 
univerzit – jedním z vlivů na délku života 
je i existence cíle v důchodu. Ať je to vzdě-
lávání, aktivity, na které nebyl celý život 
čas, cokoliv, na co je možno se těšit a s ra-
dostí vykonávat. A  tak ještě jednou dě-
kujeme i  Městské knihovně Horažďovice 
za vytvoření jednoho z cílů a péči i o nás, 
hodně dřív narozené.

PaedDr. Eva Lišáková

KNIHOVNU NAVŠTÍVILI 
„LICHOŽROUTI“ 

Vy nevíte, kdo jsou lichožrouti? No to 
je divné, protože v  každé domácnosti se 
nejméně jeden takový lichožrout, který 
krade ponožky a  dělá z  párů licháče, na-

jde. O  životě lichožroutů napsal několik 
půvabných knih spisovatel Pavel Šrut a do 
knihovny je přijeli představit herci Jiho-
českého divadla v Českých Budějovicích. 

Lenka Šimonová

Foto Petra Tomešová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE 
upozorňuje na ZMĚNU

PŮJČOVNÍ DOBY O PRÁZDNINÁCH

Podrobnosti najdete na poslední straně

SPORT

10. městský běh 
Horažďovice 
V  sobotu 14. června 2014 se uskutečnil 
desátý ročník Městského běhu v  Horaž-
ďovicích. U  příležitosti kulatého jubilea 
dostal letošní ročník více slavnostní ráz. 
Záštitu nad akcí převzal starosta Horaž-
ďovic Mgr. Karel Zrůbek a v rámci závodů 
se na Mírovém náměstí odehrál dopro-
vodný kulturní program, který obsahoval 
koncert kapely Exil a  vystoupení taneč-
ních souborů Hip Hop z Kašperských Hor. 

Všichni účastníci závodu dostali malý dá-
rek v podobě pamětního hrníčku.
Vzdálenost 10 kilometrů, která je tvořena 
7 okruhy v historickém centru Horažďovic, 
zdolalo v příznivém počasí s teplotami oko-
lo 20°C, celkem 29 běžců. Dětských závo-
dů na náměstí se zúčastnilo celkem 7 dětí.
Vítězem závodu se stal Jan Pernica, který 
zvítězil v  čase 33:37 min. Za ním doběhli 
Roman Budil (Atletika Písek), Vlastimil 
Zwiefelhofer ml. z  Tajanova, Jiří Jansa 
a  Bohuslav Rodina (oba Atletika Písek) 
a Pavel Špaček z Plzně. Většinu závodu byl 
v čele Roman Budil, ale 2 kola před cílem 
převzal vedení Jan Pernica a  udržel je až 
do cíle. O  třetím místě se rozhodlo až na 
posledních 200 m, kdy syn bývalého čes-
kého reprezentanta Vlastimil Zwiefelho-
ver mladší přespurtoval Jiřího Jansu.
Mezi ženami zvítězila Lenka Korcová 
z Nebílov v čase 45:44. Vítězi jednotlivých 
kategorií se v Horažďovicích stali: Jan Per-
nica, Roman Budil, Bohuslav Rodina, Ján 
Korytár a  Lenka Korcová. Speciální oce-
nění obdržel nejstarší účastník – 71letý 
František März ze Sokola Kout, který se 
jako jediný zúčastnil všech 10 ročníků.

Roman Sladký

Sokol Veřechov
Sokol Veřechov ve fotbalové sezóně 2013–
2014 hrál po 9 letech působení ve vyšších 
okresních soutěžích nejnižší IV. třídu. Po 
velké obměně hráčů, dříve narození ukončili 
aktivní činnost, na hostování přišli noví hrá-
či, se dostavily střídavé úspěchy. 
Bilance: 24 utkání, 12 výher, 2 remízy + ví-
tězství na pokutové kopy, 10 proher, 40 bodů, 
skóre 58:52 a 5. místo. Mužstvo podávalo ne-
vyrovnané výkony, s postupujícím FK Budě-
tice jsme získali 5 bodů, doma remíza a výhra 
na pokutové kopy, venku dokonce výhra 0:2.
Všechny zápasy odehráli Jiří Brabec, To-
máš Janda a  Petr Šíp, o  jeden méně Ri-
chard Andrle a  Standa Košnař. Celkem 
se vystřídalo 24 hráčů, někteří odehráli 
1–3 zápasy při absenci ostatních hráčů. 
Nejlepším střelcem byl kapitán Petr Šíp 
se 16 brankami, obsadil v celkovém pořadí 
střelců IV. třídy skupiny B dělené 3. místo.
Přihlášku do nového soutěžního ročníku 
jsme zaslali, fotbal i  v  tak malé vesnici, 
jako je Veřechov, musíme udržet. Sport, 
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u nás fotbal, je důležitý prvek občanského 
a  společenského života i  schopnost obča-
na aktivně působit v moderní společnosti. 
Utkání hrajeme v  příjemném sportovním 
areálu bývalé školy. Ta se stala po mo-
dernizaci naší základnou (šatny a  soc. 
zařízení). Multifunkční zařízení obdivují 
všechna hostující mužstva. Rekonstruk-
ci provedlo Město Horažďovice, které též 
hradí energii a vodu. Patří jim poděková-
ní, tak jako všem našim fanouškům. 

Jaromír Hnídek, prezident klubu

Petanque
Po novoročním pochodu a finále turnaje ve 
stolním tenise si Třebomysličtí zase hráli. 
O Velikonočním pondělí se sešli na,,Panské 
zahradě „ a  pro radost si zasoutěžili v  pe-
tanque. Všem se moc líbilo, sešli se děti, 
junioři i  senioři. V  těchto kategoriích se 
i soutěžilo. Za děti vyhrála Anička Kotišová 
ze Lhoty Horažďovické, za odrostlé juniory 
paní Květuše Trubačová z Třebomyslic a za 
seniory pan František Hošek napůl z  Tře-
bomyslic. Rozdaly se ceny, které věnoval 
sponzor turnaje, a  vše se zakončilo osla-
vou v místní hospůdce. Petanque se zalíbil. 
„Kdo si hraje, nezlobí“. Odpoledne se vyda-

řilo a budeme pokračovat dál. Nejblíže nás 
čeká tradiční turnaj v  malé kopané ATRI-
UM CUP 2014, jenž bude již 17. ročníkem, 
a to 5. 7. 2014 – srdečně jsou zvány všechny 
týmy. Po skončení turnaje bude následovat 
taneční zábava. 

Božena Hošková,

kronikářka obce Třebomyslice

Společné foto účastníků turnaje petanque 

v Třebomyslicích

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

  Po, St, Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
  Út, Èt 8.00-12.00, 12.30-16.00
            So 9.00 - 15.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
   3. TÝDEN V BØEZNU

  14. 7. - 19.7 .  2014
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Z RADNICE

Rada města 19. 5. 2014
schvaluje zadávací dokumentaci význam-
né podlimitní veřejné zakázky na stavební 
práce s  názvem „Rekonstrukce a  revitali-
zace Mírového náměstí v  Horažďovicích“ 
zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb., o ve-
řejných zakázkách, v  platném znění v  ote-
vřeném řízení, včetně příloh a pověřuje sta-
rostu města podpisem výše uvedeného
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče Grand systém s. r. o., Humpolec-
ká 254, Havlíčkův Brod, na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s  názvem „Výměna oken a  dveří v  čp.  12, 
884, 885, 1062, 1063 Horažďovice“ s nabíd-
kovou cenou 1 933 183 Kč (+DPH)
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče Šumavaplan, spol. s r. o., na ad-
ministrativní řízení projektu „Prácheňské 
marionety – oživlá lidová kultura“ s  na-
bídkovou cenou 150 000 Kč (+ DPH) 

Rada města 2. 6. 2014
jmenuje s  účinností od 01.08.2014 Mgr. 
Marcelu Šmrhovou, Svéradice 48, ředi-
telkou Základní školy Horažďovice, Ko-
menského ul. 211, okres Klatovy na dobu 
určitou do 31. 7. 2020
schvaluje uzavření školní družiny při 
ZŠ  Komenského od 30.  6. 2014 do 
31. 8. 2014 a školní družiny při ZŠ Blatenská 
od 14. 7. do 15. 8. 2014. Školní družina, kte-
rá bude přes prázdniny otevřena, bude za-
jišťovat provoz i pro žáky z uzavřené školní 
družiny. Žákům bude umožněno odebrání 
oběda za cenu stanovenou v rámci školního 
stravování
schvaluje uzavření MŠ Loretská ul. od 
1. 7. 2014 do 31. 7.2014 a Křesťanské mateř-
ské školy v době od 1. 8. 2014 do 29. 8. 2014. 
Mateřská škola, která bude přes prázdniny 
otevřena, bude zajišťovat provoz i pro děti 
z uzavřené mateřské školy
schvaluje výběr nejvhodnější nabídky na 
akci „Městský rozhlas Horažďovice – mo-
dernizace stávajícího 100V městského 
rozhlasu a realizace nového bezdrátového 
varovného a informačního systému včetně 
prováděcí projektové dokumentace celého 
díla“ a určuje dodavatele JD ROZHLASY 
s. r. o., Vigantice 196, s nabídkovou cenou 
598 830 Kč bez DPH (s DPH 724 584 Kč)
schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky 
pro dodávku nákladního vozidla určeného 
pro Technické služby na svoz odpadu z od-
padkových košů a  přepravu dalších ma-

teriálů – vozidlo Mitsubishi Canter Fuso 
v ceně 808.340 Kč bez DPH od firmy VSP 
Auto s. r. o., 
bere na vědomí Výsledek šetření stížnosti 
ČŠIP-540/14-P zpracovaný Českou škol-
ní inspekcí, Plzeňským inspektorátem, 
Koperníkova 26, Plzeň týkající se ZŠ Bla-
tenská Horažďovice a  bere na vědomí 
odpověď starosty města na stížnost paní 
Václavy Dejlové
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče VAK SERVIS s. r. o., Domažlic-
ké předměstí 610, Klatovy na realizaci ve-
řejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce – „Horažďovice Předměstí – kanali-
zace – rozšíření řadů“ s nabídkovou cenou 
1 011 724 Kč (+ DPH) 
v  záležitosti městských Slavností Kaše 
2014 schvaluje: smlouvu o  zajištění re-
klamy mezi městem Horažďovice a  spo-
lečností Čevak, a.  s. ve výši 10  000 Kč + 
DPH, společností Otavské strojírny a.  s. 
ve výši 10  000 Kč + DPH, společností 
LYCKEBY CULINAR a. s. ve výši 10 000 
Kč + DPH, společností HASIT Šumavské 
vápenice a omítkárny, s. r. o. ve výši 5 000 
Kč + DPH, společností Kovaltos, s. r. o. ve 
výši 3 000 Kč + DPH, společností ELIKA, 
s. r. o. ve výši 2 000 Kč + DPH, společnos-
tí Eduard Vrána – EDDY´Service ve výši 
1 000 Kč + DPH, společností Jana Vráno-
vá – Auto Service ve výši 1 000 Kč + DPH, 
společností HAPON spol. s.  r.  o. ve výši 
1  000 Kč + DPH, panem Václavem Bur-
dou, Otavská 1031, Horažďovice ve výši 
2 000 Kč, firmou Mišák EU s. r. o. Havlíč-
kova 95, Sušice ve výši 4 000 Kč

Skončil 7. ročník 
soutěže ve sběru 
hliníku… 
Dne 13. června 2014 jsme v  prostorách 
městského úřadu slavnostně ukončili 
7. ročník soutěže pro školáky ve sběru hli-
níku. Tři nejúspěšnější kolektivy obdržely 
z rukou pana místostarosty Jana Buriánka 
pěkné věcné ceny.
Pro nezasvěcené, školáci v  průběhu škol-
ního roku sbírají hliník, který je součástí 
obalů zejména od potravin.
Ve školním roce 2013–2014 se soutěže zú-
častnilo celkem 12 kolektivů dětí, z  toho 
4 z mateřské školy na Paloučku a 8 ze ZŠ 
Horažďovice Blatenská.
Společně se podařilo nashromáždit 
142,19 kg hliníku.
Touto cestou bych ráda poděkovala těm, 
kteří se shromažďováním hliníku dětem 
pomáhají, hlavně rodičům a  učitelům, ne-
boť se svým kladným přístupem starají, aby 
soutěž pro děti byla pořád atraktivní.
Zúčastněné kolektivy se podle množství 
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nasbíraného hliníku umístily následují-
cím způsobem:
1. Berušky, MŠ Na Paloučku 28,71 kg
2. Včelky, MŠ Na Paloučku 24,44 kg
3. 2. A, ZŠ Horažďovice Blatenská 18,19 kg
4. Motýlci, MŠ Na Paloučku 17,64 kg
5. Hvězdičky, MŠ Na Paloučku 15,13 kg
6. 7. B., ZŠ Horažďovice Blatenská 7,86 kg
7. 2. B., ZŠ Horažďovice Blatenská 6,80 kg
8. 6. B., ZŠ Horažďovice Blatenská 5,81, kg
9. 3. B., ZŠ Horažďovice Blatenská 4,99 kg
10. 6. A., ZŠ Horažďovice Blatenská 4,26 kg
11. 7. A., ZŠ Horažďovice Blatenská 4,20 kg
12. 4. B., ZŠ Horažďovice Blatenská 4,16 kg
Všem zúčastněným děkujeme a vítězným 
kolektivům blahopřejeme a přejeme krás-
né a pohodové prázdniny.

Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

Revitalizace zeleně 

ve městě Horažďovice
Město Horažďovice požádalo na konci roku 
2013 o  dotaci z  Operačního programu Ži-
votní prostředí vyhlášeného Ministerstvem 
životního prostředí ČR na realizaci projektu 
s názvem „Revitalizace zeleně ve městě Ho-
ražďovice – I. etapa“. Nyní byla Státním fon-
dem životního prostředí ČR (dále jen SFŽP) 
dotace ve výši 75  % uznatelných nákladů 
schválena a projekt se tedy bude v nejbližší 
době realizovat. Projekt vychází ze schvá-
lené koncepce veřejné zeleně pro město 
Horažďovice a řeší komplexní obnovu zele-
ně na vybraných veřejných prostranstvích. 
Týká se těch pozemků a  ploch, které byly 
určeny jako prioritní z  hlediska potřeby je-
jich obnovy. V rámci projektové přípravy byl 
na dotčených plochách proveden podrobný 
dendrologický průzkum a  hodnocení sa-
dovnické hodnoty všech stávajících dřevin, 
vyhodnocení současného stavu všech prvků 
zeleně a  byla navržena optimální opatření 
k zachování perspektivních kosterních dře-
vin. V další fázi byla navržena nová kompo-
novaná úprava celého veřejného prostran-
ství v daném místě, včetně nových výsadeb 
dřevin a květinových záhonů. Aby mohl být 
projekt spolufi nancován z prostředků SFŽP, 
musel splňovat poměrně přísné a specifi cké 
parametry z  hlediska zvýšení biodiverzity 
a  ekologické hodnoty v  daných místech. 

Projekt bylo nutné také projednat se zástup-
ci Národního památkového ústavu v  Plzni 
a v neposlední řadě musí navrhovaná opat-
ření splňovat požadavky na minimální ná-
roky na údržbu a zároveň vysoké nároky na 
estetickou hodnotu, bezpečnost, funkčnost 
a užitek pro obyvatele a návštěvníky Horaž-
ďovic. Projekt se dotkne následujících loka-
lit v  různých částech města: Komenského 
ulice u Hlaváčků, parčík u kina, parčík u že-
lezničního přejezdu, parčík na nábřeží, par-
čík před ZŠ Blatenská, část Třebomyslice, 
část Horažďovická Lhota, část Babín, část 
Komušín, část Boubín, část Svaté Pole. Cel-
kem bylo hodnoceno 458 stávajících dřevin. 
Ke kácení bylo doporučeno celkem 196  ks 
dřevin především z  důvodu zhoršeného 
zdravotního stavu, potenciálního nebezpečí 
a  neperspektivy dlouhodobého setrvání na 
stanovišti. 62 stávajících hodnotných stro-
mů bude arboristicky ošetřeno odborným 
řezem ke zlepšení jejich zdravotního sta-
vu a  prodloužení jejich životnosti. V  rámci 
projektu bude vysazeno 202 nových stromů 
a 920 nových keřů, tedy celkem 1122 ks no-
vých dřevin, které by měly zlepšit stávající 
stav zeleně na daných veřejných prostran-
stvích. Celková předpokládaná cena reali-
zace projektu se pohybuje okolo 2 mil. Kč 
bez DPH. Výsledná cena realizace se bude 
odvíjet od výsledků výběrového řízení na 
dodavatele, které by mělo proběhnout v prů-
běhu léta 2014. Samotná realizace by měla 
začít na podzim 2014 a skončit v létě 2015. 
Na projekt dotovaný ze SFŽP by měly nava-
zovat výsadby květinových záhonů a  něko-
lik dalších prací v  režii Technických služeb 
města. Pokud se chcete o projektu dozvědět 
více, přijďte na veřejnou prezentaci projektu 
dne 14. 7. 2014 v 17 hod. do velké zasedací 
síně městského úřadu.

Za Technické služby města Horažďovice 
Marcela Benešová, za autora projektu 

Mgr. Vladimír Ledvina.

ŠKOLY 

Křesťanská mateřská 
škola 
Léto, milé léto, kdes tak dlouho bylo? 
U studánky, u hlubinky ruce nohy mylo... 
Ani jsme se nenadáli a  mílovými kroky 
se k nám přiblížily prázdniny a nastal čas 

školních výletů. Naše školka se letos vy-
pravila na hrad Švihov. Zde nám hradní 
šašek představil pohádku o princi Bajajo-
vi. Mohli jsme obdivovat krásnou princez-
nu, fandit princi v boji s drakem a dokonce 
vidět i  živého koně. Následovalo několik 
zastavení, na nichž jsme si mohli vyzkou-
šet, jak se dříve pralo prádlo, mlelo obilí, 
vyrábělo vlákno ze lnu na trdlici a česlici, 
jak se podkoní starali o  koně, jak a  čím 
rytíři bojovali. Počasí nám naštěstí přálo, 
a přestože se nad hradem kupily mraky, na 
nás nespadla ani kapka.
Dalšími tradičními červnovými událostmi 
jsou besídky zájmových kroužků angličti-
nářů, tanečníků a zájemců o hudebně pohy-
bové hrátky. I letos proběhly s velkou účastí 
(a to jak rodičů dětí, které již na kroužky do-
cházejí, tak také budoucích zájemců).
A co nás ještě do konce školního roku čeká? 
Každoroční loučení s  našimi předškoláky 
slavnostním pasováním na školáky a  také 
společným spaním ve školce, při němž se 
bude hledat poklad pod starobylou Prách-
ní, opékat vuřty, hrát hry a těšit se na bílou 
paní, která naši školku tento večer tradičně 
navštěvuje.
Závěrem bychom rádi popřáli všem našim 
předškolákům, aby se jim ten velký krok, 
jímž nepochybně nástup do první třídy je, 
povedl. Aby se jim ve škole dařilo a chodili 
do ní s  chutí. Všem bychom také rádi po-
přáli krásné léto plné sluníčka, koupání 
a dětských úsměvů, zkrátka léto jak má být. 
Info od nás: Podpora logopedické prevence 
Na základě zpracovaného projektu byla 
v  letošním školním roce Křesťanské ma-
teřské škole Jiřího z  Poděbrad 724 při-
dělena fi nanční dotace z  rozvojového 
programu, který pro daný rok vyhlásilo 
MŠMT, pod názvem – Podpora logope-
dické prevence v  předškolním vzdělávání 
v roce 2014.
Velmi důležitou oblastí v  předškolním 
vzdělávání dětí je problematika rozvoje 
řeči a  komunikačních dovedností. Pro-
blematice je věnovaná v posledních letech 
zvýšená pozornost, zejména z důvodu ná-
růstu počtu dětí s vadnou výslovnosti, kte-
ré v průběhu předškolního věku potřebují 
odbornou péči logopeda. Na křesťanské 
mateřské škole DUHA věnujeme rozvoji 
komunikačních dovedností zvýšenou po-
zornost již dlouhou dobu. 
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K podpoře logopedické prevence byl v  le-
tošním školním roce zpracován projekt 
s  názvem „Řečová prevence v  Křesťan-
ské mateřské škole Horažďovice „Hbitý 
jazýček – můj kamarád.“ Cílem projektu 
je zvýšení kvality provádění logopedické 
prevence, včasná diagnostika komuni-
kačních obtíží, kvalifi kované poskytnutí 
informací rodičům o potřebě logopedické 
prevence a  možnostech nápravy řeči in-
tervencí kvalifi kovaného logopeda, zapo-
jení rodičů do vzdělávání dětí v oblasti ře-
čové prevence a úpravy vadné výslovnosti. 
Součástí projektu je vzdělávání pedago-
gů v  oblasti rozvíjení řečových a  komu-
nikačních schopností dětí, zvýšení a  pro-
hloubení jejich kompetencí, zkvalitnění 
vzdělávacího prostředí formou vybavení 
adekvátními logopedickými pomůcka-
mi, literaturou a  interaktivní tabulí. Vše 
v úzké spolupráci s klinickým logopedem.

Za kolektiv KMŠ 

Konec školního roku 
Na Paloučku
Ten letošní konec školního roku je netra-
diční. V  červnu začaly stavební úpravy 
v hospodářském pavilonu, kde bude vybu-
dována další – pátá třída mateřské školy. 
V prostorách uvedeného pavilonu byly ne-
využité prostory. Tyto nevyužité prostory 
budou po stavebních úpravách sloužit dě-
tem. Tím bude rozšířena kapacita mateřské 
školy. Provoz mateřské školy není omezen, 
třídy pracují podle svých denních řádů, jen 
spojovací chodba, kterou někdy využívají 
rodiče pro průchod přes školu, je uzavřená.
Tento školní rok bude posledním v  mateř-
ské škole pro 31 předškoláků, kteří budou 
zahajovat po prázdninách povinnou školní 
docházku v základní škole. Všem jim přeje-
me úspěšný start v základní škole a také to, 
aby na svoji mateřskou školu nezapomněli. 
Všem rodičům děkujeme za to, že byli pro 

mateřskou školu skutečnými partnery.
O tom, co je nového Na Paloučku, budeme 
opět informovat po prázdninách. Připo-
mínáme, že mateřská škola je v  červenci 
uzavřena a  svůj prázdninový provoz pro 
přihlášené děti začíná v srpnu.
Z Paloučku přejeme všem krásné prázdni-
ny, dovolenou a vůbec krásné celé léto. 

Mgr. Marie Sládková

VÍTĚZSTVÍ NAŠICH FLORBALISTŮ
Přivézt poprvé za 7 let konání fl orbalového 
turnaje „ Memoriál Káji Kutky“ v Nalžov-
ských Horách putovní pohár k nám do ško-
ly se podařilo 11. 6. 2014 družstvu našich 
chlapců. Po zahájení a minutě ticha nejprve 

ve značném vedru porazili dobře našlápnu-
tý tým ZŠ Horažďovice Komenského. Sice 
s herní převahou, ale nepotvrzenou výsled-
kem, prohráli s  družstvem ZŠ Nalžovské 
Hory „B“. Spravit chuť si pak museli na 
mladém, ale velmi zdatném družstvu ZŠ 
Nalžovské Hory „A“. O  vítězi rozhodova-
lo skóre, které zajistili naši střelci společ-
ně s  gólmanem Petrem Kaiserem (10:3) 
a  zaslouženě mohli přebrat putovní pohár 
společně s gratulací od tatínka Káji Kutky. 
Věříme, že pohár setrvá v naší vitríně déle 
než jen 1 rok.

Mgr. Kamil Šebek

FOTBALOVÉ KLÁNÍ
Dne 13. 5. 2014 se na naší škole rozjelo 
okrskové kolo McDonald‘s  Cup. V  kate-
gorii A  (1.–3. ročníky) se zúčastnily jen 
2  týmy. Naši fotbalisté vyhráli zápas se 
ZŠ Komenského Horažďovice a  postoupi-
li do okresního kola. V kategorii B (4. – 5. 
ročníky) postoupily z  prvního místa děti 
ze ZŠ Nalžovské Hory, na druhé pozici se 
ocitli hráči Komenského Horažďovice. Na 
3. místě se umístila ZŠ Blatenská, 4. místo 
ZŠ Pačejov, 5. ZŠ Chanovice.
Sedmnáctý ročník populárního turnaje 
v minifotbalu McDonald‘s Cup 2013/2014 
měl své okresní vyvrcholení na hřišti 
v  Mochtíně, kde ve dvou dnech (20. a  21. 

května 2014) proběhlo okresní fi nále ve 
dvou kategoriích. Startovalo v  něm vždy 
po osmi nejlepších týmech z celého okresu, 
které do fi nále postoupily z  vyřazovacích 
bojů v  pěti okrscích. Přihlášeno bylo 41 
mužstev. Hrálo se na dvou hřištích, k vidění 
byly výborné výkony mladých fotbalových 
nadějí. Finálové boje provázelo slunečné 
počasí, v  týmech hráli převážně kluci, ale 
v  některých patřila k  oporám i  děvčata. 
Naši hráči vybojovali 8. místo.
Hrálo se podle celostátně vydaných pra-
videl a  řádů této soutěže, to jest na půlku 
velkého hřiště, s  počtem hráčů 7+ 1 + ná-
hradníci. Tam, kde k tomu neměli podmín-
ky či je omezilo deštivé počasí, mohli zaim-
provizovat a hrát na menším hřišti či v hale, 
v jiném počtu. 
I  letošní ročník přinesl velké nadšení a zá-
pal dětí do hry, a  to hlavně v  okrskových 
kolech, kde mnohdy za menší vesnické ško-
ly hrají i ti, kteří se nemají možnost připra-
vovat ve fotbalových oddílech. O to větší je 
to pro ně zážitek. V samotném fi nále to již 
byly výborné výkony všech účastníků. 
Touto cestou chci za školu poděkovat tre-
nérům horažďovického fotbalového klubu, 
zejména Petru Jandovi, za výpomoc s orga-
nizací okrskového i okresního kola.

R. Macounová

Anglie 2014
V sobotu 17. května se skupina devíti žákyň 
a jedné paní učitelky z naší školy vydala na 
poznávací zájezd do Anglie. Po nástupu do 
autobusu jsme spolu s dalšími členy posád-
ky vyzvedli žáky a  žákyně z  ostatních škol 
a vydali se na cestu přes Německo, Nizoze-
mí, Belgii a  Francii. Nakonec jsme projeli 
nejdelším podmořským tunelem na světě 
pod průlivem La Manche až do našeho cíle. 
Během cesty jsme se naučili nové písnič-
ky, sledovali různá videa nebo si povídali 
o  známých místech v  Anglii, osobnostech 
a historii. 
V  neděli v  ranních hodinách jsme koneč-
ně dorazili do Londýna. Den jsme zahájili 
procházkou kolem řeky Temže a  navštívili 
mnoho známých památek. Nejvíce nás asi 
ohromil zvedací most Tower Bridge.
Po dlouhém dni plném zážitků jsme vyrazili 
do univerzitního města Oxford, kde na nás 
čekaly hostitelské rodiny. S  napětím jsme 
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očekávali, kdo se nás ujme. Všechny rodiny 
byly nakonec velice milé a vstřícné, setkání 
s nimi pro nás bylo zajímavou zkušeností.
Během dalších dvou dnů jsme navštívili rod-
né město Williama Shakespeara Stratford 
nad Avonou, lázeňské město Bath, Oxford, 
gotickou katedrálu v  Salisbury, překrásný 
středověký hrad Warwick a Stonehenge. 
Poslední den jsme se vypravili na hrad 
Windsor a poté se vrátili zpět do Londýna, 
kde jsme měli opět nabitý program a vydr-
želi až do pozdních večerních hodin. Byli 
jsme pořádně hladoví, a  tak jsme zašli na 
večeři do čínské restaurace v Soho. S Lon-
dýnem jsme se rozloučili opět procházkou 
kolem Temže, naposledy si vyfotografovali 
osvětlený známý Big Ben a Londýnské oko 
a  po posledním zážitku zcela unaveni na-
sedli do autobusu a  vydali se na dlouhou 
cestu domů. 

Hana Ševčíková, žákyně 8. B 

HRAVÁ ŠKOLIČKA ZŠ BLATENSKÁ

Pro budoucí prvňáčky připravila ZŠ Bla-
tenská ve vedení s  paní ředitelkou Mgr. J. 
Šimkovou a  s  pedagogy Mgr. R. Macou-
novou a  Mgr. E. Novákovou kurz před-
školních dětí Hravá školička. Ve dvou 45 
minutových fázích si děti zkusily pracovat 
ve třídě pod vedením paní učitelky. V další 
hodinové lekci se seznámily s interaktivní-
mi programy v učebně a zasedly ke školním 
počítačům. Čtvrtý hodinový kurz byl pojat 
sportovně v  tělocvičně školy a  na školním 
hřišti. Zakončení školičky proběhlo v  du-
chu „stopovačky“. Děti, rodiče i  učitelky 
se vypravili po fáborkách na Panskou za-
hradu, kde společně prošli připravenými 
stanovišti. Jako odměnu za splnění úkolů si 
děti vysloužily špekáčky, které jsme si pak 
všichni opékali na skautském ohništi. 
Cílem bylo seznámit děti se školním pro-
středím, ukázat jim, jak se mají jejich starší 
kamarádi, kteří už do školy chodí, formou 
hry a  zábavy přesvědčit předškoláky, že 
škola je dobrým místem nejen pro uče-

ní. Škola chtěla oslovit rodiče, ale v  první 
řadě děti, aby dostaly možnost seznámit 
se s prostředím, hrát si a bavit se tam, kde 
se budou brzy učit. Věřím, že děti, které 
prošly Hravou školičkou, přijdou s  rados-
tí a  bez stresu do už známého prostředí 
1.  září. Všichni byli náramně spokojení 
a děti jsou pozitivně naladěny pro vstup do 
první třídy této základní školy.
Jako rodiče bychom chtěli poděkovat za profe-
sionalitu, nasazení, vstřícnost, ochotu a práci 
s  dětmi, což paní učitelky bravurně zvládly. 
Skutečně byla odvedena odborná práce, za 
kterou všem zúčastněným patří velký dík.

rodiče budoucích prvňáčků

ZŠ Komenského

NÁVŠTĚVA STŘEDNÍ ŠKOLY 
V HORAŽĎOVICÍCH

Rádi poznáváme naše město a okolí. S nad-
šením jsme přijali pozvánku ze Střední 
školy v Horažďovicích. Naše kroky nejprve 
směřovaly do školní kuchyně. U dveří nás
přivítali bíle oblečení chlapci a  děvčata, 
budoucí cukráři. Velká kuchyně zaujala na 
první pohled. Vše krásně vonělo a blýskalo 
se čistotou. Brzy jsme se seznámili a  spo-
lečně vytvořili marcipánová zvířátka a dal-
ší ozdoby. 

Potom jsme vystoupali po kamenných 
schodech do nového moderního ateliéru. 
Zde jsme se výtvarně „vyřádili“.
Děkujeme za vřelé a milé přijetí paní učitelce 
I. Šťastné, J. Volmutové, V. Tocháčkové a sa-
mozřejmě panu řediteli Ing. V. Gregerovi.

Marie Buchtová, Jana Renčová, 

vyučující 2. tříd

LICHOŽROUTI

Tenhle malý lichožrout – je však hodně vel-
ký žrout.
S majitelem se o ponožky podělí,
největší hlad mají v pondělí.
Co zbude, navléknou na nožky,
nejlépe dvě různé ponožky.
A že vedle sebe neladí?
To lichožroutům vůbec nevadí.

Tato zajímavě pojatá hra se scénickým čte-
ním se líbila dětem i  vyučujícím. Několik 
postřehů a obrázků žáků 4. tříd ZŠ Komen-
ského pro vás vybrala Jiřina Holubová.
… Lichožrouti jsou skřítci, kteří baští jen 
levé ponožky. Také umí zmizet a  být ne-
viditelní. Líbíla se mi legrační jména Tulí 
a  Rulík i  velké spínací špendlíky, co měli 
v uších. Na nohou nosili různé barevné po-
nožky. Skřítci spolu předváděli veselé scén-
ky. Moc jsme se u toho nasmáli. Doufám, že 
je zase někdy uvidím. (Zuzka Holečková)... 

Ilustrace zhotovili: Anička Kotišová, Tomáš 

Přerost, Honza Reindl
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Zajímavé bylo, že lichožrouti jedli jen levé 
ponožky, které předtím ukradli. Také se mezi 
sebou hádali a prali, kdo sní první ponožku. 
Ale když byl jeden z lichožroutů zajat, ostatní 
ho vysvobodili... (Martin Houdek)... Diva-
dlo je místo, kde se můžeme bavit. Dospělí 
i děti tu hrají v různých kostýmech. Divadlo 
může být i náš koníček. Mám ráda divadlo. 
(Katka Kubátová)

NÁVŠTĚVA Z KIRCHBERGU

V úterý 27. května se k nám do Horažďovic 
vydali na oplátku žáci naší partnerské školy 
v Kirchbergu. Ovšem tentokrát jsme je po 
naší škole prováděli my. Nebyli jsme ale 
jen ve škole. Naše kamarády jsme vzali na 
prohlídku hradu Rabí. Ač byla velmi zají-
mavá, příliš jsme nerozuměli, protože byla 
v němčině, ale i tak jsme pochytali spoustu 
nám již známých slovíček. S našimi kama-
rády jsme pak poobědvali ve školní jídelně. 
České jídlo si děti pochvalovaly a já jsem si 
jist, že bylo stejně dobré, jako jsme dostali 
my v Kirchbergu.
Po obědě jsme si prohlédli náměstí a  šli 
do bazénu. I vodní radovánky jsme si užili 
společně.
Tak proběhla návštěva německých kamará-
dů u nás. Všichni jsme si celý den náramně 
užili a zároveň obohatili své znalosti cizího 
jazyka. Už se zase těšíme na další návštěvu.

M. Jaroš, 8. B

VRÁTKA OD ŠKOLKY ZAVÍRALI, DO ZŠ 
KOMENSKÉHO POSPÍCHALI…

Víte, kdo? No přece budoucí prvňáčci.
Kroužek “ Hurá do školy“ probíhá v naší ško-
le několik let. Učitelky ZŠ Komenského se 
snažily připravit pro děti zábavný program.
Cílem nebyla výuka, ale hravé seznámení 
se školou. Děti úkoly lehce zvládly a určitě 
potěšily na závěrečném setkání i své rodiče. 
Posíláme do obou mateřských škol poděko-
vání a těšíme se na další 
společné aktivity. 
A teď už přejeme hezké prázdniny. 

učitelky 1. stupně ZŠ Komenského, 
Horažďovice 

VODÁCKÝ KURZ

Od středy 28. 5. 2014 do pátku 30. 5. 2014 
se uskutečnil vodácký kurz ZŠ Komen-
ského Horažďovice pro deváťáky. Počasí 
nám od prvního do posledního dne ne-
přálo. Foukal studený vítr a  poprchávalo, 
lépe řečeno lilo. V  dopoledních hodinách 
jsme vlakem přijeli se třemi přestupy do 
Vyššího Brodu, kde jsme se ubytovali 
v  chatkách, prošli si město a  podívali se 
do kláštera. Také jsme odpoledne prvně 
nasedli do kánoí a trénovali na řece Vltavě 
pod vedením instruktora Jirky. Večer jsme 
se byli podívat na Čertovu stěnu a  také 

uspořádali malý táborák. Druhý den jsme 
vstávali v  osm hodin a  v  půl desáté jsme 
vyjížděli směrem na Pískárnu. Cesta byla 
dlouhá a  divím se tomu, komu nebyla 
zima. Všichni jsme byli mokří i kvůli deš-
ti a  několik lidí se také „cvaklo“ – včetně 
pana učitele Hermana. Jezy sjížděl jen ten, 
kdo chtěl. V  poledne jsme se zastavili na 
oběd a na převlečení a po chvíli jsme opět 
pokračovali. Pár holek s  paní učitelkou 
Stichenwirthovou cestu vzdalo, ale zby-
tek i  přes velmi nepříznivé podmínky jel 
dál. V podvečerních hodinách jsme přijeli 
do Pískárny a  kdo chtěl, mohl jít ještě na 
večeři. Zbytek zůstal zabalený ve „spacá-
kách“ na svých chatkách. Poslední den 
jsme už ráno byli připravení na poslední 
tříhodinový úsek do Českého Krumlova. 
Hlasování ale rozhodlo, že zbytek cesty 
dojedeme autobusem. A  tak jsme měli 
spoustu času projít si zámek v  Českém 
Krumlově, najíst se a  pak hurá na vlak 
a s jedním přestupem v Českých Budějovi-
cích jsme šťastně zakotvili v přístavu s ná-
zvem Horažďovice.

Tomáš Macoun, 

9. ročník ZŠ Horažďovice Komenského

NEODPUSTÍM SI MALÝ DODATEK – 
RÁDA PRÝ MÍVÁM POSLEDNÍ SLOVO:-)

Jak píše „Máca“ – celý vodák ovládalo 
deštivé a chladné počasí, které by kdekoho 
otrávilo. Je fakt, že jsme mrzli a klepali se 
zimou. Děti si užily své! Ale vždy po při-
stání v kempu, po osušení a převlečení do 
suchého zázračně ožívaly a zapomínaly na 
nepříjemný déšť, scházely se v  chatkách 
a  oddávaly se „svým věcem a  řečem“. Po 
večerce jsme je dlouho uklidňovali a zahá-
něli do pelechů. Jak pravila jedna mamin-
ka: “ Alespoň si budou vážit tepla domova 
a možná si uvědomí, že není zas tak samo-
zřejmé mít kolem sebe jen pohodičku.“
Hlavně ale dokázaly, že umí zatnout zuby 
a  navzájem si pomoci, když je potřeba. 
Mnozí plaváčci nás potěšili i  tím, že ne-
chtěli dojet autobusem a  přesto, že toho 
měli plné zuby, přemlouvali nás a  chtěli 
znovu nastoupit do lodí a zbytek cesty do-
plout. Všem našim žákům-hrdinům děku-
jeme a  zároveň gratulujeme ke zvládnutí 
namáhavé plavby. 

Za ZŠ Komenského Horažďovice 
Jiřina Stichenwirthová 

ŠKOLNÍ POHÁR VE FLORBALU DÍVEK 
Z 1. STUPNĚ

22. května ve čtvrtek se v  tělocvičně ZŠ 
Komenského uskutečnil 1. ročník školního 
kola ve fl orbalu pro dívky z 1. stupně. 
Tento turnaj byl uspořádán na opakované 
žádosti, či spíše prosby dívek, které letos 
chodí na pravidelné tréninky Centra spor-
tu. Pozvali jsme samozřejmě i děvčata, kte-
rá s námi netrénují, ale mají ráda fl orbal.
Hrálo se ve dvou kategoriích – 1.–3. roční-
ky a 4.–5. ročníky. Holky si samy domluvi-
ly družstva a jeden tým si dokonce vyrobil 
speciální dresy – The end :-)

V nejmenší kategorii se nakonec přihlásilo 
5 týmů, ve starší 3.
A jak to vše dopadlo?
1.–3. ročníky (délka zápasu 1× 6 min) 
1. Sněženky a machři  11 bodů
2. Divoké kočky  9 bodů
3. Superholky 6 bodů
4. Dračice 5 bodů
5. Motýlci 2 body
4.–5. ročníky (délka zápasu 2× 6 min)
1. Kuřátka 6 bodů
2. Vločky 3 body
3. The End 0 bodů
Všem hráčkám děkujeme za účast a gratu-
lujeme k výkonům.

ZŠ Komenského Horažďovice,
 Jiřina Stichenwirthová

NAŠE SÍSA TO VYHRÁLA! 

Žákyně naší školy Sísa Staňková zvítězila 
v obrázkové soutěži, kterou vyhlásila Aso-
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ciace školních sportovních klubů Praha.
Se svou nádhernou kresbou české biatlo-
nistky Gabriely Soukalové bodovala a  zís-
kala 1. místo v celé naší republice. 
V  pondělí 16. 6. navštívila naši školu de-
legace z  Prahy a  naší malířce předala za-
slouženou odměnu, což bylo zvěčněno na 
kameru. Kromě dárku přímo pro autorku 
obrázku dostala naše škola sadu osmi míčů 
značky Gala, které se nám budou hodit 
v  hodinách tělocviku. Popřát přišel i  sta-
rosta Horažďovic pan K. Zrůbek a  Silvu 
pozval na městský úřad.
Výherkyni moc gratulujeme a těšíme se na 
její další obrázky. 

ZŠ Komenského Horažďovice

MEMORIÁL KÁJI KUTKY

Již 7 let uplynulo od tragické smrti žáka ZŠ 
Nalžovské Hory Karla Kutky.
Na jeho počest pořádá škola ve spolupráci 
s jeho tatínkem fl orbalový turnaj pro starší 
žáky, na který se vždy velice těšíme.
Letos jsme sem přijeli s velkými nadějemi, 
které se ale rozplynuly hned v  prvním zá-
pase s  Blatenskou, která nás porazila 4:1. 
I když jsme pak zbytek zápasů vyhráli, na-
konec rozhodl onen zápas s našimi krajany 
a rozhodoval vzájemný zápas.

Skončili jsme tedy na 2. místě za první 
Blatenskou, která si kromě poháru za 1. 
místo odvezla domů také obrovský putov-
ní pohár, který byl mimo jednoho roku, 
kdy vyhrála ZŠ Plánice, stále na polici 
v  Nalžovských Horách. 3. místo patřilo 
Nalžovským Horám B, 4. místo Nalžov-
ským Horám A.
Všichni účastníci navíc dostali pití na celý 
zápas, tatranky a  diplomy. Soutěž probí-
hala v  přátelském duchu, byla dobře od-
pískaná a skvěle organizovaná, takže jsme 
stihli první autobus. Díky a pochvala patří 
vedení školy.:-)
Pochvala a poděkování našim žákům, kteří 
v úporném vedru bojovali jako lvi.:-)
Složení týmu: gólman: Milan Michálek, 
Adam Pena, Láďa Sládek, Michal Kovář, Da-
vid Chmelík, Tomáš Polena, David Rendl, 
Petr Kylián, Pepa Melka, Séňa Forman

Jiřina Stichenwirthová 
ZŠ Komenského Horažďovice

KONCERT SBORŮ POUPATA A KVÍTEK

Jako každý rok, i letos jsme se mohli poko-
chat výsledky práce našich zpěváků a zpě-
vaček a zaposlouchali jsme se do krásných 
melodií nesoucích se hřbitovním kostelem 
v  Horažďovicích. Skladby byly opravdu 
nádherné a diváci byli potichu, což zname-
ná, že se jim písně líbily, a proto ani nesta-
čili zazlobit. 
Moc děkujeme všem hudebníkům a speciál-
ně jejich sbormistryním – paním učitelkám, 
které s nimi poctivě celý rok trénovaly. 

ZŠ Komenského Horažďovice 

CYKLISTICKÝ KURZ

Ve dnech 4. až 6. 6. 2014 se naši osmáci 
projeli na kolech po krásném kraji kolem 
Třeboně.

Denně najezdili často i více kilometrů, než 
bylo původně v plánu. Počasí bylo nádher-
né a možná i proto byli všichni tak spokoje-
ni, že si někteří cyklisté naplánovali na ta 
samá místa i rodinnou dovolenou.
Ať se jim to vydaří! 

ZŠ Komenského Horažďovice

Základní umělecká 
škola
Máme za sebou další školní rok. Jaký vlast-
ně byl? Velmi pestrý a náročný. V lednu do-
šlo k osamostatnění naší školy a s tím sou-
viselo a  stále ještě souvisí mnoho větších 
či menších úkolů. A co naše další aktivity? 
Celkem jsme absolvovali více než čtyřicet 
vystoupení, koncertů a akcí pro naše žáky. 
To je více než pestrá nabídka.
Úspěchy jsme slavili také v  mnoha sou-
těžích. V  krajských kolech hry na klavír 
a  smyčcové nástroje jsme získali první, 
druhé i  třetí místo. Výtvarný obor slavil 
dva velké úspěchy. Jedno první místo v ce-
lostátní soutěži ve Znojmě a  jedno čestné 
uznání v  mezinárodní soutěži v  Lidicích. 
Všem úspěšným žákům ještě jednou děkuji 
za reprezentaci školy a gratuluji k dosaže-
ným výsledkům.

Na tomto místě bych moc rád poděkoval 
všem kolegům, kteří celý rok velmi pečlivě 
a svědomitě pracovali se svými žáky a při-
pravovali je na všechna vystoupení a  sou-
těže. Děkuji také všem žákům za jejich 
práci a reprezentaci školy a přeji jim krásné 
prožití prázdnin a načerpání mnoho sil do 
příštího školního roku. Poděkování samo-
zřejmě patří také všem rodičům, kteří se 
s  dětmi připravovali, podporovali je i  naši 
školu. Bez této podpory by nebylo možné 
mnohé aktivity uskutečnit. Vám všem přeji 
klidně prožitou dovolenou. 
Již nyní se připravujeme na následující 
školní rok, který, jak doufám, bude neméně 
zajímavý, jako ten letošní. V  těchto dnech 
již plánujeme několik akcí na podzimní mě-
síce, ale o  nich Vás budu informovat až se 
začátkem nového školního roku.
Na závěr Vám všem ještě jednou přeji mno-
ho krásných letních dní, krásně prožité 
prázdniny a  dovolené. Věřím, že se 1. září 
opět sejdeme v plné síle v naší ZUŠce. 

Mgr. Martin Petrus

SPOLKY 

Sbor 
dobrovolných 
hasičů
Nárůst počtu sborů od r. 1864 do r. 1884. 
K 15. říjnu 1884 bylo u nás 77 župních jed-
not s  počtem 1070 sborů a  58 443 členů. 
K  1.  listopadu 1887 bylo v  Čechách 2 213 
hasičských sborů. Na Moravě bylo 502 
sborů, ve Slezsku 128 sborů. Koncem roku 
1890 měla česká sekce hasičské jednoty 67 
žup, 1219 sborů a 61 591 členů. Čeští hasiči 
zasahovali v  roce 1890 3990krát, z  nichž 
bylo 881 v místech působnosti sborů a 3109 
přespolních výjezdů. Německá sekce pak 
měla 77 žup, 1183 sborů a 72 758 členů.
Zemská ústřední hasičská jednota Krá-
lovství českého. Dne 1. února 1891 byly 
v Praze vytvořeny dvě samostatné a rovno-
právné zemské jednoty – „Zemská ústřed-
ní hasičská jednota Království českého“ 
a  „Feuerwehr – Landes – centralverband 
von Böhmen“. Do správy české jednoty byli 
zvoleni: JUDr. Jan Figar (starosta), Antonín 
Maděra (náměstek), Matěj Mayer (jedna-

HASICSKÉ HASICSKÉ 
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tel), Josef Šťastný (pokladník). Od 19. února 
1891 byla činnost jednoty úředně zahájena 
schválením stanov a od 1. dubna 1891 začala 
jednota prakticky pracovat samostatně. 
Velvary se 24. května staly místem hlavních 
oslav 150. výročí založení českého dobro-
volného hasičstva. Právě ve Velvarech téměř 
na den přesně před 150 lety ofi ciálně vznikl 
první ryze český dobrovolný hasičský sbor. 
Vznikl na popud tehdy sedmnáctiletého 
Karla Krohna, syna obchodníka, kterého 
uchvátila pohotovost a  umění ochranných 
sborů při velkém požáru v  Hamburku. Po 
návratu z  cest začal jednat o  založení a  vy-
cvičení obdobného sboru i  ve Velvarech. 
Připravil také podklady pro založení sboru, 
které po dlouhých peripetiích úřady schváli-
ly v březnu roku 1864. Za datum vzniku nej-
staršího dobrovolného sboru je považován 
den konání ustavující valné hromady, tedy 
22. květen 1864. 
Pražský hasičský sbor vznikl dříve než vel-
varský, a  to již v  roce 1853, ale to byl zase 
sbor profesionální. Velvarský byl prvním 
ryze českým hasičským sborem. Jeho vzni-
kem se začaly psát tradice českého dobro-
volného hasičského hnutí, ke kterým se 
dnes hlásí i  naše Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska. 
Centrem oslav 150. výročí se stalo velvar-
ské náměstí, kde se soustředily desítky 
sborů se svými prapory a  technikou. Po 
slovech díků za aktivitu při záchraně živo-
tů, ochraně zdraví a majetku spoluobčanů 
a uznání za velmi dobrou spolupráci s míst-
ní samosprávou, státními orgány a profesi-
onálními kolegy se hasiči v průvodu přesu-
nuli na místní hřbitov, kde uctili památku 
zakladatele a  propagátora českého dobro-
volného hasičského hnutí Karla Krohna. 
Poté si mohli zájemci prohlédnout prostory 
velvarské požární zbrojnice včetně tech-
niky místní jednotky a  dokumentů sbo-
ru. Přístupná byla i  výstava historických 
hasičských předmětů včetně nejstaršího 
praporu sboru v městském muzeu. Oslavy 
vyvrcholily nejrůznějšími ukázkami hasič-
ské techniky, a to stoletých parních stříka-
ček, starší i  nejmodernější techniky, které 
dominoval letištní speciál. Do dějiště oslav 
také dorazila VI. propagační jízda historic-
ké hasičské techniky. 

 Karel Halml

Klub „Nebuď sám“ 
Také v měsíci červenci připravujeme v klu-
bu „Nebuď sám“ odpočinkově a letně ladě-
né akce. Srdečně vás na ně zveme a přeje-
me všem dobrou zábavu! 
Akce viz strana 20.

Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spo-
lupráci s  Městskou knihovnou Horažďovice 
za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR. 
Rádi bychom upozornili na prázdninovou 
přestávku činnosti klubu, která potrvá po 
celý měsíc srpen. Přejeme proto všem, aby 
příjemně prožili letní dny a  naplnili je od-
počinkem, relaxací a  příjemnou zábavou. 
Už nyní se těšíme na další společné akce, 
které začínají opět v září.
Telefon: 376 512 596 

Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice 

Skautské středisko 
Prácheň
ÚSPĚCHY V ROKYCANECH

O víkendu 14.–15. června se naše světlušky 
a  vlčata zúčastnily krajského kola Závodu 
vlčat a světlušek v Rokycanech. Pro děti byl 
připravený skvělý program, který zakončil 
večerní bál. Všichni si závody náležitě užili 
a domů si přivezli spoustu hezkých zážitků. 
S radostí můžeme říci, že jsme všem před-
vedli naše schopnosti, jak se sluší a  patří. 

Důkazem toho je 2. místo, které si vydo-
byla naše vlčata, a  4. místo patřící našim 
světluškám. Věříme, že své dovednosti do-
kážou uplatnit i v reálných situacích.

Štěpánka Purschová

KAPKA 2014

Jako každý rok proběhla i letos celorepub-
liková sbírka Kapka pořádaná Nadací pro 
transplantaci kostní dřeně ve spolupráci 
s Junákem – svazem skautů a skautek ČR. 
Na desítkách benzínových stanic po celé 

České republice myli skauti od pátku 13. 6. 
do neděle 15. 6. okna řidičům, kteří násled-
ně přispívali do kasiček nadace. Letos byla 
po roční pauze Kapka opět uspořádána 
i  v  Horažďovicích. Roveři strávili páteční 
den na benzínových stanicích a celkem svou 
činností pomohli vybrat na konto nadace 
9 495  korun. Tímto bych chtěla poděkovat 
vedení a  personálu benzínových stanic za 
umožnění uskutečnění sbírky, roverům za 
jejich nasazení a  v  neposlední řadě i  všem, 
kteří ten den do kasiček na benzínových sta-
nicích přispěli. Snad se na stejném místě za 
stejným účelem sejdeme i za rok!

Mirka Nováčková

Horažďovičtí Tygříci

Myjeme auta všeho druhu

Pěvecký spolek 
Prácheň
Máme za sebou velmi náročný půlrok, a proto 
se již všichni těšíme na pár týdnů volna. Toho 
volna ale nebude moc, protože v  letošním 
roce máme plánované aktivity i na prázdniny. 
A první podzimní vystoupení, které se usku-
teční již 26. 9., se také kvapem blíží.
Na konci května a  na začátku června jsme 
absolvovali několik vystoupení. Již tradičně 
jsme se zúčastnili akce „Noc kostelů“ a o tý-
den později jsme zpěvem pozdravili delegaci 
z partnerského města Heimberg. 
6. 6. jsme zpívali s Velkoborem na společném 
koncertu ve Velkém Boru. Koncert byl velmi 
povedený a setkal se s velkým ohlasem nejen 
u  publika. Během následného posezení byla 
domluvena následná spolupráce, čemuž jsem 
velmi rád. Podobné návrhy se totiž objevily již 
při vzniku Velkoboru. Jsem rád, že se plánova-
ná spolupráce konečně posunula někam dál. 
Rád bych nyní poděkoval všem členům za 
jejich náročnou práci pro sbor a jeho prezen-
taci. Poděkování samozřejmě patří i všem na-
šim fanouškům a fanynkám, kteří nás podpo-
rují, navštěvují naše akce a tím nám dodávají 
mnoho sil do další práce. Těším se na mnoho 
dalších setkání s vámi všemi. Pěvecký spolek 
Prácheň přeje všem čtenářům krásné léto 
a mnoho klidných a pohodových dní.

Za PSP Mgr. Martin Petrus
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Z činnosti Spolku 
rodáků a příznivců 
Horažďovic
Spolek rodáků a příznivců Horažďovic žije 
stále aktivním způsobem a je významným 
sdružením občanů Horažďovic. 
V  čele spolku nyní stojí pan Jiří Zahn-
bauer a  jeho zvolení za předsedu spolku 
bylo určitě správnou volbou, neboť i díky 
němu spolek po úmrtí nezapomenutel-
ného předsedy pana Františka Mosera 
nadále dobře funguje. Důležitou práci 
vykonává pan Karel Lukeš, který se stará 
o vývěsní skříňku spolku. Občané Horaž-
ďovic jsou díky panu Lukešovi vždy včas 
informováni o všech akcích spolku, navíc 
se dozvídají i zajímavé informace o histo-
rii našeho města. 
Hlavní náplní spolku je pořádání besed 
nejen s  významnými rodáky z  horažďo-
vického regionu, kteří se zapsali do his-
torie naší společnosti, ale i s osobnostmi, 
které dokážou poutavě vyprávět o  zají-
mavých tématech z různých oblastí naše-
ho života. V nedávné minulosti jsme měli 
například možnost poznat historii sirkař-
ství a  pivovarnictví Horažďovicka díky 
panu Mgr. Tomáši Cihlářovi, problémy 
NP Šumava nám přiblížil bývalý premiér 
ČR Jan Stráský, o  moderních metodách 
v  kardiologii pohovořil profesor Miloš 
Táborský a  o  zvonech i  zvonařství víme 
téměř vše díky panu Mgr. Tomáši Stařec-
kému. Ne náhodou je při těchto akcích 
v hospodě U Hlaváčků vždy plný sál. Dal-
ší formou činnosti spolku jsou zájezdy 
na zajímavá místa naší republiky. Spolek 
při organizaci zájezdů využívá bohatých 
zkušeností paní Jitky Moserové. 
V  roce 2014 účastníci přednášky pana 
Mgr. Jaroslava Presla zhlédli zajímavou 
prezentaci o  životě na námořních lodích 
a v rámci květnového zájezdu poznali za-
jímavosti Tábora. Nedávnou červnovou 
akcí byl zájezd do ZOO Plzeň.
Smutnými událostmi v  dění spolku bylo 
rozloučení s  Mons. Karlem Fořtem, Ing. 
Karlem Němcem, Csc. a  PhMr. Jiřím 
Märzem.
Domnívám se, že činnost Spolku rodáků 
a  přátel Horažďovic má velmi významné 
místo v  kulturním a  společenském dění 
našeho regionu a  častější účast předsta-
vitelů města na přednáškách by byla ur-
čitě vítaná.

 Za Spolek rodáků a příznivců Horažďovic 
Mgr. Stanislav Jůda

OHLASY ČTENÁŘŮ 

Zamyšlení 
NAD NEPODEPSANÝM FEJETONEM 
V KVĚTNOVÉM HORAŽĎOVICKÉM 
OBZORU

Po nepodepsaném fejetonu v  posledním 
HO si myslíme, že už by mělo být vše uza-
vřené. Stalo se, co se stalo, paní ředitelka 
za to nemůže. Nám rodičům se to nelíbilo, 
a proto jsme se obrátili na školu, i na Čes-
kou školní inspekci a posléze jsme oslovili 
i Klatovský deník. Vše řešila hlavně Česká 
školní inspekce a vše se vyřešilo. My rodiče 
jsme s výsledkem velmi spokojení.
Zajímalo vy nás, kolikrát se byl pan staros-
ta či kdokoli jiný v  této škole podívat, aby 
viděl, jak se škola změnila k lepšímu, že se 
zde úspěšně pracuje s  dětmi, vylepšuje se 
prostředí školy, aby se tam naše děti, ale 
i učitelé a ostatní pracovníci cítili co nejlé-
pe. Vše je o  mezilidských vztazích. Ale ty 
musí budovat všichni, ne je kazit.

Rodiče dětí ze ZŠ Blatenská

Stanovisko 
K OTIŠTĚNÍ A ZAŘAZENÍ E. ŠIMONA 
MEZI HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI 

Připojuji se k  názoru pana Valvody st. 
A musím konstatovat, že nenacházím jeden 
jediný důvod k zařazení „soudruha učitele“ 
Šimona mezi takové osobnosti jako byli pří-
kladně Otakar Ševčík, Josef Pavel a v nepo-
slední řadě Monsignor Karel Fořt, je přece 
nanejvýš jasné, že před takovými lidmi jako 
byl s. Šimon, musel kněz K. Fořt opustit 
v  padesátých letech republiku – emigro-
vat. Kolik lidí tento věrný soudruh přivedl 
do maléru, kolika dětem zničil budoucnost 
tím, že se nemohly dostat na zvolenou ško-
lu, protože tento bezpáteřník tomu zabrá-
nil. Všichni, kteří jsme v padesátých letech 
chodili v Horažďovicích do školy, pamatu-
jeme jeho zásahy do náboženství v  době, 
kdy v  komunistické ústavě byla zakotvena 
svoboda vyznání. Vzhledem k  tomu, že 
v Horažďovicích byl klášter Školských ses-
ter a v něm měšťanská škola pro dívky, celé 
generace naších maminek a  babiček tuto 
školu absolvovaly. V tomto městě byla víra 
v Boha zakotvená. Jeho snaha dostat z dětí, 
co doma říkají rodiče (dětí hlavně těch bur-
žoazních, jak on říkal spratků), a kde se mu 
to podařilo, tam došlo k postihu rodičů.
Mimo jiné také pozdějším ročníkům dětí 
tvrdil, že celou naší republiku osvobodila 

pouze Rudá armáda, a  že ti vojáci, kteří 
naše město osvobodili, byli Rusové v ame-
rických uniformách – vrchol ubohosti. To 
mu ovšem vůbec nevadilo v  roce 1990 při 
oslavách osvobození města napsat oslavný 
článek o tom, jak nás osvobodili Američa-
né, že by prozření… Není to podle mého 
názoru aprílový vtip, ale faux pas redakce 
HO. Pikantní na celé záležitosti je to, že člá-
nek napsal syn soudruha Šimona a  použil 
skoro stejných slov jako v oslavném článku 
k osmdesátinám tohoto vynikajícího muže. 
Opravdu si někdo myslí, že 25 let je dosti 
dlouhá doba k zapomnění bohulibé činnos-
ti podobných výtečníků?

Josef Zapletal, rodák z Horažďovic 
 

To snad nemyslíte 
vážně, soudruzi 
a soudružky! 
Když jsem v dubnovém čísle uviděla fotogra-
fii tohoto aparátčíka Eduarda Šimona, udě-
lalo se mi nevolno. Tento soudruh mě učil 
na ZDŠ v 60. letech a dobře se pamatuji na 
šikanu, které jsem byla vystavena jako dcera 
třídního nepřítele Ladislava Rohlíčka, kte-
rého komunistický režim odsoudil k  trestu 
smrti při práci v kotelně, protože po 6 letém 
pobytu v  koncentračním táboře bylo jasné, 
že tuto práci nepřežije. Soudruh Eduard 
Šimon jistě o  mně měl jisté příkazy shora, 
protože se mimo jiné snažil, abych nemohla 
jít dál studovat, což se mu nakonec nepoda-
řilo. Tento slouha komunistů si nezaslouží, 
aby byl zařazen mezi význačné osobnosti, 
protože jeho morální hodnoty jsou nulové. 
Pokud by zůstal u moci Hitler, sloužil by úpl-
ně stejně NSDAP jako komunistům. Proto 
důrazně protestuji, aby byla překrucována 
pravda a tento soudruh byl oslavován. Sou-
druzi, stýská se vám po té době? Mně tedy 
ne, ale dobře se na ni pamatuji a ještě jsem 
nezapomněla. Demagogie a manipulace na 
mě neplatí. A takových je nás určitě víc, tak 
to na nás nezkoušejte! Je to marné.

Ing. Petra Rohlíčková, Horažďovice 

ZAJÍMAVOSTI

Léto
Blíží se druhá polovina roku 2014 a já vás, 
ať již jako stálé, náhodné či nové čtenáře 
Horažďovického obzoru zdravím u  červ-
nového vydání. Přišlo léto, druhá dekáda 
ze čtvera ročních období a spolu s ním i čas 
prázdnin a dovolených. 
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Nastalo také krásné období zrajících ja-
hod, červenajících se třešní, melounů, 
dívek v  plavkách, poutí a  tanečních zá-
bav a  večerního grilování. Nemusíme 
přemýšlet, kolik vrstev oblečení si vzít na 
sebe, můžeme se chodit koupat, opalovat 
a hlavně můžeme si užívat ty krásné letní 
vůně. Vůně po dešti, vůně posečené trávy, 
sena, rybníků, květin nebo upečených ko-
láčů. Všimli jste si, že v  létě voní všechno 
jinak? Tak nějak lépe? Ne? 
Tak se zkuste na chvíli zastavit a  vzpo-
menout si, jaké to bylo, když jste si venku 
v neděli hráli jako malí a z okna se vinula 
vůně svátečního jídla. Každý z nás doufá, 
že to letošní léto bude takové, jaké má léto 
být: slunečné a teplé s provoněným vzdu-
chem, vůněmi květin, modrou oblohou, 
šumivými lesy se zraky vodních hladin 
i koncertem ptačích hlasů. Prostě léto jak 
má být, a proto: léto budiž pochváleno!

 Karel Halml

Letnice  
(Svatodušní svátky) 
Začátek letního období ohlašují letnice – 
čili slavnost Ducha svatého – svatodušní 
svátky. Letos připadly na 8. června. Dří-
ve se jim říkalo také červené svátky anebo 
rozálie, a to podle množství květin, hlav-
ně růží, kterými se bohatě zdobily oltáře. 
V  lidových zvycích i  lidovém umění měl 
význam motiv ptáka – vlastně holubice 
Ducha svatého. K  lidovým obyčejům to-
hoto období patřilo také obcházení polí 
a  hranic obcí, čištění studánek a  další 
projevy související s vodou a deštěm. 
Při letniční bohoslužbě se prý šňupal 
tabák. To byla zvláštní kostelní specia-
lita na Hod boží svatodušní v  Knížecích 
Pláních na Šumavě. Součástí slavnostní 
mše bývalo dlouhé kázání, které ovšem 
místní farář vždy uprostřed přerušo-
val tím, že si v  klidu otevřel lahvičku se 
šňupacím tabákem, vydatně si šňupl 
a následně hlasitě kýchl. Na ten okamžik 
čekali snad všichni přítomní. Jako na po-
vel se mezi nimi rozpoutalo všeobecné 
šňupání a pak kýchání, smrkání a kašlá-
ní do připravených čistých a vyžehlených 
kapesníků. Po chvíli pak kněz vážným 
pohledem shromáždění uklidnil, kázání 
dokončil a  bohoslužba pokračovala dál 
jako obvykle. 
Na Šumavě tedy o  letnicích bývalo ve-
selo, a nejen o nich. Lidé tady tvrdě pra-
covali, a  tak rádi využívali příležitosti 
k  obveselení. Církevní svátky, spojené 
s lidovými tradicemi, jim k tomu dávaly, 
a  mnohde stále dávají, vítanou příleži-
tost.

 Karel Halml 

Ve Velkém Boru 
připravují sraz rodáků
Na víkend 27.–29. června je ve Velkém 
Boru připraven bohatý program spojený 
s pouťovými oslavami.
V pátek 27. června od 17.00 hod. bude za-
hájena výstava RETRO – řeznictví, kolo-
niál. Výstava bude přístupná 27. 6. od 17 
do 19 hod., 28. 6. a 29. 6. od 10 do 17 hod. 
V ostatních prac. dnech až do 27. 7. od 7 do 
15 hod. Mimo tuto dobu je možno návštěvu 
dohodnout v  kanceláři OÚ nebo na tel. č. 
376 514 378 a 724 232 262.
Na sobotu 28.6. je připraven sraz rodáků, ob-
čanů a přátel obce Velký Bor. Program začne 
již v  11.30 hod. registrací účastníků, pokra-
čuje komentovanou prohlídkou kostela sv. 
Jana Křtitele od 13. hod. Mše bude zahájena 
ve 14 hod., následovat bude položení věnců 
a v 15 hod. zahájení v KD, kde bude předsta-
vena brožura o  Velkém Boru, vystoupí zde 
sbor VELKOBOR. Po celý den je možno se 
projet obcí koňským povozem, případně si 
prohlédnout výstavu dokumentů z  historie 
obce. Program srazu zakončí od 20 hod. pou-
ťová taneční zábava v KD – skupina Fortuna. 
Pouťové oslavy vyvrcholí v neděli 29. června. 
Od půl desáté bude v  kostele pouťová mše 
svatá, na které vystoupí sbor VELKOBOR.
Od 13 hod. sehrají na místním hřišti zá-
pas Andělky Velký Bor proti Volenicím. 
V 15 hod. se utká domácí tým s týmem „Šu-
mavská směs“. 
V sobotu a v neděli budou v provozu na ná-
vsi pouťové atrakce.
Všichni, kteří uvedené akce připravovali, 
se těší na vaši návštěvu a přejí vám příjem-
né chvíle prožité v  naší krásné obci, mezi 
svými přáteli a kamarády.

Václav Drha

Trhy na náměstí
Horažďovice – nevydlážděné náměstí s kaš-
nou, farním kostele sv. Petra a  Pavla, ale 
i  štátue, jak Horažďovičtí nazývají morový 
sloup se sochou Panny Marie, tvořily hlavní 
podobu náměstí. Na náměstí byla zástavba 
obytných domů a stromořadí. V domech vět-
šinou obchody s různým zbožím. Platil však 
přísný zákaz prodeje v neděli, aby obchodní 
provoz nerušil konání bohoslužeb. (Kon-
cem 40. let se na náměstí a v přilehlých uli-
cích natáčel celovečerní film Velký případ.)
Horažďovické náměstí sloužilo od počátku 
jako místo určené k prodeji zboží. Význam-
nou roli hrály týdenní trhy se sezónními 
plodinami. Při jarmarcích se daly nakoupit 
různé potraviny od nejobyčejnějších až po 
speciality, které se při jiných příležitostech 
sháněly jen stěží. Celý týden před trhem se 
na náměstí z prken budovaly stánky a sto-
jany. Na jarmark se sjížděli řemeslníci, ob-

chodníci a formani z blízka i z dáli. Nechy-
běla stanoviště pro koňské povozy. Městu 
přinášely jarmarky příjmy v  podobě cla, 
které museli prodejci odvádět městské po-
kladně. Trhy prostě byly odjakživa význam-
ným zdrojem příjmů místních, zvláště pak 
provozovatelů hostinců, pohostinství a ob-
dobných podniků. Vydělával i  kostel, kde 
poutníci do kasiček vhazovali různé obno-
sy peněz. 
Pro nás, horažďovické kluky, byly výroční 
trhy na náměstí zpestřením a  potěšením, 
kde jsme nesměli chybět a s několika koru-
nami v  kapse ohrožovali všechny stánky, 
opíjeli se sodovkou s chrupavými preclíky.

 Josef Kočí

Babovřesky
V  jihočeském Záboří, Jaronicích a  v  Piští-
ně natáčí režisér pan Zdeněk Troška třetí 
díl letní komedie „Babovřesky“. Já a  moje 
manželka jsme dostali nabídku na kompars 
v  tomto filmu. Natáčeli jsme v  Jaronicích 
u  Českých Budějovic. Byly to závěrečné 
scény, kdy se hasičům nepovedl zásah a ješ-
tě začala hořet kadibudka, kde právě seděla 
paní Horáčková. Jak to dopadlo, uvidíte ve 
filmu. Počasí nám přálo až moc.
V  horažďovickém kině bude premiéra 
druhého dílu Babovřesky zřejmě v  sobotu 
2. srpna nebo o týden později. Pan Troška 
potvrdil svoji účast. Uvede film a  pobese-
duje s diváky Horažďovic, kam rád jezdí.

Josef Jirsa, Horažďovice

Největší krupobití
Přinese – li bouřka kroupy velikosti hrachu, 
není to zas tak nic zvláštního. Kroupy veli-
kosti třešně budí pozornost a  většinou už 
počítáme škody. Kroupy velké jako švestky 
jsou něčím mimořádným. A  co je nad to, 
označujeme jako pohromu. Z  těch kroupo-
vých pohrom ta úplně největší, kam paměť 
sahá, a která zdevastovala Horažďovice, byla 
ta, která se přihnala v úterý 27. května 1958. 
Kupodivu se o  ní dochovalo málo zpráv. 
A tak zdrojem informací mi byla jen městská 
kronika a  mé vlastní vzpomínky. Červnová 
čísla tehdejších okresních novin (Prácheň-
ský budovatel) se mi nikde dohledat nepoda-
řilo. A co se to tehdy vlastně přihodilo?



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 6/2014 | 14

V  panující květnové pohodě se po sedmé 
hodině navečer objevily na jihozápadě mra-
ky, které budily pozornost svou sinou bar-
vou přecházející do červena. Na tu červeň 
si pamatuji. Na bouřku si ani tolik nevzpo-
mínám, jen na to, jak náhle začaly šikmo 
padat obrovské kroupy, zhruba velikosti 
tenisových míčků či jablek – i  větší. S  ob-
rovskou prudkostí prorážely i  dvojitá okna 
a padaly dovnitř místností. „ Se střech se sy-
paly s ohlušujícím rachotem tašky a z oken 
kusy skla, byl to hotový soudný den“ líčí K. 
Němec v městské kronice. Největší kroupy 
vážily (dle kroniky) až 1/3 kg a  podobaly 
se spíš kusům ledu. (Pro představu: pokud 
bychom tuto váhu ledu přepočetli na kulový 
tvar, vyjde nám kroupa o průměru téměř 9 
cm!). Bylo štěstí, že večerní dobou pobývali 
lidé už doma a ulice zely prázdnotou (tehdy 
ještě žádná auta v ulicích nestála). „Lidské 
životy byly v nebezpečí“, píše se v kronice. 
To mohu potvrdit: na začátku krupobití 
sousedka chtěla vyběhnout s  plechovým 
kbelíkem na hlavě přikrýt okurky, ale po 
prvním kroku vyděšena couvla – opravdu 
šlo o  život. Vzpomínám si, že jednu krou-
pu, která nám vletěla do chodby, jsem vzal 
a dal do tehdy populární skleničky od hoř-
čice. Byla velká jako její hrdlo, tedy asi 6 cm. 
Krubobití postihlo i  pár obcí jihozápadně 
od Horažďovic (Hejná, Boubín, Velké Hyd-
čice, hlavně však město. Vypadalo to jako 
po zemětřesení, je poznamenáno v kronice. 
Kroupy padaly pouze několik minut, ale 
škody se odstraňovaly týdny. Jen ve městě 
bylo třeba obnovit přes 1,5 milionu (!) kusů 
rozbité střešní krytiny (tašky, hřebenáče, 
eternitové desky). Okenních skel nepočíta-
ně. Čety sklenářů a  pokrývačů z  širokého 
okolí pracovaly ještě o  prázdninách a  my 
děti jsme se měly toho léta pořád na co dívat 
a s „taškáři“, jak jsme pokrývačům žertem 
říkali, o  čem povídat. Ještě jeden pohled 
mi zůstal v  paměti: druhý den ráno jsem 
jel vlakem do Strakonic: před stanicí Babín 
(dnes Horažďovice-Předměstí) byla budova 
hradla – tehdy celá prosklená ze tří stran. 
Z množství malých skleněných tabulek ne-
zůstala celá snad ani jediná. Škody byly i na 
polích – zaoralo se 36 ha žita a 20 ha řepky. 
Ostatní porosty, kudy šly kroupy, byly zni-
čeny z  10–60  %. A  co bylo zaznamenáno 

v  kronice s  podivem: čapí rodina na pivo-
varském komíně přežila. Nikdo nechápal, 
jak to bylo možné.
A  to ještě přesně za týden přišla bouře 
s  kroupami zas. I  když byly už jen malé, 
škod na úrodě nadělaly také dost.
(Pozn.: pokud by někdo ze čtenářů HO měl 

jakoukoli dokumentaci ke krupobití z r. 1958 

– fotky, noviny aj. – byl bych mu vděčen, kdy-

by mi umožnil ofocení – v  redakci HO je na 

mě kontakt.)

Jiří Wagner

Ze života 
Římskokatolické 
farnosti Horažďovice
(shrnutí od ledna do června 2014)
4. a 5. ledna se opět pod záštitou Oblastní 
charity v  HD uskutečnila tradiční Tříkrá-
lová sbírka. 183 koledníků vybralo v  mas-
kách mudrců z východu 222 705 Kč. Všem 
koledníkům a  dárcům patří velké poděko-
vání (zdroj Farní zpravodaj)!
7. 2. se konal křesťanský ples.
Na jaře jsme se opět setkali v  kostele 
sv.Klimenta na Práchni. Zdejší atmosféra 
přilákala mnoho lidí. Mši sv doprovodila 
horažďovická „kytarovka“. Kostelík se tak 
otevřel veřejnosti. Na hrobě P. Karla Fořta 
bylo zapáleno mnoho svíček.
Velikonoce byly nádherné.
23. 5. jsme kostel sv. Petra a Pavla na ná-
městí otevřeli široké veřejnosti při tzv. 

Noci kostelů. Promluvu při mši sv měl 
kazatel Křesťanského společenství Mgr. 
Vladimír Ledvina. Jeho slova o lásce byla 
velice krásná a  pravdivá. Poté následova-
lo vystoupení pěveckého spolku Prácheň 
prokládané biblickými citáty s  výkladem 
otce Petra Koutského. Poté se mnozí pře-
sunuli do Husova sboru.
1. 6. zažily svůj vrchol děti prvního stup-
ně, které po dlouhodobé přípravě sestrou 
Janou slavnostně přistoupily v  kostele 
k  prvnímu svatému přijímání, ukřižovaný 
Kristus se jim zpřítomnil v  “eucharistii.” 
Celé v bílém a kluci v obleku pak předali ro-
dičům jako poděkování žluté gerbery. Děti 
jsou připravovány metodou F. Ketta, která 
je označována za křesťanskou Montessori 
metodu. Cílem je nejen nauka, ale snaha 
uvádět děti do hlubšího duchovního pro-
storu a  jednoduchými pomůckami dosáh-
nout samostatnosti myšlení a  celistvého 
rozvoje osobnosti, zjednodušeně řečeno.
7. 6. se pak naše sestry de Notre Dame 
vypravily se svými svěřenci na „Dětskou 
vikariátní pouť“ do Kašperských Hor. Pro 
děti je to jakási odměna za celoroční snahu 
při náboženství.
Vítány jsou však všechny děti! P. Tomas van 
Zavrel, místní duchovní správce, se svým 
týmem spolupracovníků připravil boha-
tý program. Po rytmické mši následovala 
svačina s opékáním prasete na náměstí pod 
velkými stany, které se při parném poča-
sí hodily. Následovalo putování ke dvěma 
kostelům – Panny Marie Sněžné a  hřbi-
tovnímu kostelu, které jsou jinak zamče-

Rekonstrukce velikosti krup z 27. 5. 1958.

červenec   

5. 7. MC a penzion Houba 17. narozeniny MC Houba – Experiment

11. 7. Zámek Hlasoplet 

12. 7. MC a penzion Houba Zahradní pětiboj

18.–27. 7. knihovna Horažďovice Literárně dramatický seminář

25. 7. Hotel Prácheň Klavírní trio Pražské komorní filharmonie

25.–27. 7. náměstí, muzeum JMENINY MĚSTA HORAŽĎOVICE 

27. 7. KD Horažďovice Posezení s písničkou – Jan Vondrášek 

srpen   

1. 8. Zámek Hudba Shakespearovy doby 

2. 8. MC a penzion Houba Benátská noc

8.–9. 8. náměstí + okolí Horažďovice RALLY AGROPA 

15. 8. KD Horažďovice Pouťová – Parkán

16. 8. MC a penzion Houba Pouťová zábava, hrají Harlet 

16. 8. kostel sv. Petra a Pavla P. Mišík a ČDG – Mariánský koncert 

15.–17. 8. tržiště Pouť

9. 8. MC a penzion Houba Zářečský železný muž/žena

23. 8. MC a penzion Houba Memoriál Miroslava Šimka 

31. 8. KD Horažďovice Posezení s písničkou – BŘEŽAŇÁCI 

30. – 8. MC a penzion Houba Pivní slavnosti, hraje Experiment

KALENDÁŘ AKCÍ 2014
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HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI
Pán, mecenáš a humanista Půta Švihovský z Rýzmberka

Ve Starých letopisech českých stojí k jedno-
mu červencovému dni roku 1504, konkrétně 
k sobotě před sv. Marií Magdalenou (20. čer-
vence 1504), „že zemřel na Rabštejně (Rabí) 

úhlavní nepřítel a  odpůrce pravdy boží. Jeho 

smrt se mnohým zdála podivná, protože se 

zalil krví, a přitom byl takový odpůrce kalicha. 

Ale Pán Bůh umí takové bezbožníky trestat 

nejpodivnějšími ranami.“

Naopak významný politik jagellonské doby 
a  posléze proslulý humanistický básník 
napsal latinský epitaf následujícího zně-
ní (překlad z  latiny od Heleny Busínské 
a  Dany Martínkové). „Půta z  Riesenberka 

zde pod skromným příkrovem leží, mrtev, ty 

nad ním, ó vlasti, útrpné slzy sve roň. Svět-

lem byl tvého práva i  radě dodával lesku, 

velikou získal si slávu v řečništi, kolbišti slov. 

A přece výmluvný jazyk ni bohatství nemohly 

zlomit vůli nevlídných sester, neplatil pře-

vzácný rod. Uprostřed mužného věku, dřív 

nežli naň dolehlo stáří, podlehl té své sudbě, 

blízké zanechal zde.“

V dnešních časech si lidé osobu Půty Švi-
hovského často neprávem spojují s  jeho 
legendární krutostí, za niž jej měl ďábel 
odnést do pekel. Všichni známe pověs-
ti o  hejenské opici, o  třech zazděných 
chůvách, upálených zednících, kteří dle 
legendy měli podstoupit krutou smrt, aby 
nevyzradili slabiny v  opevnění rabského 
hradu, o  prácheňském zvonu, ale pravdu 
o  skutečném Půtově životě zná málokdo, 
a to je veliká škoda.
Kdy se Půta přesně narodil, o  tom se in-
formace odborníků rozcházejí, ale patrně 

KULTURA V OKOLÍ

Velký Bor
VÝSTAVA DENIVEK, 

19.–20. 7. 2014, 10.00–16.00, kulturní dům
Vystaveny budou denivky v  neuvěřitelně 
krásných barvách. Prodej denivek, kosatců, 
tulipánů, krokusů, česneků, ocúnů, netřesků. 

né. Cestou plnily děti disciplíny. V  obou 
svatostáncích byl program. Poté se všichni 
vrátili zpět na náměstí. Následoval nád-
herný společný biblický tanec na náměstí. 
Tento tanec vychází ze židovství. Všichni 
udělali velký kruh a jen po stranách občas-
ně projíždějící auta rušila tu a tam tuto ne-
opakovatelnou atmosféru! Zhruba stovka 
dětí na konec dostala požehnání na cestu 
a dárečky...
Již nyní se těšíme na srpnovou pouť koste-
la Nanebevzetí Panny Marie v  klášterním 
kostele.

Zaznamenala Jiřina Panušková

Sušice
3. 7. 17.00 Kinokavárna SIRKUS
Přednáška: 
Heydrichiáda na Sušicku a Klatovsku
6. 7. 19.30 Kino Sušice
Pellant Trio – smyčcový koncert
10. 7. 17.30 Ostrov Santos
Vystoupení folklórních sborů z Ruska 
a Kostariky
12. 7. 14.00–22.00 Volšovy u Sušice 
 (zámek a park)
Zahradní slavnost Jarmark bylin, řeme-
sel a regionálních produktů, koncert Fab-

Místa mého dětství 
a mládí 
Horažďovice jsou natrvalo uloženy v  mé 
mysli a srdci. Bude to tím, že jsem ve svém 
mládí sedával v kouzelné krajině, kde jsem 
se narodil. Jak bylo krásně u  řeky, u  jezu 
nad Ostrovem, na Lipkách. Nad řekou 
čněla do výše hora Prácheň, která měla 
odedávna svoje tajemství. Řeka byla plná 
ryb a  perlorodek. V  Otavě jsme s  kamará-
dy chytali ryby, koupali se, v zimě bruslili. 
Řeka byla pro nás něčím nenahraditelným. 
S  městskými kluky jsme prolezli všech-
na zákoutí, sklepení, hledali tajné chodby 
a  poklady. Znali jsme domy tak dobře, že 
jsme tam mohli dělat průvodce. Potěšení 
v té době bylo sportovat, žít v přírodě, ně-
čemu se naučit a prožít krásné chvíle v klu-
kovských hrách.
Zážitků z  dětství bylo mnoho a  s  přibýva-
jícím věkem častěji sahám do vzpomínek, 

abych si připomněl a  porovnal, jak se žilo 
dříve a jak nyní. Na některé momenty si rád 
vzpomenu i po letech.
Proto přeji Horažďovicím, aby ti, kdo se 
v Horažďovicích narodili, se sem rádi vra-
celi a s hrdostí se ke svému městu hlásili.

 Josef Kočí

ric Relations, kovárna, tvořivé dílny a  hry 
pro děti i dospělé, čajovna a zdravé dobroty
12. 7. 8–17.00 Náměstí Svobody
140 let od založení sboru dobrovolných 
hasičů v Sušici, prezentace hasičů, ukázka 
vozidel, muzika
13. 7. 13.00 Ostrov Santos
Kdo si hraje zlobí míň
19. 7. 16.00 Ostrov Santos
Red Hot Island
20.7. 11.00 Ostrov Santos
Piknik na Santosu s divadlem
20. 7. 13.30 Ostrov Santos
Otesánek a Paleček 
– dětské divadlo, hry pro děti 
25. 7. 20.00 Hrad Rabí
KAREL PLÍHAL – koncert
26. 7. 14.00–21.30 Dlouhá Ves 
3. dechovkový festival (hasičské hřiště)

Chanovice
5. 7. „Den řemesel – přehlídka řeme-
slných dovedností Plzeňského kraje“, 
od 9.45 hodin, zámecký areál a  skanzen, 
tradiční rukodělná řemesla a  trh, bohatý 
program
13. 7. „Vlachovo kvarteto“, 
od 18 hodin, koncert
19. 7. „40. výročí od založení TJ Cha-
novice a  Memoriál Fr. Pavlovského aj. 
Smitky“, od 12 hodin, fotbalový turnaj 
a setkání
26. 7. „Memoriál L. Duchoně“, od 13 ho-
din, Defurovy Lažany, hasičská soutěž
27. 7. „Přejezd rybníka Ohrady“, 
od 13 hodin
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někdy před rokem 1460. Otec Vilém ze-
mřel ještě v době Půtovy nezletilosti, a tak 
o majetek pečoval Půtův strýc Vilém mlad-
ší, stoupenec Jiřího z  Poděbrad a  jeden ze 
čtyř zemských správců. Pro nás zajisté 
není bez zajímavosti, že tento Vilém byl 
majitelem hradu Rabí, který však zdaleka 
nedosahoval tak gigantických rozměrů 
jako dnes. Od časného mládí byl Půta svým 
příbuzenstvem připravován na dvorskou 
službu, studoval kupříkladu právo v  Sas-
ku. Po smrti svého strýce Viléma mladšího 
roku 1479 pak náš Půta zdědil ohromný 
majetek, který navíc sám, jakožto skvělý 
hospodář, začal pomalu dále rozšiřovat. 
Ve stručnosti lze říci, že mu patřilo téměř 
vše od hradu Střela u Strakonic po Přešti-
ce, a od Přeštic po Kdyni u Domažlic. Naše 
město Horažďovice ke svému impériu při-
pojil roku 1483. Ač přísný katolík, neváhal 
na svá panství přizvat židovské obchodní-
ky, aby se tito postarali o další ekonomický 
rozvoj. Můžeme tedy konstatovat, že ač 
pan Půta byl majitel přísný a nesmlouvavý, 

jeho panství kvetla – rozvíjela se řemesla 
a zemědělství.
Pan Půta se řadil mezi skvělé právníky, 
v  letech 1480–1504 zastával post nejvyš-
šího zemského sudího, posílil výrazně 
moc šlechty, omezil naopak práva měst 
a  panovníka. V  době jeho úřadu došlo 
roku 1487 k  úplnému znevolnění podda-
ných, a  výraznou měrou se Půta podílel 
na zpracování tezí Vladislavského zřízení 
zemského. Roku 1502 se na rabském hradě 
uskutečnila významná schůzka zástupců 
české šlechty a měst ohledně urovnání spo-
ru v právu na vaření piva.
Půta Švihovský proslul i  jako významný 
donátor církevních staveb – přestavěl do 
pozdně gotické podoby kostely ve Stra-
šíně (dnes barokní podoba), nezamyslic-
ký kostel získal tehdy síňové trojlodí se 
sklípkovou klenbou a  věžovitý sanktuář 
s Půtovým erbem, v Horažďovicích vyrostl 
nový františkánský klášter se sklípkovou 
klenbou v ambitu. Horažďovický klášterní 
kostel se tak může pyšnit nádherným ná-

hrobkem pana Půty z červeného mramoru.
Z hradů jmenujme novostavbu Švihova za 
účasti Benedikta Rieda, otázkou spekulací 
je nadále účast Riedovy dílny na budování 
nového opevnění rabského hradu, dále pře-
stavoval i hrady Střelu, Skálu a Prácheň.
V  květnu 1487 složili Pavel Pouček, Půta 
Švihovský a  Jan Hasištejnský z  Lobko-
vic do rukou papeže Inocence VIII. slib 
poslušnosti papeži a  následně mohl být 
v  červnu 1487 Vladislav Jagellonský 
uznán českým králem.
Společně s  manželkou Bohunkou byl 
otcem dvou dcer (Kateřiny a  Johanky) 
a čtyř synů (Břetislava, Jindřicha, Viléma 
a Václava).
Krom kláštera na pana Půtu dodnes v Ho-
ražďovicích upomíná historický vodovod 
(smlouva z  roku 1503) a  právo pečetit 
červeným voskem. Navíc v  Horažďovicích 
pracovala skvělá umělecká dílna, jejíž prá-
ce jsou roztroušeny po řadě kostelů na Šu-
mavě a v Pošumaví.

Roman Vaněk

Procházky 
po Horažďovicích
PROCHÁZKA Č. 10

Zámkem jen projdeme. Tedy popořadě, 
vstupní brána, první nádvoří – moment, 
uvažuji, zaskočit si na pizzu a malé pivčo? 
Zejtra, dnes nemáme čas. Jdeme dál prů-
jezdem, 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 smě-
rem 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 pře-
stal vařit pivo a  čápové se přestěhovali ze 
střechy špejcharu na pivovarský komín 
a tam bydlí dodnes. Jen tak mimochodem 
uvažuji kolik čapích generací už udržuje si 
letní byt v Horažďovicích?
Dám se Strakonickou směrem k  Červené 
bráně. Co tady bylo? Na jedné straně pivo-
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 ústa-
vu byla malá skříňka, tam se vyvěšovala 
parte, kdo, kdy, jak a  kam bude nebožtík 

dopraven, kde bude místo jeho věčného 
odpočinku. Dívám se, skříňka je prázdná. 
Chvála Pánu Bohu, nikdo nezemřel.
Soused pana Eliáše byl auto-doprava, au-
to-oprava, auto-dílna a garáž, vše v jedné 
osobě a  navíc závodník jak na terénové, 
tak na škvárové jízdě. Byla to známá osob-
nost, pan Alois Pavlíček. Idol horažďovic-
kejch kluků.
Začnu od počátku. Na vojně, za aktivní 
služby, byl Alois vyučen co by technik teh-
dejších vojenských letadel a  specializoval 
se na motory. Mám takový dojem, že byl 
i jistý čas délesloužící. Každopádně, za lás-
kou 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 motorky, 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 věnoval velkou pozornost a poctivě je 
učil a zasvěcoval do tajemství benzinových 
a naftových motorů. On dovoloval učední-
kovi montovat, vyměňovat součástky, dá-
vat do provozu ten či onen motor, ale běda 
nedodržel-li učedník přesně, co mu mistr 
nakázal a  ukázal. Doufám a  přeji jim ješ-
tě dlouhá a dobrá léta, že dosud žijí bývalí 
učedníci pana Pavlíčka. Ti mohou potvrdit 
má slova a  ti jistě si pamatují na „tělesné 

tresty“, vulgo facky, kterými trestal mistr 
každý přestupek.
Podívejme se jak se časy mění – nikdo ne-
měl mu to za zlé, nikdo si nestěžoval, kaž-
dý učedník byl hrdý že u  Pavlíčka se učil. 
A dnes…?
Dnes už daleko nedojdu. Stavím se u Pejšů, 
u Pejšů mého mládí. Zde bylo možno kou-
pit si za korunu banán, nebo skrojek krás-
ného, červeného a  sladkého melouna. To 
byla bašta, to byla pochoutka. Ale ty červe-
né kapky na košilce, to pokárání doma – co 
to vše bylo oproti oné pochoutce? Víte co – 
ta chuť zachovala se dodnes.
Stačí, dost pro dnes. Stojím na křižovatce 
a  uvažuji, kterým směrem se dám. Směr 
na Plzeň nebo na Strakonice? Budu o tom 
uvazovat. 

PROCHÁZKA ČÍSLO 11

Minule mé povídání končí u obchodu s la-
hůdkami u  Pejšů. Od té doby melounů 
a  banánů uteklo několik let a  píše se kvě-
ten 1945. Spousty občanů stoji na chod-
níku, zástupy stojí po obou stranách ulice 
a všichni jako posedlí v euforii volají, křičí, 
pláčou radostí, mávají rukama, neb stře-
dem ulice valí se osvobozující Americká ar-
máda generála Pattona. Mám takový pocit, 
že zem se třese pod pásy tanků, tlačím se 
dopředu, abych lépe viděl, abych si byl jist, 
že nesním. Amerikáni v uniformách opětu-
jí naše pozdravy, též oni mávají rukama, též 
oni se smějí na celé kolo a ujíždějí dál smě-
rem na Velký Bor a potom prý na Plzeň. 

Jaroslav Fischl

Pokračování příště
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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

Prázdninový kurz jógy!
Přijďte se protáhnout, rozdýchat, 

posílit a uvolnit na pravidelné lekce jógy. 
Začínáme 2. července v 18 hodin v DDM. 

Začátečníci jsou vítáni. 
S sebou karimatku, vhodné oblečení, deku.

Informace na www.joga.zaluzi.cz. 
nebo na tel: 728 963 083 

Romana Krásná

Horažďovice
Komenského 213

Kontaktní telefony poradců: 731 446 080, 731 446 057, 731 446 058

Nové klientské místo ČSOB Pojišťovny a. s. v Horažďovicích

představení novinek na českém trhu

RENTO

úrazové pojištění řidiče s doživotním důchodem

Best Doctors

Garance špičkové léčby v zahraničí

Bonus 

Do 31. 8. 2014 

SLEVA 15 %

Na váš dům, domácnost a vaši zahradu
 

ČSOB Pojišťovna je univerzální pojišťovna, která nabízí bohaté 
spektrum životních i neživotních pojištění občanům, malým 

a středním podnikatelům i velkým korporacím.

www.csobpoj.cz

INSTALATÉR – TOPENÁŘ 
Martin Bůžek

Provádíme:  

• montáže ústředního vytápění
• rozvody vody a kanalizace
• opravy a úpravy veškerých stávajících rozvodů
• kompletní rekonstrukce bytových jader atd.
Horažďovice
e-mail: martin.b41@volny.cz, tel.: 724 806 207
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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, nájem-
ních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte v tíži-
vé �nanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení soudu 
dle Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! Některé právní služby 
včetně návrhu na povolení oddlužení lze poskytnout i  online bez 
návštěvy naší kanceláře!(více informací na našich stránkách).
Úřední hodiny: Středa: 14.30–17.30 hod.
          Pátek: 8.30–15.00 hod.

LIKVIDACE VYSTAVENÝCH 
VZORKŮ NA PRODEJNĚ – SLEVY 
MAYEROVA 262, HORAŽDOVICE 
otevřeno: po–pá 9–12  12,30–17, sobota 9–12
VELKÝ VÝBĚR ZBOŽÍ
AKČNÍ SLEVY I LETÁKY
tel. 734 155 183, 376 511 141
PRODEJ NA SPLÁTKY, ROZVOZ, MONTÁŽ

Společnost TERASO HORAŽĎOVICE, 
s. r. o., výrobce stavebních hmot, 

hledá 
pracovníka na pozici 

OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE

Požadavky: 
▶ vzdělání ve stavebním oboru (střední škola)
▶ řidičský průkaz skupiny „B“
▶ práce s počítačem
▶ /exibilita
Životopis prosíme zaslat do 17. 7. 2014 na e-mail: 
reditel@teraso.cz 
nebo na adresu:   Jiří Zahnbauer

 Teraso Horažďovice, s. r. o.
 Blatenská 587, 341 01 Horažďovice
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AKCE
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

7. 7.  Oblastní charita HD (4. patro) 9.00

BADUAN JIN 
– série cviků podle starých Číňanů

26. 7.  sál DDM 16.00

VODNÍK 
– hororová báseň v podání účastníků letní-
ho literárně-dramatického semináře Petry 
Braunové. Není vhodné pro úplně malé děti!

Městská knihovna upozorňuje na ZMĚNU 
PŮJČOVNÍ DOBY v období prázdnin!

Oddělení pro dospělé:
Po  8.00–12.00   13.00–18.00
St  8.00–12.00   13.00–16.00
Pá  8.00–12.00   13.00–16.00

Oddělení pro děti:
Po  8.00–11.00   12.00–16.30
St  8.00–11.00   12.00–15.00
Pá  8.00–11.00   12.00–14.00

11.–22. 8. ZAVŘENO

MUZEUM

VÝSTAVY:

1. 6.–30. 9.  

SMITKOVA SBÍRKA
Soubor národopisných předmětů svéradické-
ho rodáka dokumentující život na vsi

1. 6.–30. 9.  

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

11. 7. pátek  19.00

ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
HLASOPLET 
– mužský vokální kvintet. Koncert 20. roční-
ku Zámeckého hudebního léta.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Re-
zervace vstupenek 603 229 559.

1. 8. pátek  19.00

ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
HUDBA SHAKESPEAROVY DOBY
Anglický host Brian Wright a česká pěvkyně 

KULTURNÍ DŮM
14. 7. pondělí – 15. 7. úterý 

PRODEJNÍ TRH

27. 7. neděle  15.00

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

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLEDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!! 

15. 8. pátek  21.30

TRADIČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA 
S OBLÍBENOU KAPELOU PARKÁN!!!
– nenechte si ujít skvělou muziku a prima at-
mosféru!

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 VYDÁVÁME 2. ČERVNA. 
Kurzovné činí 1 500 Kč, pokud bude kurzov-
né zaplaceno během měsíce června a červen-
ce, kurzovné zaplacené během měsíce srpna 
činí 1 600  Kč a  kurzovné zaplacené v  září 
bude činit 1 800 Kč. 

KINO OTAVA

4. 7. pátek 5. 7. sobota 20.00

KNĚZOVY DĚTI 
Chorvatsko, Srbsko – „Boží vůle v rukách kně-
ze a bizarní boj s kondomy.“ Komediální drama 
do 12 let nevhodné. Vstupné 90 Kč. 
 

11. 7. pátek 12. 7. sobota 20.00

CESTA VEN 
ČR – Příběh silné ženy, která se nebojí čelit 
překážkám osudu. Drama do 12 let nevhodné. 
Vstupné 90 Kč. 
 

18. 7. pátek 19. 7. sobota 20.00

MISSION LONDON
Bulharsko, Švédsko, Vel. Británie – Politická 
satira, která sleduje úspěšné i  neúspěšné po-
kusy vstupu Bulharska do EU a  přitom musí 
čelit i ruské mafii. Komedie do 12 let nevhodná. 
Vstupné 90 Kč. 
 

25. 7. pátek 26. 7. sobota 20.00

LOFT
Holandsko – Láska. Lži. Libido. Malé nepříjem-
né překvapení dokáže změnit celý život. Napína-
vý thriller do 12 let nevhodný. Vstupné 90 Kč. 

Změna programu vyhrazena

Jarmila Chaloupková. Koncert 20. ročníku 
Zámeckého hudebního léta.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. 
Rezervace vstupenek 603 229 559.

HOTEL PRÁCHEŇ

25.7. pátek  19.00

ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
KLAVÍRNÍ TRIO HRÁČŮ 
PRAŽSKÉ KOMORNÍ FILHARMONIE
Koncert k oslavám Jmenin města.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. 
Rezervace vstupenek 603 229 559.

CHARITA
 

2. 7. středa 13.00

TURNAJ VE HŘE PETANQUE
Tak jako každoročně si i  letos přijďte zpří-
jemnit den zábavnou nenáročnou hrou fran-
couzských seniorů. Turnaj se tentokrát bude 
konat v parčíku mezi DPS 1069 a 1071 od 13 
hodin. Nejlepší hráči budou odměněni drob-
nými cenami!

7. 7. pondělí 9.00

BADUAN JIN
Příjemné relaxační cvičení pro každého. Spo-
lečenská místnost (ve 4. patře) DPS Palacké-
ho od 9.00 hod. Projekt „Seniorům dokořán“. 

9. 7. středa 13.00

LETNÍ OSTROV
Společně se projdeme přírodou letního anglic-
kého parku Ostrov. Méně mobilním zájemcům 
o procházku nabízíme možnost dopravy autem 
– ohlaste se prosím předem v  kanceláři OCH. 
Odchod od DPS Palackého ve 13.00 hod.

16. 7. středa 12.45

NÁVŠTĚVA MUZEA 
V HORAŽĎOVICÍCH
Společně navštívíme výstavu sbírek horaž-
ďovického muzea a  interaktivní dílnu sta-
rých řemesel. Také můžeme zhlédnout sbírky 
předmětů užívaných v domácnostech našeho 
kraje sběratele p. Smitky. Vycházíme od DPS 
1061 ve 12.45 hod.

30. 7. středa 13.00

TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH
Také tento měsíc se sejdeme u  zábavných 
stolních a  deskových her. Zahrajeme si 
„Člověče, nezlob se“, dámu, domino, Česko 
– otázky a odpovědi, šachy, žolíky a jiné zají-
mavé hry. Začátek od 13.00 hod v jídelně DPS 
Palackého 1061.


