
ZÁMEK A KINO

V minulém čísle jsem informoval o budou-
cím využití zámku a kina. Jednou z reakcí 
na zveřejněný záměr byl dotaz či spíše vý-
tka, proč v  pracovním týmu nebyla také 
paní Libuše Mužíková. Považuji za potřeb-
né vysvětlit souvislosti. Provoz kulturní-
ho domu i  kina jsme řešili již před třemi 
až dvěma lety. Výsledkem mnoha jednání 
a úvah je dostavba zázemí a celkové zatep-
lení kulturního domu. To je v plánu investic 
na příští rok; na zateplení se podařilo získat 
dotaci. Také v případě kina jsme posuzovali 
možnosti investice do digitalizace a  mo-
dernizace vzhledem k současné i potenciál-
ní návštěvnosti. Bylo konstatováno, že ka-
pacita bude snížena a  sál potřebuje získat 
další funkce využití. Jako okamžité řešení 
jsme tehdy zvolili částečnou, finančně ne-
náročnou modernizaci promítací technolo-
gie. Tím byl dán jakýsi výhled rozvoje pro 
KD a kino, i když nebyl formulován v uce-
leném dokumentu, jako nyní koncepce 
využití budov zámku a kina. Všechny tyto 
koncepční záležitosti jsme řešili společně 
s paní Mužíkovou a jejími spolupracovníky. 
Koncepce využití budov zámku a kina dří-
vější záměr týkající se KD a kina respektuje  
a nemění jej. Z hlediska rozvoje institucí se 
zabývá především knihovnou, muzeem, 
íčkem a potenciálně také DDM. Nově před-
pokládá vznik PR centra.

 Karel Zrůbek
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OBZOR
ČERVENEC 2014

MARIÁNSKÝ KONCERT STR. 4

Z RADNICE STR. 7–8

MÝM NÁRODŮM! STR. 12–13

SLOVO STAROSTY

Z PAČEJOVA DO MAŇOVIC

Na kole i pěšky proti úložišti radioaktivního 
odpadu. Tak se jmenuje tradiční akce, po-
řádaná odpůrci stavby hlubinného úložiště 
v lokalitě Březový potok (oblast v katastrál-
ním území Pačejova, Maňovic, Chanovic 
a  dalších obcí). Připomínám, že stát chce 
postavit úložiště v  jedné ze sedmi lokalit 
v  ČR, z  nichž výše jmenovaná je vzdálená 
cca sedm kilometrů od Horažďovic. Nebýt 
odporu veřejnosti a  místních samospráv, 
byla by finální lokalita zřejmě již vybrána, 
a to za podmínek pro místní obce a obyva-
telstvo značně nevýhodných. V rámci Pra-
covní skupiny pro dialog jednáme intenziv-
ně s  Ministerstvem průmyslu a  obchodu 
o posílení účasti veřejnosti a postavení obcí 
v procesu přípravy úložiště. Musím konsta-
tovat, že pan ministr Mládek je po dlouhé 
době vrcholovým politikem, který neodmí-
tá se zástupci lokalit jednat. Nyní připra-
vujeme přesun Pracovní skupiny z  gesce 
MPO do Rady vlády pro energetickou a su-
rovinovou strategii České republiky. Trans-
formace má umožnit přímou komunikaci 
vedení Pracovní skupiny s členy vlády. Přes 
tento (věřím, že pozitivní) vývoj je třeba, 
aby veřejnost nepolevovala ve svých proje-
vech, kterými dává najevo, že jí osud jejich 
kraje není lhostejný. Bez podpory veřejnos-
ti nebude možné dosáhnout vyrovnaného 
vztahu mezi obcemi a státem.
Nejbližší termíny plánované Správou úlo-
žišť radioaktivního odpadu: 2014 - zahájení 
průzkumů v sedmi lokalitách, 2018 - zúže-
ní výběru na dvě kandidátní lokality, 2025 
- stanovení finální lokality.

CYKLOSTEZKA

Od prvního července je v  provozu nový 
úsek cyklostezky okolo rybníku Mokrá. 
Úsek je součástí plánované Otavské cyk-
lostezky, která má vést z  Modravy na Zví-
kovské Podhradí. Realizace celé trasy však 

naráží na problém malých obcí, které nedo-
káží vykoupit pozemky a realizovat na nich 
výstavbu cesty. I tak je nově otevřený úsek 
vítaným vylepšením nejen pro cyklisty, ale 
zejména pro vyznavače in-line bruslení. 
Trasu se chystáme ještě vylepšit např. la-
vičkami. Uvítáme také veškeré připomínky 
uživatelů. Na nový úsek se podařilo získat 
dotaci z prostředků ROP Jihozápad ve výši 
85 % způsobilých výdajů, celková hodnota 
investice je cca 6,3 mil. Kč.  Přestože stav-
bu provázela řada potíží zejména se spodní 
vodou, podařilo se dodržet termín dokon-
čení. Za příkladnou spolupráci je třeba 
poděkovat dodavateli stavby, firmě Silnice 
Klatovy, a.s.

DOKONČENÍ REKONSTRUKCE 
KANALIZACE V PŘEDMĚSTÍ

Červenec není v  Horažďovicích žádnou 
okurkovou sezónou. Položením asfaltového 
povrchu byla v Předměstí dokončena rekon-
strukce kanalizace - rozsáhlá investiční akce 
za 26 mil Kč. Místní si za bezmála tři roky 
užili dopravních omezení, bláta a kaluží až 
dost. Za to ale mají funkční kanalizaci i vo-
dovod. Po dokončení stavby se ještě ukázaly 
různé „drobné“ problémy, jako např. zaté-
kání srážkové vody ze silnice do dvorů. Od-
bor majetku pracuje na postupném odstra-
nění těchto závad. V části Předměstí byl také 
zřízen nový chodník, který však nemá sou-
vislost s projektem kanalizace, ale byl pod-
mínkou dopravního inženýra k budoucímu 
propojení Lavičkové cesty s Předměstím.

Pochod proti úložišti
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STALO SE

Slavnosti Kaše
Předposlední sobotu v  červnu ožilo ho-
ražďovické náměstí největší městskou 
slavností -  Slavnostmi Kaše 2014 vychá-
zejícími tematicky z  historické události 
úmrtí prvního Habsburka na českém trů-
nu před branami města – po jeho neúspěš-
ném obléhání. Celý den na náměstí probí-
haly řemeslné trhy s výtvarnými dílnami, 
divadelní a hudební vystoupení (loutková 
představení, bubenická a  taneční show, 
šermířská vystoupení, dobová hudba, fi -
reshow s  light s  pyrotechnickými efekty, 
soutěže určené dětem i  dospělým apod.). 
Hudebním vystoupením večera byla sku-
pina Hamleti (Aleš Háma, Jakub Wehren-
berg, Dalibor Gondík a  Hardy Marzuki), 
která měla velký úspěch. Soutěž o  nejlé-
pe uvařenou kaši vyhrála Střední škola 
Oselce. Velmi děkuji Technickým službám 
města a městské polici.
Také velmi děkuji sponzorům: ČEVAK, a. 
s., Otavské strojírny a. s., LYCKEBY CU-
LINAR a. s., HASIT Šumavské vápenice 
a  omítkárny, Kovaltos, s. r. o., ELIKA, s. 
r. o., E. Vrána EDDY Service, J. Vránová 
Auto Service, HAPON spol. s. r. o., V. Bur-
da, Mišák EU s. r. o., Dragonpress Klatovy 
a Rumpold.  
V  příštím roce se slavnosti budou konat 
poslední víkend v červnu, tedy 27. června 
2015. 

Jitka Chalupná, Odbor památkové péče, 
školství a kultury

Škola slavila
Ve dnech 20. 6. a 21. 6. slavila ZŠ Blaten-
ská 50. narozeniny. Padesátiny jsou v  ži-
votě lidském již zralým věkem a nejinak je 
tomu i v životě školy.
Za 50 let prošlo touto školou mnoho 
žáků, kteří rádi vzpomínají na svá dětská 
léta prožitá ve školních lavicích, působilo 
zde mnoho pedagogů, kteří i z velké dál-
ky přijeli oslavovat s  námi. Co všechno 
viděly a  slyšely zdi třeba jen jedné třídy? 
Určitě mnoho. Kolik bylo vypotřebová-
no křídy, kolik polámaných pravítek, za-
toulaných přezůvek. Kolik pedagogové 
opravili písemných prací, kolik podepsali 
vysvědčení, kolik nachodili kilometrů při 
dohledech.
S hrdostí jsme se mohli ohlédnout a osla-
vovat.  Školu navštívili zástupci Krajské-
ho úřadu Plzeňského kraje, starosta Ka-
rel Zrůbek a místostarosta Jan Buriánek, 
bývalí pedagogové a ostatní zaměstnanci, 
bývalí absolventi. Škola byla přístupná 
široké veřejnosti. Bylo možno zhlédnout 
kulturní vystoupení našich žáků, projít 
celou školou, zasportovat si v  tělocvičně 
i  na hřišti, změřit si výšku svého IQ, vy-
robit si lapač snů… Ve vestibulu sledovat 
prezentaci života školy. Zavzpomínat 
na školní léta na výstavě o  historii školy, 
najít na fotografiích bývalé spolužáky, 
učitele, kolegy. V  sobotu jsme se všich-
ni zaposlouchali do nádherných písní 
pěveckého souboru Prácheň. Po celou 
dobu oslav bylo v  budově 2. stupně při-
praveno bohaté občerstvení. Ráda bych 
tedy poděkovala všem sponzorům, jme-
novitě Mlýn a  krupárna Mrskoš, s. r. o., 
Lyckeby Culinar, a. s., Lyckeby Amylex, 
a. s., Bytservis Sušice, spol. s  r. o., Tvar, 
v. d. Klatovy, Pekařství Rendl, Špilar Jan, 
ryby – drůbež, Plzeň, Hotel Prácheň, Zá-
mecká cukrárna, p. Kácha, Horažďovice, 
Vejce p. Vilánek Zdeněk, Velkoobchod 
Václavík, s. r. o., Jatky Hradský Strakoni-
ce, s. r. o., Zelenina - Stoneman, s. r. o., 
Praha, ZKD Sušice, Pekárny a  cukrárny 
Klatovy, a. s., Spak Foods s. r. o., Suši-
ce, Dopla Pap a. s., Sušice, Ing. Miloslav 
Šefler, jatky Horažďovice, dále velký dík 
pí. Libušce Raškové za ušití oblečení na 
vystoupení děvčat 7. tříd. Nemenší podě-
kování patří také každému, kdo se podílel 
na přípravách, a také všem, kteří se oslav 
zúčastnili. 
Co bych na závěr popřála škole? Přede-
vším hodně vnímavých žáků, kteří vědí, 
že bez vzdělání to v  životě nejde, hodně 
nadšených pedagogů a spokojených rodi-
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čů našich žáků, spokojeného zřizovatele 
Město Horažďovice a  hlavně ať se nám 
daří i  nadále rozvíjet školu jako místo, 
kde se všichni budou cítit dobře.

Mgr. Jaroslava Šimková
ředitelka školy

KULTURA 

Ševčíkovy hudební 
večery

Koncert podpořil Plzeňský kraj
www.turisturaj.cz

pátek 1. 8. 2014 v 19.00 hodin

velký sál Městského muzea Horažďovice

Druhý koncert 20. ročníku Zámeckého 
hudebního léta a  pátý koncert 5. ročníku 
Ševčíkových hudebních večerů přivádí 
do Horažďovic vzácného hosta z  Ang-

lie – loutnistu Briana Wrighta, který je 
absolventem londýnské Trinity College of 
Music, nástrojovou hru studoval u Antho-
nyho Rooleye, Adele Kramerové a Micha-
ela Jesseta, skladbu u Anthonyho Gilber-
ta. Koncertuje v Británii i v jiných zemích, 
doma i v cizině pořídil řadu rozhlasových 
a  televizních nahrávek. Hudebník je 
také úspěšným skladatelem, inspiruje se 

hudbou renesance. Do Čech ho přived-
la komorní mezzosopranistka Jarmila 

Chaloupková, profesorka Konzervatoře 
v Pardubicích, držitelka 3. ceny z meziná-
rodní pěvecké soutěže Antonína Dvořáka 
v Karlových Varech. Specializuje se na in-
terpretaci historické hudby. 
Před koncertem krátce zavzpomínáme na 
dvacet ročníků koncertů Zámeckého hudeb-
ního léta společně s emeritními ředitelkami 
Městského muzea – Irenou Kratochvílovou, 
Dášou Krausovou a Hanou Smetanovou.
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.

Byli jste na koncertu Hlasopletu v zám-

ku 11. 7. 2014 a  chcete vědět více? Na 
četné dotazy z  publika uveřejňujeme in-
ternetové odkazy, na kterých najdete více 
informací o  kvintetu a  o  chystané vánoč-
ní nahrávce s  doprovodnými koncerty: 
www.hlasoplet.cz, https://www.hithit.
com/cs/project/688/ceske-acappella-va-
noce, https://www.facebook.com/pages/
HLASOPLET/50497923038?fref=ts .

Ing. Jitka Kutišová
za občanské sdružení Hudba bez hranic, o. s.

Začátek programu v 11.00

Kamenické odpoledne, tradiční postupy, zajímavé soutěže 

o atraktivní ceny (tablet, dárkové koše)

12.00–17.00 dechová hudba Solovačka - Sušice, 

od 18.00 Jenda Band 

Výroba Patníku přátelství Chanovice – Bezděkov – Slatina

Občerstvení zajišťuje MIPAL - Palečko 

Vstupné 50 Kč

Slatinský
patník 

Kamenické 
slavnosti

2. 8. 2014
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Ze zdravotních důvodů byl koncert pana Vladimíra Mišíka zrušen. 
Velmi Vás zveme na tento:

Městská knihovna 
Horažďovice

GRAMOTNOST PRO VŠECHNY

 „Gramotnost pro všechny“ tato tři slo-
va se stala mottem a současně výstižným 
názvem pro spolupráci 22 nadšených lidí 
pracujících v  různě velkých veřejných 
knihovnách napříč celou Evropou. V týd-
nu od 9. do 13. června tohoto roku jsem se 
zúčastnila mezinárodního knihovnického 
workshopu ve švédské Botkyrce a  zastu-

povala jsem zde Městskou knihovnu Ho-
ražďovice. Tuto zajímavou zkušenost mi 
umožnil projekt celoživotního vzdělávání 
Grundtvig a celý název akce zněl: Negra-
motnost dospělých a perspektivy druhého 
jazyka: vzhledem k  spolupráci veřejných 
knihoven v Evropě.
 Botkyrka je okres ležící mezi Stock-
holmem a  Södertälje, který zaujímá plo-

chu 197 km². Žije zde 87 600 obyvatel, 
z  toho 53% cizinců, 25% lidí mladších 18 
let a průměrný věk je zde 37 let. Populace 
nad 65 let pouze 13%.  Výuka švédštiny 
jako druhého jazyka je tady opravdu ve-
lice důležitá. Švédská vláda sice posky-
tuje bezplatné kurzy švédštiny, švédské 
knihovny se však zapojují do podpory 
integrace migrantů různými výukovými 
i  volnočasovými projekty – např. Rozho-
vory nad šálkem čaje. Zároveň podporují 
jejich spojení s  mateřským jazykem, jako 
příklad mohu uvést knihovnu, v níž probí-
hal celý worshop, která má ve svém fondu 
knihy ve více než 50 jazycích. Potřeba řešit 
situaci migrantů, kteří se snaží zařadit do 
společnosti, není však pouze ve Švédsku, 
ale v podstatě v celé Evropě. Česká repub-
lika zatím toto nepociťuje příliš silně, ale 
například v Praze žije 13% cizinců a kurzy 
češtiny jako druhého jazyka zde již fungu-
jí, zatím minimálně jako aktivita kniho-
ven.
 Každé dopoledne jsme navštěvovali 
přednášky ve veřejné knihovně v Hallundě 
a  následně všechna naše odpoledne pat-
řila samotnému worshopu. Přednášky se 
věnovaly hlavně funkční negramotnos-
ti, novým technologiím ve výuce jazyků 
(iPady, interaktivní výukové programy), 
negramotnosti v  rozvojových zemích Af-
riky a zásadní roli knihoven a knihovníků 
v dnešní společnosti.
Zazněla zde myšlenka profesora R. Davi-
da Lankese o  tom, že „Špatné knihovny 
budují fondy, dobré knihovny budují 
služby a nejlepší knihovny budují komu-
nity“ Jsem ráda, že i  naše knihovna plní 
komunitní funkci a buduje komunitu: ko-
munitu aktivních seniorů v rámci projektu 
„Seniorům dokořán“. Podobným způso-
bem pracujeme se školními dětmi v rámci 
projektu „Děti a čtení“.
Moderní knihovny samozřejmě nadále 
plní svoji tradiční roli, ale zároveň se stá-
vají kulturními institucemi, informační-
mi body, volně přístupným nekomerčním 
prostorem pro všechny, neformálním 
místem setkávání či výuky, místem růz-
ných poradenství a  hlavně je možné být 
zde 100procentně anonymní - ve větších 
knihovnách to jde o trochu lépe než u nás:)
Pro naši knihovnu je asi nejzásadnější, že 
jsem načerpala spoustu nápadů a inspira-
ce pro další práci a  zároveň jsem získala 
22 nových přátel ze 14 evropských zemí, 
s  kterými nadále zůstávám v  kontak-
tu díky uzavřené skupině na facebooku 
a  profesnímu blogu: http://literacyforall-
network.wordpress.com/
Na závěr bych se chtěla podělit o  myš-
lenku paní Lianne Knobel z  nizozemské 
knihovny v  Bredě: „Práce není nikdy ho-
tová a klíčové slovo je SPOLUPRÁCE.“

Bc. Hana Ferdová
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ČTENÍ SE VYPLATÍ! SOUTĚŽ PRO 
VŠECHNY ZVÍDAVÉ ČTENÁŘE!

Sdružení přátel Zoologické a botanické 

zahrady města Plzně IRIS vyhlašuje ve 

spolupráci s  městskou knihovnou sou-

těž pro dětské čtenáře do 15 let Pozná-

vejte přírodu a  za odměnu přijeďte do 

zoo.

Každý zájemce o  soutěž obdrží v  knihov-
ně průkazku s deseti políčky na potvrzení 
výpůjček knih o přírodě. Po splnění stano-
veného počtu výpůjček a  návštěv čtenáři 
odevzdají průkazku v  knihovně. Každý 
čtenář, který splní podmínky soutěže, 
získá jednu volnou vstupenku k jedné ná-
vštěvě ZOO a BZ.
Podrobnosti v městské knihovně odd. pro 
děti, na www.knihovna.horazdovice.cz 
a na vývěsce

TOULKY MĚSTEM – ROSENAUERŮV 
MLÝN

19. 6. uspořádala městská knihovna pro 
horažďovické seniory v  pořadí již šesté 
Toulky městem. O tom, že si tyto akce zís-
kaly v  našem městě velkou oblibu, svěd-
čí stále rostoucí počet účastníků.  Velký 
úspěch měla květnová procházka s Václa-
vem Trčkou, kdy jsme si prohlédli místní 
kostely.  Tentokrát jsme se však vydali na 
prohlídku Rosenauerova mlýna, kde se 
nám dostalo vřelého přivítání od Ing. Jo-

sefa Kotlaby, potomka Josefa Rosenauera, 
syna význačného vodohospodáře a  lesní-
ho inženýra, který tento objekt zakoupil 
v  roce 1807. Do té doby sloužil jako pa-
pírna. Na mlýn jej přeměňuje Josefův syn 
Petr Rosenauer v roce 1834.
Seznámili jsme se nejen s  historií mlýna, 
ale pan Kotlaba nám přiblížil také život 
a  zvyky mlynářů, ukázal mlýnské stroje, 
vysvětlil jejich funkci, dozvěděli jsme se 
o  využití vodní síly, měli jsme možnost 
prohlédnout si vodní stroje v činnosti. Od-
borný výklad byl velmi poučný, ale také 
zábavný, osvěžený celou řadou otázek na 
přítomné návštěvníky.
Pořádáno v rámci projektu Seniorům Do-
kořán.

Petra Tomešová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE 
upozorňuje na ZMĚNU

PŮJČOVNÍ DOBY O PRÁZDNINÁCH

Podrobnosti najdete na poslední straně

Městské muzeum
VERNISÁŽ V MUZEU

30. 5. se uskutečnila v  Městském muzeu 
v Horažďovicích vernisáž, která odstarto-
vala sezónu 2014.  Na slavnostním zaháje-
ní sezóny jsme otvírali tři výstavy.

1. 6. - 19. 6. Baron František Kaska aneb 
velké mexické dobrodružství horažďovic-
kého rodáka ve službách císaře Maxmiliá-
na Habsburského
Skromná výstava k 180 letům od naroze-
ní Františka Kasky zahrnující dva textové 
a  obrazové panely, které jsou umístěny 
v malém sále muzea, byla doplněna o 12ki-
lový meteorit ze sbírek Národního muzea. 
Meteorit z  Mexika je součástí sbírky po 
Františku Kaskovi a  bylo jej nutné vrátit 

do depozitáře NM do 19. 6. Informační 
panely o životě Františka Kasky, které se-
stavil Aleš Červený, budou v  malém sále 
našeho muzea až do konce sezóny. Firmě 
Jiří Dufek – sklenářství děkujeme za dar 
skleněného poklopu pro vystavení mete-
oritu.

1. 6. - 30. 9. Smitkova sbírka – Soubor ná-
rodopisných předmětů svéradického ro-
dáka dokumentující život na vsi
Na konci roku 2013 věnovala paní Ma-
rie Smitková našemu muzeu rozsáhlou 
sbírku předmětů, kterou shromáždil její 
manžel pan Josef Smitka, který by se letos 
dožil 80 let. V chodbě muzea je možné do 
konce sezóny zhlédnout výběr z této velké 
sbírky reprezentovaný různými pracovní-
mi nástroji, nádobami, textilem a dalšími 
předměty denní potřeby. Výstavu sestavi-
la Kateřina Křížová Červená a  Jaroslava 
Škudrnová. Za tento dar, který významně 
obohatil sbírky Městského muzea, paní 
Smitkové velmi děkujeme.

1. 6. - 30. 9.  Hledáček – výstava skupi-
ny horažďovických fotografů (Vladimír 
Faust, Petr Tomeš, Martin Velíšek, Ro-
man Holeček)
Čtveřice horažďovických amatérských fo-
tografů vystavuje ve věži muzea fotografi e 
ze svých cest po blízké Šumavě i  vzdále-
ných horách naší planety. Krajiny jsou 
ústředním tématem jejich děl.
  

Na vernisáži vystoupili žáci Základní 
umělecké školy Horažďovice s  krátkým 
houslovým a fl étnovým programem. Poté 
proběhl krátký komentář k  jednotlivým 
výstavám. V  průběhu vernisáže pak zpří-
jemňoval atmosféru svou hrou na kytaru 
pan Zdeněnk Galba. Tímto velmi děku-
jeme žákům i  jejich učitelům paní Radce 
Panuškové a  Zuzaně Navrátilové a  panu 
Zdeňku Galbovi.

Na zahájení sezóny dorazilo cca 100 
lidí, podle jejich reakcí soudíme, že se 
jim v muzeu líbilo.  Přispěl k tomu i malý 
sponzorský dar od Zámecké cukrárny 
v  podobě zákusků a  pohoštění, které při-
pravili zaměstnanci muzea.      

Za Městské muzeum Horažďovice
Mgr. Jan Šašek
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SPORT

XXXV. EPLcond Rally 
AGROPA 2014 

8.–9. srpna 2014

TISKOVÁ INFORMACE Č. 2
Jubilejní EPLcond Rally AGROPA se 
blíží

Již XXXV. ročník automobilové rally při-
pravují pořadatelé z  Automotoklubu Pa-
čejov. V  letošním roce tento podnik opět 
ponese název EPLcond Rally AGROPA. 
V  dnešní, pro rally velmi těžké době, se 
stále obtížněji shánějí finanční prostředky 
na motoristický sport. Také pačejovští po-
řadatelé přišli hned o několik významných 
finančních partnerů. S  velkým úsilím se 
však zatím daří plnit rozpočet rally a  pří-
pravy na soutěž mohou vrcholit. 
Organizační ředitelství se rozrostlo o no-
vého člena, kterým se stal poslanec Par-
lamentu ČR Bc. Igor Jakubčík, který se 
ihned zapojil do přípravy rally. Členům 
organizačního ředitelství se podařilo vy-
jednat podporu Plzeňského i Jihočeského 
kraje. Záštitu nad celým podnikem pře-
vzal ministr vnitra pan Milan Chovanec, 
hejtman Plzeňského kraje Václav Šlajs 
a  náměstek hejtmana Jihočeského kraje 
Mgr. Bc. Antonín Krák. Ředitelství ral-
ly si velmi váží podpory tak významných 
osobností, což dokazuje kvalitu a slavnou 
historii této rally.
Přípravu rally si pačejovští pořadatelé na 
jaře zpestřili hned několika dalšími ak-
cemi. Ve dnech 24. - 25. května proběhlo 
druhé a  třetí kolo Mistrovství ČR v  auto-
mobilovém slalomu. Slabší účast MČR 
vynahradili závodníci Pošumavského 
poháru, kterých se tradičně sešlo velké 
množství. Oba závody se odehrály za pěk-
ného letního počasí, i když závěr sobotní-
ho klání narušila prudká bouře hraničící 
s povodní. Vítězem obou kol MČR se stal 
Michal Kašpar s Citröenem Saxo.

Další příjemná akce pod taktovkou AMK 
Pačejov proběhla 27. května v  dětském 
oddělení Klatovské nemocnice. Vše zača-
lo vyhodnocením loňské fotosoutěže EPL-
cond Rally AGROPA. Jejím vítězem se 
stal pan Gerd Münchberger ze SRN. Ten 
se vzdal své odměny ve prospěch nemoc-
ných dětí v našem regionu. AMK Pačejov 
se rozhodl tuto částku trojnásobně navýšit 
a  věnovat dětským pacientům sadu znač-
kových mazlivých polštářků a  čtyři kilo-
gramy různých pamlsků. Polštářky dodal 
člen dispečinku rally Martin Vlček, který 
má výhradní zastoupení australské znač-
ky „Cuddle Buddy“ pro Českou republiku.  
     Teď již však AMK Pačejov veškeré své 
síly soustředí na přípravu jubilejního 
ročníku EPLcond Rally AGROPA. Ten 
se pojede ve dnech 8. - 9. srpna 2014 jako 
součást MČR ve sprintrally, MČR v  rally 
historických vozidel, Poháru ČR v  rally 
a  České trofeje v  rally pravidelnosti. Veš-
keré informace k  rally jsou k  dispozici na 
oficiálních stránkách  www.rallyagropa.
cz. Tam jsou ke stažení i pačejovské „Ral-
ly noviny“, které vycházejí nepravidelně 
a  informují o  přípravách rally a  činnosti 
AMK Pačejov.

Miroslav Žitník ml., zpravodaj rally

ATRIUM CUP 2014 
– vítězství slavil 
obhájce 
Třebomyslice, 5. 7. 2014. Již posedmnácté 
se v Třebomyslicích u Horažďovic uskuteč-
nil tradiční turnaj v malé kopané ATRIUM 
CUP. Atrium Cup se hraje v pevně daném 
termínu na svátek věrozvěstů Cyrila a Me-
toděje a  organizátoři ze sboru třebomys-
lických dobrovolných hasičů neponechali 
nic náhodě. Pro zúčastněné týmy byly 
připraveny tři hrací plochy, včetně potřeb-
ného zázemí pro fotbalisty i  návštěvníky 
turnaje. Toho se letos zúčastnilo deset 
fotbalových týmů. Mužstva byla rozloso-
vána do dvou skupin s  nasazením vítězů 
z předchozích ročníků. Suverénními lídry 
základních skupin, a  také celého turnaje, 
se stali borci z  horažďovického Houba 
teamu, kteří neztratili v základní skupině 
ani bod a tím si na sebe ušili pověstný bič 
před duely v  play off. Bez jediné porážky 
prošly základními skupinami rovněž týmy 
Odrostu Horažďovice a  6 - prasat Třebo-
myslice, které měly na kontě pouze remízu 
ze vzájemného duelu. Ve čtvrtfinále se ne-
zrodil žádný překvapivý výsledek, snad až 
na vysokou výhru Houby nad Umělkáři ze 
Strakonic, kteří byli v minulém ročníku na 
3. místě, v poměru 9:2.
Oba semifinálové duely nabídly zajíma-

vou a  vyrovnanou podívanou s  těsnými 
výsledky, a to v poměru 2:0 pro tým Hou-
by proti Odrostu v  horažďovickém derby, 
a také těsné vítězství C - Systému Horaž-
ďovice nad domácími borci 6 - prasat Tře-
bomyslice v poměru 2:1.
V  boji o  3. místo se hrál pohledný fotbal 
a  Odrost i  domácí tým 6 - prasat předvá-
děly opravdu krásné akce, které měly za 
následek celkové skóre 2:1 ve prospěch 
Odrostu Horažďovice. S  bramborovou 
medailí se tak museli spokojit Třebomys-
ličtí.
Ve finále se překvapivě utkal nestárnoucí 
tým C - Systému Horažďovice s  loňským 
vítězem Houba Teamem. Houba Team 
Horažďovice předváděl po celý turnaj vel-
mi pohledný, rychlý a technický fotbal a ve 
stejném duchu pokračoval i ve finále, kde 
se mu podařilo vstřelit dvě branky a zvítě-
zit v  poměru 2:0. Houba Team Horažďo-
vice se stal teprve třetím týmem, kterému 
se podařilo vyhrát Atrium Cup dvakrát po 
sobě za historii turnaje a jeho jméno bude 
na „třebomyslický Stanley Cup“ znovu 
nesmazatelně vyryto.
Nejlepším brankářem turnaje byl vyhlá-
šen Martin Gebhart z C - Systému Horaž-
ďovice a nejlepším hráčem Jiří Pavlík z ví-
tězného týmu Houby Horažďovice. Turnaj 
byl opět perfektně zorganizován třebo-
myslickými hasiči a  za to jim patří velký 
dík. Díky patří rovněž čtveřici zkušených 
sudí pod vedením Jana Veverky ze Sušice, 
kteří celý turnaj výborně řídili. V  nepo-

Minulý ročník
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slední řadě děkujeme všem sponzorům 
a dobrovolníkům, bez kterých by se turnaj 
rovněž neobešel. Příští 18. ročník turnaje 
se uskuteční opět za rok na Cyrila a  Me-
toděje a  tímto jsou již nyní všechny týmy 
a  diváci srdečně zváni do Třebomyslic 
u Horažďovic.
Děkujeme těmto sponzorům a partnerům 
turnaje: ATRIUM Horažďovice, Polena 
Václav Třebomyslice, Šašek Josef Třebo-
myslice, Město Horažďovice, Dudák Měš-
ťanský pivovar Strakonice, Pro-Doma 
Horažďovice, Bohemia Sport Horažďovi-
ce, Lyckeby Amylex Horažďovice, Velko-
obchod Švelch Sušice, Mlýn Brabec Ho-
ražďovice, Tvar v. d. Klatovy, Music Club 
Houba Horažďovice, Ristorante Pizzeria 
V  Zámku Horažďovice, Herve Horažďo-
vice, Teraso Horažďovice, Hotel Prácheň 
Horažďovice. 

Konečné pořadí turnaje  
ATRIUM CUP 2014:
1. Houba Tým Horažďovice 
2. C – Systém Horažďovice 
3. Odrost Horažďovice
4. 6 – prasat Třebomyslice
5. Žaludi Třebomyslice
6. Ukrajinci Malý Bor
7. Dřeváci Blatná
8. Umělkáři Strakonice
9. SDH Lhota Horažďovická
10. 1. FAC Háječek Prachatice

Play-off turnaje ATRIUM CUP 2014:
Čtvrtfinále:
Umělkáři Strakonice vs. Houba Team Ho-
ražďovice 2 – 9; Odrost Horažďovice vs. 
Ukrajinci Malý Bor 2 – 0; C – Systém Ho-
ražďovice vs. Žaludi Třebomyslice 2 – 0; 
Dřeváci Blatná vs. 6 – prasat Třebomys-
lice 0 – 3
Semifinále:
Houba Team Horažďovice vs. Odrost Ho-
ražďovice 2 – 0; 6 prasat Třebomyslice vs. 
C – Systém Horažďovice 1 – 2
O 3. Místo:
6 - prasat Třebomyslice vs. Odrost Horaž-
ďovice 1 – 2
Finále:
C - Systém Horažďovice vs. Houba Team 
Horažďovice 0 – 2

Za všechny třebomyslické organizátory 

Vlastimil Makovec

 

Z RADNICE

Rada města 7. 7. 2014 

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče Ing. Robert Juřina, Hanojská 
2836, Tábor, na zhotovení projektové 
dokumentace stavby „Rozvojová plocha 
31/1 Horažďovice“ včetně výkonu 
inženýrské činnosti ve výši 242.300 Kč 
(zhotovitel není plátce DPH)

rozhodla o přijetí nabídky společnosti 
TESTA-HD s. r. o., Příkopy 136, 
Horažďovice na zhotovení díla 
„Třebomyslice - oprava autobusové 
zastávky“, jejímž předmětem je 
kompletní oprava autobusové zastávky 
v centru obce ve výši 138.910 Kč + DPH

schvaluje smlouvu o  dílo mezi Městem 
Horažďovice, a společností TORION, pro-
jekční kancelář, s. r. o., jejímž předmětem 
je vypracování projektové dokumentace 
a  výkon autorského dozoru projektanta 
stavby „Lávky přes náhon“ s  nabídkovou 
cenou za vypracování projektové doku-
mentace ve výši 159.000 Kč (+ DPH)

rozhodla o  přijetí nabídky společnosti 
Hochtief CZ, a. s., na zhotovení díla „Ho-
ražďovice – oprava hradítka na mlýnském 
potoku“ ve výši 91.465 Kč + DPH

souhlasí se zvláštním užíváním chodní-
ku v  ulici Strakonická v  Horažďovicích, 
v místě křížení s místní komunikací ulice 
Plzeňská, pro umístění zařízení pro podá-
vání občerstvení u kavárny v čp. 69 v ter-
mínu od 15. 7. 2014 do 31. 8. 2014

souhlasí s  úplnou uzavírkou provozu na 
místní komunikaci ulice Okružní v Horaž-
ďovicích z  důvodu pořádání cyklistické-
ho závodu „Horažďovické kolo“ dne 6. 9. 
2014 od 8.00 do 14.00 hodin s tím, že akce 
bude dostatečně zajištěna řádně vybave-
nou a  poučenou pořadatelskou službou 
a bude umožněn vjezd vozidlům IZS

souhlasí s  úplnou uzavírkou provozu na 
místních komunikacích Mírové náměstí, 
ulice Ševčíkova, ulice Havlíčkova a  Pod-
branská ve dnech 8. - 9. 8. 2014 z důvodu 
pořádání sportovní akce XXXV. EPLcond 
Rally AGROPA s tím, že akce bude dosta-
tečně zajištěna poučenou pořadatelskou 
službou a  bude umožněn vjezd vozidlům 
IZS

schvaluje spolupráci mezi Městem Ho-
ražďovice a  Úřadem Regionální rady re-
gionu soudržnosti Jihozápad v rámci letní 

soutěže „KOMPAS – Navštiv a  vyhraj“ 
a  souhlasí s  poskytnutím 30 ks volných 
vstupenek (1+1) jako výhry do jednotli-
vých kol této soutěže

schvaluje zadávací dokumentaci pro ve-
řejnou zakázku malého rozsahu projektu 
„Separace bioodpadů ve městě Horažďo-
vice“ včetně Výzvy k podání nabídky 

schvaluje poskytnutí finančního příspěv-
ku 3.000 Kč okresní radě Asociace škol-
ních sportovních klubů ČR v  Klatovech 
a zahrnutí do rozpočtového opatření č. 9

schvaluje Smlouvu o  nájmu k  výuce pla-
vecké školy mezi městem Horažďovice 
a Evou Bláhovou, Řepice 158

doporučuje ZM ukončení činnosti JPO 
V SDH města Horažďovice, části obce Ho-
ražďovická Lhota

Informace 

z městského úřadu

Rada města Horažďovice na svém zase-
dání dne 2. června 2014 schválila v zájmu 
zvyšování úrovně kvality poskytovaných 
služeb rozšíření úředních hodin podatel-
ny a  pokladny. Úřední hodiny podatelny 
byly rozšířeny ve dnech úterý, čtvrtek, pá-
tek do 15.00 hod. Úřední hodiny pokladny 
byly rozšířeny každý den již od 7.30 hod. 
a  prodlouženy ve dnech pondělí a  středa 
do 16.30 hod. 

Rada města Horažďovice na svém zasedá-
ní dne 16. června 2014 schválila s platnos-
tí od 1. července 2014 nový organizační 
řád městského úřadu. Organizační řád 
upravuje zásady činnosti a  řízení Měst-
ského úřadu Horažďovice jako pověřené-
ho obecního úřadu a obecního úřadu obce 
s  rozšířenou působností. Určuje jeho or-
ganizační strukturu, rozdělení pravomocí 
mezi jeho odbory, jejich vzájemné vztahy 
k  příspěvkovým organizacím a  organi-
začním složkám, jejichž zakladatelem či 
zřizovatelem je Město Horažďovice. Ten-
to dokument je zveřejněn na webových 
stránkách města v  záložce významné do-
kumenty. 
Hlavním důvodem vydání kompletně no-
vého organizačního řádu byly především 
legislativní změny a  skutečnost, že z  dů-
vodu snížení administrativy byla zruše-
na komise pro projednávání přestupků. 
Kompetence této komise byly převedeny 
na Odbor správní Městského úřadu Ho-
ražďovice. 
Změny, které na městském úřadě probí-
hají, jsou realizovány s cílem zlepšit práci 
celého úřadu, usnadnit a  zjednodušit ná-
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vštěvu městského úřadu.  
Závěrem upřesňuji kontaktní údaje na 
Městský úřad Horažďovice:

Ofi ciální adresa:
Městský úřad Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice 

Telefon: 371 430 521, 371 430 522 
e-mail: urad@muhorazdovice.cz
http://www.muhorazdovice.cz

ID dat.schránky: ubnbxnt

Úřední hodiny
Městský úřad
Pondělí    7:30 – 11:00 hod.  
     12:00 – 17:00 hod.
Středa     7:30 – 11.00 hod.
     12:00 – 17:00 hod.
Pátek      7:30 – 11:00 hod. 

Podatelna
Pondělí  7:30 – 17:00 hod.  
Úterý   7:30 – 15:00 hod. 
Středa   7:30 – 17:00 hod.  
Čtvrtek  7:30 – 15:00 hod. 
Pátek    7:30 – 15:00 hod. 

Pokladna
Pondělí     7:30 – 11:00 hod.
      12:00 – 16:30 hod.
Úterý      7:30 – 11:00 hod.
      12:00 – 14:00 hod.
Středa      7:30 – 11.00 hod.
      12:00 – 16:30 hod.
Čtvrtek     7:30 – 11:00 hod.
      12:00 – 14:00 hod.
Pátek       7:30 – 11:00 hod.
      12:00 – 14:00 hod.

Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ
duskova@muhorazdovice.cz

Informace ke 
kompostérům 
Projekt na pořízení kompostérů pro obča-
ny byl Ministerstvem životního prostředí 
ČR podpořen. V  současné době probíhá 
výběrové řízení na dodavatele komposté-
rů.
Za předpokladu, že výběrové řízení ne-
bude potřeba opakovat, distribuce kom-
postérů občanům se předpokládá v měsíci 
říjnu letošního roku.
     Ing. Anna Vachušková, 

Odbor životního prostředí MěÚ

Pronájem 
nebytových prostor

Město Horažďovice nabízí k pronájmu 
nebytové prostory:

sklad + garáž 
ve dvoře domu čp. 12 Mírové náměstí 

sklad (garáž) 
ve dvoře domu čp. 77 Prácheňská ulice

prodejna 
v přízemí domu čp. 19 Mírové náměstí 

I. patro – ambulance, sklad 
přízemí – prodejna 

Městské zdravotnické zařízení 
Blatenská 311

Informace tel. 371430572,
 e-mail: pojerova@muhorazdovice.cz

Kontejnery na PLAST 
v sídlišti v Blatenské 
ulici
I  když je na třídění odpadů v  současné 
době ve společnosti kladen velký důraz, 
přesto stále velké procento využitelného 
odpadu končí v  popelnicích jako směsný 
komunální odpad. 
Různé průzkumy ukazují, že problematic-
kým druhem odpadů je drobný plastový 
odpad, zejména různé obalové materiály. 
Zkrátka, popelnice jsou plné plastového 
odpadu!
Důvodů, proč se třídění odpadů (nejen 
plastů) všude nedaří, může být hned něko-
lik; nedostatečně hustá síť stanovišť s vel-
kou donáškovou vzdáleností, nedosta-
tečná osvěta, ale též nedůvěra občanů ve 
smysluplnost třídění a  v  neposlední řadě 
nekázeň a neochota odpady třídit.
Na podporu třídění plastového odpadu 
jsme se rozhodli k  malému „pilotnímu“ 
projektu:
V  sídlišti v  Blatenské ulici je doposud 
v  provozu jedno stanoviště kontejnerů, 
kde mají občané možnost odkládat vyu-
žitelné složky komunálního odpadu (PA-
PÍR, SKLO, PLAST včetně nápojových 
kartonů). V tomto sídlišti žije celkem velké 
množství občanů a k jiným kontejnerovým 
stanovištím odpadů mají relativně daleko.
Od začátku srpna jsme do tohoto sídliště 
umístili 4 žluté kontejnery na PLAST.
Hlavním důvodem je především snaha 
zkrátit donáškovou vzdálenost ke kontej-
nerům, a tím zvýšit ochotu občanů plasto-
vý odpad odnést na stanovené místo, zá-
roveň též snaha motivovat občany k tomu, 

aby třídění odpadů byla skutečně věnova-
ná větší pozornost.
Chtěla bych zdůraznit, že kontejnery ne-
bylo možno postavit kamkoliv, umístění 
bylo nutno konzultovat se svozovou spo-
lečností kvůli bezproblémové obsluze. 

Případné připomínky a  náměty nejen 
k umístěným kontejnerům, ale i ke třídění 
odpadů jako takovému lze zasílat na mai-
lovou adresu: vachuskova@muhorazdo-
vice.cz.
Případná úprava množství kontejnerů 
v jiných částech města bude plánovaná po 
vyhodnocení efektivnosti „pilotního pro-
jektu.“
    Ing. Anna Vachušková, 

Odbor životního prostředí MěÚ

ŠKOLY

Křesťanská mateřská 
škola
PRÁZDNINOVÉ ZPRAVODAJSTVÍ 
Z DUHOVÉ MATEŘINKY

I v letošním roce jsme podpořili ekologii. Spo-
lečně s  dětmi a  jejich rodiči jsme se s  vervou 
pustili do sběru hliníku. Na schůzce SRPŠ 
jsme se shodli na sběru a  následném prodeji 
potravinového hliníku. Celkem jsme po celo-
ročním úsilí do sběrny odváželi hliník s úcty-
hodnou váhou 200 kg. Dík patří našim velkým 
i  malým sběratelům. A  velký dík je potřeba 
též vyjádřit panu Petru Drázdovi, který nám 
ochotně pomohl dopravit hliník do sběrny.
Rádi bychom prostřednictvím tohoto článku 
poděkovali fi rmě Teraso, díky jejímuž spon-
zorskému daru vzniká v těchto dnech na naší 
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zahradě nový hrací prvek pro děti. A tím je ven-
kovní hra „ Člověče, nezlob se!“. Na fotografi i 
můžete vidět, jak to vypadá, když se do přípra-
vy zapojí skoro celá prázdninová školka.

Za kolektiv KMŠ V. Mandáková, 
L. Listopadová

ZŠ Blatenská 
ATLETICKÉ DOPOLEDNE

Ještě před vydáním vysvědčení se žáci 1. stup-
ně ZŠ Blatenská zúčastnili atletického vícebo-
je. Mohli poměřit svoje výkony a  zaútočit na 
školní rekordy předcházejících let. Soutěžilo 
se ve 3 kategoriích. V první kategorii soupeřili 
kluci i děvčata z prvních tříd. Ve druhé katego-
rii (třídy 2. a 3.) se hodnotily výkony chlapců 
a děvčat zvlášť, stejně jako žáků 4. a 5. ročníků. 
Ze čtyř disciplín (běhu na 50 m, skoku daleké-
ho, hodu kriketovým míčkem a vytrvalostní-
ho běhu) se vyhodnotila 1., 2. a 3. místa a děti 
kromě diplomů dostaly drobnou odměnu.

Na stránkách naší školy je možné zhlédnout 
umístění dětí s  jejich výkony a  současně zde 
stojí za porovnání výkony žákyň 5. ročníků 
s jejich spolužáky. Máme ve škole spoustu at-
letických nadějí.
Překonat atletické rekordy 1. stupně se podaři-
lo Michalu Barborkovi z 1. třídy v hodu krike-
tovým míčkem s výkonem 23 m,  Adéle Šim-
kové ve vytrvalostním běhu na 600 m za 2.21 
min. a  hodu kriketovým míčkem s  38 metry 
a Vanesse Bartošové v běhu na 50 m s výko-
nem 7.68 s.

Mgr. Renata Macounová

PASOVÁNÍ NA ČTENÁŘE

„Čeká na nás spousta knih, chceme vědět, 
co je v  nich.“ Tak zněl slib, který složili naši 
prvňáčci za pomoci pana starosty Mgr. Karla 
Zrůbka.
Pak už následovaly dvě hodiny plné zábavy, 
které pro ně připravily pracovnice Městské 
knihovny v Horažďovicích. Pohádky, v herec-
kém podání tety Terezy z Pohádkové chalupy 

v Mlázovech, zaujaly nejen prvňáčky, ale i nás 
dospělé. Sestavení jména některé pohádkové 
postavy prvňáci také zvládli. A  pak už ná-
sledovalo slavnostní pasování na rytíře řádu 
čtenářského panem starostou Mgr. Karlem 
Zrůbkem a paní ředitelkou knihovny Lenkou 
Šimonovou. Aby se prvňáčci nenudili, učila je 
paní Helena Poustková skládat ORIGAMI – 
domeček, který si pak děti vyzdobily.
Plni zážitků a obdarováni knihou OD A DO 
ZET (od Magdaleny Wagnerové) a spoustou 
dalších dárečků se prvňáci vraceli zpět do 
školy.
Chtěli bychom poděkovat pracovnicím Měst-
ské knihovny v  Horažďovicích a  jejich po-
mocnicím za program, který pro nás připra-
vily. Nadšeni byli nejen prvňáčci, ale i rodiče 
a prarodiče, kteří je přišli podpořit. 

Mgr. Lenka Zábranská

SPOLKY

Sbor
dobrovolných
hasičů
První sjezd českoslovanského hasičstva 
proběhl při příležitosti Jubilejní zemské 
výstavy konané ve dnech 15. – 17. srpna 
1891 v  Praze na Žofíně. Redakce Hasič-
ské knihovny se sešla 15. dubna 1893, aby 
schválila první předpisy. První hasičské 
muzeum bylo slavnostně otevřeno 15. 
dubna 1894 v  továrně R. A. Smekala na 
Husově třídě na Smíchově v nádvorní pří-
zemní místnosti za roční nájem 360 zla-

HASICSKÉ HASICSKÉ 

tých. Vykazovalo 243 inventárních čísel. 
Hasičské slavnosti ve dnech 6. – 7. červ-
na se v  Litoměřicích konal tradiční celo-
republikový sraz hasičstva, který se koná 
pravidelně jednou za tři roky. Letošní, 
v  pořadí 6. ročník slavností, se konal vý-
jimečně až po čtyřech letech, neboť vloni 
většinu území Ústeckého kraje zasáhly 
povodně. Proto i  po roce byla tam také 
ukončena plánovaná historická propagač-
ní jízda, která startovala loni 31. května 
v našem městě. 
Hřebem slavnosti je vždy sobotní setká-
ní hasičů na litoměřickém náměstí, které 
bylo zcela zaplněno většinou modrými 
uniformami. K  těm jako první promluvil 
kardinál Dominik Duka, který poděkoval 
za to, že se stále drží svatofl oriánské tra-
dice a  nasazují životy a  zdraví na pomoc 
druhým. Mezi řečníky byl i ministr fi nancí 
Andrej Babiš, ministr vnitra Milan Chova-
nec, krajský hejtman a starosta Litoměřic. 
Nejvášnivější řeč pronesl starosta Sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska Karel 
Richter. Zdůraznil v ní, že dobrovolní ha-
siči tvoří nejpočetnější občanské sdružení 
v zemi. 
Poté se už na náměstí vřítil první z  his-
torických strojů, který následovaly další 
a další, některé i 90 let staré. Následovala 
koňská spřežení a  technika současná. Za 
tím vším pochodovali naparádění hasiči 
i  hasičky s  prapory a  vše se odebralo na 
výstaviště Zahrada Čech. 
Litoměřické slavnosti jsou spojeny s  vý-
stavou historické i současné techniky, kte-
rá zaplnila celé výstaviště. Na své si přišli 
jak „fandové“ těch nejstarších skvostů, 
tak „fajnšmekři“nejmodernější techniky. 
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ra ke zhlédnutí nebyla, přesto děti uká-
zaly techniku stříkání a  spojování hadic. 
Omlouváme se účastníkům, které naše 
sprška zasáhla. 
Mgr. Marie Zahálková, Ing. Lucie Krohová

Klub „Nebuď sám“  

V srpnu připravujeme v našem klubu „Ne-
buď sám“ pouze dvě akce, na které vás 
srdečně zveme a  přejeme všem dobrou 
zábavu. Akce najdete na poslední straně 

tohoto čísla Obzoru.

Přejeme všem, aby příjemně prožili zby-
tek letních dnů a  naplnili je odpočinkem, 
relaxací a  příjemnou zábavou.  Po prázd-
ninách se sejdeme u  dalších společných 
akcí, které začínají opět v září.
Telefon: 376 512 596 
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve 
spolupráci s Městskou knihovnou Horaž-
ďovice za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR. 

Mgr. Šárka Kordová 
Oblastní charita Horažďovice 

Celkem se zúčastnilo na 250 vystavova-
telů s  praktickými ukázkami, které se 
střídaly na několika plochách ve svižném 
tempu. Letošní slavnosti byly zakončeny 
hudební osvětlenou fontánou a ohňostro-
jem. Ty navštívilo kolem 17 tisíc návštěv-
níků. 
Nechť se podaří uskutečnit 7. ročník těch-
to hasičských slavností – Litoměřice 2017 
– ještě lépe než ten letošní! 
 
 21. června se naše 14členná delega-
ce zúčastnila oslav 105. výročí založení 
sboru v  Králově Dvoře, se kterým máme 
družbu již 36 roků. 

Karel Halml

Mladí hasiči  
a dětské dny
Letošní rok jsme se účastnili hned dvou 
dětských dnů. 14. 6. v Hejné, kam jsme si 
to přišli jen užít, a 28. 6. v Horažďovicích, 
kde jsme předváděli něco málo z toho, co 
dovedeme.
Druhou červnovou sobotu jsme s  mladý-
mi hasiči zamířili pěšky na dětský den do 
Hejné. Po cestě jsme si ve Velkých Hydči-
cích zahráli fotbal, posvačili a pokračovali 
dále do našeho cíle. Tam už nás čekal pes-
trý program se spoustou soutěží a atrakcí. 
Zasoutěžili jsme si s Patem a Matem, ježi-
babou z  perníkové chaloupky, vodnickou 
rodinou, Křemílkem a Vochomůrkou, lou-
pežníky, Smrťákem, Červenou karkulkou 
a  Sněhurkou s  trpaslíky. Dobývali jsme 
hrad a bojovali s drakem. Nakonec se děti 
vyřádily v hromadě hasicí pěny a pořádně 
si pochutnaly na výborných klobásách 
a bramborácích. Jsme rádi, že jsme se dět-
ského dne v Hejné mohli zúčastnit, určitě 
to bylo zážitkem pro všechny.

V sobotu 28. června se konal dětský den 
na Lipkách. Chvilku po zahájení soutěž-
ního odpoledne se ozval známý zvuk ma-
jáku a  na hřiště přijelo hasičské auto, ze 
kterého vyskákalo devět našich hasičat, 
která předvedla útok se třemi proudy. Jak 
už tomu občas bývá, technika zklamala 
a  přiměšovače odmítaly vodu zbarvit do 
modra a  červena, tak plánovaná trikolo-

OHLASY ČTENÁŘŮ

Kdo se asi schovává 
za podpisem 
„rodiče dětí ze ZŠ 
Blatenská‘‘? 
Po přečtení článku v  minulém čísle HO 
o  poměrech na ZŠ Blatenská jsem jako 

matka žačky z  9. B byla silně pobouřena. 
Jak si někdo může dovolit publikovat člá-
nek v  novinách a  místo svého jména ho 
podepsat označením „rodiče dětí ze ZŠ 
BLATENSKÁ“. Navíc s  názory vyjadřo-
vanými v takto podepsaném - nepodepsa-
ném článku neprojevoval souhlas nikdo 
z rodičů přítomných na třídní schůzce v 9. 
B. Názory podsouvané v článku „rodičům 
žáků“ prezentovala na třídní schůzce vý-
hradně zástupkyně ředitelky školy Mgr. 
Stulíková a ředitelka školy Mgr. Šimková. 
Články podepisované v  novinách podpi-
sem „rodiče žáků“ vyvolávají silné pode-
zření, že jsou psány na objednávku. Stejně 
tak i stížnosti kontrolním orgánům. Pisa-
tel anonym se odvolává na závěry České 
školní inspekce. Já jsem také jako matka 
žačky napsala stížnost stejnému kontrol-
nímu orgánu, ale řádně podepsanou svým 
jménem a  s  uvedenou adresou. Stěžovala 
jsem si na neblahý vliv chování vedení ško-
ly ke třídní učitelce Štěrbové před žáky. 
Avšak tato instituce mi dodnes neposlala 
žádnou odpověď.
Jako rodiče mne velmi potěšilo, že se roš-
ťáci z  9. B, kteří svým pubertálním neu-
váženým chováním odstartovali hloupý 
i  účelový hon na svoji třídní Mgr. Štěr-
bovou, se svou učitelkou na závěrečném 
shromáždění v  městském muzeu velmi 
důstojně a  vřele rozloučili a  poděkovali jí 
za péči.
Způsob řešení problému ředitelkou ško-
ly Blatenská Mgr. Šimkovou nás dovedl 
k  přehlášení nejmladšího dítěte na jinou 
školu.

Václava Dejlová
Horažďovice 28. 6. 2014

PER ASPERA AD 
ASTRA
Moji milí deváťáci, teď už vlastně absol-
venti ZŠ Blatenská, rozcházíme se. Na-
vzdory anonymům a pomluvám jako dobří 
přátelé. Pět let jsme se setkávali v  hodi-
nách češtiny, dějepisu, zeměpisu, výtvar-
né výchovy a pracovních činností. Prožili 
jsme spolu spoustu krásných okamžiků, 
a  museli jsme řešit i  různé patálie. Vždy 
jsem si vážila toho, že učím tak dobrou 
partu. Díky vám jsem mohla začít vidět 
věci, události, lidi i  jejich vztahy z  dosud 
nepoznané perspektivy. 

Sdělení redakční rady: 

Na základě dosavadních zkušeností 

s rubrikou Ohlasy čtenářů redakční 

rada sděluje, že příspěvky do této 

rubriky mohou být zveřejněny 

pouze za podmínky, že budou 

podepsány konkrétní osobou.
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     Andy, Barčo i Báro, Gusto, Ivetko, Jirko, 
Jíťo, Klárko, Lukáši, Marku, oba Michalo-
vé, Niky, Petře, Terko a Tome, děkuji vám 
za vše a  přeji vám hodně štěstí! Ať všude 
potkáváte samé dobré lidi! Ať pořád vidíte 
v pravdě velkou hodnotu! 
Motto z toho úžasného dortu by se mohlo 
stát i  vaším krédem: PŘES PŘEKÁŽKY 
KE HVĚZDÁM! 

Vaše třídní Mgr. Blanka Štěrbová

Horažďovické 
osobnosti, aneb 
bouřlivá debata kolem 
Eduarda Šimona
Bude to znít divně, ale tato diskuse mne 
velmi potěšila. Je z ní totiž zřejmé, že ob-
čané tento seriál nejen že čtou a  není jim 
lhostejný, ale především se nebojí osobně 
reagovat. Na druhou stranu vnímám vel-
mi pozitivně, že i pro „nepříjemné reakce“ 
se v Horažďovickém obzoru najde místo.
Podle těchto reakcí je ale zřejmé, že je 
třeba vysvětlit, proč byl mezi významné 
osobnosti Horažďovicka zařazen i kontro-
verzní Eduard Šimon. V městském muzeu 
je uložena databáze významných osobnos-
tí, která začala vznikat již někdy na přelo-
mu 80. a 90. let minulého století, přičemž 
je neustále doplňována a  aktualizována. 
Proto jsme byli přizváni ke spolupráci na 
tomto seriálu a  OPPŠK jsme předali se-
znam významných rodáků, podle kterého 
výběr a  koordinaci jednotlivých článků 
připravovala paní Bučoková. Do databáze 
byla již v  minulosti zařazena osobnost E. 
Šimona a zcela logicky tedy i na něj přišla 
řada. Teď jej nijak neobhajuji ani nesou-
dím, ale z mého pohledu mezi regionálně 
významné osobnosti patří a zapsal se sem 
především knihou Horažďovice Proměny 
města 1292 – 1992. O kvalitách této knihy 
se dá sice diskutovat, ale stále je to jeden 
ze dvou nejdůležitějších pramenů, které 
k dějinám Horažďovic vyšly knižně. Šimo-
nův morální kredit já objektivně posuzo-
vat nemohu, jelikož jsem tu dobu nezažil. 
Připomenutí E. Šimona však vnímám jako 
důležité především proto, že jak článek, 
tak reakce, které vyvolal, zaarchivujeme 
společně v  databázi rodáků. Za padesát 
let, až bude někdo v  muzeu hledat ma-
teriály k  osobě E. Šimona a  nebudou již 
k dispozici přímí pamětníci, bude si přes-
to moci udělat celkem objektivní obrázek 
z obou úhlů pohledu.

Aleš Červený,  
Městské muzeum Horažďovice  

Můj názor
Tak a teď musím reagovat a zastat se člově-
ka, který už se nemůže bránit. A nejenom 
proto, že jde o mého otce. Jedná se o záleži-
tost „Osobnosti města Horažďovice“. Rád 
bych upozornil, že můj bratr byl osloven 
pracovnicí OPPŠK, aby článek dal k  dis-
pozici. Tak se stalo a  následovala snůška 
nenávisti a nepodložených obvinění. Ano, 
můj otec byl v KSČ a byl ředitelem na obou 
školách. Velice pochybuji, že by ubližoval 
úmyslně, pokud chtěl dělat ředitele, musel 
se držet stanov strany. Učitelské povolání 
bylo tehdy velice politicky citlivé, neboť se 
vychovávaly další masy pro socialismus.
Panu Valvodovi chci připomenout, že otec 
si psal svá literární díla sám. Neopisoval. 
Mohu to potvrdit, neboť jsem byl v  kon-
taktu s jeho vydavateli.
Paní Rohlíčkové vzkazuji, že otec by se 
k  NSDAP nedal, neboť mně často vyprá-
věl o řádění henleinovců v pohraničí, které 
sám zažil. A pokud je p. Eduardu Šimono-
vi vytýkáno, že byl komunista, při svém 
vzdělání by mohla vědět, že komunisté 
z  přesvědčení by raději přešli do ilegality 
nebo ze strachu o  rodinu by s  politikou 
přestali. Ale určitě by se nedali ke svému 
největšímu ideologickému nepříteli. 2. 
světová válka a  hlavně východní fronta 
nám ukázaly, že tyto dva režimy nenašly 
společnou řeč a spojenectví. 
Panu Zapletalovi dávám vědět, že pana fa-
ráře, který musel emigrovat, je mně oprav-
du líto. Ale také bych mu rád připomněl, 
že po bitvě na Bílé hoře musely opustit 
zemi desetitisíce vzdělaných i  prostých 
lidí jenom proto, že to byli protestanté. 
Může namítnout, že už je to dávno, na to 
odpovím, že si připomínáme události, kte-
ré se staly ještě dříve.

Zdeněk Šimon, syn E. Šimona

ZAJÍMAVOSTI

Pouť na Vavřinečku
Na Vavřinečku neboli na Veselé hoře, po-
klidném poutním místě asi dva kilometry 
jihozápadně od Domažlic, se každoročně 
pořádá slavná pouť. Její termín se stano-
vuje vždy na první víkend po 10. srpnu, 
kdy slaví svátek právě sv. Vavřinec – pat-

ron kostelíka na Veselé hoře. Pouť se sho-
duje s Domažlickými slavnostmi.
 Vrátím se ale na počátek historie kos-
telíku a  pouti na Vavřinečku. V  červnu 
1683 v  jedné domažlické ulici vypukl po-
žár a  rychle se šířil až na náměstí. Tehdy 
domažličtí konšelé přísahali, že postaví 
kostel na Veselé hoře, pokud oheň nebude 
dále postupovat. Stalo se tak, jak si přáli, 
a  oheň se už dále nešířil. Jenže chodští 
konšelé na svůj slib zapomněli a kostel ne-
postavili. Tohoto úkolu se zhostila až jed-
na bohatá měšťanka z  Domažlic. Jenom 
díky ní konečně začala výstavba kostela 
a 10. srpna 1695 byl slavnostně vysvěcen. 
Lidé zapomínají, a  tak i  kostelík časem 
osiřel. Opraven a rozšířen byl později díky 
pomoci domažlického rodáka Bedřicha 
Floriána, a to v roce 1769. Za doby Josefa 
II. byl zrušen a nakonec prodán. Zakoupil 
jej domažlický rodák, kněz Jakub Ledvi-
na, který jej před smrtí odkázal Domažli-
cím. Po panovníkově smrti konšelé usilo-
vali o  obnovení stavby na Vavřinečku. To 
se podařilo a  19. října 1851 se konalo vy-
svěcení. 
 Nejdůležitějším momentem Veselé hory 
byla velká Svatovavřinecká pouť, která se 
konala v  srpnu roku 1939. Tehdy se sem 
sjelo na 120 tisíc lidí, aby protestovali proti 
záboru pohraničí a následné okupaci. Vy-
šehradský kanovník Bohumil Stašek tam 
pronesl odvážné kázání k lidu, za které byl 
posléze vězněn a odvezen do koncentrač-
ního tábora, kde zůstal až do konce druhé 
světové války. Po návratu z Dachau v roce 
1945 opět promluvil na pouti, i  když byl 
v  té době jednooký a  zdraví mu už příliš 
nesloužilo. 
 Po únoru 1948 byly poutě zakázány 
a  znovu obnoveny v  letech 1968 a  1969. 
Svatovavřinecké poutě se dočkaly svo-
body až po roce 1990 a staly se největším 
církevním svátkem Chodska. Kostelík 
sv. Vavřince na Veselé hoře byl nákladně 

Sdělení redakční rady: 
Redakční rada děkuje čtenářům 
za ohlasy a považuje toto téma za 
uzavřené.
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opraven v  roce 2009, kdy uplynulo 70 let 
od slavného proslovu Bohumila Staška. 
Jeho slova, která tehdy zaujatě posloucha-
ly davy lidí, se zapsala do dějin. Z jeho ká-
zání cituji závěr: 
Co slíbíme a řekneme své matce české? Slí-

bíme jí a  přísahati budeme v  této památné 

chvíli jménem svým a  všeho českého lidu, 

že ji nikdy neopustíme, nezradíme a  až do 

posledního tlukotu srdce milovati budeme. 

Přísahati budeme, že svou prací, svorností, 

národní jednotou a  životem řízeným podle 

zásad křesťanské morálky postavíme opět 

vlast svou na onen stupeň cti, blahobytu 

a  slávy, jakou prožívala v  nejslavnější své 

minulosti, v dobách slavných českých knížat 

a  králů a  největšího z  nich, blahé paměti 

Karla IV. Tuto slavnou naši přísahu nechť 

Bůh a  svatí naši patronové požehnáním 

svým a  pomocí svou provázejí a  potvrdí. 

Amen. 
Karel Halml 

Ještě o tom krupobití 
Můj článek v  červnovém H. O. o  zničují-
cím krupobití 27. května 1958, které po-
stihlo Horažďovice, čtenáře zaujal. Paní 
Korousová mě upozornila na mysliveckou 
kroniku, kde je o  krupobití také psáno, 

Střecha po krupobití

Takhle vypadaly po krupobití domy

Kroupami ubití ptáci

a pan Zelenka mi umožnil do kroniky na-
hlédnout.
Doplňuji tedy ještě informace, které jsem 
zde zjistil. Podle myslivců postihla „straš-
ná bouře“ a  krupobití hlavně Horažďovi-
ce, Svaté Pole a  Babín. Nejenže bylo zni-
čeno obilí, ale kroupy také ubily mnoho 
zvěře a  ptáků. Zápis končí slovy: „Dlou-
ho bude trvat, než se některé naše úseky 
z toho vzpamatují.“
V  myslivecké kronice jsou také tři foto-
grafie: detail střechy, jeden z postižených 
domů a  ukázka kroupami ubitých ptáků. 
I přes horší kvalitu fotek si z nich čtenáři 
snad udělají trochu přesnější představu 
o tehdejším „nadělení“.
 Jiří Wagner

Mým národům !
(100 LET OD VYPUKNUTÍ 1. SVĚTOVÉ 
VÁLKY)

Je to už sto let, co generaci našich dědů 
či pradědů překvapila 28. července 1914 
na nárožích vyhláška stařičkého mocná-
ře Františka Josefa I. “Mým národům“. 
Jeho c. a  k. Apoštolské Veličenstvo ráčilo 
nejmilostivěji vydat Nejvyšší vlastnoruč-
ní list a  manifest, v  němž prostřednic-
tvím předsedy vlády hraběte Sturgkha 
sdělovalo národům Rakouska-Uherska, 
že sice bylo jeho nejvroucnějším přáním 
dožít v  míru, ale pletichy protivníka plné 
nenávisti ho donutily chopiti se meče na 
obranu cti mocnářství proti nevděčnému 
království srbskému. Že spoléhá na své 
národy a  důvěřuje Všemohoucímu, který 
jeho zbraním dopřeje vítězství. Stručně 
řečeno. Začala válka, která brzy přerost-
la v  globální konflikt a  později se jí zača-
lo říkat světová a ještě později 1. světová. 
Dramatický střet armád změnil Evropu, 
avšak v  té chvíli roku 1914 nikdo netušil, 
jaká změna přichází. 
Světová válka byla popsána historiky 
mnohokrát. Ale dodnes se objevují nová 
svědectví, jak prožívali letní dny roku 
1914 prostí lidé. Dodnes se skládá mo-
zaika těch let. Jedním z  těch, kdo do vál-
ky narukovali, byl i  mladý horažďovický 
učitel Antonín Šebesta. Z  jeho osobních 
vzpomínek je vidět, jak naši předkové pro-
žívali první dny a týdny války. Věcně, bez 
patosu.
Na měšťance skončil školní rok a  mladý 
učitel (teprve dva roky ženatý, s  malič-
kou dcerkou) se vypravil do Plzně na kurs 
živnostensko-obchodních nauk. Kurs byl 
sice zahájen, ale rakouská říše vzruše-
ná sarajevským atentátem žila v  neklidu 
a v nejistotě. V neděli na sv. Annu byla vy-
hlášena částečná mobilizace a v úterý 28. 
července vyhlášena Srbsku válka. V  Ho-
ražďovicích strážník Vojtěch Netáhlo vy-

bubnovával mobilizaci. Antonína Šebestu 
zastihla ta událost v Plzni. Když zjistil, že 
i  jeho se mobilizace týká, sbalil své věci 
a odjel za rodinou. Rychle vyřídil nezbyt-
né záležitosti a  koncem července zamířil 
ke svému pluku do Písku, kam směřovali 
i  ostatní horažďovičtí mladí muži. V  Pís-
ku panoval v  těch dnech chaos a  zmatek, 
všude plno narukovaných, mladých i star-
ších. Kromě 11. pěšího pluku (Infanterie 
Regiment) byl v  Písku totiž i  28. pluk ze-
měbrany (Landwehr Regiment) sestavený 
ze starších vojáků. Kasárna byla přeplně-
na, spalo se i  po hospodách a  veřejných 
místnostech. Ti, co neměli domů daleko, 
dokonce odjeli zase domů a  narukovali 
později. Vojenské oddíly se doplňovaly na 
válečné stavy a  vyzbrojené do pole odjíž-
děly na srbskou frontu.
 A  jak se vedlo v  těch dnech Antonínu 
Šebestovi? Byl zařazen do pracovního 
(ženijního) oddílu o  třech rotách po 150 
mužích. Vybaveni jen lehkou starší vý-
strojí a  starými puškami pod velením 
záložních důstojníků setrvávali zatím 
v  Písku. Jídla bylo dost, cigaret plné hrs-
ti. Největší nadějí byla právě ta lehká vý-
stroj, která nevypadala na brzký nástup 
na frontu. Antonína ještě stačili navštívit 
v  Písku manželka a  rodiče, kteří mu při-
nesli půllitrovou láhev koňaku a dva kusy 
uherského salámu. Naděje na setrvání 
v  Písku však byly marné. Za pár dnů do-
stal útvar rezervní jídlo (chléb, konzervy, 
suchary) a  ostré náboje a  pochodoval na 
nádraží. V nákladních vagonech jeli, aniž 
věděli kam. Tábor, Jihlava, přes Moravu, 
kde je lidé přátelsky vítali a hostili koláči, 
uzeninami a  pivem. Když po třech dnech 
v polovině srpna dorazili do Krakova, bylo 
vše jasné: míří na ruskou frontu. Pracov-
ní útvar vypochodoval podél řeky Visly 
k Lublinu s úkolem připravit cesty pro těž-
ké náklady zásobovacích vozů z týlu fron-
ty. Čekala je otrocky namáhavá a úmorná 
práce: lámání kamene, kopání, kácení les-
ních stromů – dřina bez pořádného jídla 
a spaní alespoň pod nějakou střechou…
 Válka začala. V  ní se dál odvíjely i  dra-
matické příběhy mladých mužů z  Horaž-
ďovic, i  příběh učitele Antonína Šebesty. 
Končilo léto 1914 a nikdo netušil, že oče-
kávaná rychlá válka se změní ve čtyřleté 
martyrium, v  němž padnou milióny vojá-
ků, Rakousko-Uhersko vezme za své, stej-
ně jako monarchie v  Německu a  Rusku, 
ale i Osmanská říše.
 Antonín Šebesta dílem šťastných náhod 
válku přežil. Rukoval jako vojín, z  války 
se vrátil v hodnosti četaře. Válečné útrapy 
se však projevily na jeho zdraví. Začátkem 
roku 1918 byl hospitalizován v  plzeňské 
nemocnici a  než byl schopen vrátit se ke 
svému útvaru, přišel 28. říjen a konec vál-
ky. 
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A ta láhev koňaku, kterou dostal od man-
želky začátkem srpna 1914? Celou válku ji 
Antonín nosil při sobě a nikdy ji neotevřel 
pro případ, že by bylo ještě hůř, nebo kdy-
by byl raněn a nebylo čím vymýt ránu. Až 
když se vrátil domů, společně ji se ženou 
otevřeli a vypili na šťastné shledání.
Mnozí ale takové štěstí neměli a  s  rodi-
nami se neshledali. Padli nebo zemřeli, 
zůstali nezvěstní. Jejich jména jsou na 
pomníčcích venkovských návsí. I  na ho-
ražďovickém hřbitově je společný pomník 
padlým v  této válce: „Hrob v  dáli“…. Jen 
jména těch 67 mladých mužů, co už se 
zpět domů do Horažďovic z  1. světové 
války nevrátili, tam bůhví proč, dodnes 
chybějí.

Jiří Wagner

Reprofoto tehdejších novin

Antonín Šebesta byl jedním ze 485 mužů 
z  Horažďovic, kteří rukovali do 1. světové 
války.

Procházky po 
Horažďovicích
Pokračování z minulého čísla

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 stojí 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 
armáda generála Pattona. Mám takový 
pocit, že zem se třese pod pásy tanků, tla-
čím se dopředu, abych lépe viděl, abych 
si byl jist, že nesním. Amerikáni v unifor-

HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI
Prof. Ing. Dr. Jaroslav Němec, DrSc.

Renesanční osobnost profesora Němce 
výstižně charakterizoval novinář Vladi-
mír Labuda v knize 5 minut do katastrofy...
Zavolejte profesora Němce!
„Jeho talent zaujímá širokou oblast lid-
ských činností, v nichž dosáhl pozoruhod-
ných výsledků. Je nejen vědcem a  tech-
nikem, ale také pedagogem, myslitelem 
a malířem.“
Právě pro obsáhlost Němcových aktivit ho 
nelze v  tomto formátu současně výstižně 
charakterizovat a přitom představit fakto-
graficky. 
Jaroslav Němec se narodil 15. března 1921 
v Horažďovicích v rodině patriota, ředite-
le měšťanky a  muzea, historika a  malíře 
Karla Němce. V  době studia na Gymná-
ziu v Sušici silně inklinoval k výtvarnému 

umění a  měl v  úmyslu se umění věnovat 
i  profesně. Naléhání otce i  pohnuté udá-
losti okupace ho však přivedly nejprve 
k  abiturientskému kurzu na strojní prů-
myslové škole v  Plzni a  posléze do ČKD 
v Praze, což bylo impulzem pro jeho další 
orientaci na technické vědy. 
V ČKD zůstává i po válce a při zaměstná-
ní studuje Strojní fakultu ČVUT. Pod ve-
dením budoucího profesora Budínského 
se orientuje na problematiku pevnosti, 
únavy a  defektů materiálů a  postupně se 
stává uznávaným vědcem v  tomto obo-
ru. Již v  šestadvaceti letech je jmenován 
vedoucím konstrukčních kanceláří ČKD 
a  ve stejném roce získává doktorát tech-
nických věd. Má na starosti mimo jiné 
konstrukci první dieselelektrické lokomo-

mách opětují naše pozdravy, též oni má-
vají rukama, též oni se smějí na celé kolo 
a  ujíždějí dál směrem na Velký Bor a  po-
tom prý na Plzeň. Bylo to k neuvěření. Na-
jednou svoboda. Najednou konec strachu. 
Najednou mohu se ukázat na ulici a nikdo 
mě neudá. Zase možno vidět staré prapo-
ry ČSR, spousty praporů, kde ti lidé měli 
ty prapory uschované?
A zpět do dnešních dnů. Pod oprýskanou 
maltou a vrstvou vápna objevuje se nápis 
na domě vedle staré kovárny „Pekařství 
Schrabal“. Co mi ten nápis připomíná? 
Zase musím dát „volnou ruku“ mé fantazii 
a již vidím v mém duchu tetu Adu, jak nese 
velkou ošatku (nebo říká se vošatku?) 
s nepečeným bochníkem chleba. Teta nese 
chleba ku Schrabalům, aby tento nám 
upekli. Nevím, byla-li to jen naše rodinná 
tradice, nebo i jinde, v jiných rodinách, za-
dělávali doma a pekli u pekaře.
Doma u  babičky měli jsme díži. Říkalo 
se o  ní, že je staletá. Ta díže nesměla se 
mýt, neb na dřevěných stěnách prý „žije“ 
droždí a  jen jeho zásluhou těsto chleba 
kyne. Z toho vyplývá, že ve stoleté díži žije 
stoleté droždí, a  proto nutno toto hýčkat 
a díži opatrovat. Babička nasypala mouku 
do díže, kolik? Jak se říkalo „tak od oka“ 
a taktéž, od oka, přilévala vodu (vlažnou) 
a sůl, zatímco teta směs kopistem mícha-
la. Potom přikryla díž polštářem a čekalo 
se. V zimě dlouho, v létě dost rychle těsto 
vykynulo. Tím končila první etapa. Ko-
nečně vykynuté těsto bylo vyloženo na 
vál a pěkně ručně proděláváno a vytvořen 
konečný tvar bochníku s pupečkem upro-
střed a s papírkem se jménem naší rodiny, 
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tivy, nových těžních strojů, kompresorů 
a  chladírenských zařízení. V  roce 1953 je 
jmenován děkanem strojní fakulty Vysoké 
školy železniční v  Praze a  v  roce 1955 se 
stává řádným profesorem a získává vědec-
kou hodnost doktor věd. 
V  šedesátém roce pak odchází do Škodo-
vých závodů v  Plzni, kde zajišťuje vědec-
ky, experimentálně i  prakticky zázemí 
pevnostní problematiky pro rozvíjející se 
československý atomový průmysl. Se svý-
mi spolupracovníky zakládá unikátní vý-
zkum zkrácené verze reaktorové nádoby. 
Současně se věnuje teorii, publikační a pe-
dagogické činnosti. Od roku 1963 působí 
jako proděkan na Fakultě jaderné a  fyzi-
kálně inženýrské ČVUT. V  letech 1973 - 
1978 je prorektorem pro vědu a  výzkum 
ČVUT, potom až do roku 1987 ředitelem 
Ústavu teoretické a  aplikované mechani-
ky Československé akademie věd. V tomto 
ústavu pokračuje i  v  devadesátých letech 
po odchodu do důchodu jako samostatný 
vědecký pracovník a expert. 

 Za svůj přínos domácímu vědeckotech-
nickému rozvoji i světové vědě získal pro-
fesor Němec řadu významných ocenění 
včetně dvou státních cen a ocenění Česká 
hlava. Byl také viceprezidentem meziná-
rodní vědecké instituce ICF. Během svého 
bohatého profesního života publikoval 
doma i v zahraničí třicet monografií a přes 
čtyři sta odborných článků. Zásadním 
způsobem rozšířil vědecké poznání v obo-
ru pevnosti materiálů a jejich defektů.
 Jaroslav Němec měl vedle svých profesí 
(vědecké, technické a  pedagogické) také 
řadu dalších zájmů, z nichž nejvíce se vě-
noval malbě. Jeho akvarely a  olejomalby 
byly mnohokrát vystavovány a  bohatou 
kolekci vlastní Městské muzeum Ho-
ražďovice. Velkou oporou vědci i  umělci 
Jaroslavu Němcovi byla jeho manželka 
Zdeňka, rozená Havlová, rovněž rodačka 
z Horažďovic. 
Prof. Ing. Dr. Jaroslav Němec, DrSc. ze-
mřel v  roce 2005. Je čestným občanem 
našeho města a  jedním z  horažďovických 

rodáků, jejichž význam překročil hranice 
města, kraje i republiky. 

Ze vzpomínek Jaroslava Němce:

Jako dnes si pamatuji, jak jsem sedával 
na jezu na Otavě v  Horažďovicích nebo 
v  parku na Ostrově a  hltal životopisy ob-
jevitele rentgenových paprsků či objevite-
le elektronů nebo slavných matematiků. 
Tehdy jsem si založil herbář… sbíral jsem 
motýly a vše, co mě v přírodě lákalo. Krás-
ná příroda kolem Horažďovic mě vždycky 
okouzlovala a  dodnes pociťuji zvláštní 
štěstí, když se k ní můžu vrátit. 

zdroje: 
kniha 5 minut do katastrofy… Zavolejte 
profesora Němce!
archiv Městského muzea Horažďovice

zpracoval Karel Zrůbek

aby bylo jasno, komu ten bochník patří. 
A  to už jsem předem napsal, jak v  duchu 
vidím tetu Adu s vošatkou si vykračovat.
Přemýšlel jsem ještě, co že to Pekařství 
Schrabal mi připomíná. Ano, je to histor-
ka z předminulého století (t. j. 19. století), 
tu vyprávěl mi Ota Treichlinger, znamý 
architekt, narozený v  Klatovech, již na 
pravdě Boží, ale zanechal po sobě v Izraeli 
několik architektonických perliček.
V Malém Boru žila v 19. století rodina Li-
sie a  Leopolda Treichligra. Měli 5 synů, 
první Emanuel, druhý Šimon, třetí Adolf, 
jména dvou následujících neznám. Výše 
zmíněný Ota byl synem Adolfa. Nebožtík 
otec o  nich říkal, že byli chudí jako „kos-
telní myš“. (Není žádný rodinný poměr 
s  rodinou Treichlingrů z  Procházky číslo 
8). Šimon, druhý syn Leopolda a Lisie, se 
narodil 28. 10. 1869 a začal se učit řemes-
lu pekařskému u  Schrabalů. V  nešťastné 
datum okolo 15. února 1886, po práci, 
když už tovaryši a mistr opustili pekárnu, 
Šimon čistil, nebo hledal cosi v  peci. Pec 
byla teplá a Šimon tam usnul a spokojeně 
spal celou noc. Nikdo v  pekárně nevěděl, 
kdeže se Šimon nalézá, a tak zapálili pec. 
Chlapci nebylo ještě 17 let, když buď se 
v  peci udusil, nebo shořel. Dnes už si to 
nikdo nepamatuje, nikdo neví, jen náhro-
bek na Loretě připomíná, že 18. února byl 
tam pohřben nešťastný Šimon a já mám tu 
čest připomenout veřejnosti i  tuto „ma-
lou“ událost a nekonečnou bolest chudých 
rodičů.
Až potud a  já stojím na schodech u Pejšů 
a defilé události pokračuje…

PROCHÁZKA Č. 12

Dosud stojím na schodech u  krámu Pej-
šů. Tady odtud možno, jako na rozhledně, 
dívat se na široké okolí. Dívám se očima 
sedmiletého kluka a  místo nepoznávám. 
Morový sloup i se zahrádkou, který byl na-
proti staré kovárně, přestěhoval se poblíže 
hřbitova, hospoda Hutarů, tam měli v  lo-
kálu kulečník a  občas dovolili nám tam, 
klukům, si zahrát, tedy hospoda musela 
ustoupit a vybudovaná je tam možnost na-
hlédnutí na světovou kulturu. Tam zbudo-
váno je kino. A dál, tam, kde dnes je parko-
viště a  standarta, která děkuje Americké 
armádě a  generálu Pattonovi za osvobo-
zení Horažďovic v  květnu 1945. Též při-
pomíná a poučuje zdejší mladší generaci, 
kdo opravdu Horažďovice osvobodil od 
nacistické nadvlády. Tam v těchto místech 
byla dvě hospodářství. Jedno za druhým. 
V tom prvním vládla a hospodařila matka 
nebožtíka mého přítele a  kamaráda Míry 
Holečků. Tam říkalo se „U  Zuklínů“ (ne-
vím, odkud tohle pojmenování pochází) 
a  paní Holečková byla po městě známá 
coby Zuklínka a  Míra coby Zuklín. Oba 
tuto přezdívku přijímali coby samozřej-
most a ani jim nenapadlo protestovat.
Druhé, tam kdysi stojící hospodářství, 
patřilo židovské rodině Weinerů. Z nezná-
mých důvodů udala „Horažďovická zmije“ 
paní Amálii a pana Karla klatovskému ge-
stapu. Weinerové byli zatčeni a odvlečeni 
ještě před „evakuací“ (tak se tehdy nazý-
valo vyhnání židů) do koncentračního tá-
bora, tam oba zahynuli.
Když kráčím dál směrem ku bráně starého 
hřbitova, musím připomenout krajně dů-

ležitou instituci pana Zanbauera, známé-
ho coby Campaur – klempíř.
Aby bylo jasno, musím na moment odbo-
čit a  podívat se do tehdejší domácnosti, 
do kuchyně. Tam většina hrnců, hrnečků, 
pánví, konví a konviček bylo nádobí smal-
tované. Náhodným upadnutím, pohmož-
děním, nebo úderem se smalt odprýsknul 
a  objevil se železný plech. Tento rychle 
zrezavěl a  zanedlouho objevila se díra 
v  hrnci. Dnešní hospodyňka, používá-li 
vůbec smaltované nádobí, by takový hrnec 
zahodila. Ne tak naše matky a babičky. Ty 
byly opatrné na každý grejcar a s děravým 
hrncem, pánví nebo i  utrhnutým uchem 
nočníčku utíkaly ku panu Campaurovi 
do dílny, do klempířství. Tam měli v zimě 
v  létě rozpálený bubínek, ve kterém bylo 
několik „pájek“, různých velikostí. Pan 
Campaur předem očistil okolí díry v hrnci, 
natřel místo jakousi kyselinou a pak, maje 
v  jedné ruce olověný drát a  v  druhé ruce 
rozpálenou pájku, letoval a  olovem ucpá-
val díru v  hrnci. Stalo se, že díra v  hrnci 
byla příliš velká. V  těchto případech měl 
pan klempíř připravené plechové záplaty 
různých velikostí. Pan Campaur odborně 
stanovil diagnózu, řekl cenu, buď opravu 
provedl na místě, nebo stanovil přesný 
den a hodinu, kdy má se kunčaft dostavit. 
Říkalo se, že byl přísný a  každou nedo-
chvilnost zákazníka doprovázel kázáním 
o  tom, jak ta dnešní, tj. tehdejší mládež 
nemá úctu ku přesnosti, která je matkou 
všech věd.
Naproti klempířství stojí dodnes svědek 
tehdejší slávy. Je to dům a  bývalé hospo-
dářství rodiny Firstů. 

Pokračování v dalším čísle.  
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SDH BOUBÍN 
A ŽIHOBECKÉ

DIVADLO J. K. TYLA

UVÁDÍ HRU

PÝCHA A PŘEDSUDEK
(OD JANE AUSTENOVÉ)

30. 8. 2014 OD 14. HOD

NA HŘIŠTI V BOUBÍNĚ

VEČER POSEZENÍ 
S HARMONIKOU

OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

VSTUPNÉ DOBROVOLNÉ

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

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

  18. 8. - 23.8 .  2014
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

BAZÉN HORAŽĎOVICE
Otevírací doba pro veřejnost do 31. 8. 2014

Pondělí - - od 9:00 do 21:00
Úterý - - od 9:00 do 21:00
Středa - - od 9:00 do 21:00
Čtvrtek - - od 9:00 do 21:00
Pátek - - od 9:00 do 21:00
Sobota - - od 9:00 do 21:00
Neděle - - od 9:00 do 21:00
SAUNOVÝ SVĚT MIMO PROVOZ

KULTURA V OKOLÍ

Sušice:
Sobota 2. 8. Ostrov Santos
Šumava Against 2014 (hudební festival)
Uslyšíte Požadovaný Stav Mysli, Dead 
City Radio, NOT!, Conoped a Blue Screen 
of Edith.

Sobota 9. 8. 16:00 Ostrov Santos
21. ročník Šumava Rocks - Memoriál 
Radka Holého
DJ Maceo + DJ Ollgoy (z  Tawatt DJs), 
UG - Strýčkovu Zahrádku, Lake Malawi, 
Mňága a Žďorp, Monkey Business a Vlož-
te Kočku.

Sobota 16. 8. od 16:00 
rozhledna Svatobor
Oslavy 80 let rozhledny Svatobor
Na oslavách uslyšíte Smíšený pěvecký 
sbor Svatobor, Karavanu Swingers Band 
a Non Limit. Dále se můžete těšit na lase-
rovou show a mnoho dalšího.

Sobota 23. 8. 14 - 00:00 Ostrov Santos
Prázdninová rocková pohlednice Jardy 
Hlaváče - večerní rokotéka

Sobota 30. 8. 15 - 00:00 Ostrov Santos
Metal Madness (hudební festival)
Uslyšíte Restriction, Wyrm, Sixth D, Gride, 
B. Deceased, Isacaarum, Kryptor, Mortifi lia.

Chanovice:
1. srpna – pátek, „Prof. Jiří Hlaváč a Rok 
české hudby 2014“, od 18.oo hodin, kon-
cert významného současného hudebníka 
a pedagoga, zámek 

9. srpna – sobota, „Vesnice Obce Chano-
vice a život jejich lidí“, od 13.3o hodin, zá-
mecký areál, zahájení výstavy, křest nové 
publikace o Chanovicích, společenské se-
tkání občanů a přátel obce, hudba, výsta-
va bude do 28. 9. 2014  

23. srpna – sobota, „Bratři Vilímcové 
k  Roku české hudby“, od 18.oo hodin, 
koncert z díla českých skladatelů, zámek 
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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

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

Mgr. Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, Ševčíkova čp. 32 (vedle pekařství u Rendlů)
Kontaktní telefon: 722 905 684, Email: Ak.Havlena@gmail.com
www.ak-havlena.cz, www.Vasosobnibankrot.cz, 
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování 
před soudy a  jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, ná-
jemních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte 
v tíživé �nanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení 
soudu dle Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! Některé právní 
služby včetně návrhu na povolení oddlužení lze poskytnout i on-
line bez návštěvy naší kanceláře!(více informací na našich strán-
kách).
Úřední hodiny: Středa: 14.30–17.30 hod.
          Pátek: 8.30–15.00 hod. 

NĚMČINA – HORAŽDOVICE
NABÍZÍM  

DOUČOVÁNÍ – VÝUKU
TEL. 777 141 180

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, �rma Dráb, oznamuje svým zákazní-
kům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann 
hnědý, Tetra hnědá a Dominant – černý, modrý, žlutý, kropenatý 
a bílý. Stáří: 15-20 týdnů. Cena: 149–180 Kč/ks dle stáří. Neprodá-
váme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky.
Prodeje se uskuteční: 
Ve čtvrtek 28. srpna 2014
Horažďovice – u vlak. nádraží – 15,50 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky
Případné bližší informace: Po–Pá, 9–16 hod.
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
 

Slepičky pouze z našeho odchovu!!

Společnost OVAG s.r.o. zabývající se textilní výrobou se 
sídlem v Horažďovicích Předměstí,  

hledá pracovníka na pozici

Mechanik šicích strojů – údržbář

Vyučení v oboru není podmínkou
pracovníka zaučíme

nástup září 2014

Popis činnosti:
opravy šicích strojů • jednoduché údržbářské práce • 

příprava látek na výrobu

Požadavky:
manuální zručnost • preciznost při práci s jemnou 

mechanikou • ochota učit se • zodpovědnost

Nabízíme:
práci na plný úvazek

Zajímavé platové ohodnocení
Stabilní perspektivní zaměstnání

Jednosměnný provoz

Životopis zašlete na: zkolacek@ovag.cz 
nebo volejte na 777 331 336
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AKCE
mezi životem a smrtí. Kriminální akční film-
do 15 let nevhodný. Vstupné 95 Kč. 

Změna programu vyhrazena

OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska (tel. 376 512 237)
pondělí, úterý, středa 8.00–12.00
kino Otava Horažďovice (tel. 376 511 890)
čtvrtek, pátek, sobota 16.00–20.00

KINO OTAVA – hlavní vchod: 
předprodej vstupenek, kopírování, 
příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek

KNIHOVNA

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

BADUAN JIN 

– série cviků podle starých Číňanů

SOUTĚŽ „POZNÁVEJTE PŘÍRODU 
A ZA ODMĚNU PŘIJEĎTE DO ZOO“
Podrobnosti v městské knihovně, 
na www.knihovna.horazdovice.cz.

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) 

1. 8. pátek  19.00

ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
HUDBA SHAKESPEAROVY DOBY. 
Anglický host Brian Wright a  česká pěvkyně 
Jarmila Chaloupková. 
Koncert 20. ročníku Zámeckého hudební-
ho léta. Vstupné 100  Kč, zlevněné vstupné 
50 Kč. Rezervace vstupenek 603 229 559.

KULTURNÍ DŮM
13. 8. středa – 14. 8. čtvrtek 

PRODEJNÍ TRH

15. 8. pátek  21.30

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

31. 8. neděle 15.00

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

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLEDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!! 
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
Taneční kurz bude zahájen v  pátek 26. září 
v 19 hodin pod vedením manželů Kociánových 
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 čtvrt-
ka do soboty od 16.00 do 20.00 hodin.
PŘIHLÁŠKY VYDÁVÁME JIŽ OD 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

2. 8. sobota  17.00

BABOVŘESKY 2
NENECHTE SI UJÍT NOVOU ČESKOU KO-
MEDII a program:
– 17.00 / autogramiáda s populárním 
  a oblíbeným režisérem panem 
  ZDEŇKEM TROŠKOU
– 17.30 / beseda v sále s panem režisérem
– 17.45 / Babovřesky 2
Vstupné 95 Kč. Pouze jediné představení.

8. 8. pátek 9. 8. sobota  20.00

PARÁDNĚ POKECAL 
ČR – Dobrý vtipný film Tomáše Pavlíčka. 
Přístupná letní komedie. Vstupné 95 Kč. Oba 
dny ve 20.00. 

OD 11. SRPNA DO 25. SRPNA V  KINĚ 
OTAVA – D O V O L E N Á

29. 8. pátek 30. 8. sobota 20.00

ŠPINAVÝ TRIK
USA – Nejpozoruhodnější skandál v  ději-
nách Spojených států, ve kterém se rozhoduje 

RŮZNÉ
2. 8. MC a penzion Houba  

BENÁTSKÁ NOC 
ohňostroj, projížďky po kanále

8.–9. 8. náměstí + okolí  
HORAŽĎOVICE RALLY AGROPA 
automoklub Pačejov

16. 8. MC a penzion Houba  

POUŤOVÁ ZÁBAVA
hrají Harlet 

15. 8. kostel sv. Petra a Pavla  
MARIÁNSKÝ KONCERT, NEZMAŘI 
Město Horažďovice a  farnost Horažďovice 
376 547 557

15.–17. 8. tržiště  
POUŤ 
Město Horažďovice – 376 547 539

9. 8. MC a penzion Houba  
ZÁŘEČSKÝ ŽELEZNÝ MUŽ / ŽENA 
začátek 10:00, kolo, běh, loď, střelba, lano
Miloslav Svatoš, tel: 602 188 070

23. 8. MC a penzion Houba  
MEMORIÁL MIROSLAVA ŠIMKA 
V.I.P. hosté ve stodole.

30. 8. MC a penzion Houba  
PIVNÍ SLAVNOSTI
hraje Experiment , pivní speciály

CHARITA
 

4. 8. pondělí 9.00

BADUAN JIN
Příjemné relaxační cvičení pro každého se 
závěrečnou meditací. Společenská místnost 
(ve 4. patře) DPS Palackého. Projekt „Seni-
orům dokořán“.

25. 8. pondělí 13.30

ROZLOUČENÍ S LÉTEM 

A PRÁZDNINAMI

Pojďte s námi společně strávit příjemné odpo-

ledne, pobavit se, popovídat si, zahrát si jen 

tak pro zábavu oblíbené hry a třeba si i trochu 

zazpívat. Kdo chce, může si opéci na ohýnku 

buřtíka – uzeniny si donese každý z vlastních 

zásob.  Zavzpomínáme na uplynulé léto a bu-

deme se těšit na další nové akce, které nás ještě 

čekají. Sejdeme se ve 13.30 hod na trávníčku 

mezi DPS Loretská ul. 1069 a 1071. 

Přejeme všem, aby příjemně prožili  zbytek 

letních dnů a naplnili je odpočinkem, relaxací 

a  příjemnou zábavou.  Po prázdninách se se-

jdeme u dalších společných akcí, které začínají 

opět v září.


