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ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA MĚSTA se bude konat dne 29. 6. 2015 od 18.00 hod.  
ve velké ZASEDACÍ MÍSTNOSTI MĚÚ HORAŽĎOVICE (z důvodu rekonstrukce kulturního domu).

Z RADNICE 

Vážení spoluobčané, 
významnou událostí uplynulého měsíce 
května byly oslavy 70. výročí osvoboze-
ní naší vlasti a  ukončení 2. světové války. 
Při této příležitosti naše město navštívili 
i  mnozí významní hosté, kteří zde při slav-
nostním aktu uctili památku všech obětí. 
Nejvzácnějším hostem byl americký váleč-
ný veterán pan Vernon Schmidt, který se 
osobně zúčastnil v  řadách 90. pěší divize 
osvobozování Horažďovic v  roce 1945. Se-
tkali jsme se s  ním a  byli jsme velmi pře-
kvapeni jeho vitalitou, otevřeností a  také 
dojetím, které v něm reakce lidí v naší vlasti 
vzbudily. V rámci oslav proběhla v kině také 
velmi zajímavá přednáška Josefa Chalupné-
ho o  historii osvobozování našeho města, 
která osvětlila mnohdy neznámé souvislos-
ti a  mnoho vzájemně propojených lidských 
osudů. Navštívili jsme i historický vojenský 
tábor v parkánu, který zorganizovali „přáte-
lé 4. obrněné divize Prácheňsko“, za což jim 
patří obdiv a velké poděkování. 
Jak jste jistě postřehli, došlo k  odstěhová-
ní stavební firmy z  náměstí a  nyní dochází 
k  zabezpečení celé stavby. Věnujte prosím 
zvýšenou pozornost pohybu na náměstí, 
došlo zde k  několika drobným změnám 
dopravního značení a  k  instalaci bezpeč-
nostních zábran v  prostoru okolo kostela. 
Provizorně byly také nainstalovány lavičky, 
květníky a  odpadkové koše. Během června 
chceme zprůchodnit prostor za kostelem, 
opravit schody od kostela k  Lipkám a  také 
lávku přes náhon. V  tomto období také 
bude, dle projektu revitalizace, dokonče-
na výsadba zeleně ve městě a  přilehlých 
obcích. V  Palackého ulici byla provedena 
oprava chodníku postřikem a zásypem drtí, 
která bude po vyzrání podkladu odklizena. 
V rámci práce na protipovodňových opatře-
ních města členové rady prošli oblasti kolem 
řeky, které jsou nejčastěji zasaženy povod-

němi. Podrobněji se tak seznámili se všemi 
možnostmi protipovodňových opatření a po 
následné komunikaci s občany budou navr-
žena Povodí Vltavy realizovatelná řešení.
V  květnu jsme se také zúčastnili výjezdní-
ho zasedání bezpečnostní rady na základně 
HZS Zbiroh, kde nám byla předvedena ha-
sičská technika a  sklady humanitární po-
moci. Vše bylo na vysoké úrovni, nicméně 
doufáme, že nic z toho nebudeme v našem 
městě potřebovat. Co se týká sportovišť 
a dětských hřišť, byly příslušným orgánem 
vypracovány revizní posudky, na jejichž 
základě musíme realizovat úpravy sportov-
ních prostorů a  jejich vybavení z  hlediska 
bezpečnosti. Budou aktualizovány správní 
řády o provozu jednotlivých sportovišť. 
Pozornost se i nadále věnuje úklidu města 
a okolí a děkujeme všem občanům, kteří se 
zapojili do každoroční akce „Čištění Ota-
vy“. Každá taková občanská aktivita je vel-
mi prospěšná a vítaná.

Ing. Michael Forman – starosta, 

Ing. Hana Kalná – místostarostka

Významný host – americký válečný veterán Vernon Schmidt z Kalifornie s J. Chalupným.

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE  
20. 4. 2015 

– schvaluje nabídkové řízení na prodej 
bytové jednotky č. 790/1 Šumavská ulice 
v  Horažďovicích a  spoluvlastnického po-
dílu na společných částech domu za mini-
mální cenu 191 700 Kč
– rozhodla o  přijetí nabídky Vlastimila 
Šatry, Hejná 100 na zhotovení projek-
tové dokumentace stavby „Plynovodní 
přípojka pro jihovýchodní křídlo čp. 11“ 
včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 
15 000 Kč + DPH a výkonu autorského do-
zoru ve výši jednotkové ceny 400 Kč/hod 
+ DPH
– schvaluje zapojení města Horažďovice 
do projektu v rámci grantu Program stabi-
lizace a obnovy venkova Plzeňského kraje 
2015 – Integrované projekty, podaném 
prostřednictvím Prácheňska, z. s. p. o., na 
pořízení mobilního rozkládacího podia
Pokračování str. 5
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STALO SE 

Vypráv�ní o mistru Janu Husovi dokreslené 
dobovými písn�mi

Ú�inkují: Markéta �ekanová

Alena Kozáková

17. �ervna 2015
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�IVOT   A  SMRT   MISTRA   JANA
����

LID  VESELÝ, DOBA ZLÁ

Po�ádá M�stská knihovna ve spolupráci s Oblastní charitou v rámci projektu SENI�R�M DO���ÁN za finan�ní podpory Ministerstva kultury �R

Josef Chalupný

II. SVĚTOVÁ VÁLKA  

NA HORAŽĎOVICKU

Druhé, rozšířené vydání
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Město Horažďovice 
vydalo v květnu knihu
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA 
NA HORAŽĎOVICKU

autor: Josef Chalupný
Kniha pojednává o  událostech druhé svě-
tové války na Horažďovicku mezi lety 
1938–1945. Publikovány jsou zde některé 
zcela nové informace, vzpomínky pamětní-
ků i  válečných veteránů. Součástí knihy je 
několik příběhů přímých účastníků války, 
např. sestřeleného amerického pilota, ně-
meckého vojáka zajatého v  Horažďovicích 
atd. Kniha dále obsahuje také desítky foto-
grafi íí, některé dosud nepublikované.
Knihu lze v  Horažďovicích zakoupit: na 
podatelně MěÚ, v  informačním centru 
nebo v knihkupectví.

Jitka Chalupná, 

odbor památkové péče, školství a kultury

Svatý Jiří zlatinky 
nese na talíři 
ANEB RÝŽOVÁNÍ ZLATA NA OTAVĚ

Květnové oslavy

Foto: Mgr. Jaroslav Presl

Foto: J. Chalupná

Foto: J. Chalupná, N. Kučerová

Foto: A. Červený

Čištění Otavy

Otevření envicentra 
Podbranský mlýn
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Různé druhy piv, občerstvení plné dobrot…   

sobota 27. 6. 2015 HORAŽĎOVICE – ZÁMECKÝ PARK PARKÁN A NÁDVOŘÍ ZÁMKU

od 9.00  Bohatý jarmark   
10.00–12.30 Kůrovci – harmonikáři  
13.00  Zahájení slavností starostou města  
    Odstartování vaření kaše  
13.10  Show draví ptáci   
14.00  Jistem – hudební skupina  
14.30  O statečném kováři Mikešovi – loutková pohádka
15.15  Jistem – hudební skupina  
15.45  Šášoloviny – pouliční taškařice  
16.10  Vyhlášení nejlepšího kuchaře  
16.20  Soutěž o největšího jedlíka kaše  
16.45  Kouzelná voda – loutková pohádka  
17.30  Show ročních medvíďat Huga a Barušky  
17.50  Šášoloviny – pouliční taškařice  
18.15  Show ročních medvíďat Huga a Barušky  
18.35  JAM4U  
19.00  Illusions show  
19.45  JAM4U  

21.00  DĚDA MLÁDEK ILLEGAL BAND  

Doprovodný program:    
13.00–14.00 focení s dravými ptáky  
14.00–18.30 lukostřelba, historické zbraně 
14.00–18.00 kočovný samostřel
17.00–18.30  focení a krmení medvíďat   

Vstup zdarma 

SLAVNOSTI 
KAŠE 2015 

Bytservis Sušice spol. s r.o. 

MIŠÁK EU s.r.o.

www.turisturaj.cz

Žítkovské bohyně
Kateřina Tučková

pondělí 1. 6. 2015 | 19,30
kulturní dům Horažďovice
účinkují: L. Štěpáníková, I. Petrusová, K. Šťastná, M. Vaněčková, L. Listopadová, 
L. Mužíková, M. Šťastná, B. Saláková, M. Petrus, V. Šlechta, S. Sekyra a J. Janouškovec
režie: K. Šťastný

POSLEDNÍ PŘEDSTAVENÍ – DERNIÉRA

vstupné 100 Kč • předprodej vstupenek v kině Otava

divadelní adaptace známého knižního bestselleru
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pořádá ZUŠ Horažďovice, člen Asociace ZUŠ ČR
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KULTURA

Městská knihovna 
Horažďovice

ČASOPIS dTest A NEJEN TO …

Městská knihovna Horažďovice odebírá 
v letošním roce 57 titulů časopisů a 6 titulů 
regionálního tisku. Periodika jsou k dispo-
zici všem registrovaným čtenářům k  vy-
půjčení domů a ke studiu v knihovně i pro 
neregistrované.
Mezi novinkami letošního roku je časopis 
dTest, který nabízí nezávislé testy výrobků 
a  služeb a  praktické spotřebitelské rady. 
Kromě možnosti půjčit si tištěný časopis 
nabízíme také přístup do online databá-
ze tisíců otestovaných výrobků na www.
dtest.cz pro všechny registrované uživatele 
na počítači v MěK Horažďovice. 
Pokud vás tedy zajímají srovnávače tari-
fů a  cen, databáze nebezpečných výrobků 
nebo katalog „éček“ přidávaných do potra-
vin, zastavte se u nás v knihovně.

Hana Ferdová

KOUKÁM SE OKOLO

– tak jsme nazvali besedu s oblíbenou he-
rečkou a  spisovatelkou Ivankou Devátou, 
která navštívila horažďovické seniory 
22. 4. v Oblastní charitě Horažďovice. Akce 
byla pořádána v  rámci projektu SENIO-
RŮM DOKOŘÁN.

KYBERČUNĚ V HUSTÝM INTERNETU

Na besedu s  neobvyklým názvem: „Ky-
berčuně v hustým internetu“ přišli do sálu 
Městské knihovny v  Horažďovicích žáci 
4. a 5. tříd ZŠ Komenského ul. 
Jedna z autorek knihy Hustej internet Len-
ka Eckertová zábavnou formou ukázala dě-
tem, co mohou najít na internetu užitečné-
ho, ale hlavně na co by si měly dávat pozor. 

Vysvětlila jim, co všechno se ukrývá pod 
pojmem „kyberšikana“ a  jaká nebezpečí 
na ně mohou čekat na sociálních sítích, při 
hraní her i  při brouzdání internetem. Na 
praktickém příkladu si žáci vyzkoušeli, že 
není dobré poskytovat o sobě příliš mnoho 
informací a musí si chránit svoje soukromí. 
Nakonec si děti společně nakreslily svou 
představu, jak může vypadat „Kyberčuně“.
Akce byla uspořádána v  rámci projektu 
„Děti a čtení“.

Eva Marešová

VU3V – PROMOCE V PRAZE

Každý senior má možnost studovat Virtu-
ální univerzitu třetího věku. Po absolvová-
ní 6 semestrů se může zúčastnit slavnost-
ní promoce v  Praze na České zemědělské 
univerzitě.. Tak jsme se my, 4 absolventi 

Foto: Petra Tomešová

–  p.  Pelešková, p. Tauchenová a  manželé 
Tvrdí v doprovodu vedoucí studia sl. Ferdo-
vé vydali na květnovou promoci. Vše pro-
běhlo v slavnostní atmosféře včetně histo-
rických talárů členů pedagogického sboru, 
proslovu děkana ČZU PEF Ing. Martina 
Pelikána, Ph.D., české hymny, převzetí 
diplomů vedoucími kurzů a  ukončení ce-
remoniálu studentskou hymnou. Aula 
byla plná studujících seniorů. Napočítali 
jsme 47 konzultačních středisek. Z největší 
vzdálenosti přijeli nadšenci z Ostravy, Kar-
viné nebo Uničova. V  rámci „procítění“ 
vysokoškolského prostředí jsme navštívili 
i menzu, kde jsme si dali kafíčko.
A protože jsme si den chtěli užít, zašli jsme 
si na oběd na Václavské náměstí do stylové 
restaurace. Na každém stole končily koleje 
a  různé typy vlaků nám během oběda při-
vážely pití.
Studenti VU3V mají možnost využít snížené 
vstupné do muzea voskových fi gurín Grévin 
v Celetné ulici. Takže jsme si návštěvu této 
zajímavosti nenechali ujít a  mohli se obe-
jmout s Menšíkem nebo Rodenem, posedět 
v  kavárně s  Čapkem a  Hrabalem, jet výta-
hem s de Funèsem, chvíli se procházet his-
torií s Karlem IV. nebo Rudolfem II., leknout 
se Golema, vstoupit rámem do obrazu a  jít 
snovým lesem, ocitnout se v divadle s Emou 
Destinnovou, Edit Piaf nebo Mozartem 
a  Formanem, zaboxovat si s  Belmondem 
nebo na pódiu stanout vedle Gotta. A proto-
že právě probíhalo v Praze mistrovství světa 
v hokeji, tak byla skoro povinnost vyfotogra-
fovat se s Jágrem, který všechny návštěvníky 
vítal u vchodu do muzea.
Byl to skutečně nádherný den plný zážit-
ků. Děkujeme knihovně v  Horažďovicích, 
že organizuje tyto kurzy pro seniory a  za 
velmi vstřícný přístup sl. Ferdové a  p.  Ši-
monové.
A  ještě malý dodatek. Sešla se nás výbor-
ná parta lidí a začali jsme si shromažďovat 
sami pro sebe kuchařku s recepty na slad-
ké dobroty, které pečeme a  pak společně 
ochutnáváme. Takže milé dámy, až ne-
budete vědět, co upéct rodině, otevřete si 
stránky Městské knihovny Horažďovice, 
najděte si sekci VU3V a  pod ní kuchařku. 
Možná, že se vám něco zalíbí.

Jindřiška Tvrdá
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Krajina jako ementál
Dvě jarní cyklotoulky hornickou krajinou 
jihozápadních Čech máme úspěšně za se-
bou. 
Dubnová vyjížďka nás zavedla na Kněží 
horu u Katovic, kde jsme se seznámili s do-
klady zdejší těžby tuhy – grafi tu. Počasí 
nám přálo více než je v tuto dobu obvyklé, 
asi i  proto se sešlo 22 cyklistů. Na první 
vyjížďku to byla velká skupina, ale kromě 
jednoho, společnými silami opraveného 
defektu, vše probíhalo hladce. 
Květnový výlet byl po stopách těžby uranu 
na vrch Želenov u Damětic. Ráno poměrně 
silně pršelo a můj telefon neustále vyzváněl 
s  opakujícím se dotazem účastníků: „Jede 
se?“ Nakonec těsně před devátou hodinou 
déšť ustal a  13 cyklistů, které déšť neod-
radil, mohlo vyrazit. Po několika mírných 
přeháňkách jsme nakonec byli odměněni 
slunečným počasím.

Několik fotografi í z cyklotoulek najdete na 
odkazu muzeumhd.rajce.idnes.cz 
Podzimní cyklus se uskuteční v září – říjnu 
2015 a  vydat bychom se měli po stopách 
těžby stříbra k  Nalžovským Horám. Po-
pis tras a  data vyjížděk budou uveřejněny 
v některém z letních čísel Horažďovického 
obzoru, na webu a  facebooku městského 
muzea.

Aleš Červený, 
Městské muzeum Horažďovice
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Pokračování ze str. 1

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE 
11. 5. 2015

– v záležitosti pozemku p. č. 1496/4 v k. ú. 
Horažďovice bere na vědomí nepřijetí 
žádné nabídky na odprodej pozemku vý-
běrovým řízením za cenu 400 Kč/m2 po-
zemku + poplatky s  prodejem související 
a odkládá rozhodnutí o dalším postupu
– schvaluje pronájem nebytových prostor 
(hala a otevřený přístřešek u haly) o celko-
vé výměře 1350 m2 v čp. 372, Strakonická 
ulice, Horažďovice společnosti LYCKEBY 
AMYLEX, a. s., Strakonická 946, Horaž-
ďovice za účelem skladovacích prostor 
s platností od 1. 9. 2015 na dobu určitou do 
31. 3. 2016 za nájemné ve výši 300 Kč/m2/
rok + DPH v zákonem stanovené sazbě
– schvaluje pronájem nebytových prostor 
– garáže č. 10, Mírové náměstí 12, Horaž-
ďovice s  platností od 1. 6. 2015 na dobu 
neurčitou s  tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH 
v zákonem stanovené sazbě 
– schvaluje zvláštní užívání místní komu-
nikace – parkoviště na p. č. 2694/9 v k. ú. 
Horažďovice, ulice Strakonická v  Horaž-
ďovicích z  důvodu zřízení předzahrádky 
pro hosty restaurace U Hlaváčků v termí-
nu od 1. 5. 2015 do 30. 9. 2015
– schvaluje podání žádosti do programu 
Podpora pro obce, které mají uzavřenou 
smlouvu s registrovaným poskytovatelem 
sociálních služeb na zajišťování pečova-
telské služby na území Plzeňského kraje 
v  roce 2015, vyhlášeného Radou Plzeň-
ského kraje
– schvaluje uzavření Křesťanské MŠ od 
1. 7. 2015 do 31. 7. 2015 a MŠ Loretská ul. 
v  době od 1. 8. 2015 do 31. 8. 2015. Ma-
teřská škola, která bude přes prázdniny 
otevřena, bude zajišťovat provoz i pro děti 
z uzavřené mateřské školy
– schvaluje výběr nejvýhodnější nabíd-
ky pro dodávku komunálního sekacího 
traktoru určeného pro sekání trávníků 
ve městě Horažďovice a  v  částech obcí 
– vozidlo ETESIA Hydro 124 DX za cenu 
779 000 Kč bez DPH od fi rmy SOME Jind-
řichův Hradec, s. r. o.

Výběr bodů z jednání rady města.
Kompletní usnesení z jednání rady města je 
zveřejněno na adrese
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/

rada.asp

Město Horažďovice 
organizační složka Aquapark 

hledá zaměstnance 
na příležitostnou činnost, 

dvousměnný, nepřetržitý provoz 

 – pracovní pozice úklid. 

Více informací na tel: 723 430 109

Vozidla v polopřevodu
Pokud vlastníte vozidlo, které je pouze 
odhlášeno předchozím provozovatelem, 
a  dosud jste si ho na sebe nezaregistro-
vali, musíte do 30. června 2015 podat žá-
dost o  zápis vlastníka a  provozovatele do 
registru silničních vozidel. Vozidla, která 
nebudou do tohoto data zaregistrována, 
administrativně zaniknou a  nebude mož-
no je dále provozovat.

 Josef Rada, odbor dopravy

Platnost řidičských 
průkazů
Čas plyne velmi rychle a  i  deset let uteče 
dříve, než si myslíme. Doporučujeme proto 
řidičům překontrolovat si platnost řidič-
ských průkazů. 
O  výměnu řidičského průkazu je potřeba 
požádat nejpozději 14 dní před koncem 
platnosti. 
Žádost řidiči obdrží na odboru dopravy. 
K  žádosti musí doložit: – platný průkaz 
totožnosti – řidičský průkaz, který pod-
léhá výměně – fotografi i o  rozměrech 
3,5×4,5 cm.

 Josef Rada, odbor dopravy

Provoz v obytné 
a pěší zóně
Stále častěji se setkáváme s  nepřes-
ným výkladem povinností a  práv chod-
ců a  řidičů při provozu v  obytné a  pěší 
zóně. Specifické podmínky provozu jsou 
upraveny v § 39 zákona č. 361/2000 Sb., 
o  silničním provozu. V  Horažďovicích 
pěší zónu nemáme, pouze několik obyt-
ných zón. Na rozdíl od pěší zóny, kam je 
vjezd povolen jen vozidlům vyznačeným 
ve spodní části dopravní značky „Pěší 
zóna“, není vjezd do obytné zóny vozi-
dlům omezen. V  obytné a  pěší zóně smí 
řidič jet rychlostí nejvýše 20 km/h a musí 
dbát zvýšené ohleduplnosti vůči chod-
cům. Chodci musí umožnit vozidlům jíz-
du a  to platí i  pro děti hrající si v  obytné 
zóně. Častým porušením pravidel je stání 
vozidel mimo označené parkoviště.
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Vyjíždění z  obytné a  pěší zóny upravuje 
§ 23 odst. 1 zákona o  silničním provozu. 
Řidič vjíždějící z  obytné a  pěší zóny na 
pozemní komunikaci musí dát přednost 
v  jízdě vozidlům nebo jezdcům na zvířeti 
jedoucím po pozemní komunikaci nebo 
organizovanému útvaru chodců nebo prů-
vodcům hnaných zvířat se zvířaty jdoucím 
po pozemní komunikaci. 

 Josef Rada, odbor dopravy

Městská policie 
Horažďovice informuje
Téměř každý z  nás se při jízdě vozidlem 
ulicí Havlíčkova v Horažďovicích již setkal 
se situací, kdy se řidiči vyjíždějící z obytné 
zóny v ulici Prácheňská mylně domnívají, 
že zde pro ně platí přednost zprava. V ně-
kterých případech vozidlům přijíždějícím 
zleva ulicí Havlíčkovou ani nevěnují po-
zornost.
Vjíždění z  obytné zóny na jinou pozemní 
komunikaci upravuje § 23 odst. 1 zákona 
č. 361/2000 Sb., o  provozu na pozemních 
komunikacích.
Zde je citace:
Vjíždění na pozemní komunikaci:
(1) Při vjíždění z  místa ležícího mimo po-
zemní komunikaci na pozemní komunika-
ci musí dát řidič přednost v jízdě vozidlům 
nebo jezdcům na zvířatech jedoucím po 
pozemní komunikaci nebo organizované-
mu útvaru chodců nebo průvodcům hna-
ných zvířat se zvířaty jdoucím po pozemní 
komunikaci. To platí i při vjíždění z účelové 
pozemní komunikace nebo ze stezky pro 
cyklisty nebo z  obytné nebo pěší zóny na 
jinou pozemní komunikaci.
Z  výše uvedeného tedy vyplývá, že řidič 
vjíždějící z  obytné zóny na jinou pozemní 
komunikaci je vždy povinen dát přednost 
v jízdě vozidlům jedoucím po této pozemní 
komunikaci a neplatí zde přednost zprava. 
Kromě ulice Prácheňská probíhá obytná 
zóna ještě ulicemi Trhová, Podbranská 
a dále ulicemi Okružní, Josefa Pavla a Kas-
kova.
Dbejme prosím tohoto zákonného ustano-
vení a  vyhněme se zbytečným nepříjem-
nostem.
Ještě bych se krátce zmínil o  rozdílu mezi 
přechodem pro chodce a  tzv. místem pro 
přecházení. Někteří chodci se domnívají, 
že na místě pro přecházení pro ně platí stej-
ná pravidla jako na přechodu pro chodce, 
tedy že řidič musí umožnit chodci nerušené 
přejití vozovky.
Hlavní rozdíl mezi klasickým přechodem 
a místem pro přecházení je v odpovědnosti 
chodce. Na takovém místě neplatí opráv-
nění, která má chodec ve vztahu k řidiči na 
přechodu pro chodce a zároveň zde nepla-
tí i  povinnosti, které má řidič vozidla vůči 

chodci. Pro toto místo platí obecná úprava 
užívání pozemní komunikace. To zname-
ná, že v  tomto místě může jet řidič stan-
dardně rychlostí, která je v  daném místě 
povolená a  nemusí brát zřetel na chodce, 
který chce přecházet. V  takovém případě 
není povinen mu umožnit přejití. 
V  Horažďovicích se tato místa nachází 
v  ulici Strakonická v  blízkosti kulturního 
domu, u křižovatky s ulicí Loretská a také 
u kruhového objezdu v ulici Blatenská. 

 Pavel Bláha, Městská policie Horažďovice

Složky IZS procvičí 
evakuaci 
Dne 4. 6. 2015 v  dopoledních hodinách 
proběhne cvičení v objektu pečovatelské-
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ho domu v  Horažďovicích se zaměřením 
na evakuaci osob pro případ nenadále 
mimořádné události v  tomto zařízení. 
Složky IZS a personál domu s pečovatel-
skou službou si tak prakticky vyzkoušejí 
možnosti evakuace většího počtu osob 
za ztížených podmínek. Pro obyvatele 
domu to bude možnost vyzkoušet si, jak 
v  praxi taková evakuace probíhá. Na zá-
věr cvičení budou vyhodnoceny případné 
nedostatky a navržena případná opatření 
pro zlepšení stavu.
Cvičení se účastní jednotka profesionál-
ních hasičů Horažďovice, jednotka dob-
rovolných hasičů Horažďovice, členové 
ZZS Horažďovice, příslušníci PČR Ho-
ražďovice a Městské policie Horažďovice.

Velitel Požární stanice Horažďovice 
npor. Mgr. Petr Papoušek

Bezpečnost a krizové řízení, MěÚ Horažďovice
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KOMPAS více otevře 

radnici lidem

Zlepšení způsobu, jak radnice komunikuje 
s  veřejností, je jedním z  klíčových témat, 
kterým se vedení města chce v  letošním 
roce věnovat. Vedle řady investic a staveb, 
které už provádíme nebo zatím jen při-
pravujeme, chceme zlepšit život občanů 
našeho města i  jinak. Vedle účasti na jed-
nání zastupitelstva musí mít občané i  jiné 
možnosti, jak ovlivňovat rozhodování 
města. Občané musí mít možnost vědět, 
co se na radnici děje nebo být v  pravidel-
ném kontaktu s vedením města, pokud o to 
stojí. Vstřícnou a  pravidelnou komunikaci 
považujeme za nezbytnost, bez které se 
progresivní samospráva neobejde. Horaž-
ďovice jsou na cestě se takovým městem 
stát. Radnice potřebuje být v  průběžném 
kontaktu s lidmi, kteří ve městě žijí. Potře-
buje se jich pravidelně ptát na jejich názor, 
ať už jde o jednotlivé stavby nebo o složitá 
koncepční rozhodnutí. Musíme se naučit, 
jak to dělat přístupnou a efektivní formou. 
Naše město se proto přihlásilo do projek-
tu realizovaného Centrem pro komunitní 
práci západní Čechy (CpKP ZČ) nazvané-
ho KOMPAS – komunikace a  participace 
samozřejmé. CpKP ZČ (www.cpkp-zc.cz) 
získalo na projekt grant z Fondu pro NNO 
ze zdrojů EHP Norsko, který administruje 
Nadace rozvoje občanského společnosti 
společně s  Nadací Partnerství. Na reali-
zaci projektu se svými zkušenostmi podílí 
i norská organizace Ideas Bank Foundation 

1. Jaký je Váš věk:
a) 15–18, b) 19–25, c) 26–40, 
d) 41–60, e) 61 a více (zakroužkujte)

2. Vzdělání: 
ZŠ, SŠ, VŠ  (zakroužkujte)

3. Jak nejčastěji získáváte informace o dění 
ve městě?
a) šeptanda, přátelé a spolupracovníci
b) městský zpravodaj
c) noviny, newslettery, letáky, informační 
materiály
d) městský web
e) sociální sítě

(zakroužkujte jednu nebo dvě možnosti)

4. Váš domácí počítač využíváte převážně 
za účelem:
a) práce
b) zábava na internetu (facebook, youtube,...)

Dotazník je možno odevzdat do 30. 6. 2015 na následujících místech: budova MěÚ Horažďovice v přízemí, lékárna Devětsil a v informač-
ním centru. 
Další informace podá: Mgr. Petr Pelcl, Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, Plzeň, www.cpkp-zc.cz, petr.pelcl@cpkp.cz

c) komunikace s přáteli (e-mail, skype apod.)
d) zpravodajství, všeobecné informace, 
publicistika
e) hledání praktických a/nebo odborných 
informací 
f) nemám doma počítač

(zakroužkujte pouze jednu možnost)
 
5. Jak často navštěvujete svojí facebook 
stránku?
a) jednou týdně
b) vícekrát za týden
c) téměř každý den
d) každý den, někdy i několikrát denně
e) nemám facebook

(zakroužkujte)

6. Kolikrát za týden dáte nový status na 
svou facebook timeline?
a) jednou týdně
b) vícekrát za týden

c) téměř každý den
d) každý den, někdy i několikrát denně
e) nemám facebook
 (zakroužkujte)

7. Máte twitter účet a používáte jej? 
ANO – NE  (zakroužkujte)

8. Jak často navštívíte městskou webovou 
stránku?
a) každý týden a/nebo častěji
b) jednou za měsíc
c) nepamatuji se, jen výjimečně
 (zakroužkujte)

9. Co nejčastěji hledáte na webu města: 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________

(www.idebanken.no). Město jeho financo-
vání přispívá 35 000 Kč. Kromě našeho 
města se projekt realizuje ještě v Nepomu-
ku a ve Stodu. 
Vedení radnice bylo s  nabídkou účasti na 
projektu osloveno již v  koncem minulého 
roku, v březnu byl grant udělen a v dubnu 
proběhla úvodní jednání na radnici, při kte-
rém se dohodl plán akcí a další organizační 
podrobnosti. V  rámci projektu společně 
s pracovníky CpKP ZČ letos provedeme:
a) podrobný průzkum mezi lidmi našeho 
města o jejich požadavcích a využívání in-
formací z radnice,
b) návrh re-designu městského webu a na-
šeho Horažďovického obzoru, když webo-
vé stránky jsou již téměř hotové, a  tak se 
budeme více soustřeďovat na náš městský 
zpravodaj;
c) spustíme facebookovou stránku města, 
abychom mohli všechny zájemce pravidel-
ně zásobovat novinkami z  radnice. Věří-
me, že do konce roku budeme mít alespoň 
300 odběratelů,
d) provedeme sérii průzkumů a  veřejných 
debat o budoucím využití kina,
e) projdeme školením o  zapojování veřej-
nosti do rozhodování o komunitním rozvoji 
od norského partnera projektu, a konečně,
f) získané zkušenosti přetvoříme v  Kon-
cepci komunikace s  veřejností, kterou 
předložíme ke schválení zastupitelstvu 
jako do budoucna závazný dokument. 
Již v tomto čísle Horažďovického obzoru na-
leznete dotazník, o jehož vyplnění prosíme, 
abychom mohli vyhodnotit, jak nám komu-
nikace a  zapojení veřejnosti funguje v  sou-

časnosti. Dotazník je možno vyplnit rovněž 
na webu města a na webu www.horazdovi-
ce.cpkp.cz. Pomozte nám zlepšit život v na-
šem městě. Dotazník je možno odevzdat do 
sběrných boxů, které budou umístěné: bu-
dova MěÚ Horažďovice v  přízemí, lékárna 
Devětsil a informační centrum. 
Proč jsme vybrali k  podrobné veřejné dis-
kuzi právě objekt kina? Objekt je již delší 
dobu nedostatečně využívaný, promítá se 
jen jednou týdně. Ani tak netrhá návštěv-
nost rekordy. Město řeší otázku, co s  ob-
jektem dál. Je poměrně velký, má v zásadě 
jednoúčelové využití, je náročné je udržo-
vat, ale přitom stojí na prestižním místě a je 
v  majetku města. Máme ho přestavět na 
něco jiného, při čemž bude využívaný více? 
Máme jej zbořit a  místo po něm zastavět 
něčím jiným nebo prodat? Máme jej pro-
vozovat tak, jak je? Jak by se mohlo využití 
zlepšit? Chceme znát váš názor! Zapojte se. 

Mgr. Petr Pelcl, Centrum pro komunitní 
práci západní Čechy

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 ÈERVNU

  15. 6. - 19. 6 . 2015
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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10. Zúčastnil/a jste se ankety organizova-

né městem? Které? 

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

______________________________

11. Pokud zřídí město svou facebook 

stránku, předpokládáte, že byste touto ces-

tou odebíral/a novinky z radnice? 

ANO – NE 

(zakroužkujte)

12. Pokud zřídí město svůj twitter účet, 
předpokládáte, že byste touto cestou ode-
bíral/a novinky z radnice? 
ANO – NE 

(zakroužkujte)

13. Čtete pravidelně městský zpravodaj? 
ANO – NE 
 (zakroužkujte)

14. Kterou rubriku v městském zpravodaji 
považujete za nejdůležitější? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________

15. Kterou rubriku v městském zpravodaji 
považujte za nejzajímavější? 
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________

16. Jak zpravodaj čtete:
a) postupně (téměř) všechny články
b) jen ho prolistuji a přečtu si 1 až 2 články
c) čtu jen titulní stranu
d) čtu jen jednu rubriku, uveďte kterou
______________________________
______________________________
______________________________

7. Která kauza nebo informace spojená se 
správou města Vás v poslední době nejvíce 
rozlítila?
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________
______________________________ 
______________________________
______________________________
______________________________

ŠKOLY 

Křesťanská mateřská 
škola

Květen, květen, jabloň voní květem. Až se 
z toho, včelko milá, úlům hlava zatočila. 

(František Hrubín)
I u nás všechno rozkvetlo, a to nejen v naší 
krásné zahradě, ale i  na našich chodbách 
a nástěnkách. Dokonce nám vykvetla i jed-
na krásná kytička básniček a písniček urče-
ná našim maminkám a  babičkám k  oslavě 
jejich svátku. Děti z  pěveckého kroužku 
DUHÁČEK se s nadšením připravovaly na 
vystoupení v  kulturním domě ke Dni ma-
tek. Úkolu se zhostily pilně a zodpovědně. 
Svým nejbližším chtěly poděkovat za lásku 
a  starostlivost, kterými je obklopují. O  tý-
den později vystoupením vyloudily úsmě-

vy na tvářích babiček v  penzionu, kam šly 
také zazpívat a  zpříjemnit jim dopolední 
čas. Malá sladkost, potlesk a poděkování – 
to vše bylo velkou odměnou pro naše malé 
zpěváčky.
Protože také u  zvířátek se v  tomto období 
děje plno zajímavých věcí, vydali jsme se na 
obhlídku do přírodovědné stanice. Nejprve 
jsme si prohlédli zvířátka žijící v teráriích. 
Děti se vůbec nebály a  bez obav chovaly 
různé ještěry. Ve venkovních prostorách 
stanice jsme měli možnost pohladit si krá-
líčky, morčata, a  dokonce malé jehňátko. 
Pozorovali jsme, jak zde žijí kachny a  sle-
pice, ale také zachráněná káňata. A  nako-
nec jsme nakrmili kozu, kozlíka a  ovečky. 
Chceme touto cestou moc poděkovat osa-
zenstvu stanice za milé přijetí a ochotu při 
každé návštěvě.
A  zvířátka nás čekala i  na našem školním 
výletě. Po krátké cestě autobusem nás při-
vítal Dvůr Krutěnice, kde bylo připraveno 
dopoledne plné sportovních her, vyjížďka 
na koníčcích a  zajímavosti z  jejich života. 
Největším zážitkem pro děti byla hra na 
provazochodce, jízda na opravdovém koni 
a  pobyt v  krásné šumavské přírodě. Veli-
ce děkujeme všem zaměstnancům Dvora 
Krutěnice za vlídné přijetí a  splnění dět-
ských přání. 
Nezahálíme ani v  oblasti dalšího vzdělává-
ní pedagogů. Dvě kolegyně se v  nedávné 
době účastnily několika seminářů progra-
mu „Zdravé abecedy“ v  projektu „Dokážu 
to!“. Dozvěděly se nové informace týkající 
se zdravého životního stylu v MŠ. Zajímavé 
byly poznatky o  dnešních civilizačních ne-
mocech, mezi které řadíme i obezitu a nad-
váhu dětí (v ČR za posledních 15 let nárůst 
o 200 %), informace o jejich prevenci, o živo-
tosprávě, kam patří nejen zdravé prostředí, 

výživa, pohyb, ale také vnitřní pohoda. Zde 
je však zapotřebí vzájemné propojení a pů-
sobení všech zúčastněných stran, tj. DÍTĚ 
– RODIČE – TŘÍDA – ŠKOLA. 
A  co nás čeká a  nemine? Především paso-
vání našich nejstarších na školáky, jež se 
neobejde bez prolitých slz nejen rodičů, ale 
i paní učitelek. Vždy nás to tak nějak dojme, 
když nás ti „naši“ školáci opouštějí. No 
a pak už jen najít poklad, spatřit bílou paní, 
kterak se důstojně prochází naší školkou 
a máme tu konec školního roku. To nám to 
uteklo. Tak na shledanou příští měsíc. 

Kolektiv KMŠ

Polytechnické 
vzdělávání v mateřské 
škole
V poslední době se řeší to, že děti jsou málo 
manuálně zručné a nemají vztah k rukoděl-
ným oborům. Proto se pozornost začala 
více věnovat polytechnickému vzdělávání 
v mateřských školách, a to zejména v oblas-
tech technického charakteru, přírodověd-
ného charakteru a  oblasti matematických 
představ.
V  naší mateřské škole probíhaly činnosti 
v  rámci projektu TECHMANIA – NOVÁ 
DIMENZE. Název zní ve vztahu k  dětem 
dost náročně, ale ve skutečnosti byl projekt 
velmi příjemný. Tým zkušených pracov-
níků přijel přímo do školy a  tři pedagogy 
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proškolil v  oblastech Přírodní a  fyzikální 
zákony, Profese, Činnosti a  nářadí, Tech-
nické a  přírodní materiály, Polytechnické 
a didaktické pomůcky, Aktivní řešení tech-
nického problému.
Jednotliví pedagogové získali teoretické 
znalosti, dále vzdělávání probíhalo za pří-
tomnosti dětí. A  činnosti je velmi bavily! 
Zkoušely různé pokusy, seznamovaly se 
s  fyzikálními zákony přiměřenou formou, 
pracovaly s nářadím pro instalatéry, zední-
ky, spojovaly šrouby a  matice, pozorovaly 
důsledky svých „technických“ rozhodnutí. 
Pro některé děti nebyla tato oblast nezná-
má. Chlubily se, že se svými tatínky a  dě-
dečky pracují a pomáhají jim.
Příjemnou záležitostí pro školu bylo to, že 
obdržela mnoho didaktických pomůcek 
a  materiálů, se kterými mohou děti dále 
pracovat.
Krásné jaro z Paloučku všem! 

M. Sládková

ZŠ Komenského
MLADÝ ZDRAVOTNÍK 2015

V úterý 21. 4. 2015 jeli zástupci zdravotnic-
kého kroužku školy Komenského Horaž-
ďovice do Klatov na soutěž. Naše vedoucí, 
paní učitelka Martina Traplová, vybrala 
pět zástupců z obou stupňů. Z prvního jela 
jako kapitánka Veronika Šafandová, dále 
Eliška Třísková, Sabina Hejpetrová, Anna 
Kotišová a  Jana Daňková. Kapitánkou 
druhého stupně se stala Simona Škantová, 
dále Tereza Žílová, Tereza Šafandová, Eliš-
ka Maříková a  Adéla Zálabská. Proti nim 
soutěžily další školy, jako například Švihov, 
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Klatovy Plánická, Dolany a jako vždy silná 
Železná Ruda. Soutěž se konala v  Klato-
vech na hřišti U Vodojemu.
Oba stupně měly za úkol zvládnout pět růz-
ných stanovišť. Zdravotníci ošetřovali růz-
ná poranění jako popáleniny, zlomeniny, 
tržné rány na hlavě, bezvědomí, předáv-
kování, různé pády a  na závěr předváděli 
obvazovou techniku. Úvod i závěr soutěže 
vyhlásil hlavní rozhodčí Jiří Böhm. První 
stupeň se umístil na nevděčném čtvrtém 
místě, přičemž na bronzovou příčku mu 
chyběl jen jeden bod. Druhý stupeň zabo-
doval a vklínil se mezi letité rivaly – ZŠ Že-
lezná Ruda a ZŠ Klatovy Plánická. 
Skončili jsme na druhém místě. 
Další výsledky: 
1. stupeň        2. stupeň

1. Železná Ruda     1. Železná Ruda
 2. Dolany        2. Horažďovice 

              Komenského

 3. Švihov        3. Klatovy Plánická
 Tereza Žílová, 7. B

 ZŠ Komenského Horažďovice

6. 5. OKRESNÍ KOLO V ATLETICE 
– III. KATEGORIE – 6., 7. + 
8. ROČNÍKY NAROZENÉ 2001 

V deštivém počasí se žáci a žákyně III. kate-
gorie museli probíjet jednotlivými disciplí-
nami Poháru rozhlasu.
Jedná se o  atletickou soutěž založenou na 
kolektivním výsledku družstva. 
Závodí se ve skoku do dálky, do výšky, 
v hodu míčkem, ve sprintu na 60 m, ve vy-
trvalostním běhu na 600 m – dívky, 1000 m 
hoši, ve štafetě na 4×60 m. Získané body se 
sečtou dohromady. 
Na konci závodů byli všichni promočeni 
na kost, ale byl tady důvod k radosti. Naše 
dívky dokázaly vybojovat zlaté medaile pro 
naši školu. :-) 
Také výsledek chlapců je skvělý, podařilo 
se jim dostat se do první desítky a obsadit 
9. místo.

Všem závodníkům vřele gratulujeme a dě-
kujeme za reprezentaci školy. Dívkám dr-
žíme pěsti v krajském kole 19. 5. ve Stříbře.

VE ČTVRTEK 7. 5. SPORTOVALI ŽÁCI 
A ŽÁKYNĚ IV. KATEGORIE 
– 8., 9. ROČNÍKY

Také druhý atletický den si užili naši „star-
šáci“ na sušickém atletickém stadionu. 
I když nezískali žádnou „placku“, je třeba je 
pochválit za jejich snahu a poctivé výkony. 
Chlapci získali 13. místo, dívky 7.
Mnozí si vylepšili své osobní výkony, ně-
kteří naopak nezvládli změnu prostředí 
a trému. V každé disciplíně soutěžilo kolem 
45 závodníků z celého okresu.
Všem žákům děkujeme za reprezentaci 
školy a  vzorné a  slušné chování po celou 
dobu akce a hlavně během cesty tam a zpět 
domů. 

 Jiřina Stichenwirthová 
ZŠ Komenského, Horažďovice

Dětské pěvecké sbory 

Poupata a Kvítek

Vás co nejsrdečněji zvou na 

LETNÍ 
KONCERT

konaný dne 

2. června 2015

od 18.00 hodin

v kostele sv. Jana Křtitele 

na hřbitově

Pěvecký sbor 

ORIGINAL 
BAND

Vás co nejsrdečněji zve 
na letní koncert

konaný dne 
19. června 2015

od 19.30 hodin
velký sál Muzea 

Horažďovice
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ZŠ Blatenská

PRVNÍ VÝLET DO PARTNERSKÉ 
ŠKOLY V NĚMECKU

Ve čtvrtek 7. května se necelá třicítka dětí 
ze sedmých a  osmých tříd ZŠ Blatenská 
vydala na cestu do Německa, do městečka 
Neunburg vorm Wald, na první návště-
vu partnerské školy. Po příjezdu jsme byli 

velmi srdečně a mile přivítáni. Naši žáci se 
konečně tváří v  tvář setkali s  německými 
dětmi, se kterými již několik měsíců komu-
nikují přes internet. Přijetí bylo opět velice 
vřelé, původní nervozita a obavy ze setkání 
se rychle rozplynuly, jazyková bariéra byla 
pomalu překonávána a  začala zde vznikat 
nová česko-německá přátelství. 
Žáci naší školy se rozdělili do skupin a vy-
dali se v  doprovodu svých nových milých 
kamarádů na obhlídku školy. Po prohlídce 
školy zbyl ještě čas na trochu pohybu v tělo-
cvičně nebo na školním hřišti.
V půl jedenácté jsme se všichni shromáždi-
li před školou, kde se měl konat hlavní pro-
gram dne – výstavba stromu přání „Wun-
schbaum für Pilsen 2015“. Program byl 
opět obohacen různými hudebními vystou-
peními žáků. Poté co jsme vyslechli všech-
na milá a moudrá slova a zazpívali u stro-
mu jednu českou a  jednu anglickou píseň, 
nás čekal úkol nejdůležitější – napsat svá 
přání na malý papírek, vybrat si barevný 
dřevěný kolík a zatlouci ho s pomocí pánů 
učitelů do stromu, který pro nás připravili 
dva místní umělci. Tak vzniklo našima spo-
lečnýma rukama nové umělecké dílo, které 
bude nejen vzpomínkou na tento den, ale 
zároveň ozdobou školního dvora. 
Po fotografování před „Stromem přání“ 
následovalo loučení, které nebylo úplně 

jednoduché, a mnozí by si pobyt rádi ales-
poň o  chvíli prodloužili. Obohaceni nový-
mi zážitky a  zkušenostmi jsme se všichni 
vrátili domů a už nyní se všichni těšíme na 
27. říjen, kdy nás naši němečtí přátelé na-
vštíví v Horažďovicích. 

Mgr. Petra Nováková

DEN ZEMĚ

Den Země je svátek věnovaný Zemi a  při-
pomíná se 22. dubna. Historie Dne Země 
počala roku 1969, kdy John Mc Connel 
prosazoval myšlenku mezinárodního Dne 
Země a vytvořil i vlajku Země. Tento svátek 
byl zaměřen především ekologicky. Poprvé 
zněly otázky energetické účinnosti, recyk-
lace odpadků a obnovitelných zdrojů ener-
gie. Den se slaví od roku 1971, od 1990 se 
k Americe přidal i zbytek světa. Dnes slaví 
den 175 států s více než miliardou lidí. Rok 
2015 byl věnován světlu a půdě. K projektu 
oslav se přidala i ZŠ Blatenská Horažďovi-
ce. Oslavy byly zahájeny v tělocvičně úvod-
ním slovem ředitelky školy Mgr.  J.  Šim-
kové. Poté se děti odebraly do svých tříd 
a na stanoviště, aby plnily plánované úko-
ly. L.  Reisinger na otázku, co očekává od 
dnešního dne, odpověděl, že si přiblížíme 
Zemi jako zdroj našeho života.
Děti na 1. stupni vyráběly planetu Zemi 
technikou kašírování a seznamovaly se s ná-
zvy kontinentů. Den světla si připomněly 
úsměvným vypravováním O. Sekory z  kni-
hy Kronika města Kocourkova, jak si radní 
opatřovali světlo pro svou radnici. Děti si za-
hrály, jaké by to bylo, kdybychom neměli ve 
svých bytech, domech světlo, sledovaly vliv 
světla na růst rostlin. Žáci řešili tajenku Den 
Země, prováděli koláž z  barevného papíru 
s obrázkem naší planety. Ve 3. třídách se děti 
zabývaly významem půdy a světla, sestavo-
valy potravní řetězec, sledovaly podmínky 
růstu rostlin, kreslily vrstvy půdy a  činily 
pokusy se světlem. Ve 4. třídách se žáci za-
bývali především tříděním odpadu a recyk-
lací. Žáci 5. tříd se pokusili vytvořit vlastní 
fi lm z programu WMLM. Na výběr dostali 
motivy, které souvisely se Zemí. 
Žáci na 2. stupni pracovali ve skupinách. 
V učebně fyziky čarovaly děti s vodou a ole-
jem. Dozvěděly se, že jeden z nejzajímavěj-
ších přírodních úkazů je blesk. Ten si také 
vyrobily. V  učebně přírodopisu děti oddě-
lovaly rostlinná barviva a  zkoušely metodu 
chromatografi e. Ve výtvarné výchově se vy-
ráběly lampióny, jako symbol úcty člověka 
ke světlu a  ohni. V  učebně chemie se řešily 
biorytmy. Na pozemku vysazovaly děti živý 
plot, dívky sely slunečnice. V  informatice 
žáci vytvářeli plakát s motivem světla s an-
glickými popiskami. V  hudební výchově 
se hrálo na housle, děti zpívaly píseň Sviť 
nám slunce. V jiné skupině se děti věnovaly 
činnosti slunce. Na závěr oslav se děti opět 

shromáždily v tělocvičně, aby sledovaly sou-
těže. Rozdaly se ceny, porota zhodnotila vý-
kresy s motivy ochrany životního prostředí 
a Den Země byl ukončen. Na závěr jsem se 
zeptala p. učitelky Mgr. M. Baborové, proč 
se přihlásila do projektu Den Země. Odpo-
věděla, že nutnost chránit, uchovávat a zlep-
šovat stav životního prostředí je nezbytná 
pro zdravý rozvoj člověka, společnosti a pla-
nety. Příznivé životní prostředí má vliv na 
dobrý životní pocit člověka a  jeho zdraví, 
prospívá dnešním i  budoucím generacím. 
Ochrana životního prostředí je podstatná 
pro uplatňování základních lidských práv, 
včetně práva na život. 

Hana Ševčíková, 9. B

ZUŠ Horažďovice
Poslední měsíc školního roku je tady, ale 
všichni na ZUŠce jsou stále ještě v  plném 
nasazení. Uplynulé období bylo opět ná-
ročné a plné krásných akcí. Cvrčci se před-
stavili v Sušici, žáci LDO pak na přehlídce 
v Dobřanech. Kulturním programem jsme 
se podíleli na otevření envirocentra Proud 
a svým vystoupením jsme potěšili obyvate-
le domů s pečovatelskou službou v Mayero-
vě i Palackého ulici.
V  současné době můžete stále vidět dvě 
výstavy. Absolventky výtvarného oboru 
mají své práce vystavené v  kavárně Černý 
kafe a  mladší žáci pak mají svoji výstavu 
v DPS v Palackého ulici. Své absolventské 
vystoupení mají již za sebou také žáci lite-
rárně-dramatického oboru. Nejen oni, ale 
i  ostatní žáci LDO, se představili na Dra-
maťácké sklizni v kulturním domě.
A nyní několik informací k talentovým zkouš-
kám. Ve středu 3. 6. 2015 se od 15.00 do 17.00 
hodin uskuteční talentové zkoušky pro nové 
uchazeče o  studium literárně-dramatického 
oboru na naší škole. Ve čtvrtek 4. 6. 2015 se 
od 15.00 do 17.00 hodin budou konat talento-
vé zkoušky pro uchazeče o studium hudební-
ho a výtvarného oboru. Zájemcům o studium 
výtvarného oboru doporučujeme přinést si 
pracovní oděv, aby nedošlo ke znečištění je-
jich oblečení, a zároveň i nějaké domácí prá-
ce. Na našich webových stránkách www.zus.
horazdovice.cz si můžete stáhnout a vyplnit 
„Žádost o přijetí“. Vyplněnou žádost přines-
te k talentové zkoušce (případně vyplníte na 
místě). U  talentových zkoušek si ověříme 
předpoklady pro studium jednotlivých oborů 
na naší škole. Na základě bodového hodnoce-
ní bude sestaveno pořadí uchazečů. Po 19. 6. 
2015 bude na vchodových dveřích do budovy 
školy a  našich webových stránkách vyvěšen 
seznam přijatých uchazečů. 
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Zároveň připomínám důležitou informa-
ci pro zákonné zástupce stávajících žáků. 
Zákonní zástupci žáků, kteří splňují pod-
mínky postupu do vyššího ročníku, musí 
ve všední dny mezi 11.–19. 6. přijít osobně 
v odpoledních hodinách do ZUŠ podepsat 
„Matriční list“. Bez tohoto podpisu nebu-
dou žáci zaregistrování ke studiu pro příští 
školní rok. Dodržte tedy výše uvedený ter-
mín. Po tomto termínu nemůžeme zajistit 
volné místo ke studiu. „POZOR - od příš-
tího školního roku můžeme nabídnout také 
výuku na violoncello.“

Mgr. Martin Petrus

POZVÁNKA
na talentové zkoušky ZUŠ Horažďovice 

do hudebního, výtvarného 
a literárně-dramatického oboru.

3. 6.2015 v 15. hod. 
– literárně-dramatický obor

 4. 6.2015 v 15. hod. 
– hudební a výtvarný obor

Nabídka hudebního oboru: 
klavír, keyboard, housle, viola, 

zobcová a příčná flétna, trubka, 

trombon, baskřídlovka, kytara, bicí 

a nově také violoncello.

Základní umělecká škola Horažďovice, 
příspěvková organizace

Blatenská ul. 310, 341 01 Horažďovice
IČ: 71294929

tel: 376 512 585
mobil: 739 514 100

e-mail: zushd@seznam.cz
www.zus.horazdovice.cz

Teenager 
(opravdu) bez hranic
Naše škola se zúčastnila česko-německého 
projektu s  názvem Umění sbližuje – teen-
ager bez hranic v  rámci programu Cíl 3/
Ziel 3. První a druhý ročník oboru Grafi cký 
design ve spolupráci s německými studenty 
z  měst Bad Kötzting a  Zwiesel vypracova-
li výtvarné práce k  tématům Gastronomie 
v  regionu, Region 2050, Komunita a  ve-
řejný prostor, Je rodina in?, Školní systém, 
Ekologie, Teenager v  regionu a  Propagace 

regionu. Od září 2014 jsme na těchto té-
matech pracovali spolu se svými novými 
německými kamarády na mnoha setkáních 
v  naší škole. Na tvorbu 3D modelů jsme 
my navštívili školu v německém městě Bad 
Kötztingu. Každá skupina složená ze dvou 
českých a  dvou německých studentů po tu 
dobu zpracovávala a rozváděla jedno téma. 
Naše spolupráce na tomto projektu skon-
čila závěrečnou výstavou společných prací 
v úterý 12. 5. 2015, všichni však doufáme, 
že neskončila úplně. A  jak vernisáž výsta-
va probíhala? V  dopoledních hodinách se 
v prostorách ateliérů sešlo mnoho návštěv-
níků. Byli přítomni jak studenti, učitelé, 
tak i vzácní hosté, jako například Ivo Grü-
ner, náměstek hejtmana Plzeňského kraje, 
Ing. Tomáš Fiala z Ministerstva pro místní 
rozvoj ČR, zástupci německých škol a další. 
Po úvodních proslovech následovaly samo-
statné prezentace každého tématu včetně 
promítnutí animovaných fi lmů, které jsme 
ke každému tématu vytvořili. I přes všech-
nu tu nervozitu jsme dokázali každý ke své-
mu tématu něco říci a popsat naše práce jak 
česky, tak i německy. Po odprezentování se 
všem studentům ulevilo a zaslouženě jsme 
se přesunuli do hotelu Prácheň na raut. 
Stůl byl opravdu bohatý. Nacpaní k prask-
nutí se všichni vrátili do ateliérů školy na 
vyhlášení vítězů. První místo za 1. ročník + 
Zwiesel získala skupina s tématem Propa-
gace v regionu, zatímco ve 2. ročníku + Bad 
Kötzting první místo, podle všech zaslou-

ženě, získala skupina čtyř kluků zpraco-
vávající téma Je rodina in? Ceny nedostali 
jen umístění (1., 2. a 3. místo), ale i ostatní, 
kteří se na projektu podíleli.
Na tento projekt a vše, co jsme díky němu 
prožili, nikdy nezapomeneme a  budeme 
se těšit na další podobnou spolupráci s ně-
meckou stranou.

Michaela Křížková, 

2. ročník oboru Grafi cký design

SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů
Nedávno jsme oslavovali 70 roků od skon-
čení II. světové války, ale chci se ještě vrátit 
o několik roků zpět na její začátek. 
V září roku 1939, tedy před 76 lety, začala 
zmíněná válka, která výrazně zasáhla i do 
vývoje českých hasičských sborů. Ještě 
před vypuknutím skutečné války byly ha-
sičské sbory zapojeny do civilní protiletec-
ké obrany a  plnily úkoly podle válečných 
předpisů. Ve válečných letech byla vydána 
řada nařízení, která různým způsobem 
upravovala a  omezovala činnost hasič-
ských sborů. 
Po vytvoření protektorátu Čechy a  Mora-
va byl Svaz československého hasičstva 
nahrazen Svazem českého hasičstva se 
sídlem v Praze. Sbory dobrovolných hasičů 
musely z přileb a opasků odstranit znak re-
publiky, ze spolkových místností i z razítek 
musel zmizet znak republiky a nesmělyy se 
používat spolkové prapory. Po okupaci re-
publiky zůstaly hasičské organizace jednou 
z mála organizací, které zůstaly zachovány 
i v protektorátu. I Němci měli samozřejmě 
zájem na ochraně hospodářsky důležitých 
objektů před požáry. Fašisté, aby donutili 
hasičstvo pracovat pro své cíle, chránit vá-
lečné továrny a jejich provozy, podřídili ho 
ministerstvu vnitra. Všechny hasičské jed-
notky byly začleněny do jednotné struktury 
tzv. Feuerschutzpolizei (ochranná policie 
proti ohni). 
Ministerstvo hospodářství a práce rozhod-
lo výnosem z 21. 8. 1942, že členové hasič-
ských sborů měli být vyňati „ze služebních 
povinností v ostatním říšském území“, tedy 
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z totálního nasazení, pokud byla potvrzena 
jejich nenahraditelnost. Ani tato opatření 
však neutlumila žár odporu proti nenávidě-
nému fašistickému režimu. Na to odpově-
děli členové odbojovou taktikou s  heslem: 
„Při požárech válečně důležitých závodů 
spěchejte pomalu, co hoří, nechte hořet, 
co nehoří, důsledně prolejte vodou, aby se 
zničily stroje, materiál a zásoby.“ 
 Na podzim roku 1944 došlo k hromadné-
mu zatýkání hasičských funkcionářů. Cel-
kem bylo uvězněno 2 088 hasičů a 1 042 se 
jich z koncentračních táborů a fašistických 
věznic nevrátilo. Hasiči během 2. světové 
války prokázali obrovskou obětavost a ná-
rodní uvědomění. 
Vzpomínka na lidické hasiče. Před 73 lety 
byla vyhlazena obec Lidice. Tamní hasič-
ský sbor byl založen v roce 1904. Činorodý 
sbor dobrovolných hasičů sdružoval mno-
ho obyvatel obce. Hasiči občas vyjížděli 
i do okolních vesnic a společně organizova-
li hasičská cvičení. Na ně s dospělými jez-
dívaly na žebřiňácích i  lidické děti. Mnozí 
z lidických hasičů se angažovali i jako herci 
ochotnického divadla a členové pěveckého 
kroužku. V  Lidicích bylo v  době války 16 
hasičů. Až do 10. 6. 1942… 

 Karel Halml 

Kroužek mladých 
hasičů
10. května jsme se zúčastnili s  Janem 
Slukou soutěže dorostu v  Bystřici nad 
Úhlavou. Soutěž se skládá ze tří disciplín, 
znalostního testu, běhu na sto metrů a  to 
jednou, kdy překoná bariéru, přeběhne 
lávku a za ní rozvine hadice, připojí na roz-
dělovač, na proudnici a běží do cíle. Druhá 
je proskočení oknem a  přenesení hasicího 
přístroje na desku, který musí zůstat stát 
do doběhnutí do cíle. Honza soutěžil v ka-
tegorii mladší, po sečtení časů a bodů z tes-
tu obsadil druhé místo a postoupil do kraj-
ského kola, které se koná v Plzni 30. května.

Před závěrečnou hrou Plamen jsme 16. květ-
na poměřili síly při požárním útoku s druž-
stvy z Kejnic na okrskové soutěži v Horažďo-
vické Lhotě. Generálka se povedla a  mladí 
hasiči obsadili první a druhé místo. Výsled-
ky ze závěrečné hry Plamen budou až v příš-
tím Horažďovickém obzoru. Soutěž se koná 
po uzávěrce 23. května v Nýrsku.

Jiří Chaluš

Informační střípky 
z Havlíčkovky
Místo pro všechny Havlíčkovku najdete 
v  Horažďovicích v  Havlíčkově ulici čp. 46 
a 505. Havlíčkovka je místem propojených 
sociálních služeb poskytovaných Diakonií 
Západ v lokalitě ORP Horažďovice. Těmito 
službami jsou Klub DOK pro děti a  mlá-
dež, Archa pro rodiny s  dětmi a  Adite pro 
náhradní rodiny. Důležitou součástí tohoto 
místa je kavárna, která poskytuje hlavní 
zázemí pro realizaci setkávání. Havlíčkov-
ka vychází z vize a poslání Diakonie Západ 
a její dceřiné společnosti Možnosti tu jsou 
a ze zásad komunitní práce. 

KLUB DOK PRO DĚTI A MLÁDEŽ

V  DOKu to žije! S  příchodem slunečných 
dní nemáme čas zahálet. Na oslavu Dne 
Země jsme si zasázeli kytičky na dvorečku, 
o které se společně staráme. Začali jsme být 
silnou konkurencí pro Katniss, která nás ve 
fi lmové podobě navštívila a motivovala k lu-
kostřeleckému umění, které mělo u  našich 
uživatelů obrovský úspěch a v červnu se jej 
chystáme zopakovat. Proto neváhejte a sle-
dujte náš FB: Klub DOK, Horažďovice, kde 
se o chystaném programu dozvíte víc. A co 
děláme ještě? Sdílíme naše radosti, společ-
ně hledáme cestu ze starostí, pomáháme si, 
hledáme brigády, povídáme si o životě, hra-
jeme basket, kulec, fotbálek, nově si může-
me i zaboxovat – prostě si to umíme UŽÍT…

Tato služba je fi nancována z  individuálního 

projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeň-

ském kraji – 3. etapa“.

ARCHA PRO RODINY S DĚTMI

Posláním služeb Archy pro rodiny s dětmi 
je poskytnout rodinám s  dětmi v  obtíž-
né životní situaci takovou podporu, aby 
vlastními silami dokázaly vytvářet vhodné 
prostředí pro rozvoj dítěte a  vedly nezá-
vislý život v rámci společnosti. Služby jsou 
poskytovány krátkodobě a  dlouhodobě, 
v  prostorách organizace nebo přirozeném 
prostředí rodiny.
Ambulantní hodiny probíhají každou stře-
du od 10.00 do 12.00 hod.
Kontakt: Anna Páleníková
Tel. 734 898 820
Tato služba je fi nancována z  individuálního 

projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeň-

ském kraji – 3. etapa“.

KAVÁRNA HAVLÍČKOVKA

hledá pracovníka do provozu kavárny.

Hlavní popis práce:

 příprava jídel studené kuchyně 
 a příprava nápojů
 běžný úklid
Kritéria a požadavky:

 invalidní důchod
 týmová spolupráce a motivace k práci
Další kritéria:

 práce není vhodná pro neslyšící 
 velikost úvazku: 4 hod. denně

Za Havlíčkovku 
Bc. Miroslava Fialová, kontakt: miroslava.

fi alova@diakonie.cz, tel. 733 614 655

ZAJÍMAVOSTI

Regionální informační 
centrum Prácheňska 
aktuálně
Změna sídla Informačního centra
Nová adresa: Mírové náměstí 15
Po 11 letech našeho působení jako Infor-
mační centrum v  Horažďovicích měníme 
sídlo naší kanceláře.
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Od června pro vás otevíráme nové prosto-
ry přímo na horažďovickém náměstí, vedle 
zdravotnických potřeb.
V  novém kabátě nabízíme stále kompletní 
turistický servis:
• ubytování všech kategorií nejen na Horaž-
ďovicku, ale po celé České republice a v za-
hraničí podle vašeho přání, disponujeme 
tisíci smluvních ubytovacích kapacit pro 
skupiny i jednotlivce
• sdělíme vám, co je na Horažďovicku nového
• poskytujeme průvodcovské služby pro tu-
zemské zahraniční klienty
• organizujeme pobyty pro školní skupiny 
v  Čechách i  v  zahraničí, exkurze s  odbor-
ným, poznávacím, sportovním či relaxač-
ním programem, zejména školní výlety 
• pronajímáme dopravu: osobní automobi-
ly, luxusní minibusy (8 a 12 míst), malé 
i velké autobusy (20, 26, 35, 38, 40, 45, 49, 
55, 65, 74 míst)
• máme pro vás k dispozici rozsáhlé mapové 
turistické centrum – největší v jihozápadních 
Čechách – téměř 3 000 druhů turistických, 
cyklistických, vodáckých, rybářských, zim-
ních, plastických, zeměpisných, politických, 
historických, satelitních map, atlasů, nástěn-
ných map, plánů měst, celé edice knižních 
průvodců, glóbusy, cestopisné publikace, at-
lasy světa, školní atlasy, školní mapy
• získáte zde informace o vlakových a auto-
busových spojeních, zakoupíte mezinárodní 
jízdenky
• nabídneme vám letenky do celého světa za 
minimální ceny
• lodní lístky na evropské i zámořské spoje
• poskytujeme informace o  pěší turistice, 
cykloturistice, vodní turistice
• prodej suvenýrů – např. turistické znám-
ky, turistické odznaky, magnety, keramika, 
propagační předměty města Horažďovice, 
bižuterie, svíčky, pohlednice, pidifrky, van-
drovní knížky, turistický deník, obrázky 
a jiné
• předprodej vstupenek na vybrané kulturní 
akce ve městě a okolí
• prodej vstupenek prostřednictvím sítí Tic-
keportal, Ticket-Art, Ticketstream, Eventim
• veřejný internet s možností tisku, vždy tý-
den v měsíci internet zdarma
• kopírování, kroužková vazba, laminování
Přijměte naše pozvání a přijďte se k nám po-
dívat! Již teď se na vás velice těšíme.

Vlaďka Šlechtová
Regionální informační centrum Prácheňska

...Dětské události 
z Veřechova... 
V  uplynulé době jsme si ve Veřechově uži-
li 2  velmi vydařené akce pro děti. První se 
uskutečnila 6. července 2014, a to „DĚTSKÝ 
DEN ANEB PŘIVÍTÁNÍ PRÁZDNIN“.

V krásném prosluněném dni jsme v areálu 
multifunkčního centra „Veřechov“ s dětmi 
hráli spoustu her a disciplín, jak vědomost-
ních, tak sportovních, za podané výkony 
děti dostávaly žetonky, za které si pak na-
koupily ceny, a  výběr byl opravdu bohatý. 
Největší a nejoblíbenější atrakcí byl skáka-
cí hrad, tím chceme poděkovat obci Hejná 
za jeho zapůjčení.
Druhou podařenou akcí byl „DĚTSKÝ 
MAŠKARNÍ KARNEVAL“, který jsme 
uspořádali 21. března 2015 v  místním 

kulturním domě. Masky se sešly v hojném 
počtu a  co maska, to originální nápad, na 
místě jsme tančili, hráli spoustu her, byl 
zde i tvořivý koutek, kde si každý mohl vy-
robit vlastní masku nebo korálky. Na děti 
čekala také bohatá tombola, kterou si moh-
ly zakoupit a dospělí si mohli pochutnat na 
výborných zákuscích nebo chlebíčkách, za 
jejichž výrobu chceme poděkovat paní Ja-
noutové.
Hlavně bychom chtěly touto cestou podě-
kovat všem, kteří se jakkoliv podíleli na 
organizaci a uskutečnění obou akcí, a dou-
fáme, že tradici dětských akcí udržíme i na-
dále.
Nejlepší odměnou je pro nás dětská radost 
a úsměv na tváři. Všichni víme, že v dnešní 
době je složité najít si čas sejít se a popoví-
dat si a při těchto setkáních je pro to ideální 
příležitost.

 Hanka a Žaneta D.

Jak šel rok 
ve vzpomínkách 
venkovského kluka

Pokračování z lednového čísla: 
Přicházel březen – za kamna vlezem, du-
ben – ještě tam budem, anebo na sv. Ře-
hoře – líný sedlák, který neoře. Ledy plují 
do moře a čápi zase přilétají od moře. Pole 
se hnojila umělými hnojivy. Děda – říkej-
me mu třeba Kabrňák – povídal: nejlepší 
je citronfoska, síran nebo fosfát a  dá se to 
koupit v konzumu. Taky povídal, že stará – 
třeba Krdlačka – se pohádala v konzumu se 
skladníkem a  že měla hubu jako šlejfírnu. 
Nám klukům to nepřipadalo divné, proto-
že jsme Krdlačku znali a děda měl pravdu. 
Babka byla opravdu hubatá. 
Jaro už se klubalo. Sněhu bylo sporadicky 
pouze tam, kam nedosáhly sluneční paprs-
ky. Na polích již byli vidět lidé, jak sejí jařiny, 
nebo do pšenice, vyseté na podzim, zasévají 
jetel. Vysoko v oblacích trylkoval skřivánek. 
Děda Kabrňák povídal: sníh dubnový pole 
jak hnůj pohnojí a  déšť jim požehnání při-
náší. Občas ještě přišla sněhová přeháňka. 
A již tu byla Květná neděle a s ní svěcení ko-
čiček – jehněd. Následoval Zelený čtvrtek, 
Velký pátek a Bílá sobota. Byly Velikonoce, 
zvony odletěly do Říma a my jsme „řehtali“. 
Přiletěly vlaštovky a zabydlely se ve starých 
hnízdech. Začaly se sázet brambory a  sít 
řepa. Děda povídal, že když se to pořádně 
nepohnojí, tak z  toho nic nebude. Pupeny 
na stromech se nalévaly, tráva na lukách 
bujela. Na půdách ubývalo seno a hospodáři 
toužebně hleděli na jeteliště, kdy již budou 
krmit zeleným. 
Koncem dubna jsme se těšili na slavnou pouť 
na Práchni a  hlavně na přepravu nás kluků 
přes Otavu převozníkem z  Malých do Vel-
kých Hydčic a opět zpátky. Chodilo se pěšky. 
Přišel květen. Děda Kabrňák povídal, že 
studený máj, v  stodole ráj a  také že roj, 
který se v  máji rojí, za plný vůz sena sto-
jí, v  červnu rojení nestojí za zvonění. Moc 
jsme těmto pranostikám nerozuměli, ale 
nám to nevadilo. Bylo teplo a my jsme moh-
li od rána do večera běhat venku, někdy již 
bosi, hlavně ve čtvrtek, když nebylo vyučo-
vání. Večer se chodilo na „májové“. Květen 
uběhl jako voda a byl červen… Pokračování 
v některém dalším čísle HO.

 Karel Halml 
 

Husovo jubileum
„Nejroztomilejší v  Jezukristu, stůjtež v  po-
znané pravdě, která nade vším vítězí a moc-
na jest až na věky. Vězte také, že jsem žád-
ného článku neodvolal ani odpřisáhl. Sněm 
chtěl, abych o všech věcech a kterémkoli člán-
ku vytaženém z knih řekl, že je křivý. Nechtěl 

ATRIUM CUP 2015

5. 7.
TŘEBOMYSLICE

turnaj v malé kopané – systém 4+1
Přihlášky na tel.: 606 683 915 nebo 
e-mail: trebomyslice@centrum.cz
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jsem, leč by Písmo dokazovalo křivost.“ 

M. J. Hus (Listy)
Rok 2015 jako připomínané Husovo ju-
bileum je pro nás možností k  bližšímu se-
známení se s  tímto českým náboženským 
myslitelem a  reformátorem, a  to napříč 
církvemi i  generacemi ve společnosti. Se-
znamování se s  mistrem Janem Husem 
v  čase 600. výročí jeho mučednické smrti 
není jen úkolem historiků, teologů, filo-
zofů a dalších odborníků, ale je to zvláštní 
příležitost jak pro členy a  příznivce církví 
hlásících se k jeho odkazu, tak i pro nejširší 
veřejnost.
Husův živý odkaz spočívá především v ro-
vině náboženské a mravní. 
Žijeme v jiné době a v jiné situaci a můžeme 
se domnívat, že se Hus jako náboženský re-
formátor do naší doby příliš nehodí. Přes-
to však rezignace na etické hodnoty není 
dobrou cestou ani pro jednotlivce ani pro 
společnost. Hus je nám velmi blízký tím, 
že nám klade otázky dotýkající se hodnoty 
pravdy, otázky lidského svědomí a  otázky 
naší účinné solidarity s druhými.
Zveme horažďovickou veřejnost na slav-
nostní shromáždění, které se bude konat

19. června 2015 v 16.00 hod.
v Husově sboru 

Církve československé husitské.
V  komponovaném pořadu slova a  hud-
by uslyšíme Mgr. Václava Diviše a  husit-
ské chorály v  podání pěveckého spolku 
Prácheň.
Těšíme se s  vámi na toto setkání, které 
bude jistě potěšením i přínosem.

 Farní úřad CČSH

Horažďovická 
padesátka – 4. ČÁST 

A  dostáváme se k  éře, kterou snad může-
me nazvat znovuzrozením. Ing. Šochman 
pomohl překonat krizi, ale trvale držet po-
chod při životě na dálku z Prahy dlouhodo-
bě nemohl. Při sezení po 30. ročníku nám 
domácím řekl, že teď je řada na nás. Po 
několika sezeních s  kamarády z  řad orga-
nizátorů z dob SSM spolu se značkaři z řad 
turistů Standou Vaníkem a Ing. Štěpánem 
Zdvořáčkem jsme začali připravovat 31. 
ročník. Získali jsme podporu ze strany 
města ve formě finanční dotace, finančně 
nám pomohli kamarádi – podnikatelé, kte-
ří přispěli tak, abychom mohli opět zadat 
výrobu skleniček. Turisté připravili trasy, 
pomohl dům dětí, v jehož prostorech jsme 
získali to nejnutnější zázemí. Jediné, co 
nám několik dalších let chybělo, bylo dobré 
počasí. Asi to byla reakce svatého Petra na 
moje prohlášení, 
že když já dělám padesátku, je vždycky hez-
ky. Přesto náš spolek, který jsme nazvali 
„Klub přátel Horažďovické padesátky“, 

nerezignoval a  vydržel. Vykrystalizovalo 
zdravé jádro, které v podstatě v nezměněné 
sestavě pořádalo a pořádá pochod dodnes. 
Velkou pomocí byla i  nadále spolupráce 
s  Ing. Šochmanem, který pomáhal díky 
svému pracovnímu zařazení ve Státní ban-
ce v  Praze s  tiskem hlavně barevných ma-
teriálů pochodu, černo-bílé jsem jako ku-
kaččí vejce podstrkoval k tisku ve školách, 
které měly svoje kopírky. Další čtyři roč-
níky proběhly jen s  podprůměrnou účastí 
těsně nad sto účastníky. Situace s účastí se 
začala lámat při 35. ročníku. Přidali jsme 
dětskou trasu 6 nebo 7 kilometrů, ohníček 
s buřty a možností zasoutěžit si o malé ceny 
se stal součástí pochodu. Místo soutěží se 
měnilo podle tras, bylo u sv. Anny, u statku 
pod Práchní, a  nejčastěji u  „chaty děsu“ 
nad špičkou Ostrova. Organizaci obrátky 
přebrala nakonec pionýrská skupina Ota-
váci a je dodnes tahákem této krátké trasy.
Zároveň jsme se rozhodli umožnit účast na 
delších trasách také cykloturistům, i  když 
tratě jsou především šity pro pěší. Účast se 
postupně více než zdvojnásobila.
Určitým prvním vrcholem měl být 40. roč-
ník. Hlavním sponzorem se stala firma 
Elika, s. r. o., plně financovala nákup skle-
niček a poprvé jsme měli skleničky s barev-
ným potiskem. Také doprovodné programy 
jsme rozšířili, jenže nám absolutně nepřálo 
počasí. Přes veškerou propagaci včetně 
časopisu Turista byla účast jen průměrná. 
Horažďovická padesátka se přesto dostala 
do povědomí hlavně domácích občanů a od 
roku 2006 účast trvale roste až na loňských 
téměř 600 účastníků.
Tento článek by měl vyjít v Horažďovickém 
obzoru až po konání 50. ročníku, ale doufá-
me, že pokud se jej zúčastníte, budete spo-
kojeni jak se zabezpečením pochodu, tak 
s doprovodnými akcemi.
A  že si při prohlídce výstavky k  historii 
pochodu spolu s  námi vzpomenete na její 
zakladatele – p. učitele Šochmana, pány 
Miřijovského, Malého, Vaňka, Tichého, 
i  pokračovatele – pány Mosera, Buriánka, 
Míťu Nováka, Standu Vaníka a další nejme-
nované, kteří už se na 
nás dívají odkudsi shora. 

 Ing. Rudolf Dvořák

Třebomyslické jaro
Třebomysličtí přivítali jaro velice originál-
ně. 20. března v  kulturním domě proběhl 
večer „Noc s  Andersenem“. Četly se kni-
hy, hrály se hry, které pro děti připravila 
děvčata M. Heřmanová, M. Makovcová 
a knihovnice Zuzka Kaňková. Dětem se ve-
čer líbil, ani nechtěly jít domů. Druhý den 
uspořádali hasiči naší obce místním ženám 
oslavu Dne žen s  kulturním programem. 
Hrála country kapela ze Sušice, děti reci-

tovaly básničky, také si s kapelou zazpívaly. 
Pro ženy bylo připraveno malé občerstvení 
a květiny. Tímto bych ráda poděkovala ha-
sičům za hezky prožitý den. 

Božena Hošková

Zapomenutí bratři 
Majerové
S  ohledem na 70. výročí konce 2. světové 
války jsem se rozhodl přiblížit veřejnosti 
hrdinný, leč smutný osud dvou bratří z Ho-
ražďovic. Ani jeden z  nich se konce války 
nedočkal a jejich hrob upadl v zapomnění, 
stejně tak jako jejich příběh.
O  rodině Majerů jsem se poprvé dozvěděl 

asi před rokem, vyprávěla mi o ní má zná-
má a shodou okolností i jejich vzdálená pří-
buzná. Zprvu mi bylo známo jen to, že paní 
Marie Majerová měla tři syny, první zemřel 
již v dětství na záškrt a pak další dva, kte-
ří se dočkali dospělosti, ale první byl snad 
zastřelen kdesi u hranic na Šumavě a druhý 
byl umučen ve vězení. Dalších informací 
se zdálo být poskrovnu, jméno se často ko-
molilo (Majer/Mayer, Bohumír/Bohumil) 
i některé další zprávy a data byly zavádějí-
cí. Pro svůj zájem o náš odboj a  i zapálení 
příbuzných a  přátel jsme se společně roz-
hodli dále pátrat o osudu bratrů. O tom, co 
se nám podařilo vypátrat v knihách, archi-
vech, internetu, fotkách a osobních věcech, 
bych se nyní rád podělil.

BOHUMÍR MAJER

Starší z  bratrů se narodil 16. 7. 1911, do-
spíval v Horažďovicích, rodina však nebyla 
dlouho kompletní, otec od rodiny odešel 

Bratři Majerové se svoji matkou. Zdroj – ro-
dinné fotoalbum
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a  následoval rozvod manželů. Poté, co vy-
šel z  obecné školy, a  absolvoval vojenskou 
službu, začal pracovat jako zaměstnanec 
ČSD v  Plzni a  později v  Bělé nad Radbu-
zou. Na Domažlicku se i  usadil, oženil se 
s  manželkou Annou a  vychovával v  Pobě-
žovicích syna.
Vzhledem k napjaté situaci na podzim roku 
1938 a vyhlášené mobilizaci byl v září akti-
vován jako vojenská posila SOS v hodnosti 
svobodníka v záloze.

Stráž obrany státu (SOS) byla jednotnou 
ozbrojenou složkou založenou na základě 
vládního nařízení č. 270/1936 sb. Existova-
la a působila v letech 1936–1939. Při obraně 
Československé republiky od května 1938 
do dubna 1939 v  boji s  henleinovskými 
povstalci, příslušníky Sudetendeutsches 
Freikorps (Sudetoněmecký dobrovolnický 
sbor), Rongyosgardou (též Szabadcapa-
tok, maďarská teroristická organizace), 
polskými bojůvkami (zejména Organiza-
cja Bojowa), karpatskou Sičí, německou, 
polskou a  maďarskou armádou celkem 
padlo 312 příslušníků SOS, přezdívaných 
„sosáci“, a  dále bylo známo 316 raněných 
(jen do ledna 1939). Příslušníci měli plnit 
následující úkoly: ochrana neporušitel-
nosti státní hranice a  nedotknutelnosti 
státního území, spolupůsobení při ochraně 
veřejného pořádku, klidu a  bezpečnosti, 
spolupůsobení při provádění úkonů celní 
správy. Spadalo sem četnictvo, finanční 
stráž a státní policie. Posléze k ní byli při-
řazováni i další spolehliví občané a členové 
vhodných organizací. V  případě hrozících 
nepokojů existovala možnost posílit oddíly 
o příslušníky pravidelného vojska. Vzniklo 
celkem 31 praporů a počet příslušníků SOS 
v září 1938 činil 29 611 mužů, z toho 6 438 
finančníků a 16 582 vojenských posil a ak-

tivních vojáků. 
Zařazení Bohumíra Majera náleželo pod 
6.  hraničářský prapor, který čítal 1211 
mužů a  velel mu zprvu pplk. Jaroslav 
Herkloc a později plk Bohumil Boček. Kon-
krétně se jednalo o I. rotu Sibiřských úder-
níků, 21. družstvo SOS Bělá nad Radbuzou 
se stanovištěm v  obci Ruhstein, náležející 
dále k  asistenční četě Stříbro. Družstvo, 
ke kterému byl 13. září přidělen, sestáva-
lo z  15 mužů, z  toho bylo 12 příslušníky 
finanční stráže. Stanoviště leželo na kótě 
544 Steinock. Nasazeni byli především 
v obci Eisendorf – Železná u Bělé nad Rad-
buzou, kde se nacházel hraniční přechod. 
V obci se jednotka střetávala s ozbrojenými 
příslušníky německého Freikorpsu.
Dne 24. září 1938 o 23. hod. družstvo od-
razilo pokus o  přepadení místní četnické 
stanice. Dne 25. září v  0.30 hod. byl pod-
niknut přepad budovy oddělení finanční 
stráže a  celního úřadu, který byl s  úspě-
chem odražen. Jeden z  útočníků byl při-
tom zastřelen a  druhý těžce zraněn. Také 
opakované přepady byly úspěšně odraženy. 
Dne 27.  září ve večerních hodinách odrá-
želo družstvo útok záškodníků vedený od 
hranic a  současně čelilo přepadu záškod-
níků zezadu. Příslušníci SOS byli vyzváni 
ke vzdání se, což odmítli. Ve středu 28. září 
1938 (4. mobilizační den) byla tříčlenná 
hlídka družstva překvapena členy Freikor-
psu. Při přestřelce se dala na ústup obcí 
a zahradami, k velké smůle Bohumír Majer 
při ústupu skončil v  zahradě, ze které ne-
bylo úniku, zde byl těžce postřelen, utrpěl 
průstřel prsou. Druzi jej ponechali na mís-
tě, nejspíše pod domněním jeho smrti a pro 
nepřehlednou situaci vzhledem k  ústupu 
pod palbou. Ovšem henleinovci jej umí-
rajícího našli a pažbami i nožem zakončili 
zcela jeho život ve věku 27 let. Pod ochra-
nou palby a tmavé noci ustoupilo nakonec 
celé zbylé družstvo obcí směrem k Hostou-
ni. Ještě téhož dne bylo navázáno spojení 
s  přepadovým oddílem SOS, s  jehož po-
mocí byl 29. září Eisendorf vyčištěn od tlup 
záškodníků. Mimo Majera zemřelo 28. 9. 
1938 v celé ČSR celkem 7 příslušníků SOS. 
Následující den, tedy 30. 9. 1938, po ka-
pitulaci pražské vlády na popud podepsa-
né Mnichovské dohody, byl však nařízen 
ústup na velitelství čety do Hostouně. Dne 
2. října pak následoval další ústup do Miř-
kova, kde družstvo zaujalo pozici polní 
stráže na stanovené demarkační čáře. Po 
několika dnech bylo nařízeno ustoupit do 
Staňkova, kde bylo družstvo rozpuštěno 
a  současně zřízeno nové oddělení finanč-
ní stráže. Protektorátní vláda 21. prosince 
1939 Stráž obrany státu rozpustila. V rám-
ci Slovenského štátu byla tato organizace 
zrušena později. Po druhé světové válce 
nebyla SOS již obnovena. K ochraně hranic 
sloužila pohraniční stráž. 

Z praporu, kde sloužil p. Majer, padlo cel-
kem 6 mužů: doz. Josef Pavlišta (25.  září, 
Čerchov), pom. doz. Josef Röhrich 
(27.  září, Černá Řeka), pom. doz. Josef 
Oczko (28.  září, Švarcava), svobodník 
v zál. Bohumil (Bohumír) Majer (28. září, 
Eisendorf), strážm. Jaroslav Lauda (8. říj-
na, Nová Ves u  Kdyně), des.v  zál. Vojtěch 
Ret (8. října, Nová Ves u Kdyně).

O  místě posledního odpočinku Bohumíra 
Majera se v knihách vedly spory, především 
kvůli dopisu z roku 1947, kde matka Bohu-
míra Majera píše zástupci velitele družstva 
SOS Janu Pokornému, že mu děkuje za po-
hřeb a  péči o  jeho hrob. V  Horažďovicích 
je na hrobě napsáno, že zde jsou pohřbeni 
oba bratři Majerové, ale v dopisu paní Ma-
jerová uvádí, že tam nechala vyrýt obě jmé-
na, přestože tam nemohla pohřbít syna. 
Pravda je taková, že Bohumír v Horažďovi-
cích našel místo posledního odpočinku, po 
své smrti měl vojenský pohřeb se všemi po-
ctami i za účasti hraběte Kinského. V obci 
Železná mu byl před několika lety odhalen 
pomníček, rovněž se všemi poctami. Man-
želka Anna zůstala do konce života v Pobě-
žovicích, po čase se opět provdala a  měla 
ještě tři děti, zemřela v dubnu 1979. Jméno 
Bohumíra Majera lze najít na pamětní des-
ce na plzeňském hlavním nádraží. 

Bohumír v  uniformě Hraničářského pluku. 

Zdroj – rodinné fotoalbum

Dobový snímek budovy, ve které byl umístěn 
celní úřad a odd. fin. stráže Eisendorf 

Pomníček svobodníka Bohumila (Bohumíra 
– správně) Majera v  centru obce Železná, 
zdroj – http://codyprint.cz
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VLADIMÍR MAJER 

Vladimír se narodil 29. 10. 1912 v Horažďo-
vicích, svého bratra přežil jen o 6 let. 
Poté co vychodil obecnou školu, nastoupil 
do gumárenského průmyslného odvětví. 
Převážnou část svého krátkého života pra-

coval jako vulkanizér kaučuku, za prací šel 
v  roce 1938 až na Moravu, do Prostějova, 
předtím se stihl ještě oženit a s manželkou 
Boženou měl dva syny, celá rodina se ale 
usazuje v severních Čechách. V Prostějově 
se Vladimír usídlil ve firmě na vulkaniza-
ci kaučuku u  pana Kovaříka. V  jeho dílně 
opravoval a  vyráběl pneumatiky a  jiné 
předměty. Vzhledem k situaci v nově vznik-
lém protektorátu Čechy a  Morava se roz-
hodl vypomáhat lidem dle svých možností, 
například vyráběl kolečka na kočárky a jiné 
věci, co kdo potřeboval. Navíc v  bytě nad 
dílnou tajně poslouchal zahraniční rozhlas, 
což se mu stalo osudným. Za tyto činy byl 
udán českým kolaborantem, nejspíše kole-
gou z  práce. Na podkladě udání jej zatklo 
gestapo, opakovaně jej vyslýchalo a  nako-
nec stanul před soudem v Brně. Zde byl za 
něj prosit ještě strýc, ovšem vše bylo mar-
né, bylo mu sděleno, že nic není pro něj již 
možné udělat. Předem bylo již rozhodnuto 
a  byl tudíž odsouzen za politický delikt 
proti Německu. Mezi politické delikty pa-
třily zejména tyto trestné činy: velezrada, 
špionáž, poslech zahraničního rozhlasu, 
nedovolené držení zbraní, partyzánská čin-
nost, rozšiřování nepřátelské propagandy, 
ilegální činnost.
Stran kolaborantů panuje řada mýtů, hlav-
ně ve smyslu, že jsme byli národem udava-
čů, ale ve skutečnosti čísla nebyla výslovně 
hrozivá a srovnatelná s jinými okupovaný-
mi zeměmi. Pravidelných konfidentů bylo 
jen několik stovek, ale horší byl však počet 
jednorázových udání. 
Nacistický režim zřídil na území protek-
torátu Čechy a  Morava řadu míst, která 

sloužila k  fyzické likvidaci jeho odpůrců, 
hlavně proto, že se protahovala a  prodra-
žovala doba do popravy a zároveň se plnily 
věznice. Popravovalo se hlavně v  Berlíně 
a Drážďanech. Nejznámější a nejsmutnější 
místo bylo právě v Berlíně-Plötzensee, kde 
Čechoslováci zaujímají mezi příslušníky 
jednotlivých národů, co do počtu popra-
vených, smutné druhé místo. Mezi nově 
zřízená místa patřila také policejní věznice 
gestapa v Praze na Pankráci. Zde nejčastěji 
skončili „protektorátní příslušníci“ odsou-
zení německým Vrchním zemským sou-
dem (Oberlandensgericht) v  Praze nebo 
zemským soudem (Landesgericht). Větši-
na z  nich byla na oddělení II A  převezena 
rovnou po vynesení rozsudku. Podle plat-
ných nacistických zákonů mělo uplynout 
mezi odsouzením a  popravou minimálně 
sto dnů, v závěru války však byla tato lhů-
ta zkrácena na šest týdnů. V této době bylo 
možné udělit tresty smrti prakticky za co-
koliv, a to hlavně proto, že se pod vymezení 
–,,projevy protiněmeckého smýšlení nebo 
poškozování blaha německého národa nej-
různějším chováním“, dala skrýt řada de-
liktů. Popravy zde započaly 5. dubna 1943, 
kvůli nepravidelnému průběhu žili vězni ve 
stálém napětí. O  popravách odsouzených 
informovaly veřejnost plakáty a  oznáme-
ní rozhlasu. O  samotném procesu poprav 
se zde nechci dále rozepisovat, zachovalo 
se dost kvalitních pramenů, kde je toto až 
velmi pečlivě popsáno, a po přečtení něko-
lika řádků jde mráz po zádech a  současně 
se slzy vlévají do očí. O veškerém dění a ži-
votě vězněných, včetně motáku a i tajného 
vězeňského časopisu, vypráví pak kniha 
Žaluji z roku 1946. 
Poslední poprava zde byla vykonána 
26. dubna 1945, hned 30. dubna byla gilo-
tina rozebrána a shozena do Vltavy. Nacis-
té i  plánovali vyhození věznice do povětří, 
k tomu již ale nedošlo a 5. května se posád-
ka vzdala a propustila 55 lidí čekajících na 
popravu, dalších několik stovek vězňů bylo 
osvobozeno z  dalších prostor věznice. Na 
oddělení II A  zemřelo od dubna 1943 do 
dubna 1945 podle několika pramenů cel-
kem 1079 lidí, z  toho 155 žen bylo popra-
vených gilotinou. V tomto výčtu jsou za rok 
1943 zahrnuti také čtyři četníci, kteří byli 
popraveni zastřelením na střelnici v Koby-
lisích. Údaje ke stovkám dalších poprav, 
provedených většinou oběšením na traver-
ze, se bohužel nedochovaly. 
Vladimír Majer strávil v  Pankráci řadu 
dlouhých dní, a  to se podepsalo jak na fy-
zickém, tak hlavně na psychickém stavu. 
Podmínky zde byly během věznění kruté až 
nelidské. Bachaři rádi různě vězně deptali. 
Jídlo, dalo-li se vůbec považovat za jídlo, 
bylo mizivé. Citace z  motáku popravené 
R. Kodadové: „Je to vůbec nemyslitelné, že 
něco takového se může ve 20. století stát.“

Vladimír v  podlomeném zdraví byl spolu 
s  dalšími čtrnácti vězni popraven giloti-
nou. Stalo se tak 14. 11. 1944 v 16 hod., za 
politický delikt, v  pankrácké „sekyrárně“ 
– oddělení II A  v  policejní věznici gestapa 
v Praze na Pankráci. Bylo mu 32 let.
O  místě jeho posledního odpočinku není 
nic známo. Jeho jméno také bylo vyryto 
na hrob v  Horažďovicích, o  tom také píše 
matka ve výše zmíněném dopise, myslí 
tedy Vladimíra, ale že zde byl pochován, 
se jeví jako nepravděpodobné. Odpůrci 
Říše končili v  hromadných a  neznámých 
hrobech. Vše sice bylo německými úřady 
dokumentováno, ale na konci války se do-
klady ve velkém likvidovaly, bylo potřeba 
zamést stopy. V poválečných dobách se spi-
sy i  postupně různě ztrácely. O  manželce 
a dětech Vladimíra se již nedochovaly další 
informace.

Paní Majerová přežila své syny o  více jak 
20  let, radost jí dodávaly občasnými ná-
vštěvami snachy s vnoučaty, zemřela v září 
roku 1967.
Co říci závěrem? Dnešní doba není snadná, 
neboť je v  ní přítomno dost zloby, závisti, 
korupce a  jiných nešvarů, ale je to doba 
svobodná. Není to doba tak špatná, jak se 
většině zdá. Buďme však za ni rádi, ohléd-
něme se zpět do historie. Tito lidé, a  řada 
dalších, za svobodu bojovali, a  ne málo 
z  nich položilo svůj život, čímž dali cenu 
nejvyšší – nezapomínejme na to. Čest jejich 
památce!!!

Zpracoval MUDr. Jiří Ladman ml.

Děkuji: p. Františku Vonáškovi, pí. Jarosla-
vě Břindové, rodině Halmlů, pí. Skalové

Vězeňské foto Vladimíra Majera z  knihy 
Žaluji

Gilotina v  expozici Památníku Pankrác. 
(vylovená z Vltavy v létě 1945)
zdroj http://www.ustrcr.cz/cs/
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HISTORIE HORAŽĎOVICKÝCH DOMŮ
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město 

Původně stávaly na místě dnešního domu 
čp. 15 dva domy. Do náměstí dům Šestá-
kovský, v  ulici směrem k  Červené bráně 
dům Jakuba Královského. V  roce 1617 
kupuje dům nárožní, slove Šestákovský, 
Martin Malkovský od Jana Laubské-
ho za 140 kop. Do roku 1622 vyplaceno 
80 kop. Ostatních 60 kop díky požáru 
v roce 1619 sníženo z každoročních splá-
tek místo 20 kop na 12 kop do vyplacení 
celé sumy. „Poněvadž dům skrze oheň 
k  snížení a  vypálení přišel“. Škody způ-
sobené požárem byly odhadnuty na 1100 
kop, na opravu krovu mu bylo přiděleno 
obcí 40  kmenů dřeva. V  roce 1622 byl 
tento shora uvedený zápis opětně vlo-
žen do nových městských knih poté, co 
předchozí knihy při velkém ohni shořely. 
Nemovitost byla zcela zaplacena v  roce 

1627. V  tomto roce je uváděn jako maji-
tel domu jeho bratr Daniel Malkovský, 
je uváděn jako písař důchodní. V  roce 
1634 zastává funkci hejtmana panství 
vrchnosti Františka Karla Matyáše ze 
Šternberka. Z  jeho hejtmanského půso-
bení řeší mord, kterého se měli dopustit 
Jan Vyklouz a Jiřík Kus, „nad jedním pa-
cholkem Markytandským bezbožně vy-
konali, k  čemuž takový mordýři v  místě 
radním k tomuž mordu se přiznali“. Z re-
katolizačních důvodů došlo v  roce 1636 
k  prohlídce domů měšťanů, aby se zjis-
tilo, jaké knihy přechovávají, respektive 
jsou-li mezi nimi také knihy nekatolické. 
U  Daniela Malkovského byly nalezeny 
knihy: Kniha astronomická Česká, při ní 
kronika Turecká, nějaké války kronika, 
Vita sanctorum, Písně katolické, ofěrum 
B. Marie Virginie, knížka Česká katolic-

ká, Motlitby katolické, Postila katolická, 
Nový zákon. V roce 1646 získává dům po 
nebožtíkovi Danielovi Malkovském syn 
Jan Jakub za 400 kop. Jeho bratr Florián 
Pavel získává dvůr na předměstí, v  za-
hradách slove Floriánovský za 120 kop. 
V  rámci pozůstalosti a  podělení mezi 
děti Jana Jakuba, Floriána Pavla, Evu 
Annu a  manželku Mandalenu nařízeno, 

Objekt v roce 1906, archiv městského muzea 

DŮM ČP. 15

Karel Bouše: 
Vzpomínky legionářovy
(pokračování z Horažďovického obzoru 

12/2014) 

4. ÚSTUP ALBÁNIÍ
Dne 17. října, rozloučiv se se všemi známý-
mi Srby, nastoupil jsem onu trnitou cestu 
směrem ku Kragujevaci. Tam již byl čilý 
ruch s  vyklizováním města a  hned dru-
hého dne ráno uháněli jsme do Vrnačské 
Bani. To je město lázeňské a  krásné. Mu-
sili jsme však odtud ještě s  večerem odejí-
ti, poněvadž Rakušáci postupovali velice 
rychle. Cestou potkali jsme krále s  druži-
nou; utíkali také. Dostali jsme se do města 
Kruševace. Srbové dali nám tu mouku a za 
hodinu opět večer uháněli jsme již dále. 
Z mouky dělali jsme placky, anebo ji prostě 
beze všech příprav i bez soli ve vodě rozvá-
řeli. Placky pekli jsme docela primitivním 
způsobem. Udělali jsme oheň, připravili 
těsto na mantlu, roztřepali na placku, kte-
rou jsme zahrabali do popele.
Prošedše Prištinou, Kosovým polem a boji-
štěm z války srbsko – turecké, dostali jsme 
se do Prizrenu. Až sem nám cesta ušla, ač 
spali jsme stále pod širým nebem a bez po-
krývek. Byli jsme cestou i veselí a zpívali si 
do pochodu. Teprve od Prizrenu nastala 
pro nás pravá cesta křížová.
Skoro všem došly skrovné zásoby peněz, 
a kteří je měli, málo si za ně koupili. Arnauti 
nechtěli papírových peněz, leda jen drobné 
a dávali za ně sotva třetinu jejich hodnoty. 
A tak vyměňovali jsme i věci za potraviny. 

Mnozí z  hladu prodali i  boty z  nohou a  šli 
bosi; snad všichni to zaplatili smrtí.
V  Prizrenu dostali jsme po půl bochníčku 
chleba na cestu do Debaru, která trvala 
nejlepšímu chodci pět dní. Vedla po ne-
schůdných horských pěšinách. Po celou 
tu cestu pršelo nebo padal sníh. Abychom 
večer mohli rozdělat oheň, osušovali jsme 
napřed listí dechem, aby od zápalky se vzňa-
lo. Na holé, přimrzající již zemi přespávali 
jsme hůře nežli tuláci. Slézali jsme se k ohni 
druh ke druhu, abychom se aspoň poněkud 
ohřáli. Hladem a zimou se naše řady tenči-
ly, a chladné noci listopadové byly jedinými 
svědky našeho utrpení. Jak vzpomínali jsme 
tu na domov, jak přáli jsme si míti v něm ten 
nejhorší kouteček v chlévě nebo pod kůlnou, 
s jakou dychtivostí byli bychom sáhli po tvr-
dé kůrce chleba a smetali chlebové drobty!
Po dvoudenní cestě z Debaru dostali jsme se 
do městečka Strugy u  jezera Ochridského. 
Spali jsme tu tři dny a k jídlu nebylo ničeho. 
Ze Strugy přišli jsme do horské vesničky Ču-
kusu. Když druhého dne jsme chtěli v cestě 
pokračovati, zastavili nás srbští stražarové 
se slovy: „Zůstanete na svých místech; mož-
ná, že po třech dnech půjdete dále, možná, 
že vůbec neodejdete.“ Všech zmocnila se 
nás hrůza. Byli jsme hladoví a přiblížil-li se 
někdo k  arnautské vesnici, stříleli po něm. 
Donuceni hladem šli jsme s  kamarádem 
prodati Arnautům tři košile. Dávali nám za 
ně tři kukuřičné klasy. Když jsme chtěli více, 
namířili muži pušky, ženy vytasily nože 
a nám nezbylo, nežli rychle utéci.
V  Čukusu pobyli jsme tři dny. První den 
pršelo, jen lilo. Druhý den padal sníh, tře-

tí den umrzlo jako cín. Myslili jsme, že tu 
musíme všichni zmrznouti. Proslýchaly se 
i zprávy, že zde budeme postříleni, protože 
Srbové nemají pro nás prostě potravy.
Přes Albánii šel jsem s pěti kamarády. Kou-
pili jsme si dvě oka fazol, tj. něco přes 2 kg. 
Denně, a  to vždy ráno, v  poledne a  večer, 
napočítali jsme každému do šálku pět fa-
zol, které jsme uvařili v  neslané vodě. To 
bylo naše jídlo asi 1 ½ měsíce.
Z  Čukusu táhli jsme jako stádo plaché 
zvěře, jako rota proklatců, němí a mlčenli-
ví, po skalnatých a  zasněžených výšinách 
v  prudkém větru. Oči měli jsme zanícené 
a rozbolavělé od dýmu při topení mokrým 
dřívím. Byli jsme již rozedraní, špinaví, 
zarostlí vousy a  vlasy, v  zchátralé obuvi, 
mnozí již bosi. Na noc shluklo se nás asi 
20 a zahřívali jsme své promrzlé údy kolem 
pracně rozdělaného ohně. Žhavý popel se 
pak rozhrnul a na něm jsme přespali. Hůře 
bylo, nepodařilo-li se nám ohně zapáliti. 
Na cestě přicházeli jsme na celé skupiny 
mrtvých. Podnes divím se, jak mohli jsme 
mnozí hrozné toto putování přestáti.
Konečně se nám ulevilo, když slezli jsme do 
údolí Černého Drinu, kde již i  olivy rostly. 
S večerem vešli jsme do města Elbasanu. Zde 
jsem první noc přespal na hřbitově. Druhého 
dne vyhledala si naše parta nocleh v turecké 
mešitě. Libovali jsme si, všude samý koberec, 
a pantofle v předsíni se nám také velmi dobře 
hodily. Ale ráno bylo nemilé probuzení. Hlou-
ček Turků nás vyhnal a  každému svou holí 
nějakou uštědřil. Proto jsme v příštích nocích 
svého pobytu v Elbasanu vzali za své útočiště 
opět místo na hřbitově.
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aby každoročně ve čtvrtou neděli postní 
jeho manželka „Chleba po dvou stryších 
napécti dala a  lidem chudým rozdala, 
aby se tak každoročně za jeho živobytí 
činilo“. K  domu náležela sladovna smě-
rem k Červené bráně. Dále je předmětem 
prodeje dvůr s  chalupou, stodolou a  za-
hradou „až k  říčce při zahradě Doroty 
Nožířky“, rovněž pole u hoštických lesů, 
veškeré svršky, nábytky domovní, osení, 
obilí na zrně, v  stodole nemlácené obi-
lí a  slámu, dobytek ovčí, krávy a  klisny. 
Poslední vůle sepsána před purkmistrem 
Janem Heritesem a  radními Václavem 

Chmelem, Janem Rábským a  Václavem 
Pangrácem Kozelským, písařem radním. 
V  roce 1646 směňuje dům slove Šestá-
kovský se sladovnou Jiří Malívský primá-
tor s Janem Malkovským, majitelem sou-
sedního domu s doplatkem 150 kop. Dům 
ležící mezi domy Jana Heritesa a domem 
„slove U  brány a  již nyní Jana Malkov-
ského strany druhé“. Jan Malkovský 
postupuje svůj dům obratem „ale však 
spálený na větším díle nevystavěný, což 
hřebem přibito a hlínou zamazáno i skla 
v  světnicích zanechati, zámky u  dveří 
s klíčemi a vše, což k tomu zapotřebí“ Ji-
římu Malívskému. V roce 1646 předkládá 
Jiří Malívský radním rejstřík, co jsou mu 
dlužni za nakoupené koření pro kuchyni 
v minulém roce 1645. K tomu uvedeno, že 
kupoval ještě tři šíny železa. V roce 1656 
kupuje dům slove Šestákovský Fridrich 
Ernest Svob a Alžběta Barbora, manžel-
ka, od Anny Malívské, pozůstalé vdovy 
po Jiřím Malívským za 500 zlatých. Dům 
leží mezi domy Jana Heritese primátora 
a  domem Pavla Boudy strany druhé na 

rohu ležící se sladovnou, hvozdem a vším 
příslušenstvím. V  roce 1657 je Fridrich 
Ernest Svob uváděn jako rychtář, je zmí-
něn v  souvislosti s  Alžbětou, dcerou po 
zemřelém Vítovi Lhenickém, kteří byli 
v  podnájmu v  tomto domě. V  roce 1677 
kupuje dům slove Svobovský Václav Ší-
pek s  manželkou Mandalenou. V  místě 
radním jim čten dopis od vrchnosti Vác-
lava Vojtěcha ze Šternberka z  20. srp-
na 1676, aby byl Šalamoun žid vykázán 
z domu, který předtím koupil od Alžběty 
Svobové, „a aby týž dům zase křesťanem 
osazen byl“ s  poručením, aby týž úřad 
Václavu Šípkovi dům knihami městskými 
stvrzen byl. Dům ležící mezi domy Václa-
va Stehlíka a  Jana Heritesa. Dům Václa-
vovi Šípkovi prodán za 320 kop. Přičemž 
Šalamoun žid, koníř, dostane skrze hejt-
mana panství Jana Ludvíka Jilemnického 
100 kop. Dále 50 kop Jiří Camillus k ruce 
sirotkům Svobovských. 
(pokračování příště)

MgA. Jindřich ŠlechtaSoučasný stav

Z  Elbasanu putovali jsme fíkovými a  kaš-
tanovými háji k městu Tiranu. Přešli jsme 
rozvodněnou řeku s  vodou ledovou a  více 
dosti hlubokých potoků. V Tiranu jsme po-
byli dva dny. Slyšeli jsme tu střelbu z děl. To 
bombardovali rakouské ponorky přístavní 
město Drač. Z Tiranu do Drače bylo 40 km 
pěknou silnicí. Proto s chutí a veselejší my-
slí jsme se dali k Drači v naději, že již bude 
konec našeho utrpení. Ale přepočítali jsme 
se. Asi hodinu před Dračí byli jsme nuceni 
uhnouti se směrem na Valonu, neboť pro 
bombardování Drače bylo tam znemožně-
no naše nalodění.
S  očima krvavýma a  celí zoufalí vzhlíželi 
jsme k Drači, místu naší touhy, naděje a zá-
chrany, ale marně. Šlo se zase dále bez jídla 
a bez naděje. Mrazy a zima již nás tak ne-
hubily, ale hlad nás mořil čím dále tím více. 
Jedli jsme vše, co jen žaludek mohl snésti: 
psy, želvy, trávu, zdechliny, bodlák, i kuku-
řici z oslích trusů jsme vybírali. Sám nosil 
jsem po 14 dní zadní čtvrt psa, kterého 
jsme náhodou chytili a čtyři se o něj rozdě-
lili. Vařil jsem si z něho polévku. Šetřil jsem 
i  kostmi, jež jsem roztloukal kamenem. 
A jak mi polévka chutnala!
Šli jsme již jako stádo šílenců a mřeli hou-
fem. Padl jeden, dva, tři skočili a  dělili se 
o  jeho cáry. Nastaly pro nás časy přímo 
zoufalé. Nebylo peněz, nebylo již co pro-
dati. Životem nebyli jsme jisti nejen před 
Arnauty, nýbrž i před samými zajatci, kteří 
z  hladu a  touhy po zachování sebe sama, 
dopouštěli se nejen krádeží, ale i  vražd. 
Kraj zde byl pustý, prázdný, rašelinovitý 
a plný močálů. Stalo se, že jsme plných šest 

hodin šli močálem, někde až po pás hlubo-
kým. I tam našlo mnoho zajatců svůj hrob.
Konečně po velikých útrapách dostal jsem 
se k říčce Vojusa, na jejímž protějším břehu 
bylo již vojsko italské, jež nás mělo převzí-
ti. Ale ještě 11 dní bylo mi tu čekati, než se 
tak stalo. Byli jsme již jen živoucí mrtvoly. 
Denně dávali nám Italové tři lžičky fazolo-
vé mouky, kterou jsme jedli syrovou a  ne-
slanou, poněvadž nebylo ji při čem uvařit. 
Zapíjeli jsme ji vodou z  řeky, v  níž plavaly 
mrtvoly. Úmrtnost byla zde tak hrozná, že 
za tři dny bylo naše tábořiště přímo poseto 
mrtvolami. Pršelo denně. Celé dni a  noci 
proseděli jsme na zemi a ve vodě s hlavami 
smutně sklopenými. Všech zmocňovala se 
hrůza a  zoufalství. Promočen na kůži od-
vážil jsem se ještě s pěti jinými k blízké ar-
nautské vesnici a tam zahrabali jsme se do 
ovčího hnoje, abychom uschli. Musili jsme 
ovšem dávati veliký pozor, aby nás Arnauti 
neviděli, neboť ihned stříleli, jakmile viděli 
zajatce blížiti se k vesnici.
Zde dostoupil hlad a utrpení naše k vrcho-
lu. Proslýchalo se mezi námi, že zoufalci 
jedli již i mrtvoly. Trpěli jsme nejen my, ale 
i srbské vojsko, které s námi bylo na ústu-
pu, i srbští stražarové, kteří šli s námi.
Právě na Štědrý den jsem byl konečně pře-
vzat Italy. Cítil jsem se z  toho šťastným 
a zableskla se mi jiskérka naděje, že přece 
zubaté uniknu. Říkal jsem si, že si lepšího 
Ježíška nepřeji. I nastupování naše do ital-
ských pramic neobešlo se bez hrozných vý-
jevů zoufalosti. Jako rozeštvaná zvěř ská-
kali mnozí do vln a chytali se pramic nebo 
i  lana nataženého přes řeku, jen aby dříve 

byli na druhé straně, kde každý viděl svou 
spásu. Mnozí zaplatili to opět životem.
V  italském táboře dostali jsme teplý oběd; 
bylo to první teplé jídlo po 2 ½ měsících. 
Druhý den odváděli nás k  Valoně. Každý 
napínal poslední své síly. A  přece ani tu 
mnozí již cíle nedošli…
Před Valonou potkali jsme oddíl italského 
horského dělostřelectva. Házeli nám z po-
vzdálí chleba, poněvadž se nás štítili. Byli 
jsme špinaví, zarostlí, roztrhaní a  všichni 
nemocní. Po 2 ½ měsíčních útrapách jako 
tlupa polonahých žebráků a  umírajících 
kostlivců vešli jsme do Valony. Za celou tu 
dobu cesty dostali jsme od Srbů 5 bochníč-
ků chleba po 700 g, 3 šálky mouky a  1 ½ 
bramboru.
Na sv. Štěpána nalodili nás na velikou loď 
Indiana a s večerem jsme se hnuli od Valo-
ny. Bylo nás asi 4000. Strava na lodi byla 
dobrá, ale pro naše vyhladovělé žaludky 
nestačila; na 10 mužů byla jen jedna mísa 
jídla. Proto se sváděly o  jídlo přímo boje; 
rvačky byly na denním pořádku a  Italové 
byli proti tak živelným výbuchům bezmoc-
nými. Ukázaly se následky. Na lodi všude 
plno zvrácené stravy, výkalů, vší jako mra-
venců, objevila se strašlivá nemoc, cholera, 
která řádila tak hrozně, že denně mřelo na 
200 lidí. Házeli je do vln jako pytle obilí. 
Stál jsem po dobu plavby ve dne, v noci ve 
výkalech, někdy až po kolena a  byl jsem 
svědkem scén hrůzných a  odporných, jež 
těžko lze popisovati. Dne 31. 12. 1915 k ve-
čeru zastavila loď u malého ostrůvku a po-
čali jsme vystupovati.

(pokračování příště)
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ZEDNICTVÍ Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování fasád, vyvložkování 

komínů ohebným nerez materiálem vč. stavebních úprav.

Tel: 725 763 582

Pedikúra Martina Marková
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Služby pro váš domov
Nemáte někoho, který je ochoten pomoci přidělat poličku, vyměnit 
žárovku, posekat zahradu, ostříhat živý plot, naštípat, nařezat a na-

sekat dřevo a další opravy a služby. Jsem připraven Vám pomoci.
Volejte na tel.: 603 817 450. Ručím za kvalitní práci!

Boh. Valach, Kadov-Pole 59
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Firma Interiéry a schodiště, s. r. o.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

Přípravář / technik pro výrobu nábytku 
min. vzdělání VOŠ
Obsluha CNC strojů
Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů 
na výrobu dřevěných výrobků
Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo a Anglii. 
Zajímavé pracovní ohodnocení.

Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned

Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850, interiery@interiery-schodiste.cz

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

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o. 
přijme 

zaměstnance na pozice

      • dělník potravinářského provozu
      • řezník / uzenář 
      • pracovník expedice

Zájemci se mohou informovat osobně denně od 14–15 
hodin, telefonicky na čísle 376 524 521 (p. Oldřich Duda) 

nebo prostřednictvím e-mailu duda.oldrich@ponnath.cz.

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

přijme

FAKTURANTKU / nástup ihned

Popis činnosti:

vystavení faktur, skladová evidence, 
materiálová evidence, zpracování inventur, 
evidence Intrastat, objednávání materiálu

Požadavky:

nutná znalost NJ slovem i písmem
práce na PC – zejména Word, Excel
pečlivost, svědomitost
zodpovědnost
praxe v oboru
ochota učit se nové
bydliště nejlépe v Horažďovicích a okolí

Nabízíme:

práci na plný úvazek
zajímavé platové ohodnocení
prémie, stravenky
dobré vlakové spojení
jednosměnný provoz

Životopis zašlete na: zkolacek@ovag.cz 
nebo volejte na 777 331 336
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transportbeton
pr�myslové podlahy
�erpání betonu
písek a drt� 
do betonu

�
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kapacita vlastních domícháva��: 40 m3

provozní doba:  pond lí–sobota 7–16 hod.

dispe�ink:  provozovna MA!KOV
 Ma�kov 63, 388 01 Blatná
tel./fax:  383 423 577
jednatel:  603 242 710
alfabeton@volny.cz   www.alfabeton.czz

"ESKÁ BETONÁRNA BEZ ZAHRANI"NÍHO KAPITÁLU

   dispe#er:           603 116 284

   S NÁMI SE DOMLUVÍTE...

NABETON !
pondělí - pátek 7 - 16 hodin,

sobota 7 - 12 hodin

Výrobce a dodavatel vysoce 

kvalitních montovaných 

$%&'(()*+ &%,-

.  pracovní doba o víkendech a státních svátcích

     od 10 do 18 hodin na adrese Lipová 1000, 

/01234056789
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Blatenská 1103, 341 01 Horažďovice

přijme do pracovního poměru 

 • řidiče nákladních vozidel
  pro mezinárodní dopravu.
  podmínka: řidičský průkaz sk. „C“ 
  informace na tel. 737 175 229, 736 760 109

Konzultace zdarma. Volejte Vašeho osobního makléře:

Tomáš Pokorný, mobil 608 504 082 

RK KLIKA s. r. o. (pobočka Horažďovice), Blatenská 311, 341 01  Horažďovice 

tomas.pokorny@rkklika.cz, www.rkklika.cz

Více v UniCredit Bank Expres

T. G. Masaryka 153, Sušice

tel.: 955 963 476, 478

www.unicreditshop.cz

Částka ve výši 3 000 Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky – Sloučení úvěrů nebo PRESTO 
Půjčky  – Převedení úvěru s  dobou trvání min. 60  měsíců, s  pojištěním schopnosti splácet a  s  aktivně 
užívaným účtem v UniCredit Bank. Celková výše převedeného úvěru nebo sloučených úvěrů (nezahrnuje 
poplatky za předčasné splacení úvěrů u jiných věřitelů) musí přesáhnout částku 100 000 Kč. Nabídka není 
určena stávajícím klientům s PRESTO Půjčkou a platí do odvolání.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.

PRESTO Půjčka
Převeďte si půjčky 
k nám a plaťte 
méně.
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(za Rumpoldem)

tel: 

mobil: 

kompletní vybavení výpočetní technikou • bezdrátový internet • správa
linuxových a win serverů • rozlehlé sítě • webové aplikace • opravy,
servis a modernizace výp. techniky • zabezpečovací systémy •
strukturovaná kabeláž • optické  rozvodyVáclav Rosa, Prácheňská 35

tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz

Kamerový systém na klíč

9 500,- Kč

Ideální pro monitoring prodejen,
provozoven, rodinných domů,
zahrad, bazénů atd

bez DPH

Sada obsahuje:

včetně montáže a instalace

nahrávací zařízení pro 4 kamery
1TB pevný disk (cca 14 dní záznamu)
4 vnitřní DOME kamery 800 řádků (HD ready)
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AKCE
11. 6. ZŠ Blatenská – sál knihovny 9.30

12. 6.  ZŠ Komenského – sál knihovny 8.30

PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
a hudební pořad Marka Šolmese Srazila

17. 6.   8. a 9. tř. ZŠ – sál knihovny 11.00

oblastní charita (4. patro) 14.00

ŽIVOT A SMRT MISTRA JANA 
ANEB LID VESELÝ, DOBA ZLÁ
vyprávění o  mistru Janu Husovi dokreslené 
dobovými písněmi v podání Markéty Čekanové 
a Aleny Kozákové

18. 6.  sraz v zámku před knihovnou 9.00

TOULKY MĚSTEM CESTOU 
NA SV. ANNU
procházka s Václavem Trčkou spojená s vyprá-
věním o historii kaple sv. Anny

MUZEUM
Výstavy:
TYJÁTR SLAVÍ aneb 170 let amatérského 
divadla v Horažďovicích
MALBA A TAPISERIE od Lydie Šloufové 
– výstava aradecorů a akvarelů s horažďovic-
kými motivy

DALŠÍ AKCE
16. 6. hotel Prácheň
ZÁVĚREČNÝ KONCERT
ZUŠ, tel. 604 338 870 M. Petrus

19. 6. kostel církve husitské
KOMPONOVANÝ POŘAD K VÝROČÍ 
UPÁLENÍ MISTRA JANA HUSA
SČCH + PS Prácheň, tel. 606 561 772

20. 6. MC Houba
II.ROČNÍK – X TERRA TRIATHLON
MC Houba, tel. 602 188 070

27. 6. zámek, Parkán
SLAVNOSTI KAŠE 2015 
– po celý den bohatý kulturní program, jar-
mark, roční medvíďata, divocí ptáci, soutěže, 
divalda apod., hlavní host večera: Děda mládek 
Illegal Band. Město HD, tel. 371 430 557

28. 6. Kulturní dům
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – 
KLADENSKÁ HELIGONKA
KS Horažďovice, tel. 376 512 237

CHARITA

KLUB „NEBUĎ SÁM“ 
Znovu vás srdečně zveme do červnového 
klubu „Nebuď sám“. Srdečně všechny zveme 
a přejeme vám příjemnou zábavu. 

KULTURNÍ DŮM
1. 6. pondělí  19.30

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ (derniéra)
divadelní adaptace knižního bestselleru 

22. 6. pondělí – 23. 6. úterý 

PRODEJNÍ TRH 

28. 6. neděle 15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
K  tanci a  poslechu hraje KLADENSKÁ HE-
LIGONKA/ znáte ze Šlágru. Prodej a  rezer-
vace vstupenek v kině Otava dle rozpisu ote-
vírací doby, tel. 376 511 890.

30. 6. úterý  8.00

POSLEDNÍ ZVONĚNÍ
Rozloučení žáků 9. tříd ZŠ Komenského.

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
5. 6. pátek  20.00

6. 6. sobota 20.00

VIOLETTE
Francie, Belgie – Její tvorba byla odvážná… 
Biografické drama do 15 let nevhodné. Vstup-
né 95 Kč. 

12. 6. pátek  20.00

13. 6. sobota 20.00

FOTOGRAF 
ČR – Životní příběh světoznámého českého 
fotografa Jana Saudka. V hl. roli Karel Roden. 
Film do 15 let nevhodný. Vstupné 95 Kč. 

19. 6. pátek  20.00

20. 6. sobota 20.00

TŘI SRDCE
Francie – Nebezpečný milostný trojúhelník...
Vzrušující a  podmanivý příběh do 12 let ne-
vhodný. Vstupné 95 Kč. 

26. 6. pátek  17.30

27. 6. sobota  17.30

7 TRPASLÍKŮ 
Německo – Pohádkový příběh, jak ho nezná-
te. Nenechte si ujít bláznivé dobrodružství. 
Animovaná pohádka pro malé i velké. Vstupné 
80 Kč. 

KNIHOVNA
1. 6.  oblastní charita (4. patro) 9.00

BADUAN JIN 
série cviků podle starých Číňanů

3. 6.  6.–7. tř. ZŠ – sál knihovny 11.00

 oblastní charita (4. patro) 14.00

100 + 1 ZE ZOO 
Mgr. Martin Vobruba o  plzeňské zoologické 
a botanické zahradě

1. 6. pondělí  DPS Palackého 9.00

BADUAN JIN 
 – relaxační cvičení pro každého s M. Bauero-
vou. Projekt „Seniorům Dokořán“

2. 6. úterý  DPS Palackého 15.00

POSEZENÍ S HARMONIKOU 
– setkání s  písničkami, tancem a  dobrou nála-
dou pro všechny – naposledy před prázdninami! 
K tanci a poslechu nám zahrají oblíbení Úterníci. 

3. 6. středa  DPS Palackého 14.00

100+1 ZAJÍMAVOSTÍ ZE ZOO PLZEŇ 
– plnou kapsu historek, které nadiktoval sám 
život se zvířaty v ZOO, nám přijde zprostřed-
kovat Mgr. Martin Vobruba. Projekt „Senio-
rům Dokořán“ 

3. 6. každou středu  DPS Loretská 10.00

TURNAJ V ŽOLÍKÁCH 
– zábavná karetní hra, která nikdy neomrzí. 

4. 6. každý čtvrtek  DPS Palackého 15.00

MŠE SVATÁ 
v suterénu DPS

8. 6. pondělí  DPS Palackého 13.30

HOLKY V AKCI 
– znovu se pustíme do pečení. 

8. 6. pondělí  DPS Palackého 16.30

VELKOBOR 
– odpoledne duchovní hudby Zveme vás na 
nevšední kulturní zážitek v podání chrámové-
ho sboru Velkobor. 

11. 6. čtvrtek  DPS Palackého 9.45

SETKÁNÍ S DĚTMI Z KMŠ 
– můžete si společně popovídat, zazpívat, 
něco pěkného vytvořit a třeba se i zasmát. 

17. 6. středa  DPS Palackého 14.00

ŽIVOT A SMRT MISTRA JANA 
aneb lid veselý, doba zlá – zajímavé vyprávění 
Markéty Čekanové podkreslené dobovými pís-
němi v  podání Aleny Kozákové u  příležitosti 
600.  výročí smrti našeho významného církev-
ního reformátora. Projekt „Seniorům Dokořán“

18. 6. čtvrtek  DPS Palackého 13.00

STOLNÍ HRY 
– změřte své síly na poli vědomostí, obratnosti, 
logiky a pohotovosti. Zahrajeme si naše oblíbe-
né hry, jako jsou žolíky, Česko – otázky a odpo-
vědi, člověče nezlob se, pexeso, domino a další. 

24. 6. středa  sraz u DPS Palackého 8.00

VÝLET DO ZOO PLZEŇ 
– tentokrát navštívíme zoologickou zahradu. 
– zájemci, hlaste se prosím v  kanceláři OCH 
nebo na tel. čísle 376 512 596. 

Projekt „Seniorům Dokořán“ probíhá ve spo-
lupráci s  Městskou knihovnou Horažďovice za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 


