
šit, že příznivci tohoto „umění okamžiku“ si 
v budoucnu přijdou na své v centru Artmill 
v Červeném mlýně, v místě dalších umělec-
kých a  společenských aktivit Barbary Be-
nish.
Samozřejmě v  souvislosti s  touto zprávou 
vyvstává otázka, jak bude prostor galerie 
dále využit. Vedení města již v obdrželo ně-
kolik podnětů k výstavě fotografií. V Horaž-
ďovicích je celá řada nadšených a šikovných 
fotografů, kteří by se o svá díla rádi podělili 
s  veřejností. Dobré nápady se mají realizo-
vat. Tak by mohla v  přízemí zámku vznik-
nout malá galerie (nejen) fotografie, která 
by umožňovala jednak prezentovat činnost 
umělců z Horažďovic a Prácheňska, jednak 
vystavovat také kolekce autorů přespolních 
i  zahraničních. V  každém případě by v  ta-
kovém výstavním zařízení měli dostat svůj 
prostor všichni místní umělci. Proto uvítá-
me každý konkrétní návrh na provozování 
galerie v Horažďovicích.

VZDĚLÁNÍ, UMĚNÍ, SVOBODA SLOVA 
A UKRAJINA

S  napětím i  pohnutím sledujeme dění na 
Ukrajině. Ne, že bychom se v  situaci bez 
potíží orientovali; informace (mnohdy 
spíše dezinformace) jsou zkreslovány 
a  ideologizovány všemi aktéry konfliktu. 
Ano „všemi“, ne „oběma“. Aktérů je mno-
ho. Ukrajina jako stát, ukrajinská armá-
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SLOVO STAROSTY

1. ZÁŘÍ

Prázdniny končí a děti se chystají do školy. 
Letošní kalendář si asi školy „objednaly“, 
protože datum 1. září připadne zrovna na 
pondělí. Pro děti, zvláště ty mladší, má 
začátek školního roku zvláštní význam. 
Z  předprázdninových prvňáčků se stanou 
druháci, z  druháků třeťáci, páťáci jdou na 
druhý stupeň. Děti z devátých tříd se už do 
své základní školy nevrátí a  budou se na 
středních školách připravovat na vybrané 
povolání nebo na další studia. A  co teprve 
noví prvňáčci! Pro ně je nástup do školy 
jednou z  největších životních změn. Dnes 
naštěstí téměř všechny děti absolvují před-
školní výchovu (MŠ). To je velmi potřeb-
né; dítě se pak na školu snáze adaptuje. Je 
žádoucí, aby alespoň jeden rok předškolní 
přípravy byl povinný. Dítě které není na 
školu připraveno, nemá základní společen-
ské a  komunikační návyky a  není zvyklé 
se dlouhodobě soustředit, jen těžko může 
stačit tempu výuky, které nám dospělým 
může připadat pomalé, ale pro některé děti 
je strhující až nezachytitelné. V  nezvlád-
nutí nástupu do školy mohou být kořeny 
dlouhodobých problémů i budoucího soci-
álního vyloučení.
Pro vedení města je předškolní i školní vzdě-
lávání prioritou. Vzhledem k rozdělení kom-
petencí ve školství (o vlastní vzdělávací pro-
gram a  kvalifikovanost pedagogů se stará 
stát, zatímco o  provozní zázemí školských 
zařízení obce) usiluje Město Horažďovice 
o co nejlepší zajištění hmotných potřeb ma-
teřských a základních škol. Během léta pro-
běhly stavební úpravy v  MŠ Loretská s  cí-
lem navýšení kapacity zařízení a odstranění 
některých vleklých technických problémů. 
V posledních prázdninových dnech také pa-
nuje čilý ruch u ZŠ Blatenská. Prostranství 
před budovou se zcela změnilo. Vzniklo zde 
nové parkoviště, které vyřeší dřívější zmat-
ky způsobené parkováním mnoha vozidel 
na malém prostoru. Komunikace vedoucí ke 

škole teď tvoří malou točnu, umožňující ply-
nulé „odbavení“ automobilů přivážejících 
ráno děti do školy. Dnešní doba – pohodlná 
a uspěchaná zároveň – požaduje komfortní 
dopravní obslužnost všech cílů; co je vzdá-
leno sto a více metrů od možnosti parková-
ní, je již daleko. A  tak nám u  ZŠ Blatenská 
řidiči nezřídka zastavovali na hlavní silnici 
i  na kruhovém objezdu nebo v  jeho těsné 
blízkosti. Jedna věc je tedy zdárně vyřešena 
a ve frontě za ní již čeká další. Mám na mysli 
problém s parkováním v Jiráskově ulici u ZŠ 
Komenského. 

GALERIE FOTOGRAFIE

Zvykli jsme si, že součástí kulturního pro-
středí v  Horažďovicích byla galerie Califia 
v areálu zámku, která nám po léta přináše-
la nový, neotřelý pohled na umění. V pojetí 
Barbary Benish, která galerii vedla, nespo-
čívalo umění jen v artefaktu samotném, ale 
v současném působení artefaktu, prostředí, 
umělce i  chvilkové atmosféry. Umění tak 
nebylo staticky nainstalováno, nýbrž se 
odehrávalo v  jedinečném okamžiku a  v  in-
terakci s  divákem. Na jaře se na interneto-
vých stránkách Califie objevila informace 
o  ukončení činnosti: „S  nemalou lítostí 
oznamujeme, že galerie Califia po úžasných 
7 letech mezinárodní výstavní činnosti uza-
vírá své dveře. V roce 2014 bohužel nepro-
běhnou žádné výstavy...“ Můžeme se ale tě-

Otevření nové ulice, foto: J. Vašků.
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STALO SE

Jmeniny města
Poslední víkend v červenci se v Horažďovi-

cích konaly Jmeniny města. Organizátoři se 

rozhodli poukázat na sv. Gorazda a  Mon-

signora Karla Fořta. Proto byly odhaleny 

2  pamětní desky a  slavnostně, za dopro-

vodu pěveckého spolku Prácheň, otevřena 

ulice Monsignora Fořta. V  malém sále ho-

ražďovického zámku se uskutečnily dvě za-

jímavé přednášky pánů profesorů Eduarda 

Neupauera a  Jaroslava Blahoše. Večer byl 

v kostele sv. Petra a Pavla poutavý koncert 

české mezzosopranistky Edity Adlerové.

foto: J. Presl

foto: J. Chalupná

foto: J. Vašků

Mariánský koncert
V pátek 15. srpna se uskutečnil v kostele sv. 

Petra a  Pavla na horažďovickém náměstí 

Mariánský koncert. Zahrála a  zazpívala 

skupina Nezmaři, která byla odměněna vel-

kým potleskem bezmála 200 diváků.

 foto: J. Vašků

Společné splouvání
V pátek 15. srpna se také uskutečnilo spo-

lečné splouvání zástupců měst Sušice, 

Horažďovice a  Strakonice v  rámci projek-

tu Otavská plavba. I  když částečně počasí 

nepřálo, řeka Otava byla ze Sušice do Střel-

ských Hoštic řádně spluta.

foto: J. Staněk
Jitka Chalupná, 

Odbor památkové péče, školství a kultury

da, ukrajinský lid, ukrajinští separatisté, 

Rusko jako stát, ruská armáda, ruský lid, 

ruští dobrovolníci a dobrodruzi, USA, EU. 

Vývoj mohou dále ovlivňovat lobbistické 

tlaky zbrojařů i naftařů. Situace je nepře-

hledná, jedno je však jisté: v  konfl iktu se 

angažují skupiny lidí ovlivněných a zmani-

pulovaných různými doktrínami. Samotní 

vojáci (bojovníci) jsou často přesvědčeni, 

že bojují za správnou, ne-li svatou věc. 

Analytici a  pozorovatelé z  odstupu vidí, 

že ve skutečnosti všichni aktéři prosazují 

jen určité skupinové mocenské zájmy. Co 

s  tím? Neznám odpověď. Jen vím, že dva 

sousední demokratické státy, které přejí 

vzdělanosti a  svobodnému přístupu k  ní, 

svobodě umění a  svobodě slova, se nikdy 

do sebe vzájemně nepustí. Jakmile jsou 

tyto obecné principy demokracie potla-

čovány, zakládá se na budoucí problém. 

Rusko ani Ukrajina neměly nikdy s demo-

kracií žádné pletky. To je jeden z vážných 

důvodů, proč teď mají pletky mezi sebou. 

A  také důvod, proč si lidé mají vážit svo-

body a  demokracie proč je mají za všech 

okolností hájit.

Karel Zrůbek
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1. Xterra HOUBA TRIATHLON

0,5 km PLAVÁNÍ
25 km MTB

5 km BĚH

13.9.2014
Prezentace: 10:00

Více info na tel: 602 188 070, svatos@penzionhorazdovice.cz

MC HOUBA HORAŽĎOVICE

pátek 5. 9. | 20.30
sobota 6. 9. | 19.00
Horažďovice | Panská zahrada
prodej vstupenek na místě, sedadla nečíslována
teplé i studené občerstvení zajištěno
v případě nepříznivého počasí se představení nekoná
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KULTURA

Divadelní sezóna 
v Horažďovicích
Ač právě začíná pěkné počasí roku 2014, 
již dnes je třeba přemýšlet nad tím, jak si 
zpříjemnit chladné a  dlouhé podzimní 
a zimní večery. My jsme pro vás v Horaž-
ďovicích v  rámci předplatného skupiny 
A/1 připravili 5 zajímavých představení, 
o nichž si můžete přečíst více na www.di-
vadlo.klatovynet.cz
Byt na inzerát – DS Háta

Tři v háji – Divadlo Artur Praha

Zieglerka – Divadlo Pluto Plzeň
Z louže pod okap – Agentura Fanny
SEXTET – Divadlo Metro Praha
Výhody předplatného:
* zaručuje stálé místo v hledišti a zbavuje 
starosti s obstaráváním vstupenek
* předplatitelská legitimace je přenosná, 
lze ji darovat i půjčit
* zdarma duplikát při ztrátě abonentky
* majitelům ZTP poskytujeme 50% slevu
Věříme, že si z naší široké nabídky vybere-
te. Bližší informace na tel. 720 531 095,
376 311 261 – propagační oddělení divadla 
Klatovy.

Stálá divadelní scéna Klatovy

Pozvánka na setkání 
s Medou Mládkovou 
– 13. 9. 2014
Před časem navštívila Horažďovice světově 
uznávaná osobnost, a to při příležitosti prv-
ního Mariánského koncertu. Touto osob-

Babovřesky 2
V  sobotu 2. srpna se konala v  horažďovic-
kém kině slavnostní premiéra fi lmu „BABO-
VŘESKY 2“. Film uvedl režisér pan Zdeněk 
Troška a herec Jan Kuželka, který v tomto fi l-
mu hraje. Po autogramiádě byla beseda s di-
váky, se kterými si hosté zazpívali. Premiéry 
se také zúčastnila maminka pana Trošky. 
V kulturním domě se také uskutečnilo setká-
ní významných hostů s pozvanými obyvateli 

Horažďovic. Pan Troška slíbil panu staros-
tovi, že v příštím fi lmu by chtěl také natáčet 
některé scény v Horažďovicích.
Rádi bychom poděkovali všem sponzorům 
této akce.

J. Jirsa a L. Mužíková  

Městská knihovna 
Horažďovice
KAREL JAROMÍR ERBEN BY ZÍRAL

A nejen on. Jistě by byly překvapené i paní 
učitelky dětí, které letos přijely do Horaž-
ďovic na další letní literárně-dramatický 
seminář, který tu již pravidelně pořádá 
spisovatelka Petra Braunová. Sáhodlouhé 
básně děti vesměs velmi nerady recitují. 
Ale tu, kterou letos předvedly v zámeckém 
sále u příležitosti Jmenin města, se nauči-
ly s chutí. 
Vodník je bezesporu horor, stejně jako ostat-
ní Erbenovy básně. A děti horory milují.
Dramatizaci děti vytvořily společně bě-
hem osmidenního pobytu. Všechny ná-
zory a návrhy se braly v potaz. Promluvit 
ke hře a  její realizaci mohl každý, od nej-
mladšího sedmiletého Járy po patnácti-
letou slečnu z  Uherského Brodu. Záštitu 
nad organizací pobytu s  radostí poskytla 
Městská knihovna Horažďovice ve spo-

ností nebyl nikdo jiný než Meda Mládková. 
Tato subtilní dáma plná energie oslaví 8. září 
2014 své 95. narozeniny. 
K příležitosti jejího životního jubilea sepsal 
respektovaný novinář Ondřej Kundra živo-
topisnou knihu Meda Mládková: Můj úžas-
ný život. Kniha pojednává o nejdůležitějších 
životních událostech a osudech české mece-
nášky umění a zakladatelky Musea Kampa, 
která společně se svým manželem, fi nanční-
kem Janem Mládkem, vytvořila jednu z nej-
významnějších soukromých sbírek výtvar-
ného umění ve Střední a Východní Evropě.
Pokud se chcete dozvědět více o jejím životě, 
vztahu k umění a významu kultury pro život 
společnosti, přijměte pozvání na setkání 
s paní Medou, které se uskuteční ve velkém 

sále horažďovického muzea v  sobotu 13. 

září 2014 od 15.00 hodin. Při té příležitosti 
si můžete knihu zakoupit a nechat si ji paní 
Medou podepsat. 
Medu Mládkovou do Horažďovic doprovodí 
nově zvolený europoslanec JUDr. Jiří Pospí-
šil. I  on se s  námi rád podělí o  nové zkuše-
nosti z  Evropského parlamentu, ve kterém 
reprezentuje právě náš region. 
Na setkání se těší pořadatel akce Římskoka-
tolická farnost Horažďovice.

Markéta Bučoková 
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lupráci s  DDM, kteří umožnili používat 
zámecký sál po celou dobu osmidenních 
zkoušek.
A tak se skupina čtrnácti dětí z celé repub-
liky pod vedením Petry Braunové mohla 
v sobotu 26. 7. 2014 postavit před diváky 
a předvést, co se naučila. Nešlo o pouhou 
recitaci. Hudba, tanec, mluvené slovo 
pronášené s hlubokými emocemi, pozoru-
hodné kostýmy a zelené tváře „dětí vody“ 
dojaly nejen ženy v sále. I muži pokašlávali 
a  nemohli z  dětí spustit oči. Vodník bylo 
představení se vším všudy.
Aplaus a  volání BRAVO nebraly konce. 
Podívat se na děti byli nejen jejich rodiče, 
ale i náhodní návštěvníci.
Málokdo nezná Erbenova Vodníka. Všich-
ni víme, jak strhující je to drama, jak zni-
čující je příběh dívky, která se stane Vod-
níkovou ženou, porodí mu dítě a je nucená 
být svědkem jeho strašného činu. Děti 
hrály srdcem a sklidily obrovský úspěch. 

Petra Braunová

VU3V – DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY

Léto končí, čas prázdnin a  dovolených 
je za námi. Ale nebuďte smutní, všechno 
končí, aby mohlo něco nového začít. Po-
sluchače Virtuální univerzity 3. věku čeká 
již 30. září 2014 první přednáška zimního 
semestru na téma „Dějiny oděvní kultu-
ry“, všechny zájemce zveme do sálu Měst-
ské knihovny v Horažďovicích.
Zimní semestr zahrnuje 6 přednášek (vždy 
v  úterý od 10.00 do 12.00) strávených 
s přáteli a vrstevníky a zároveň příležitost 
vzdělávat se na vysokoškolské úrovni.
Bližší informace naleznete na http://
w w w.knihovna.horazdovice.cz/ VU3V.
php nebo v Městské knihovně Horažďovi-
ce u sl. Ferdové.
Ještě bych chtěla upozornit na další ak-
tivitu posluchačů VU3V. Jedná se o  ku-
chařku, kterou v  současné době můžete 
navštívit na stránkách Městské knihovny 
Horažďovice v sekci VU3V – http://www.
knihovna.horazdovice.cz/VU3V_kuchar-
ka.php

Bc. Hana Ferdová
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Z muzea
Městské muzeum Horažďovice by mělo být od 
léta příštího roku rozšířeno. „Zámecký bar“, 
který zde byl provozován od devadesátých let 
do loňského roku, bude upraven a  vznikne 
v něm zcela nový návštěvnický prostor.
Projekt s názvem „Prácheňské marionety – 
oživlá lidová kultura“ počítá s  vystavením 
krásné a rozsáhlé kolekce marionet – loutek 
ovládaných shora systémem provázků. Ty 
jsou zaneseny ve sbírkách muzea a horažďo-
vičtí loutkoherci s nimi pravidelně vystupu-
jí, v současnosti v kině Otava. Loutkoherec-
tví a  loutky mají v  Horažďovicích dlouhou 
tradici, která sahá až do 20. let 20. století 
k zakladateli panu Duchoňovi. Od této doby 
také vznikala sbírka dřevěných herců. Lout-
ková představení, jak je známe dnes v podá-
ní členů Tyjátr, o. s., budou i nadále zachová-
na, neboť v  zámeckých prostorách vznikne 
víceúčelový sál s  hledištěm o  kapacitě cca 
100 míst a s pódiem, které bude vytvořeno 
na míru loutkovým hrám. Jedna místnost 
bude věnována loutkařskému zázemí, do 
nějž budou moci návštěvníci nahlédnout 
proskleným dveřním otvorem. Zde bude na 
stropě umístěn mechanismus pracovně na-
zývaný „orloj“, jenž umožní návštěvníkovi 
prohlédnout si postupně zavěšené marione-
ty. V zázemí pro účinkující bude samostatné 
sociální zařízení a  šatna. Loutky a  loutko-
herci realizací projektu získají kýženou stá-
lou loutkovou scénu.
Náplní projektu je expozice celé kolekce, 
dále vytvoření nového důstojného vstupu do 
muzea s recepcí, nové sociální zařízení pro 
návštěvníky, přesunutí tematicky blízké in-
teraktivní dílny a expozice národopisu. Sou-
částí pojímaných prostor jsou i  dvě sklepní 
místnosti pod muzeem, jejichž zpřístupnění 
umožní propojení „Prácheňských mario-
net“ se stávající expozicí. Tak vzniknou dva 

samostatné návštěvnické okruhy. Realizací 
projektu bude zpřístupněno muzeum i  ná-
vštěvníkům se sníženou pohyblivostí. Ne-
dílnou součástí projektu je instalace topení, 
vzduchotechniky, osvětlení, audiotechnika, 
renovace omítek, podlah a další detaily. 
Po realizaci projektu bude mít Městské muze-
um Horažďovice možnost nabízet své služby 
veřejnosti v průběhu celého roku. V součas-
nosti je muzeum otevřeno pouze v  letní se-
zóně a jedinou možností v zimních měsících 
je návštěva interaktivní dílny Návrat k tradi-
cím. V multifunkčním sále bude možné kro-
mě loutkových představení pořádat různé 
přednášky, besedy, setkáni, semináře atp.
Projekt o celkovém rozpočtu cca 12 mil Kč byl 
přijat k  podpoře z  regionálního operačního 
programu ROP Jihozápad (Oblast podpory 
3.1) a při dodržení všech náležitostí bude pod-
pořen z 85 %, tedy cca 9,5 mil korun. Zbytek 
výdajů bude fi nancován z rozpočtu města.
V  současnosti probíhá výběrové řízení na 
dodavatele stavby a  od října tohoto roku je 
v  plánu zahájení stavby. Ukončení realizace 
je plánováno do konce července 2015. Projek-
tovou dokumentaci zpracovala a administra-
ci dotace vede fi rma Šumavaplan, s. r. o. Na 
projektu se odborně podílí Odbor investic, 
rozvoje a majetku Města Horažďovice.
Pevně věříme, že vše dospěje ke zdárnému 
konci a prácheňské marionety najdou své stálé 
místo. Městské muzeum Horažďovice a potaž-
mo celé město tím bude obohaceno o turistic-
ky atraktivní a originální kulturní zajímavost 
s širokým využitím a další možnost k trávení 
volného času, kterou uvítají nejen děti.
Za Městské muzeum Horažďovice 

Jan Šašek
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Úspěch mladých 
tenistek 
TK HORAŽĎOVICE
Začátkem července se na tenisových kur-
tech TK Horažďovice konal celostátní tur-
naj dorostu Prácheňský pohár. 
Turnaje se zúčastnily čtyři domácí naděje. 
Neúprosný los svedl už v 1. kole horažďo-
vická děvčata proti sobě. Petra Halmlová 

Finalistky dvouhry a  vítězky čtyřhry Petra 

Halmlová a Tereza Haberová 

Foto: Tomáš Macoun

�

Posádky v cíli 
EPLcond Rally Agropa
Dramatický souboj až do samého konce 
nabídla jubilejní 35. EPLcond Rally Ag-
ropa. Závod Mistrovství ČR ve sprintral-
lye vyhráli díky skvěle zvládnuté poslední 
rychlostní zkoušce Tarabus s  Trunkátem 
na voze Škoda Fabia S2000, kteří o pouhé 
tři desetiny vteřiny porazili zkušenou ně-
meckou posádku Kahle, Dörr se Škodou 
Fabia WRC. Třetí příčka patřila Odložilí-
kovi s Turečkem a jejich Fordu Fiesta R5. 
Ti na vítěze ztratili po osmi rychlostních 
zkouškách jen necelých pět vteřin. 
Na start Agropy se postavilo celkem 134 
posádek, které se utkaly o  body nejen 
v Mistrovství ČR ve sprintrallye, ale i v mi-
strovství ČR historických automobilů 
a Poháru ČR v rally. Hned první rychlost-
ní zkouška byla konečnou pro takřka do-
mácího Petra Hozáka s Mitsubishi Lancer 
EVO IX, který havaroval krátce po startu 
a  musel skončit. Jinak ale diváci, jichž 
se za krásného slunečného počasí sešlo 
u tratí poměrně velké množství, sledovali 
neskutečné drama, když se nejlepší jezdci 
přetahovali na špici o  vteřinky i  vedou-
cí posty. V  polovině závodu, po 4. RZ, se 
prvních sedm posádek vešlo do pouhých 
17 vteřin, první tři dokonce do 2,4 vteřiny! 
Pak ale ze hry o nejvyšší příčky vypadl Ka-
rel Trněný se Škodou Fabia WRC, kterého 
zradilo turbo jeho vozu. 
Před poslední rychlostní zkouškou vedl 
Kahle, který měl náskok 2,8 vteřiny na Ta-
rabuse a  4 vteřiny na Odložilíka. Náskok 
ale nedokázal udržet. Tarabus, i když před 
startem tvrdil, že je pro něj Agropa jen pří-
pravou na Barumku, za to pořádně vzal, 
a  jeho celkový čas byl nakonec o tři dese-
tiny vteřiny lepší než Němcův. „V poslední 
erzetě jsme ze sebe vydali, co jsme mohli,“ 
smál se v cíli šťastný vítěz, který si stejně 
jako řada dalších jezdců pochvaloval kva-
litně připravenou trať. „Tento sprint patří 

mezi nejlepší v  republice,“ řekl Tarabus. 
„Zdejší rychlostky jsou velmi pěkné,“ po-
tvrdil i třetí Odložilík. 
Nevydařila se česká premiéra vozu Mini 
JCW 1,6 WRC. Tomáš Kůrka ho nedovezl 
do cíle, po 7. RZ odstoupil pro technickou 
závadu. Na celkově 78. místě dojel do cíle 
František Markvart se Škodou Fabia, který 
se zúčastnil všech dosavadních 35 ročníků. 
Výsledky Rally Agropa: 1. Tarabus, Trun-
kát (Škoda Fabia S2000) 41:59,5, 2. Ka-
hle, Dörr (Něm./Škoda Fabia WRC) – 0,3 
vteřiny, 3. Odložilík, Tureček (Ford Fiesta 
R5) – 4,8, 4. Orsák, Šmeidler (Škoda Fabia 
S2000) – 19,3, 5. Tomaštík, Baran (ČR, SR/
Subaru Impreza WRC) – 36,0, 6. Sýkora, 
Škardová (Škoda Fabia S2000) – 37,3, 7. 
Vlček, Lasevič (ČR, Škoda Fabia S2000) – 
1:02,5 minuty, 8. Dohnal, Palivec (ČR, Peu-
geot 207 S2000) – 1:26,9 minuty. 

Milan Kilián – Klatovský deník 

Malé ohlednutí 
za 17. Boubínským 
Husákem
V sobotu 12. července se konal již 17. ročník 
turnaje v  malé kopané Boubínský Husák, 
který tradičně pořádal místní sbor dob-
rovolných hasičů. I  když se v  okolí konalo 
několik turnajů, tak nás navštívilo sedm 
týmů. Hrálo se systémem každý s každým 
na jednom hřišti. Od 10 hodin dopoledne 
do půl páté proběhlo 21 zápasů.
Turnaj vyhrál opět po čtyřech letech tým 
Žabiček (loňský ročník vyhrálo družstvo 
Haku Volyně o jediný gól právě před letoš-
ním vítězem). Toto seskupení okolo Víti 

porazila Terezu Štěchovou a  Tereza Ha-
berová přehrála Adélu Šimkovou. Obě 
potvrdily svoje turnajové nasazení,,jed-
ničky“ a,,dvojky“ a pavoukem se prokou-
saly do finále. V něm byla úspěšnější Petra 
Halmlová, mladší Terku Haberovou příliš 
svazovala nervozita. Obě však předvedly 
pěkný a rychlý tenis.
Ve čtyřhře navázalo duo,,H+H“ (Halmlová 
+ Haberová) na svoje loňské úspěchy. Ve 
finále čtyřhry se střetly se svými oddílový-
mi kolegyněmi Terkou Štěchovou a Adélou 
Šimkovou. Neměly to vůbec jednoduché 
a až po velkém boji slavilo úspěch duo H+H. 
Velká škoda, že chlapci se nesešli v dosta-
tečném počtu, a proto byl turnaj zrušen.

Petr Soukup 
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Fotbaloví veteráni 
slavili a vzpomínali
Setkání bývalých fotbalistů a příznivců fot-
balu SK Horažďovice se uskutečnilo v pátek 
15. srpna v restauraci Harmonie na Zářečí. 
Dostavil se, kdo chtěl a mohl, nebo lépe ře-
čeno ten, komu to zdraví dovolilo. Průběh 
a zábava byly stejně důstojné jako veselé.
Přítomné přivítal bývalý fotbalista Jo-
sef Kočí. Po pietní vzpomínce na zesnu-
lé od posledního loňského setkání při-
šel prostor na vzpomínání. Nejstarším 
účastníkem byl dvaaosmdesátiletý pan 
Jaroslav Zborník, někdejší fotbalově-ho-
kejový obojživelník, který stále žije fotba-
lem a  nevynechá žádnou příležitost k  ná-
vštěvě všech fotbalových utkání.
Při harmonice Karla Zdeňka, bývalého 
fotbalisty SK Horažďovice, navíc mnozí 
dokázali, že nezapomněli na své někdejší 
pěvecké umění, které kdysi přišlo vhod po 
vyhraných zápasech.
Setkání bylo věnováno lidem, kteří rozdávali 
radost a přispěli nezapomenutelným způso-
bem k  dobrému jménu města Horažďovice 
a horažďovického fotbalového oddílu.

Josef Kočí

Nábor nových členů 
karate
Pomalu se blíží konec léta a s koncem léta 
opět začínají tréninky karate. Jako již tra-
dičně každý rok, i  letos zveme všechny 
zájemce na nábor karate, který se koná 8. 
září v tělocvičně ZŠ Komenského. Zveme 
všechny, kteří si chtějí zacvičit, protáh-
nout tělo, naučit se sebeobraně a  poznat 
nové kamarády. Stačí se jen obléct do 
sportovního pohodlného oblečení a  přijít 
k  nám. Každého nováčka rádi uvidíme. 

U nás na věku nezáleží, karate se může za-
čít učit kdokoli. Děti, vezměte své rodiče, 
a rodiče, vezměte své děti a přijďte k nám!

Ing. Gabriela Panušková

Želisky si odvezlo velice hodnotnou cenu 
z firmy Leifheit Blatná a jako bonus tradič-
ní cenu pro vítěze, a to 50l sud jedenáctky, 
který věnoval Měšťanský pivovar Strako-
nice. Nejstarším hráčem byl vyhlášen Víťa 
Želiska, nejlepším brankářem Miloš Boř 
a nejlepším střelcem Honza Boček.
Příští, již 18. ročník, se bude konat 4. čer-
vence 2015 opět od 10 hodin. Již teď se náš 
sbor těší na vaši účast.
Toto bylo velmi stručné ohlédnutí za 
turnajem a  teď to nejdůležitější, a  to po-
děkování našim dlouholetým i  novým 
partnerům, kteří nám každoročně věnují 
hodnotné ceny do tohoto turnaje. Spon-
zory jsou: Bohemia Sport Horažďovice, 
Haas Chanovice, Hamé Babice, hostinec 
Černý orel, hotel Zlatý jelen, Interiér Ka-
reš, La-Transgas Lnáře s. r. o., Leifheit 
Blatná, Lyckeby Culinar, Měšťanský pivo-
var Strakonice, Mlýn Brabec, Mlýn a kru-
párna Mrskoš, pekařství Bandur Sušice, 
Pekárny a  cukrárny Klatovy, Tvar v. d. 
Klatovy a Zámecká pizzerie.
Poděkování patří také panu Václavu Dubovi, 
který nám věnoval finanční obnos na chod 
sboru; Václavu Lojíkovi, který bez nároku 
na honorář odřídil polovinu zápasů. Během 
turnaje i po jeho skončení nám vyhrával Dj 
Kocek starší (také pouze za „stravu“). Veš-
kerou elektrickou energii nám každoročně 
bezplatně dodává rodina Brabcova.
Tímto všem jmenovaným ještě jednou díky!

SDH Boubín
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RADA MĚSTA 21. 7. 2014

schvaluje výzvu k  podání nabídky a  za-
dávací dokumentaci podlimitní veřejné 
zakázky s názvem „Prácheňské marionety 
– oživlá lidová kultura“, jmenuje členy a ná-
hradníky členů hodnotící komise.
schvaluje stanovisko Města Horažďovice 
k  železničnímu řádu pro rok 2014/2015: 
Město Horažďovice zásadně nesouhlasí se 
zrušením spojů č. 8900 a  8919. Spoj 8900 
v  3.48 směr Nepomuk–Plzeň je jediným 
vhodným vlakovým spojem pro zaměst-
nance nastupující v  Plzni na ranní směnu 
od 6 hod. Spoj 8919 ve 23.34 z Nepomuku 
(z  Plzně ve 22.57) je využíván k  návratu 
z  odpolední směny a  z  kulturních a  spor-
tovních podniků. Vzhledem k tomu, že oba 
spoje obsluhuje jeden stroj, který místo depa 
v Horažďovicích by měl depo v Nepomuku, 
úspora vzniklá z tohoto omezení spojů bude 
minimální. Vedení Města Horažďovice po-
važuje omezení spojů za krok přispívající ke 
snížení kvality života na venkově.

RADA MĚSTA 28. 7. 2014

schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební práce 
s  názvem „Rekonstrukce obecního areálu 
Horažďovická Lhota“.
schvaluje smlouvu o  dílo na akci „Třebo-
myslice – oprava autobusové zastávky“ 
mezi Městem Horažďovice a  společností 
TESTA-HD, s. r. o., spočívající v kompletní 
opravě autobusové zastávky v centru obce.
schvaluje smlouvu o  poskytnutí fi nančního 
příspěvku Provoque, o. s. ve výši 20 000 Kč na 
fi nancování údržby skateparku v roce 2014.
vydává Opatření obecné povahy – územní 
opatření o stavební uzávěře na částech úze-
mí města Horažďovice (k. ú. Horažďovice 
a k. ú. Zářečí u Horažďovic), a to v těch čás-
tech města, které se v důsledku nově vyda-
ného záplavového území vodního toku Ota-
va v  ř. km 70.00–74.00 dostane v  rozsahu 
hladiny Q100 z aktivní zóny do zóny pasivní.
rozhodla o přijetí nabídky společnosti Eu-
rovia Silba, a. s., na zhotovení díla „Horaž-
ďovice Předměstí – kanalizace – asfaltový 
zástřik obnovy povrchů místních komuni-
kací“ ve výši 165 209 Kč + DPH
rozhodla o  přijetí nabídky Františka Kro-
píka, Lidická 179/47, České Budějovice na 
dodávku a montáž osvětlení secesního sálu 
v hotelu Prácheň ve výši 274 927 Kč + DPH
souhlasí s  podnájmem části nebytových 
prostor v  čp. 16 Strakonická ulice, Horaž-
ďovice společnosti AITEX s. r. o., za účelem 
zřízení kanceláře pro technika společnosti 

na dobu neurčitou s platností od 1. 8. 2014 
za podmínky, že budou respektována usta-
novení nájemní smlouvy. 

Upozornění
Upozorňujeme občany na povinnost uhra-
dit nejpozději do 30. 9. 2014 místní popla-
tek z odpadu za 2. pololetí roku 2014. 
Poplatky je možno zaplatit hotově v  po-
kladně MěÚ v  přízemí budovy radnice 
v  úředních dnech pondělí, středa 7.30–11 
a  12–17 hod. a  pátek 7.30–11 hod. nebo 
poštovní poukázkou, které budou rozesí-
lány v průběhu měsíce září. I v případě, že 
složenka nebude doručena, je nutno popla-
tek uhradit do 30. 9. 2014.
Včas nezaplacené poplatky budou dle plat-
né vyhlášky zvýšeny až na trojnásobek 
a bude přistoupeno k jejich vymáhání včet-
ně nákladů souvisejících.

Dana Havránková, fi nanční odbor

Otavská cyklostezka 
– ÚSEK V MIKROREGIONU 
PRÁCHEŇSKO Č. 1 SVATÉ POLE – Č. 4 
ZÁŘEČÍ, ETAPA I. 

V červnu 2014 byla ukončena fyzická reali-
zace projektu „Otavská cyklostezka – úsek 
v mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté Pole 
– č. 4 Zářečí, etapa I.“, jehož stavba byla 
započata v  loňském roce. I  přes veškeré 
problémy byla stavba dokončena v  pláno-
vaném rozsahu. 
Součástí vybudované cyklostezky, kte-
rá začíná dopravním značením u  starého 
mostu „u  Jitexu“, vede po stávajících ko-
munikacích ulicí Nábřežní, Zářečskou, 
v bezprostřední blízkosti anglického parku 
Ostrov a dále po nově budované trase kolem 
rybníku „Mokrá“, je dopravní značení po 
celé trase, lávka přes Mlýnský potok i nově 
vysázené dřeviny. Cyklostezka je ukončena 
na hranici katastru s Malým Borem, kde je 
napojena na stávající polní cestu.
Celkové náklady projektu ve výši 6,3 mil. Kč 

podpořila Evropská unie prostřednictvím 
Regionálního operačního programu NUTS 
II Jihozápad částkou 3,6 mil. Kč.
Tento nově vybudovaný úsek je součástí na-
dregionálního projektu Otavské cyklostezky 
s celonárodním významem a je přínosem jak 
pro cyklisty, tak i in-line bruslaře z řad míst-
ních obyvatel i návštěvníků města a regionu.

Jitka Vokatá, 

odbor investic, rozvoje a majetku města

ŠKOLY 

Křesťanská mateřská 
škola
HOLA, HOLA, ŠKOLA VOLÁ

Prázdninový a  dovolenkový čas spěje ke 
konci a  zanedlouho začne nový školní rok. 
V letošní srpnové uzavírce duhové mateřin-
ky probíhají tradičně opravy, úpravy a  re-
konstrukce. Důležité je snížení stropů všech 
spojovacích chodeb tak, aby se předešlo 
kondenzování vody a tvorbě plísně. Dětská 
WC mají nové předěly k  vytvoření intimní-
ho prostoru. Rekonstrukce doznal výtah 
k přepravě jídla z přízemí do prvního patra. 
V současné době probíhají úpravy výmalby 
tříd a olejových nátěrů hlavní chodby a dět-
ských šaten. Na školní zahradě budou opra-
veny a natřeny dřevěné průlezky. Díky spon-
zoringu fi rmy Teraso, s. r. o., formou dlažby, 
kamenné drtě a ochotě pana Jedličky ze Ži-
chovic, který minibagrem skryl zeminu na 
školní zahradě, vzniká multifunkční spirála, 
sloužící jak k  venkovní hře Člověče, nezlob 
se, tak k oblasti matematických představ či 
tělocvičným aktivitám. 
8.–17. srpna proběhl devátý ozdravný po-
byt duhové mateřinky v Chorvatsku – Baš-
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ce Vodě. Počasí nás zatím nikdy nezklama-
lo. Načerpaly jsme sluníčko i  na zpáteční 
cestu do vlasti. Kompaktní skupina našich 
malých i  velkých příznivců rovněž nezkla-
mala. Mnozí z  nás podnikli adrenalinový 
výlet – formou raftingu na řece Cetině – 
sjeli jsme úsek 10 km se spoustou peřejí. Ti 
odvážní proplavali osobně jeskyní s vodou 
mající jen 7–8 °C. Další podnikli výlet na 
pohoří Biokovo. Jiní dali přednost plavbě 
na ostrov Brač či výletu do známého pout-
ního místa Medugorje. Pěšky jsme se vyda-
li i do blízké Brely. Líbilo se nám moc, tak 
snad zase za rok.  
Ve školním roce 2014–15 budeme praco-
vat dle nového tříletého školního kurikula 
Slunce nám otvírá duhovou bránu II. 
Všichni zaměstnanci se chystají připra-
vit optimální podmínky a  prostředí pro 
vstup všech nováčků i pokračovatelů, pro 
jejich adaptaci i  rozvoj. Těšíme se na vás 
všechny. Přejeme klidný vstup do nového 
školního roku, co nejméně slziček, hodně 
radosti a rodičům dostatek trpělivosti. 

Mgr. Alena Průchová, ředitelka školy 

Základní umělecká 
škola
Tak a  je to tady. Prázdniny jsou za námi 
a  my se opět vracíme zpět do naší umě-
lecké školy. Co nás bude v novém školním 
roce čekat? Výuka bude probíhat ve třech 
oborech: hudebním, výtvarném a  lite-
rárně-dramatickém. V  hudebním oboru 
budeme vyučovat hru na tyto nástroje: 
klavír, housle, fl étnu, keyboard, žesťové 
nástroje, violu, kytaru a bicí nástroje. 
Žáci přihlášení ke studiu v novém školním 
roce si přijdou domluvit své hodiny v pon-
dělí 1. 9. v 10 hodin do ZUŠky ke svým tříd-
ním učitelům. Zde se také dozvědí rozvrh 
kolektivní výuky. Paní učitelka Ponicová 
(klavír) si bude hodiny domlouvat v  úte-
rý 2. 9. od 13.30 a pan učitel Špička (bicí) 
v úterý 2. 9. v 17.30. Žáci přijatí do příprav-
ného ročníku hudebního oboru a Cvrčci se 

se sejdou 1. 9. v 11 hodin v sále ve 2. patře. 
Hned od začátku školního roku budeme 
muset pilně pracovat. Čeká nás totiž ně-
kolik akcí již během podzimních měsíců. 
První z  akcí, na které se představí naši 
žáci, bude společný koncert s  Pěveckým 
spolkem Prácheň věnovaný Roku české 
hudby. Koncert se uskuteční v pátek 26. 9. 
od 18.00 v hotelu Prácheň. 
Na závěr bych rád popřál všem pedago-
gům i žákům mnoho elánu do nové práce. 
Věřím tomu, že letošní rok bude opět vel-
mi zajímavý. A s vámi, milí rodiče, rodinní 
příslušníci a  příznivci školy, se těším na 
častá setkávání při našich hudebních, vý-
tvarných či dramatických aktivitách. 

Mgr. Martin Petrus

Kováři a truhláři 
rýžují zlato
Blíží se začátek nového školního roku, 
ale než se do něj s  vervou pustíme, chtěli 
bychom se podělit o  jeden výjimečný den 
z konce roku minulého. 
Je 30. června ráno. Se slzou v oku opouští-
me své věrné kamarády počítače a vybaveni 
holinami se vydáváme do horažďovického 
muzea. Čeká tu na nás totiž Aleš Červený, 
rýžovník známý zejména v blízkém regionu, 
aby nám se svým supermoderním vybave-
ním ukázal, jak se kdysi rýžovalo zlato.

Rozkaz od pana ředitele zněl jasně – přivézt 
alespoň 4 kg zlata! A  tak se pouštíme do 
dobrodružství, které začíná poněkud neplá-
novaně už při prvním zabloudění na cestě 
k  řece. Ztráta času je ale minimální, a  tak 
Aleše nacházíme za chvíli. Po krátké před-
nášce o historii rýžování na Otavě se mění-
me v dobyvatele vzácného kovu – jak vzácný 
kov to opravdu je, se dozvídáme v průběhu 
dvou následujících hodin, což dokládají 
následující inteligentní poznámky z  našich 
řad: „Je to mokrý! Vždyť v tý pánvi nic není! 
Kvůli Alešovi jsem si namočil boty! To jsem 
si nevydělal ani na pivo! Tohle je to zlato?“

Zhruba v  poledne jsme obohaceni o  1 mg 
zlata a  jeden výjimečný zážitek… Fot-
ky z  rýžování můžete najít a  případně 
„lajknout“ na facebooku naší školy www.
facebook.com/stredniskolaoselce. Přejeme 
Vám hodně úspěchů a  nevšedních dobro-
družství v následujícím školním roce. 

Za SŠ Oselce žáci 1. a 3. ročníku umělec-
kých truhlářů a kovářů a Lucie Staňková

SPOLKY 

Mateřské centrum 
DRÁČKOV
MILÉ MAMINKY A TATÍNKOVÉ, 

rádi bychom vás pozvali k  nám do Mateř-
ského centra Dráčkova. Přijďte si pohrát 
a pobavit se s vašimi dětmi. Naše centrum 
všechny s radostí vítá a těší se na nové ka-
marády. Dráček je založen na dobré poho-
dě, přátelství, nápadech a  vhodně stráve-
ném čase s nejmenšími dětmi ve věku od 0 
do 5 let. Zažijete zde s námi mnoho legrace, 
uvidíte své ratolesti, jak se chovají v kolek-
tivu a nic víc vám neprospěje více než změ-
na denního stereotypu. Děti milují naši 
prostornou hernu plnou hraček, kde se na-
chází mimo jiné i bazének s kuličkami, ku-
chyňka či velmi oblíbený skákací hrad. Pro-
story, které máme v Dráčkově k dispozici, 
jsme schopni využívat jen z části. Nabízíme 
možnost pronájmu herny či ostatních pro-
stor v  odpoledních hodinách či o  víkendu 
za velmi přijatelnou cenu. (vhodné např. 
pro uspořádání dětské narozeninové party, 
školení, výuku jazyků, různé sezení, cviče-
ní atd. …)
Naše centrum se snaží zapojit i do dalších 
aktivit, které se konají i mimo prostory na-
šeho centra. Jedná se např. o tvořivé dílny, 
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kterých se stáváme součástí např. během 
různých slavností či se v létě vydáváme na 
výlet do zoologické zahrady. 
V prostorách mateřského centra pořádáme 
i akce, kde nezapomínáme ani na mamin-
ky. Velmi oblíbené se stalo tvoření s  ko-
rálky. Děti se zabaví během hry či soutěží 
a maminky si vyrobí krásný šperk, který si 
odnesou domů. Bližší informace o této akci 
jsou k dispozici vždy na facebooku či webo-
vých stránkách. 

Nyní pro vás připravujeme tradiční 
Dráčkův bazárek – zaměřený na pod-

zimní a  zimní dětské věci a  potřeby. 
Bazar se uskuteční 24. 9.–26. 9. 2014 
v  prostorách Kina Otava. Výtěžek 
z akce jde na provoz naší dětské herny.
10–16 hod  příjem   středa 24. 9. 2014
9–17 hod  prodej   čtvrtek 25. 9. 2014
9–15 hod  prodej   pátek 26. 9. 2014
18–20 hod  výdej   pátek 26. 9. 2014

Veškeré informace se dozvíte na našich 
webových stránkách či nově na facebooku, 
kde se snažíme co nejaktuálněji informovat 
o dění v našem centru a o nově připravova-
ných akcích.

Centrum je pro vás otevřeno během prázd-
nin a v měsíci září každé pondělí od 9.00 do 
12.00 hod.
www.facebook.com\drackovhorazdovice, 
www.drackov.webnode.cz
Pojďte se bavit, pojďte si hrát, nebojte se 
a  přijďte mezi nás. Všechny vás srdečně 
zveme do Mateřského centra Dráčkova 
v  Žižkově ulici 737 (bývalý katastrální 
úřad) v Horažďovicích.

Kateřina Staňková

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 ZÁØÍ

  15. 9. - 19. 9.  2014
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Zaostřeno na život 
KLUB DOK A DIAKONIE ZÁPAD VÁS 
ZVOU NA CELOREPUBLIKOVOU AKCI

V  posledním zářijovém týdnu se uskuteční 
již osmý ročník celorepublikové kampaně 
přibližující nízkoprahové kluby pro děti 
a mládež široké veřejnosti, a to v rámci Týd-
ne nízkoprahových klubů, který zaštiťuje 
Česká asociace streetwork, oborová organi-
zace nízkoprahových služeb. Kluby Diako-
nie Západ nezůstávají stranou a již nyní při-
pravují bohatý program pro akce ve všech 
pěti městech, kde působí – Dobřany, Doma-
žlice, Horažďovice, Plzeň a Rokycany. 
Chceme, abyste se dobře bavili, odpočinuli 
a měli možnost nás poznat. 

Přijďte na Mírové náměstí v Horažďovicích
26. 9. 2014 v 15 hod

Čeká na vás netradiční vernisáž velko-
formátových fotografi í, které přibližují 
příběhy mladých lidí, kteří chodí do níz-
koprahových klubů. Budete mít možnost 
poznat sociální služby Diakonie Západ 
i  z  jiné stránky, během celého odpoledne 
budou probíhat komentované prohlídky 
Klubu Dok a  kavárny Čajokraje, netra-
diční workshopy, např. výroba lampiónů, 
masáže, zážitkové aktivity pro děti i  do-
spělé, Slušnej bazar, hudební či divadel-
ní vystoupení. Čajokraj pro vás připraví 
kavárnu pod širým nebem s netradičním 
zážitkem.
V  18 hodin začne lampionový průvod, 
na který si budete moci vyrobit lampión 
v  našich odpoledních workshopech. Prů-
vod povede městem na Panskou, kde bude 
připravený oheň, zde bude možné posedět, 
popovídat, zazpívat si a  na ohništi opéct 
jednoho z posledních letošních buřtů.
Charakter letošních akcí pro veřejnost 
pořádaných Kluby Diakonie Západ se od 
těch dřívějších významně liší. „Návštěvní-
ci z  řad široké veřejnosti a  napříč věkovými 
skupinami mohou přicházet dovnitř služby 
a  prohlédnout si prostory zařízení v  rámci 
komentovaných prohlídek, ale služba se skrze 
své pracovníky a klienty vydá také na veřejná 
místa, kde netradičním způsobem představí 
rozsah své činnosti, cílovou skupinu klien-
tů, způsoby práce v  nízkoprahových klubech 
a v neposlední řadě se zde představí i zástup-
ci dalších sociálních služeb Diakonie Západ 
– naše kolegyně a  kolegové z  Adite pro ná-
hradní rodiny, Archy pro rodiny s dětmi nebo 
Čajokraje,“ přibližuje Václava Egermaiero-
vá, koordinátorka Klubů Diakonie Západ. 
Bližší informace o  času, místu konání 
a  přesném harmonogramu doprovodného 
programu budou průběžně zveřejňovány 
zejména na www.diakoniezapad.cz, 
na facebookových stránkách Klubu Dok 
(Klub Dok, Horažďovice), ale také se objeví 
na vývěsních plochách města.

Vítáme zájem dobrovolníků, kreativních 
jednotlivců i  zájmových skupin, škol či 
spolků podílet se na této akci, a to jak for-
mou vystoupení, workshopu či výpomoci 
při přípravě nebo samotné realizaci akce.
Pro případný kontakt se můžete obracet na 
Bc. Miroslavu Fialovou, vedoucí Klubu 
Dok na tel. 733 614 655 nebo na e-mailu: 
dok.zapad@diakonie.cz nebo na Bc. Janu 
Niklovou, koordinátorku komunitního 
centra Diakonie Západ v  Horažďovicích 
na tel. 604 523 187 nebo na e-mailu: jana.
niklova@diakonie.cz.
Přijďte strávit příjemné podzimní odpoled-
ne s námi, svými sousedy, a využijte mož-
nost lépe se poznat.
Těší se na vás 

Bc. Jana Niklová 
a celý tým Diakonie Západ.

Skautské středisko 
Prácheň
NOVÉ MÍSTO, STARÝ KONCEPT 

Vyvrcholením každého skautského roku je 
letní tábor. Letos jsme se utábořili na louce 
u osady Vracov, která se nachází nedaleko 
Plánice. Na malebné louce našlo svou do-
movinu na 2 týdny 45 dětí a 15 vedoucích. 
Po loňském experimentu se společným tá-
borovým programem jsme se vrátili k  pů-
vodní koncepci. Každý oddíl měl tedy svůj 
program, který vypadal následovně. 
Mladší kluci (vlčata) se přenesli v čase zpět 
do pravěku. Vyrobili si z pytloviny pravěké 
obleky a nescházely ani oštěpy. Vlčata byla 
rozdělena do dvou tlup, náčelník samozřej-
mě nesměl chybět. Společně pak kopali 
mamutí jámy, stavěli chýše, chodili na ran-
ní lov zvěře a dokonce uplatnili i své výtvar-
né nadání při modelování venuší. 
Oddíl skautů se tentokrát přesunul do 
středověkého Skotska a usiloval o jeho ne-
závislost na Anglickém království. Kluci 
bojovali proti útlaku anglického krále, jeho 
poskokům, daním a  vykořisťování. Vyro-
bili si skotské kilty, zbraně, pomalované 
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štíty a na konec šestimetrový katapult, aby 
mohli dobýt okupované hlavní město Edin-
burgh. Během tábora se skauti učili skot-
ské tance společně s  indiánkami z  oddílu 
skautek a  uspořádali velkou válečnickou 
hostinu. Vydali se dobýt a poznat hrad Ve-
lhartice a  prošli 25 km dlouhý výlet s  pře-
nocováním po okolí tábora.
Mladší holky (světlušky) obdržely letenku 
na Madagaskar, kde si měly užívat svou 
dovolenou. Jejich letadlo, kterým přiletě-
ly na ostrov, však ukradla parta tučňáků. 
Záchranný tým světlušek tak měl za úkol 
najít tučňáky, aby jim vrátili letadlo. Každý 
den světlušky chodily prozkoumávat okolí 
tábora, aby tučňáky našly. Jejich pátrání 
však nebylo vůbec jednoduché, protože od 
tučňáků dostávaly falešné indicie. Světluš-
ky však prokázaly svou vytrvalost, píli a ši-
kovnost a tučňáky objevily.
Táborová hra skautek se nesla v  indián-
ském duchu. Jejich úkolem bylo zabydlet 
se v rezervaci, kam je přistěhovalci donutili 
odejít. Holky si vyrobily tradiční indiánský 
oděv, malovaly si na tváře a tancovaly indi-
ánské tance.
Poděkování patří všem rodičům, kteří nám 
svěřili do péče své potomky. Věříme, že 
všechny děti odjížděly plny krásných vzpo-
mínek a  zážitků. Zvláště děkujeme těm 
rodičům, kteří nám pomohli se zbouráním 
a odvozem táborového vybavení. 
Informace pro nadcházející skautský rok 
a  mnoho dalšího naleznete na www.stre-
diskoprachen.skauting.cz Jsou zde k  pro-
hlédnutí fotky z akcí a uvedeny pozměněné 
časy schůzek s kontakty na vedoucí.
Za středisko Prácheň Štěpánka Purschová

HASICSKÉ 
��� �������	
�� �� �� ��� 	
�
������� �HASICSKÉ 

Sbor 
dobrovolných 
hasičů
Hasičská vzájemná pojišťovna (HVP). 
Dne 17. června 1900 se pod řízením Tita 
Kršky v  místnostech TJ Sokol brněnské-
ho Besedního domu za přítomnosti 312 
zakládajících členů sešla ustavující valná 
hromada „Hasičské vzájemné pojišťovny 
proti škodám z  ohně“. HVP zahájila pro-
voz 1. července 1900. V  roce 1906 dosáhl 
počet pojištěnců HVP prvních 100 tisíc. 
Ústav zaměstnával 17 úředníků a  jednoho 
zřízence. Prvním ředitelem se v roce 1908 
stal Karel Vozáb. 

VI. propagační jízda Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a  Slezska (SH ČMS), která se le-
tos jela ve znamení výročí 150 let českého 
dobrovolného hasičstva, je již minulostí. 
Projížděla Libereckým a  Královéhradec-
kým krajem. Slavnostní zahájení se konalo 
v  místě Trojmezí (ČR, Německo, Polsko) 
v  Hrádku nad Nisou. Na startu byla např. 
i  Praga z  roku 1918. Zaplněné náměstí 
přivítalo významné hosty kraje, hasiče 
i  starosty okolních obcí. Vyhrávala de-
chová hudba, vystoupily mažoretky, také 
předškolní hasiči, kteří ukázali, jak umí po-
skytnout první pomoc. Za to byli odměněni 
velkými ovacemi. 
První zastávkou vozidla propagační jízdy 
byla Praga z  roku 1934 v  německé Žitavě 
a  zastávka druhá byla v  polské Bogatynii. 
Z  Polska zpět na naše území začalo silně 
pršet a  déšť doprovázel jízdu po celou so-
botní etapu. Ta pokračovala přes Dětři-
chov, Frýdlant, kde na jízdu čekali mladí 
hasiči (MH), kteří tam absolvovali hru 
Plamen. V Novém Městě pod Smrkem byla 
stuha připnuta na praporec provizorně 
v autobusové zastávce a v Lázních Libver-
da zase pod klobouky deštníků. Stuhy byly 
postupně připnuty v  každém městě, kudy 
jízda projížděla. V Hejnicích požehnal pra-
por a  hasiče římskokatolický farář a  byla 
provedena ukázka slaňování záchranář-
ského psa. Po složitých objížďkách dorazi-
la jízda do Raspenavy, kde byl ve zbrojnici 
odpočinek. Poslední sobotní zastávkou se 
stala Chrastava, kde na promáčenou jízdu 
čekala jen hrstka lidí. V  tamním muzeu 
byla otevřena tematická výstava. 
Druhý den se vyjíždělo z náměstí v Liberci, 
kde primátorka města přivítala účastní-
ky akce, byla předána další pamětní stuha 
a jízda se vydala do Jablonce nad Nisou. Na 
náměstí byla výstava rozmanité hasičské 
techniky za účasti diváků a hlavně MH. Po 
odjezdu z  města zdravili jízdu v  Maršovi-
cích, Pěnčíně a v zaplněném náměstí v Že-
lezném Brodě. V  Semilech zase čekalo na 
příjezd konvoje 25 sborů s  prapory, které 
byly dekorovány. V Lomnici nad Popelkou 
bylo rovněž dekorování a ukázka při vypro-
šťování z  havarovaného vozidla. Zde jízdu 
převzal symbolicky starosta Krajského 
sdružení hasičů Královéhradeckého kra-
je. Po zastávce v  Železnici dojela VI. pro-
pagační jízda do cíle etapy, města Jičína. 
Náměstí ozdobila řada hasičských vozidel, 
prapory z  celého okresu, vystoupení MH 
z přípravky a účast Rumcajse a Manky. 
Jízda byla slavnostně zakončena 24. května 
v  královském městě Velvary, které oslavo-
valo 150. výročí založení nejstaršího čes-
kého dobrovolného sboru. Praporec se stu-
hami našel svoje důstojné místo v  Centru 
hasičského hnutí v Přibyslavi. 

Z Hasičských novin zkráceně vybral 

Karel Halml. 

Mladí hasiči na táboře

Třetí prázdninový týden jsme si užívali 
táborových radovánek. V  sobotu 12. čer-
vence jsme se sešli v  hasičárně, naskákali 
do aut i s bagáží a vyrazili strávit sedm dní 
plných dobrodružství, smíchu a zábavy na 
táboře u Lnářského Málkova. 
Čekal na nás postavený tábor, nastěhovali 
jsme se a  vyrazili na prohlídku okolí. Ve-
čer jsme si sedli a  vstřebávali jsme infor-
mace o tom, co nás všechno čeká. Letošní 
tábor byl pod záštitou šmoulů. První den 
byl věnovaný Kutilovi, se kterým jsme vy-
ráběli nástěnku, kde jsme měli vyvěšené 
bodování. V  průběhu tábora jsme trávili 
chvilky s Poetou, kdy jsme vymýšleli a na-
cvičovali scénku k závěrečnému táboráku, 
den se Stopařem, kdy jsme odlévali stopy 
ze sádry a orientovali mapu pomocí buzo-
ly, nebo den se Silákem, který pořádal vel-
kou Šmoulympiádu. Prožili jsme i večer se 
Strašpytlem a prošli jsme si stezku odvahy, 
kde na nás číhala spousta strašidel a bubá-
ků. V  noci, která byla věnována Snílkovi, 
jsme spali pod širákem a  den s  Nešikou 
prověřil naši manuální zručnost. Počasí 
nám přálo, proto jsme nebyli ochuzeni ani 
o  výlet do blatenského bazénu. Cestu tam 
jsme museli zvládnout pěšky, ale vyhlídka 
skluzavky a  řádění ve vodě nás vedla ku-
předu. Zpět to bylo příjemnější, neboť jsme 
mohli dát nožkám odpočinout v autobuse. 
Ke konci tábora pro nás vedoucí měli scho-
vané překvapení. Poslali nás s barelem pro 
vodu, do které potom přimíchali pěnidlo, 
a mezitím na louce pod lesem rozprostřeli 
dlouhou plachtu. Pak už někteří tušili, co 
se bude dít a taky jsme si to náramně užili! 
Když jsme byli všichni „vyklouzaní“ a  ne-
byl na nás ani kousek místa, kam by se ne-
dostala pěna, vyrazili jsme se vykoupat do 
nedalekého rybníku. Samozřejmě nesmí-
me zapomenout ani na hasičské vědomosti 
a dovednosti. O to se postaral šmoula Kou-
mák, se kterým jsme zopakovali topogra-
fi cké značky, hasicí přístroje i vázání uzlů. 
Pořádně jsme se pobavili i  u  soutěže, kte-
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rou pořádali Otaváci, kdy jsme měli posta-
vit plavidlo prakticky z čehokoliv, co najde-
me. Vázali jsme k sobě větve, lepili petlahve 
a doufali, že naše plavidlo nepůjde ke dnu. 
Musím říct, že více jak jednoho námořníka 
naše loď neuvezla, ale ani neztroskotala, 
což považujeme za velký úspěch. 
Znenadání přišel pátek a přijeli rodiče. Už 
jsme věděli, že zítra tábor končí. Někomu 
se domů nechtělo, někdo se domů těšil 
o  něco víc. V  sobotu ráno se vyhlásilo bo-
dování, každý si vybral cenu za své nasbí-
rané body a  pak nás čekal poslední velký 
úkol. Sbalit věci a zbourat tábor. S batohem 
si poradil každý sám, se stany nám přijeli 
pomoct členové SDH. 
Jménem svým, jménem ostatních vedou-
cích mladých hasičů i jménem všech našich 
táborníků tímto děkuji Otavákům, tedy PS 
Prácheň, za to, že jsme s nimi mohli prožít 
parádní táborový týden. DĚKUJEME! 
První kroužek po prázdninách je ve čtvr-
tek 18. září od 15.30 a 18. října nás čeká 
Závod požární všestrannosti v Běšinech.

Mgr. Marie Zahálková

Klub „Nebuď sám“ 
Klub seniorů „Nebuď sám“ pro vás připra-
vuje po prázdninové pauze novou nabídku 
zajímavých kulturních a  společenských 
akcí. Tímto všechny srdečně zveme a pře-
jeme vám příjemnou zábavu.
1. 9. pondělí – Baduan Jin – příjemné re-
laxační cvičení pro každého pod vedením 
p. Mirky Bauerové. Společenská místnost 
(ve 4. patře) DPS Palackého od 9.00 hod. 
Projekt „Seniorům dokořán“.
2. 9. úterý – Posezení s  harmonikou – 
k tanci i poslechu nám pro dobrou náladu 
zahrají oblíbení Úterníci. Jídelna DPS Pa-
lackého v 15.00 hod.
3. 9. a každou další středu – Turnaj v žo-
lících – zábavná karetní hra, která nikdy 
neomrzí. Společenská hala DPS Loretská 
1069 od 10.00 hod.
3. 9. středa – Minirecitál Jitky Smutné 
– příjemné setkání s  oblíbenou herečkou 

a  zpěvačkou, paní Jitkou Smutnou, jejím 
povídáním a písničkami. Jídelna DPS Pa-
lackého 1061 od 16.00 hod. Projekt „Seni-
orům dokořán“. 
8. 6. pondělí – Holky v akci – znovu začí-
náme s pečením sladké, ale možná i slané 
pochoutky. Sejdeme se v  13.30 hod. v  jí-
delně DPS Palackého.
10. 9. středa – Setkání s dětmi Křesťanské 
MŠ – milé a vzájemně obohacující mezigene-
rační setkání seniorů a dětí z KMŠ. Každou 
druhou středu v měsíci je možno si vzájemně 
předávat svůj náhled na svět, popovídat si 
a potěšit se nápady a brebentěním „školkáč-
ků“. ZAČÁTEK V  9.45 HOD (po cvičení na 
1061) v jídelně DPS  Palackého č. 1061.
17. 9. středa – Výlet na Šumavu – znovu 
navštívíme krásy podzimní Šumavy – mo-
tomuzeum v Kašperských Horách (vstupné 
si hradí každý sám), prohlídka elektrárny 
Čeňkova pila, Srní popř. Antýgl, cukrárna 
v Kvildě, Jezerní slať. Odjíždíme v 7.30 hod. 
od DPS 1061 Palackého. Cena: 100 Kč. 
Změna dne v  týdnu vyhrazena – sledujte 
nástěnky v DPS Palackého. Zájemci hlaste 
se v kanceláři OCH. Telefon: 376 512 596
22. 9. pondělí – Svatý Václav, jeho tra-
dice a  význam pro český národ – před-
náška Mgr. Romana Vaňka s promítáním 
o  světci vpravdě národním a  českému 
srdci nejbližším. Společenská místnost ve 
4. p. DPS Palackého od 14.00 hod.
25. 9. čtvrtek – Stolní hry – opět můžeme 
změřit své síly na bojišti vědomostí, obrat-
nosti, logiky a  pohotovosti. Zahrajeme si 
naše oblíbené hry, jako jsou žolíky, Česko – 
otázky a odpovědi, domino a další. Začátek 
ve 13 hod v jídelně DPS Palackého 1061. 
30. 9. úterý – Tvůrčí dílna – Společně 
se pustíme do výroby krásné dekorativní 
vázy do interiéru z  netradičního a  neob-
vyklého materiálu. Sejdeme se ve 13.30 
hod v dílně v suterénu DPS Palackého.
Telefon: 376 512 596, projekt „Seniorům 
dokořán“ probíhá ve spolupráci s Městskou 
knihovnou Horažďovice za finanční podpo-
ry Ministerstva kultury ČR.

Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice

Pozvánka na kurz 
Manželské večery 
Kurz Manželské večery nabízí všem zúčast-
něným manželským párům praktické rady, 
jak vybudovat pevné a  šťastné manželství 
na celý život. Během osmi společně stráve-
ných večerů spolu manželé mluví o důleži-
tých otázkách, na které ve spěchu všedního 
dne nezbývá čas.
Témata jednotlivých lekcí kurzu jsou: vzá-
jemné poznávání svých potřeb, efektivní 
komunikace, řešení konfliktů, síla odpuš-
tění, vyjadřování lásky partnerovi, jak dob-

ře vycházet s rodiči, dobrý sex, děláme si na 
sebe čas a společná zábava. Kurz respektu-
je soukromí každého páru. Součástí kurzu 
není skupinová diskuze. O  svém vztahu 
nemusíte nikomu dalšímu nic říkat. Kurz 
je určen pro všechny manželské páry, které 
chtějí vybudovat pevný a  trvalý vztah, pře-
devším však pro ty, které chtějí své manžel-
ství zlepšit nebo mají problémy či procházejí 
náročným obdobím (narození dítěte, změna 
zaměstnání, děti v pubertě, „prázdné hníz-
do“ po odchodu dětí z domova).
Kurz, ačkoli je založen na křesťanských 
principech, velmi prospěje všem manžel-
ským párům, ať už se o křesťanství zajíma-
jí, nebo ne. Kurz začne 20. září 2014 a bude 
probíhat každou sobotu od 20.00 do 22.00 
hod. v prostorách Křesťanského společen-
ství Horažďovice, Mírové nám. 19 (nad 
Úřadem práce). Další informace najdete na 
www.manzelskevecery.cz. 
Na kurz je nutné se přihlásit předem na tel. 
724440501 Kateřina Satoriová nebo emai-
lem veceryhd@seznam.cz.

OHLASY ČTENÁŘŮ

Slovo horažďovického 
občana
Na základě přečtení úvodníku červenco-
vého Horažďovického obzoru reaguji na 
výzvu pana starosty Zrůbka k  připomín-
kování nově vzniklé cyklostezky. Existence 
cyklostezky je jistě dobrý počin, ale domní-
vám se, že postranní krajnice ze štěrku jsou 
velmi nešťastným řešením zejména pro in-
linisty. Při červencových lijácích byl štěrk 
naplavován na asfaltový povrch cyklos-
tezky a  vytvářel tak nepříjemné překážky. 
Při jarním tání sněhu bude zřejmě dalším 
problémem naplavování orné půdy z  pole, 
neboť to je na některých místech v  těsné 
blízkosti cyklostezky. To ale ukáže čas.
Dále bych chtěl reagovat na článek v úvod-
níku – Kino a  zámek. Na přelomu roku 
2013/2014 nás členy loutkářského spolku 
sezval do kina pan Karel Šťastný, neboť byl 
informován, že se nabízí prostor pro vybu-
dování stálé loutkářské scény v  prostoru 
bývalé restaurace pod muzeem. Většina 
členů tehdy vyjádřila názor, že ideálním ře-
šením pro vybudování stálé loutkářské scé-
ny by byla rekonstrukce kina. Pan Šťastný 
nám tehdy ale tlumočil vyjádření pan sta-
rosty Zrůbka, že s kinem se zatím nic pro-
vádět nebude. Dále jsme se dozvěděli, že 
pro město bude výhodné vybudovat scénu 
pod muzeem, neboť muzeum na takto po-
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jatou akci snáze dostane dotaci. Bylo nutné 
se rychle rozhodnout s ohledem na úspěš-
nost získání dotace. Na základě těchto in-
formací jsme souhlasili s možností vybudo-
vat stálou scénu pod muzeem, i když i s tím, 
že bude částečně snížena kapacita hlediště. 
Proč o tom píši? Za půl roku se dozvídám 
z  článku pana starosty o  koncepci využití 
budov kina a  zámku. Můj názor je, že po-
kud se kino bude přetvářet v multikulturní 
zařízení, tak stálá loutkářská scéna měla 
být jeho součástí. Myslím si, že by si to přáli 
i rodiče dětí, kteří naše představení navště-
vují. Navíc již teď ve zmíněném prostoru 
pod muzeem vyvstává problém s  výškou 
sálu pro budoucí loutkářské jeviště. Zřejmě 
bude nutné významně prohloubit podlahu, 
což zřejmě prodraží výslednou realizaci. 
Nu což, občan to zaplatí. Nepřizvání paní 
Mužíkové nebo pana Šťastného na první 
jednání o rekonstrukci kulturních zařízení 
je pro mne nepochopitelné. Nějak mi ta ho-
rečná ukvapenost významného rozhodnutí 
neladí se slovem koncepce. Takto rychle 
vzniklá koncepce je poněkud zvláštní – ne-
budou snad komunální volby?
V  souvislosti se současnou nepopulární 
opravou vozovky v Komenského ulici bych 
chtěl také upozornit na zvlněnou vozovku, 
nově rekonstruovanou v  Horažďovicích 
předměstí. Pokud se jedná o konečnou fázi 
povrchu, pak mi zde houpavá jízda místy 
připomíná jízdu po dálnici v bývalé NDR.
V závěru svého příspěvku bych chtěl doda-
tečně popřát co nejvíce úspěchů k význam-
nému jubileu ZŠ Horažďovice v  Blatenská 
ulici, zejména učitelům a žákům. Ne už pak 
ale vedení školy. Proč? V této škole jsem pra-
coval nepřetržitě 25 let, snad jsem tam i za-
nechal při různých rekonstrukcích a akcích 
školy nějakou svou pozitivní „stopu“, ale 
to ať posoudí mí bývalí kolegové nebo žáci. 
Nedivte se proto, že mne zamrzelo, že jsem 
neobdržel pozvánku k  oslavě výročí školy, 
tak jako jiní. Snad bych se nad tuto záležitost 
povznesl, neboť část vedení školy z  minu-
losti dobře znám, a  proto jsem zase až tak 
překvapen nebyl. Bohužel nebyl pozván ješ-
tě kolega a můj kamarád, který v minulosti 
pomohl vybudovat na škole na tehdejší dobu 
moderní učebnu. Toho to mrzelo hodně. 
Hodně zvláštní bylo, že jeho manželka po-
zvána byla. Doufám jen, že to nebyla záměr-
ná segregace komu pozvánku poslat a komu 
ne, ale že se jednalo o  manažerské selhání. 
V  tomto případě bych paní kolegyni Šim-
kovou upozornil ještě na jedno selhání. Na 
slavnostním fóru určitě není vhodné pana 
starostu vyzývat k  proslovu slovy, cituji: 
Pojď nám něco, Kájo, říct … Některé přítom-
né bývalé žáky školy to překvapilo. 
„Nová školo“, do dalších let Ti přeji oběta-
vé učitele, zvídavé, pracovité žáky a hlavně 
schopné vedení.

Mgr. Stanislav Jůda, Horažďovice

Informace 
ze ZŠ Blatenská 
Horažďovice
Vážení čtenáři, považujeme za nutné vy-
světlit záležitost, která se týká ZŠ Blatenská 
Horažďovice. Zadání slohových prací na 
nevhodné téma vyvolalo nelibost některých 
žáků i  jejich rodičů. Rodiče řešili věc stíž-
ností u  zřizovatele, u  vedení školy a  u  Čes-
ké školní inspekce. Stížnost byla shledána 
jako opodstatněná a  škola byla povinna se 
jí zabývat. Řešení stížnosti hledalo vedení 
školy spolu s  Českou školní inspekcí, která 
provedla šetření přímo ve škole. Závěrečná 
zpráva ČŠI z tohoto šetření byla zaslána do 
školy i zřizovateli. S paní učitelkou, které se 
stížnost týkala, bylo vše projednáno a  uza-
vřeno. Tím vedení školy považovalo celou 
záležitost za vyřešenou. Paní učitelka však 
následně na vlastní žádost ukončila pra-
covní poměr ve škole. Mrzí nás, že se tento 
případ opět objevil na stránkách 7. čísla HO, 
kde jsou ředitelka školy i zástupkyně ředitel-
ky napadány, že na třídní schůzce prezento-
valy názory, se kterými pisatelka jako rodič 
nesouhlasí. Musíme se držet zákonů a  re-
spektovat stanovisko ČŠI a protože k pochy-
bení učitelky prokazatelně došlo, nemohly 
být ani jiné závěry na třídní schůzce prezen-
továny. Pokud jde o poznámku čtenářky, že 
článek podepsaný „rodiče dětí ze ZŠ Bla-
tenská“ působí jako psaný na objednávku, 
bude se tato čtenářka muset asi obrátit na 
redakční radu HO. Redakční rada jistě zná 
zdroj a  původce článku. I  když s  obsahem 
článku od rodičů žáků souhlasíme, nejsme 
jeho objednavatelkami. Jsme toho názoru, 
že už si naše škola, děti, učitelé i vedení školy 
zaslouží, aby byly informace o dění ve škole 
objektivní a pravdivé. Škola žije normálním 
životem, pracuje se zde jako v kterékoliv jiné 
škole, má většinu výborných pedagogů, do-
sahuje skvělých výsledků a přejeme si, aby to 
tak zůstalo i v budoucnosti. 

Mgr. Jaroslava Šimková, 
Mgr. Hana Stulíková 

Co všechno zařídí 
Městská knihovna 
Horažďovice? 
Jsem bytem v  Praze, Bratislavě a  v  Dob-
roticích u  Chanovic. V  únoru tohoto roku 
několik kilometrů za Bratislavou mi zvoní 
mobilní telefon. Podotýkám, že Bratislava 
je vskutku středem střední Evropy, když je 
Praha srdcem Evropy jako celku. Z  Brati-
slavy je pár minut po dálnici do Vídně, jen 
o  trochu déle to trvá do Budapešti, přes 
tato dvě města jsou v dosahu Venezia, Bo-
logna či chorvatský Zagreb. Z  mobilu se 
ozývá hlas, abych se dostavil do Městské 
knihovny Horažďovice, neboť v rámci Me-
ziknihovní výpůjční služby mi přišla dlou-
ho hledaná publikace, tedy německy psaný 
tlustospis Theodrammatik od Hanse Urse 
von Balthasar. Jistě chápete, že v  tomto 
okamžiku se poněkud mění můj celkový 
náhled na svět; začínám připouštět, že 
kromě Prahy, Bratislavy má střední Evro-
pa další centrum, a to Městskou knihovnu 
Horažďovice, která mi svým servisem za-
jišťuje takové podmínky pro práci, které 
kdysi byly vyhrazeny – ano, jen středis-
kům, středům, centrálám, centrům. Pra-
covnice Městské knihovny Horažďovice, 
aby mi „půjčily“ hledanou, dosti esoteric-
kou knihu, musely totiž prohledat seznamy 
různých dalších knihoven po celém státě, 
načež dohodnout, zda je kniha zapůjčitelná 
a za jakých podmínek, a knihu zapůjčit. To 
vše prosím za cenu padesáti korun.
Ještě k  tomu, jak chápat střediska, středy, 
centrály, centra v  dnešním světě. Mnoho 
lidí je toho názoru, že člověk se stává stře-
diskem, středem, centrálou a centrem všu-
de tam, kde se zapojí na internet, pokud 
možno vysokorychlostní. Podle mého sou-
du člověk propadne této velmi nebezpečné 
iluzi jen tehdy, když se připojí na internet 
například na čerpací stanici s  celonočním 
provozem (ano, i  taková rarita se nachází 
v Horažďovicích). Pokud si sednete k veřej-
nému internetu v  prostředí regálů plných 
knih, začínáte internet podvědomě použí-
vat poněkud opatrněji, pojednou chápete, 
že nemůžete po internetu chtít jen jakýsi 
obecný úvod k problémům, nemůžete chtít 
více, než může poskytnout. Osobně kromě 
naprosto úžasných mapových podkladů na 
Google velmi rád používám překladatelský 
servis na Seznamu; právě v těchto dnech si 
dopřekládávám některé obzvlášť zapekli-
té kapitoly či odstavce z  Theodrammatik. 
A kolem mne žije Městská knihovna Horaž-
ďovice svým typickým provozem, prázdni-
ny, neprázdniny. Když je venku na náměstí 
prázdno a pusto, v knihovně je živo, když se 
město na chvíli z nějakého důvodu zblázní, 
v knihovně čtenář najde Splendid Isolation.
Někdy se návštěvník knihovny i  dost dob-

ZAJÍMAVOSTI

Poděkování
Chtěli bychom touto cestou poděkovat Měst-
skému úřadu v Horažďovicích, jmenovitě pí. 
Jordánové a pí. Čáňové za velmi příjemně při-
pravený obřad k našemu výročí zlaté svatby. 
Zároveň děkujeme za hezké dary.

S díky manželé Šištíkovi s rodinou
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ře baví, zvláště když někteří čtenáři vyka-
zují tak neuvěřitelný čtenářský apetit, že 
si nepamatují, že si knihu, kterou si právě 
půjčují, půjčili například před půl rokem. 
Vysvětluji si to tak, že horažďovická idyla 
je někdy docela nudná, teď si představte, 
jaká by byla bez Městské knihovny Horaž-
ďovice! K typickému provozu knihovny teď 
v  létě patří i  gruntování ve vlastním kni-
hovním fondu; knihy, které se nepůjčují, 
jsou vyřazovány a  přesouvány do depozi-
táře, aby bylo místo pro aktuální nabídku. 
A  tak si říkám, že síť veřejných knihoven, 
ale i  veřejných muzeí, zpřístupněných pa-
mátkových objektů je něco, co je pro tuto 
zemi velmi příznačné a co tvoří její základní 
občanskou hodnotu. Rodilo se to po staletí; 
od Jednoty bratrské přes josefinismus po 
Masaryka. Čím dál tím více si to budeme 
uvědomovat.

Tomáš Hájek

Školní docházka 
a prázdniny
Do školních lavic děti v  českých zemích 
usedají povinně už 240 roků. Může za to 
Marie Terezie, která v  roce 1774 zaved-
la školní docházku. Snažila se tím zvýšit 
vzdělanost obyvatel, a tak vydala Všeobec-
ný školní řád, na jehož základě se začala na 
venkově vytvářet síť nových škol. Docház-
ka tehdy trvala šest roků. 
V první fázi šlo o to, aby obce začaly zřizovat 
školy. Úřady zatím jen rodiče vyzývaly, aby 
svoje děcka do školy posílali. Rodičům v po-
čátcích nehrozil žádný postih, když děti do 
školy neposílali. V roce 1869 byla zákonem 
stanovena šestiletá docházka povinná pro 
děti od 6 do 12 let. Za nedodržování hrozil 
trest, třeba i vězení. Zákon také stanovil, kde 
musí být zřízena škola obcí. Děti totiž nemě-
ly jít do školy dál než čtyři kilometry. 
V  19. století byla síť škol rozsáhlejší než 
současná. Zatímco na počátku dnešního 
století bylo v  ČR přes 3 900 základních 
škol, v roce 1871, ještě za Rakouska–Uher-
ska, jich bylo v  Čechách, na Moravě a  ve 
Slezsku 6 500. Školy byly zřizovány obce-
mi a ty platily též jejich provoz, stejně jako 
dnes. Rodiče ale za vzdělání svých dětí pla-
tili. Zákon to umožňoval až do roku 1908. 
Řada obcí školné zrušila již dříve, aby se 
mohly vzdělávat i děti z chudších vrstev. 
Syn Marie Terezie Josef II. pokračoval ve 
školních reformách. Mimo jiné přesunul 
hlavní prázdniny ze září a října na červenec 
a  srpen. Prázdniny tak poprvé v  červenci 
začaly v roce 1787. K vydání tohoto naříze-
ní jej vedla víra, že změnou termínu dotlačí 
do škol víc dětí, které musely hlavně v létě 
pomáhat na poli, a rodiče je do školy nepo-
sílali. Právě v té době vrcholily polní práce, 
při nichž byla zapotřebí opravdu každá 

ruka. Změny ani po císařském nařízení ne-
proběhly ze dne na den. Ještě kolem roku 
1840 se ve školách učilo hlavně přes zimu 
a během jara, zatímco jindy musely děti po-
máhat na poli nebo v lese a do školy chodily, 
jak se to jejich rodičům hodilo. 
Školní rok tak mnohde začínal až na Du-
šičky (2. 11.). Počátkem července pak pro-
bíhaly za přítomnosti faráře zkoušky, po 
nichž žáci postupovali do dalšího ročníku. 
Potom začínaly, nehledě na zákon o školní 
docházce, hodně dlouhé prázdniny. Jejich 
délka by se dnešním žákům určitě líbila. 
Ale dřina, kterou musely tehdejší děti za-
stat, by jim bezpochyby nevoněla. 
Vysvědčení se původně vydávalo „na od-
chodnou“ až po ukončení školy. Známko-
vána byla návštěva školy, mravy, prospěch 
v  jednotlivých předmětech a  i  celkový. 
V druhé polovině 19. století se vysvědčení již 
vydávalo v pololetí i v závěru každého škol-
ního roku. Samostatně se známkovala i píle 
žáka. Až do roku 1886 bylo na vysvědčení 
uváděno i pořadí žáka v prospěchu. K defi-
nitivnímu ustálení formy vysvědčení došlo 
po roce 1905. Zavedeno bylo pětistupňové 
hodnocení a známkovaly se mravy, pilnost, 
prospěch a úprava písemných prací. 
V letech protektorátu Čechy a Morava byla 
zavedena německá šestistupňová klasifi-
kace a  současně bylo stanoveno, že klasi-
fikován s  vyznamenáním může být pouze 
jediný žák ve třídě. Po listopadu 1989 za-
čalo být na řadě škol klasické vysvědčení se 
známkami nahrazováno hodnocením slov-
ním. Proti dřívějším vysvědčením psaným 
rukou nebo na psacím stroji převažují dnes 
vysvědčení, která jsou na úředním formu-
láři psaná počítačem. 

 Karel Halml 

Srpen 1968 
v Horažďovicích
Uplynulo už 46 let od té události. Pro větši-
nu obyvatel této země se stal 21. srpen 1968 
mezitím jen dávnou, odbytou historií. Pro 
ty, kterým se dnes říká „60 plus“, je však 
stále traumatem, neboť těžce poznamenal 
jejich životy. Politické uvolnění šedesá-
tých let skončilo okupací Československa, 
či jak se říkalo „vstupem vojsk“ Varšavské 
smlouvy. Historici se snaží dodnes analy-
zovat tehdejší události, ale bývalé sovětské 
archivy jsou stále nedostupné.
Co se vlastně tehdy dělo v  Horažďovicích? 
Nevím, zda se někdo z  pamětníků pokusil 
zdejší události zaznamenat. Nabízím tedy 
pár vzpomínek na ty vzrušené dny, tak jak 
jsem je viděl svýma sedmnáctiletýma očima.
Že se v Praze něco děje, jsem zaznamenal 
o Vánocích 1967: šeptem se povídalo o ne-
dávných studentských demonstracích na 
Strahově a  že Novotný už nebude prezi-

dentem. Hned po Novém roce 1968 přišlo 
tzv. lednové plénum ÚV KSČ a  ve funkci 
1. tajemníka strany nahradil Novotného 
neznámý Dubček. A  koncem března No-
votný odstoupil i  z  funkce prezidenta. Na 
jeho místo nastoupil starý pozapomenutý 
generál Svoboda, kompromisní postava, 
kterou byli ochotni ještě tolerovat i v česko-
slovenskými změnami znepokojeném mos-
kevském Kremlu. Padla cenzura. Noviny, 
rádio, televize byly čím dál odvážnější. 
V Literárních novinách se v červnu objevi-
lo Vaculíkovo prohlášení „Dva tisíce slov“. 
A  nám studentům pak začaly prázdniny. 
Naši soudruzi v  čele s  Dubčekem se schá-
zeli na schůzkách se sovětskými a  dalšími 
lidovědemokratickými soudruhy v  čele 
s  Brežněvem. Atmosféra houstla, ale vo-
jenskou intervenci, která by měla zastavit 
„obrodný proces“, si nikdo nepřipouštěl. 
Říkalo se: „Jednak si to Rusové nedovolí 
a  jednak nás Západ nedá.“ Ale dovolili si 
a Západ mlčel.
V  noci na středu 21. srpna vojenská ope-
race začala. A co se dělo v Horažďovicích? 
Většina obyvatel spala, letní noc jako každá 
jiná. Teprve ráno, když lidé vstávali do prá-
ce, zaskočilo je přerušované vysílání rádia 
opakující prohlášení ÚV KSČ k  nočnímu 
„vstupu vojsk“. Že se tak stalo bez jeho vě-
domí, výzvy ke klidu, nestavět se na odpor. 
Lidé zmateně odcházeli do práce, ale nikde 
se nepracovalo. Nebýt vzrušených zpráv, 
panoval v  Horažďovicích zatím navenek 
klid. Nastal oblačný, spíše chladný srp-
nový den. Během dopoledne se začali lidé 
shromažďovat na křižovatce u dnes už ne-
existující hospody „U Hutarů“ (křižovatka 
Plzeňské a Strakonické ulice). Před poled-
nem zde postávalo několik stovek rozčile-
ných i apatických obyvatel. Čekali jsme na 
„Rusáky“. Někdy, myslím, po poledni, se 
objevily od Plzně první tanky. Dlouhá kolo-
na tanků se řvoucími motory a rachotícími 
pásy se hrnula po silnici od Lorety dolů, 
na křižovatce zahýbala doprava na Sušici, 
obsadit západní hranici. Celé to děsivé di-
vadlo trvalo asi hodinu nebo dvě nebo více, 
už nevím, čas letěl rychle.
Vybavuje se mi i  dramatická epizoda: jed-
na kolona tanků, asi nepřesně orientovaná, 
chtěla zahnout na Sušici již o  ulici dříve 
a  zamířila zkratkou (dnes Jiráskova ul.) 
směrem ke škole. Shodou okolností byla 
silnice nově vyasfaltovaná. Mladý policis-
ta (tehdy se říkalo „esenbák“) se snažil 
tankům v  odbočení vehementně zabránit. 
První tank zastavil a  nikdo nevěděl, co 
bude? Střelba? Tank se vzápětí se řvoucím 
motorem rozjel, policista na poslední chvíli 
uskočil a tankové pásy kolony začaly trhat 
nový asfalt. Byl to jediný projev osobní od-
vahy, jehož jsem byl v těch dnech svědkem. 
Tanky konečně projely městem a  nastal 
opět klid. Rozhlas po drátě se ještě snažil 
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HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI

Ing. Karel Jiří Němec, CSc.
Dvacátého června roku 1923 se v manželům 
Karlovi a  Bohuslavě Němcovým narodil 
druhý syn Karel Jiří. Otec Karel Němec byl 
v  té době odborným učitelem na měšťance 
v  Horažďovicích a  byl velmi činným ve vě-
cech kulturních a  vlasteneckých. Když se 
Karel Jiří narodil, bylo jeho staršímu bratru 
Jaroslavovi něco přes dva roky. Jaroslav byl 
obdařen všestranným talentem a  měl před 
sebou bohatý život významného českého 
technika i  mezinárodně uznávaného vědce 
(jeho medailon jsme již v této rubrice uved-
li). I  ke Karlu Jiřímu byly sudičky v  tomto 
smyslu štědré a nadáním nešetřily. 
Také ve výběru povolání byl osud obou bra-
trů podobný. Zatímco Jaroslav se chtěl stát 
malířem, Karel Jiří toužil po kariéře středo-
školského učitele přírodopisu a  tělocviku. 
Oběma však vstoupily do cesty pohnuté 
události konce třicátých a  čtyřicátých let 
a bratři se jeden po druhém – částečně vli-
vem dění ve společnosti, částečně vůlí otce – 
vydali na dráhu špičkových techniků. Karel 
Jiří maturoval poprvé v  roce 1942 na gym-

náziu v Sušici a podruhé o dva roky později 
na Vyšší škole průmyslové v  Praze. Během 
studia ještě prožil půl roku v Berlíně, kde byl 
nasazen na technické odklizovací práce. 
Než zmapujeme profesní kariéru Karla 
Jiřího Němce, je třeba zmínit, že v  dětství 
a mládí získal silný vztah k přírodě, vlasti, 
svému rodnému městu a také ke skautingu. 
Pozitivní vliv na formování jeho osobnosti 
měli především rodiče, ale jistě také aktivní 
členství ve skautském oddílu založeném Jo-
sefem Pavlem a Jaroslavem Cvachem.
Karel Jiří po maturitě nastoupil do zaměst-
nání jako výpočtář v  Českomoravských 
strojírnách v  Praze-Libni. V  roce 1945 se 
v  rámci podnikové reorganizace přesunul 
na místo referenta a  měřicího technika 
v  oboru pevnosti a  dynamiky do oddělení 
ČKD vedeného profesorem Budinským, 
později další reorganizací do Výzkumného 
ústavu tepelné techniky vedeného profeso-
rem Vrbou, kde se věnoval výzkumu dyna-
miky pístových strojů. Z tohoto pracoviště 
si „odskočil“ na 26 měsíců do lidové armá-

vysílat. Nabádal ke klidu, k  pasivní rezis-
tenci, zamalovávat názvy obcí, ulic, otáčet 
směrovky, aby se okupanti nemohli orien-
tovat, nespolupracovat s nimi. „Ani doušek 
vody, ani skývu chleba okupantům“ bylo 
heslem dne. 
Na horažďovických zdech, vratech domů 
apod. se objevily rozhořčené nápisy psa-
né česky i azbukou. Z těch, co si pamatuji: 
LENINE, PROBUĎ SE, BREŽNĚV SE 
ZBLÁZNIL! – Idítě damoj! (Jděte domů!) – 
MOSKVA 2000 KM! – Rudoši, táhněte do 
svých rezervací! – Idítě k svajím báryšňam! 
(Jděte k svým slečinkám) – Kdo je dneska 
sviňák? Kolder, Indra, Bilak! (narážka na 
kolaboranty) – SSSR = SS. A jiné další.
Rádio i televize (ale tu neměl tehdy zdaleka 
každý) utichly. Nejdéle vysílal tzv. rozhlas 
po drátě (signál přenášely telefonní spoje). 
Postupně se vysílání omezovalo na pražské 
informace, kde jezdí podezřelé vozy (obavy 
ze zatýkání) a šifrované vzkazy: Aťka volá...
vždy následovalo nějaké jméno… Brzy ale 
utichl i tento poslední zdroj informací. Ho-
ražďovice (nejen) byly odříznuty od světa. 
Čekalo se. Co bude dál, nikdo nevěděl. His-
torie se dělala v Praze, resp. v Moskvě. Tu 
a tam se v dalších dnech objevily vylepené 
letákové výtisky Západočeské Pravdy (de-
ník KV KSČ), heslovitě vyzývající k bojkotu 
okupantů a k pasivní rezistenci obyvatel…

Teprve po několika dnech vzrušeného ti-
cha, někdy odpoledne, se opět ozvalo rádio. 
Myslím, že zahájilo semaforskou písničkou 
Šlitra a  Suchého „Píseň o  rose“. Žádné 
informace – jen jedna melancholická pís-
nička za druhou. Smutné poslouchání. 
Pomalu končil týden vypětí a  nevídaného 
národního semknutí. Internovaní předsta-
vitelé „strany a vlády“ se vrátili z potupné-
ho koberečku v Moskvě: poníženi podpisy 
souhlasu se vstupem vojsk.
Začalo září, začala škola. Bláhově jsme od-
mítali učit se ruštinu. Vše bylo prohráno. 
Někteří naši představitelé snad ještě dou-
fali, že se aspoň něco z  obrodného „Praž-
ského jara“ („socialismus s lidskou tváří“) 
podaří zachránit, ale byla to iluze. Za pár 
měsíců nastoupila tzv. „normalizace“. Ja-
kákoli zmínka o srpnu 1968 byla tabu, ani 
slovo o  tom, nebo si přičti následky sám! 
A lidé mlčeli. I v Horažďovicích museli pod-
pisovat souhlas se vstupem vosk. Chceš zů-
stat v zaměstnání? Tak podepiš! Marně se 
je Jan Palach v lednu 1969 svým upálením 
ještě snažil vyburcovat k odporu.
A  co se o  srpnových událostech roku 68 
píše v kronice města Horažďovic? Nic! Ani 
slovo! Píše se o  pouti, o  srpnovém počasí, 
že úroda brambor je nadějná apod. Jen pár 
pozdějších nepřímých poznámek: že 31. 
8. odpracovali pracovníci komunálních 

služeb „Dubčekovu směnu“, aby nahradi-
li den 21. srpna, kdy sem vstoupila vojska 
Varšavské smlouvy, že se 5. 9. sešel aktiv 
komunistů, že ONV v  Klatovech nařídil 
po několika týdnech vyčkávání odstranit 
nevhodné plakáty a  dát do pořádku smě-
rovky, ukazatele a  názvy ulic, „což se sta-
lo.“ Pak ještě podzimní zmínka, že škody 
na silnicích v  okrese způsobené cizími ar-
mádami jsou odhadovány na 40 miliónů 
korun, 186 km silnic hrubě poškozených, 
306 km lehce. No, a že 9. října jsme viděli 
odjíždět z  Klatovska poslední cizí vojska, 
která sem přijela 21. srpna. „Toto neblahé 
období budou mít naši občané dlouho v pa-
měti.“ Víc si toho kronikář Němec, tehdy 
už starý pán, napsat nedovolil. Prostě to 
už v roce 1969, kdy zápis schvalovala rada 
MěNV, psát nešlo. O 21. srpnu 1968 se dal-
ších 21 let psát ani mluvit nesmělo. Ale i tak 
je kronika našeho města v zápisech z roku 
1968 sice nechtěným, ale výmluvným svě-
dectvím té umlčené posrpnové doby.

Jiří Wagner

Sdělení redakční rady: 
Na základě dosavadních zkušeností 
s rubrikou čtenářů redakční rada sděluje, 
že příspěvky do této rubriky mohou být 
zveřejněny pouze za podmínky, že budou 
podepsány konkrétní osobou.



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 8/2014 | 16

dy, aby absolvoval základní vojenskou služ-
bu včetně mimořádného cvičení. V r. 1954 
byl nově zřízen Výzkumný ústav naftových 
motorů, ve kterém strávil Karel Jiří Němec 
podstatnou část své pracovní kariéry až do 
odchodu do důchodu v r. 1983. I pak ještě 
mnoho let s VÚNM spolupracoval.
V  roce 1554 získal kvalifikaci strojní in-
ženýra na Vysoké škole strojního a  elek-
trotechnického inženýrství ČVUT Praha, 
v  letech 62 až 68 studoval vědeckou aspi-
ranturu v oboru Stavba energetických stro-
jů a zařízení a v roce 1972 pak získal vědec-
kou hodnost kandidáta technických věd. 
Souběžně se zaměstnáním se K. J. Němec vě-
noval také činnosti pedagogické a  publikač-
ní. Působil jako externí učitel na Vyšší škole 
slaboproudé elektrotechniky v  Praze, před-
nášel na katedře spalovacích motorů, auto-
mobilů a kolejových vozidel ČVUT a Fakultě 
jaderného a  fyzikálního inženýrství ČVUT 
v  Praze. Publikoval desítky odborných pra-
cí, je spoluautorem vysokoškolských učeb-
nic, Technického slovníku naučného a Malé 
technické encyklopedie. Významným pří-
spěvkem do odborné knihovny je jeho Atlas 
poruch kluzných ložisek. Registroval několik 
technických patentů. Za svoji práci obdržel 
řadu čestných uznání a medailí.
Vedle své hlavní odbornosti se od sedmde-
sátých let intenzivně věnoval svému velké-

mu koníčku, mineralogii. Ačkoliv o  sobě 
skromně říkal, že je pouhým amatérským 
mineralogem, ve skutečnosti se stal osob-
ností uznávanou i  profesionálními odbor-
níky. Spolupracoval s  Národním muzeem 
a publikoval v jeho bulletinu. 
Dalším zájmem, který Ing. Němce prová-
zel a ve kterém byl nepochybně inspirován 
svým otcem, byla historie, a to zejména ve 
vztahu k  rodným Horažďovicím. Věnoval 
se badatelské práci zaměřené na histo-
rii města, jeho názvu, znaku, kostelních 
zvonů a  na životy některých významných 
osobností. Těmito i  dalšími aktivitami 
významně přispěl ke kulturnímu rozvoji 
a propagaci města.
Typický byl pro Karla Jiřího Němce pozitiv-
ní vztah k životu. Právě tento optimismus, 
sportovní založení, silná vůle, pracovitost 
a smysl pro životní řád mu umožnily ucho-
vat si zdraví a dobrou kondici do vysokého 
stáří. Nejen na sklonku života rád trávil 
čas na své pošumavské chalupě v  Hořej-
ším Těšově, kde byl v  kontaktu s  přírodou 
i  rodinou a  mohl se věnovat své milované 
mineralogii. 
Ing. Karel Jiří Němec, CSc. se v r. 1946 ože-
nil s  Ludmilou Sudovou (administrativní 
pracovnicí ČKD), která o  čtyři roky poz-
ději přivedla na svět dceru Ludmilu. V roce 
1999 byl jmenován čestným občanem Ho-

ražďovic. Zemřel následkem komplikací po 
úrazu ve věku nedožitých jednadevadesáti 
let 21. března. 2014. 
Ze vzpomínek K. J. Němce:
Jako děti jsme chodili s  rodiči se koupat do 

Otavy na Ostrov. V  jeho jihovýchodní části 

nazývané Mexiko jsme měli své stálé místo, 

kde byl dobrý přístup k řece. Nebyla sice hlu-

boká, ale dalo s v ní naučit plavat. Voda byla 

čistá, žily v ní ryby, raci a perlorodky. Později 

jsme se koupali na plovárně a u jezu na Lip-

kách. Plovárna měla asi 10 kabin a dřevěné 

plato, u kterého bylo i několik loděk. Dalším 

místem na koupání byl jez u mlýna Mrskošů. 

Tam již byla větší hloubka jak nad jezem, tak 

zejména pod ním, kde se tvořily víry a  voda 

stahovala do propusti.Teprve tam jsem se 

naučil pořádně plavat.

Zdroje:
Ing. K. J. Němec, CSc.: vlastní životopis (ad-

ministrativní dokument,1973) 

archiv Městského muzea Horažďovice

Václav Trčka: Devadesátiny Ing. Karla Jiřího 

Němce, Csc. (článek v HO 5/2013)

Ing. K. J. Němec, CSc.: Paměti (nepublikova-

ný spis poskytnutý dcerou K. J. Němce, paní 

Ludmilou Veselkovou)

zpracoval Karel Zrůbek

DR Ů ZÁ NČ A CK A PV HB Z K I CÁ DR ME O Í ÍZIMN H
D H Í PĚTSKÝ AC EVĚC OTŘ B

w .eb: dr k v e.ac o webnod cz

Přijímáme čisté a funkční věci

Kojenecké oblečení a potřeby
Těhotenské oblečení Hračky

Kočárky,........

Autosedačky
Cestovní postýlky
Dětské židličky

Dětské oblečení a obuv
Limit 50 ks / osoba

Kino Otava, Horažďovice
10 - 16:00 hod příjem, ST 24. 9.
9 - 17:00 hod prodej, ČT 25. 9.
9 - 15:00 hod prodej, PÁ 26. 9.
18 - 20:00 hod výdej, PÁ 26. 9.

24. - 26. 9. 2014

Nosítka
OhrádkyVozítka

www.facebook.com drackovhorazdovice\
Tel: 605 960 370 E-mail: katka2000@email.cz

Chůvičky

PRODEJ 
PALIVOVÉHO DŘEVA

DOVOZ ZAJIŠTĚN.
TEL: 607 592 561
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       • ráno žádáte, večer vyplácíme
       • pro důchodce i ženy na MD
       • hotovost až k Vám domů
       • Volejte na tel.: 606 558 788
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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

Malířské práce
        Ondřej Mihalo
Provádíme veškeré malířské, lakýrnické práce (interiéry, fasády 

apod.) a kompletní zateplení fasád. Rychle, čistě a kvalitně.

Tel.: 722 900 713
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KAREL PAVELKA, Hajská 24,

368 01 Strakonice
mobil: 604 361 964

www.zelihajska.cz
začátek prodeje 15. září

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. Nepro-
dáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky.
Prodeje se uskuteční: 
Ve středu 24. září 2014
Horažďovice – u vlak. nádraží – 14.55 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!!

Naše nabídka:
ploty, vrata, mříže, branky, zábradlí

opravy kovových konstrukcí a další

jádrové vrtání do Ø 250 mm

zaměření a instalace teplovzdušných

solárních panelů AIR-INVENT (větrání, temperování, odvod vlhkosti)

Pavel Vlček & Václav Šolar
Tel: 603 901 088

Mail: vlcekus@email.cz

Strakonická 160, 341 01 Horažďovice

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

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. 
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AKCE
26. 9. pátek 27. 9. sobota  20.00
MAGICKÝ HLAS REBELKY
ČR – Biografický film o  Martě Kubišové, vý-
značné osobnosti společenského dění, která 
navzdory nepřízni režimu vytrvala ve svých 
hodnotách. Vstupné 95 Kč. 

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

25. 9. čtvrtek – 26. 9. pátek 
DĚTSKÝ BAZÁREK

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

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

3. 9.  Obl. charita HD (jídelna v příz.) 16.00
MINIRECITÁL JITKY SMUTNÉ 
– setkání s oblíbenou herečkou a zpěvačkou

11. 9.  sál knihovny 17.00
RODINNÉ KONSTELACE 
S KARLEM REŠLEM
Bližší informace na tel. 777 137 611

22. 9.  sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ 
„Člověk nestárne věkem, ale tehdy, když se 
zastaví a nic nedělá“. Proto i vy přijďte mezi 
nás na další trénování paměti. Trénujeme 
paměť, pozornost, soustředění i  slovní záso-
bu, pracujeme s  fantazií, učíme se kreativitě 
a dobře se u toho bavíme. Nezapomeňte si vzít 
s sebou brýle!

26. 9.  knihovna Veřechov 17.00
PAMĚŤ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY
Jak trénovat mozek a  více si zapamatovat? 
Trénování paměti pomocí testů, kvízů, desko-
vých her a mnemotechnických pomůcek. 

30. 9.  sál knihovny 10.00
VU3V – DĚJINY ODĚVNÍ KULTURY 
– 1. přednáška

MUZEUM

5. 9. pátek 19.00 
OŽIVENÉ TÓNY II. 
Ojedinělý koncert a  ojedinělý nástroj. Na 
šestipedálový kladívkový klavír z  roku 1827 
z  dílny Adalberta Stabernacka, který je sou-
částí stálé expozice Městského muzea Horaž-
ďovice, zahraje Petra Matějová. Tato hudebni-
ce studovala mimo jiné několik let v Paříži hru 
na kladívkový klavír a  zaměřuje se na hudbu 

KULTURNÍ DŮM
18. 9. čtvrtek  
PODZIMNÍ VELETRH JIP 

25. 9. čtvrtek  10.00
FERDA MRAVENEC
Divadelní představení pro mateřské školy 
a 1.–3. třídy ZŠ.

26. 9. pátek  19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
1. lekce – zahájení. Od 18.00 hodin se v kultur-
ním domě vydávají průkazky pro žáky kurzu, 
zároveň se prodávají gardenky pro doprovod 
tanečníků.

28. 9. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K  tanci a  poslechu hraje ROŠTOVANKA. Re-
zervace a prodej vstupenek v kině Otava, tel. 376 
511 890, otevírací doba čt–so od 16.00 do 20.00.

29. 9. pondělí – 30. 9. úterý 
PRODEJNÍ TRH

Změna programu vyhrazena

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY V ROCE 2014
Taneční kurz bude zahájen v  pátek 26. září 
v  19 hodin pod vedením manželů Kociáno-
vých z  Klatov. Přihlášky obdržíte v  kanceláři 
kulturního střediska, tel. 376 512 237 od pon-
dělí 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 DO 24. ZÁŘÍ. 
Kurzovné zaplacené v září činí 1800 Kč. 

PŘIPRAVUJEME

4. 10. sobota  15.00
3. PRÁCHEŇSKÉ SETKÁNÍ 
HARMONIKÁŘŮ
Zájemci o hru se mohou hlásit v kanceláři kul-
turního střediska, tel. 376 512 237.

KINO OTAVA
5. 9. pátek 6. 9. sobota  20.00
SEX, DROGY A DANĚ
Dánsko – Období hippies...divoká jízda mezi 
daněmi, cestováním, šlapkami a politiky. Pří-
běh natočený podle skutečných událostí do 
15 let nevhodný. Vstupné 95 Kč. 

12. 9. pátek 13. 9. sobota  20.00
LEA A DARIJA 
Chorvatsko – Skutečný příběh na pozadí tra-
gických válečných událostí. Drama do 12 let 
nevhodné. Vstupné 95 Kč. 

19. 9. pátek 20. 9. sobota  20.00
HRÁČ
Litva, Lotyšsko – Hra s lidským životem je pro 
někoho skvělým kšeftem. Thriller do 15 let ne-
vhodný. Vstupné 95 Kč. 

18.–19. století. Koncert proběhne ve velkém 
sále Městského muzea Horažďovice. Vstupné 
doporučené 100 Kč dospělí a 50 Kč děti.

13. 9. sobota  15.00 
SETKÁNÍ S MEDOU MLÁDKOVOU
Představení nové knihy vydané k příležitosti 
95tých narozenin o jejím životě, práci a umě-
ní. Pořádá Římskokatolická farnost Horaž-
ďovice. Setkání proběhne ve velkém sále 
Městského muzea Horažďovice.

RŮZNÉ
6. 9.  kulturní dům Veřechov 13.00 
SETKÁNÍ RODÁKŮ A OBČANŮ  
OBCE VEŘECHOVA
k příležitosti 130. výročí založení Obecné ško-
ly Veřechov
PROGRAM:
13.15 zahájení
13.30 mše u kapličky
– prohlídka opravené školy spojená s výstavou 
historických fotografií,
– posezení s  občerstvením a  hudbou v  míst-
ním kulturním domě

Setkání se mohou zúčastnit nejen rodáci 
a občané Veřechova, ale i jejich rodinní 
příslušníci a známí. Vstupné 100 Kč na 

osobu. 
Děkujeme a těšíme se na setkání.

6. 9. sobota u požární nádrže 15.00
STAROČESKÁ KONOPICKÁ  
V OBCI HEJNÁ
– za zpěvu vedou průvod Hejenské ženy 
s tanečním souborem Otavěnky
– doprovází dechová muzika „Otavanka“ 
z Horažďovic
– oddání Konopičáka s Konopičkou na návsi
– svatební hostina a zábava na návsi s Ota-
vankou 

Divadlo na návsi: Parodie vesnických námluv 
Konopičáka a  Konopičky, ale hlavně lidová 
hra se zpěvy na oslavu sklizně lnu a konopí.

12. 9. pátek Parkán 21.00
MEDIUM HARD ROCK PLZEŇ
Koncert v  rámci turné – 40. výročí založení 
skupiny.

19.–21. 9.  Kemp Rosenauerův mlýn 

1. MOTOSRAZ AGEE´S RIDER´S  
LEGEND SESSION
Kapely  pá: Děti chaosu, Nemesis rock

so: Judas Priest revival, Meteor Lexa rock
Spanilá jízda, striptýz, soutěže (miss mokré 
tričko, pivo na ex, největší pupek, lano….)
Mistrovství „v páce“ – Motobejk roku
Motoklub Agee ś Rider ś, Golem

3. 10. pátek  Hotel Prácheň 19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Proč je Rapsodie Georgie Gershwina v mod-
rém? O vlivu první jazzové vlny na G. Gershwi-
na a  B. Martinů vypráví a  jazz hraje klavírista 
Karel Košárek. Vstupné 100 Kč, zlevněné vstup-
né 50 Kč. Rezervace vstupenek 603 229 559.


