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Z RADNICE 

Vážení spoluobčané, 
přinášíme Vám opět několik aktualit z  dění 
v našem městě. Vaší pozornosti jistě neušlo, 
že došlo k vysázení nových stromů v různých 
částech města a v parčících, které byly zahr-
nuty do projektu revitalizace zeleně. Práce 
jsou již dokončeny. Od prováděcí firmy pro-
běhlo předání všech stromů a zelených ploch 
se zápisem do předávacího protokolu pro 
případ následných reklamací. Teď již bude na 
nás, jak se budeme o tyto zelené plochy starat 
a dále je rozvíjet. 
Na náměstí bude do konce července ukon-
čena první etapa archeologického výzkumu, 
jedná se o dokončení průzkumu na již odha-
lených částech povrchu. Na další etapu, která 
zahrnuje vstup do kostela, středovou plochu 
a  práce související s  pokládáním inženýr-
ských síti v rámci stavby, je připravena zadá-
vací dokumentace pro veřejnou soutěž, kte-
rá bude vyhlášena během měsíce července. 
Provizorně byl upraven průchod za kostelem 
ke schodům, schody byly opraveny a byla tak 
zpřístupněna cesta z náměstí do sportovního 
areálu na Lipkách. Bohužel, právě v areálu na 
Lipkách, jsme byli nuceni uzavřít víceúčelové 
hřiště, které bylo v revizních zprávách stano-
veno z  hlediska bezpečnosti uživatelů jako 
naprosto nevyhovující. V příštím roce by měla 
být provedena rekonstrukce jeho povrchu. 
Prosím, stále však věnujte zvýšenou pozor-
nost při svém pohybu na náměstí, zvláště 
v okolí kostela, kde pořád probíhají již zmíně-
né archeologické práce. Archeologické práce 
postupují pomaleji, než bylo předpokládáno, 
protože v severní části okolo kostela je zvýše-
ná koncentrace hrobových míst, která byla 
způsobena nešetrnými stavebními pracemi 
prováděnými na náměstí v  minulém století. 
Archeologické práce jsou rozděleny do více 
odborností, které však na sebe úzce nava-
zují. Nejprve jsou práce „odkrývací“ a  poté 
antropologické, které musí ostatky roztřídit 
přesně po jednotlivých hrobech, pak přichá-
zejí práce dokumentační, ty se však již prová-
dějí v laboratořích. Záchranný archeologický 
průzkum je dle zákona povinný a  investor 

stavby, v tomto případě město, je povinen ho 
provést a také financovat. V současné době je 
dokončována studie nového vzhledu náměs-
tí, jež řeší všechny detaily vzhledu, a  která 
bude základem pro nové zadání pro veřejnou 
soutěž na vypracování kompletních doku-
mentací. Dokumentace k  provedení stavby 
pak bude základem pro zadání výběrového 
řízení na dodavatele stavby.
V rámci realizace protipovodňových opatře-
ní je na středu 8. července 2015 připravena 
schůzka vedení města a všech obyvatel, byd-
lících v dolní části města okolo řeky. Schůzka 
se bude konat od 17 hodin ve velké zasedací 
síni městského úřadu. Bude zde představen 
nový návrh Povodí a.s. na přestavbu jezu 
Mrskoš a  také budou představeny a  prodis-
kutovány možnosti a návrhy ochrany města 
před povodněmi. Na toto setkání jsou srdeč-
ně zváni všichni zájemci o tuto problematiku.
Během měsíce června jsme navštívili domo-
vy pro seniory ve městě Blatná, Strakonice, 
Sušice, Újezdec u Klatov a Kdyně. V každém 
zařízení jsme se řádně vyptali na provoz 
a náklady s ním související. Díky vstřícnému 
jednání jednotlivých vedoucích jsme měli 
možnost zařízení fyzicky projít a  seznámit 
se podrobně s  problematikou domovů pro 
seniory. Veškeré tyto poznatky chceme vyu-
žít pro projektovou dokumentaci podobného 
zařízení v našem městě. V Újezdci jsme také 
navštívili nejstarší občanku města Horažďo-

Horažďovičtí čápi. Foto: E. Řezníčková

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE  
25. 5. 2015
– schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu 
prodávané bytové jednotky č. 790/1 ve výši 
232.100 Kč a  doporučuje ZM projednat 
a schválit prodej bytové jednotky č. 790/1 
na st. p. č. 727 a st. p. č. 728 v k. ú. Horaž-
ďovice, ulice Šumavská v Horažďovicích 

vice paní Annu Šamanovou, která se v tomto 
roce dožívá 100 let. Její chuť do života jí mů-
žeme jen závidět.
Také jsme měli tu čest popřát v Praze v Lékař-
ském domě významnému rodákovi z Horaž-
ďovic panu profesorovi Jaroslavu Blahošovi 
k 85. narozeninám. Proslovy jeho samotného 
i jeho kolegů, významných lékařů, nás velmi 
potěšily a také dojaly, protože všechny zmiňo-
valy jeho lásku k Šumavě a zvláště k rodným 
Horažďovicím. Myslíme, že tento světově 
významný lékař, by měl být pro nás všechny 
vzorem, jak svým optimistickým přístupem 
k životu, tak srdečností a svou láskou k lidem 
a rodné domovině. 
Co říci na závěr našeho úvodníku, snad po-
přát, abychom si my všichni a  hlavně naše 
děti užili letní prázdninový čas, nejlépe se 
svými přáteli, ve zdraví, štěstí a pohodě.

Ing. Michael Forman – starosta, 
Ing. Hana Kalná – místostarostka

Pokračování str. 5
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STALO SE 

Fotoreportáž
MALÝ ZÁCHRANÁŘ

Foto: J. Chalupná

Foto: J. Chalupná

Foto: J. Vašků

Foto: J. Vašků, J. Kotrbová

Foto: P. Mudra

CYKLO-BĚH ZA ČESKOU REPUBLIKU 
BEZ DROG

MAJÁLES ZŠ BLATENSKÁ

ZAHÁJENÍ MUZEJNÍ SEZÓNY

NOC KOSTELŮ

KULTURA

Ševčíkovy hudební 
večery
Koncerty podpořil Plzeňský kraj

www.turisturaj.cz
velký sál Městského muzea Horažďovice
pátek 3. 7. 2015 v 19.00 hodin

JAZZ-FOLKOVÝ KVARTET 
MARKÉTY ZDEŇKOVÉ
Markéta Zdeňková patří mezi nastupující 
mladou generaci umělců, kteří sice nepat-
ří mezi tzv. mediální tváře, zato však mezi 
nimi nacházíme kvalitu a naději, že všech-
no kolem nás není jen o penězích, jak by se 
mohlo při letmém pohledu zdát. Kytaristka 
a písničkářka nezapře svého otce, klavíris-
tu a  skladatele Zdeňka Zdeňka, kterého 
si můžeme pamatovat např. z  účinkování 
s Hanou Hegerovou nebo Vlastou Průcho-
vou. Hudební talent přeskočil i  na dceru, 
která odmalička potkávala doma spoustu 
skvělých muzikantů. Na kytaru se učila 
hrát u  Jiřího Dobeše a  první velkou inspi-
rací se jí stala Zuzana Navarová. Markéta 
začala psát a zpívat vlastní písničky. Násle-
dovala práce s  jazzovými standardy, která 
ji přivedla mezi další skvělé hudebníky 
(Tony Viktora, Pavel Husička). Do Horaž-
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Oduševn lá komedie o putování za osudovou láskou.

Tanec. Muzika. Letní noc. 
V n  trávy a v uších cikády. 

ák. 
ích? 

Dušan se vydává na cestu. 
ákem. 
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ďovic Markéta přijíždí s vlastními jazz-fol-
kovými písněmi postavenými na osobitých 
textech. V Jazz-folkovém kvartetu Markéty 
Zdeňkové ji doprovodí baskytarista Václav 
Mašek, houslista Marko Ferenc a klavírista 
Zdeněk Zdeněk. Koncert proběhne ve vel-
kém sálu Městského muzea Horažďovice 
v rámci 21. ročníku Zámeckého hudebního 
léta. Pěkný začátek pohodového léta.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč 
(pro děti, studenty, důchodce a  rodiče na 
rodičovské dovolené), rezervace vstupe-
nek: 603 229 559. Těšíme se na setkání 
s vámi.

hotel Prácheň
pátek 24. 7. 2015 v 19.00 hodin

IVA BITTOVÁ A TRIO BARDOLINO
Iva Bittová žije převážně v  USA. Pochází 
z  národnostně smíšené rodiny – otec Ko-
loman Bitto byl známý romský muzikant 
původem z  jižního Slovenska; matka Lud-
mila, učitelka v mateřské školce, pocházela 
ze Slovácka. Iva vystudovala na Konzerva-
toři v Brně hudebně-dramatický obor, zpěv 
a  houslovou hru. Byla členkou Divadla na 
provázku, kde mj. ztvárnila Eržiku v legen-
dární Baladě pro banditu. Od roku 1984 
vystupovala jako zpěvačka a  houslistka 
s vlastními písněmi na lidové texty. Rozsah 

jejích hudebních aktivit je ohromující: od 
vlastních interpretací lidových písní přes 
experimentální jazz, rock až po houslo-
vé aplikace skladeb vážné hudby a  operní 
zpěv.
Jsme potěšeni, že v  rámci letošního kon-
certního turné v ČR přijede i do Horažďo-
vic, kde vystoupí společně s triem Bardoli-
no pod vedením houslisty Pavla Fischera, 
který nám již své skvělé houslové umění 
vícekrát předvedl. Trio Bardolino je známé 
svým balancováním na hranicích různých 
žánrů, včetně klasické hudby. Pro nás, 

posluchače, je takové muzicírování velmi 
atraktivní, jsme rychle vtaženi do zajímavé-
ho hudebního děje, který je plný výborných 
nápadů. Program koncertu je postaven na 
autorských písních Ivy Bittové a Pavla Fis-
chera. Můžeme se těšit též na houslovou 
improvizaci Ivy Bittové. V programu zazní 
i  temperamentní židovská klezmer hud-
ba původem z  Balkánu a  sefardské písně, 
které nezapřou svoje španělské kořeny. Na 
závěr koncertu uslyšíme výběr ze Sloven-
ských spevů v  atraktivních aranžmá Ivy 
Bittové a Pavla Fischera.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč 
(pro děti, studenty, důchodce a  rodiče na 
rodičovské dovolené), rezervace vstupenek 
603 229 559. Včasnou rezervaci lístků do-
poručujeme.

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

Městská knihovna 
Horažďovice 
OSTROV PLNÝ KVĚTIN 
O Toulky městem je mezi horažďovickými 
seniory (a nejen mezi nimi) stále větší zá-
jem. Knihovna pořádá procházky spojené 
s  vyprávěním o  historii našeho města již 
čtvrtým rokem. Průvodcovskou stálicí 
je pan Václav Trčka, který je pro všechny 

účastníky velkým lákadlem. Co všechno 
jsme už vlastně viděli? Absolvovali jsme 
dva okruhy městem, vyšlápli jsme si na 
nedalekou Prácheň, potěšili jsme se po-
hledem na naše město z Lorety, navštívili 
jsme horažďovické kostely a  také Rose-
nauerův mlýn.
V letošním roce jsme naplánovali opět dvě 
procházky. První jsme nazvali Ostrov plný 
květin. Jak už ze samotného názvu pozná-
te, naše kroky vedly do anglického parku 
Ostrov. Všichni známe tento malebný kou-
tek pod Práchní jako místo, které Horažďo-
vičtí využívají k relaxaci, k procházkám, ať 
už s dětmi nebo se svými čtyřnohými maz-
líčky, ale také ke sportu. Nejčastěji zde po-

tkáte běžce a cyklisty. Málokdo z nás však 
zná historii parku nebo pozná všechny 
květiny a stromy, které zde najdeme. Kro-
mě pana Trčky, který k našim procházkám 
neodmyslitelně patří, doprovázel tentokrát 
naši bezmála třicetičlennou skupinu Mgr. 
Vladimír Ledvina, který naši výpravu osvě-
žil informacemi o  místní fl óře a  fauně, ale 
také o revitalizaci parku.
Kam se vydáme příště? Na opačnou stranu 
Horažďovic – cestou na Svatou Annu.

Za MěK Horažďovice Petra Tomešová

UDÁLOSTI A KOMENTÁŘE VU3V
Studenti Virtuální univerzity 3. věku za-
končili letní semestr celodenním výletem 
do Kašperských Hor.

100 + 1 ZE ZOO
Ve středu 3. června navštívil Městskou 
knihovnu Horažďovice mluvčí Zoologic-
ké a botanické zahrady v Plzni pan Martin 
Vobruba. S  sebou přivezl kromě vycpané-
ho damana také živou velvyslankyni ZOO 
– krajtu královskou Boženku.
Děti z místních ZŠ absolvovaly prostřednic-
tvím prezentace netradiční procházku po 
ZOO a od pana Vobruby dostaly mnoho zá-
ludných otázek. Někteří posluchači prokáza-
li své znalosti a vysloužili si odměnu v podo-
bě knih o ZOO. Na závěr si všichni, kdo měli 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
HORAŽĎOVICE UPOZORŇUJE 

NA ZMĚNU PŮJČOVNÍ DOBY 
O PRÁZDNINÁCH

PODROBNOSTI NAJDETE 
NA POSLEDNÍ STRANĚ

Foto Petra Tomešová
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odvahu, mohli pohladit krajtu Boženku.
Odpolední beseda pro seniory a  veřejnost 
byla kromě zajímavostí ze světa zvířat 
zaměřena na historii ZOO Plzeň a  nové 
expozice, které v  poslední době obohatily 
nabídku ZOO.
Akce se konala v rámci projektů Děti a čte-
ní a Seniorům Dokořán.

Eva Marešová

DIVADELNÍ HISTORKY POČTVRTÉ
Po Boženě Salákové, Ivance Petrusové 
a  Stanislavu Sekyrovi navštívil 27. května 
horažďovické seniory v  oblastní charitě 
principál Tyjátru, herec, režisér a  loutko-
herec Karel Šťastný. V pořadí již 4. kopa di-
vadelních historek se opět setkala s velkým 
zájmem, přilákala na tři desítky posluchačů. 

Petra Tomešová

SPORT

Zprávy  
z fotbalové školičky
Vážení občané, velmi rád bych vás sezná-
mil se životem místní fotbalové školičky. 
Za poslední 3 měsíce jsme hráli mnoho 
přátelských zápasů, mimo jiné se soupeři 
z  Českých Budějovic, Strakonic, Klatov, 
Písku, Blatné, Nepomuku. Děti si tak měly 
možnost v zápasech vyzkoušet to, co se na 
trénincích naučily, a  myslím si, že obstály 
velmi dobře.
Z mnoha zápasů bych snad jen zmínil náš 
zápas s dětmi z Viktorie Plzeň, který jsme 
odehráli 22. 4. 2015 na nové tréninkové 
ploše ve Štruncových sadech v Plzni. Hrálo 
se na 2 malá hřiště s důrazem na obcháze-

ní protihráče a  odebírání míče. Naše děti 
předvedly výkony na hranici svých mož-
ností, za což si zaslouží velkou pochvalu.
Přibližně o týden později jsme zavítali spo-
lečně opět na fotbal do Plzně. Tentokrát 
jsme 2. 5. podnikli výlet na zápas 1. fotbalo-
vé ligy mezi týmy FC Viktoria Plzeň a 1. FC 
Slovácko (4: 0). Zúčastnili jsme se v  pěk-
ném počtu 25 lidí a myslím si, že po zápase 
mohli být všichni nadmíru spokojeni.
Jelikož fotbalová školička je hlavně určena 
pro děti předškolního věku, nezapomíná-
me i  na mimofotbalové aktivity. V  období 
od pátku 12. 6. do neděle 14. 6. jsme uspo-
řádali fotbalový tábor v  Chanovicích. Pro 
mnohé z dětí to bylo vůbec poprvé, co spaly 
mimo domov, a musím říci, že to zvládly na 
výbornou. V  sobotu si děti zahrály fotbal 
proti rodičům a následně jim bylo uděleno 
fotbalové vysvědčení. Samozřejmě dosta-
ly všechny děti jedničky. V  odpoledních 
hodinách jsme navštívili zámek v  Blatné 
s přilehlým parkem a místní venkovní kou-
paliště. V  neděli jsme si zpříjemnili pobyt 
v  Chanovicích přátelským zápasem proti 
Blatné a  Strakonicím a  v  odpoledním ho-
dinách jsme navštívili chanovický skanzen 
a místní rozhlednu.
Pomalu a  jistě se blíží konec fotbalové se-
zóny, naše mladší děti odehrají poslední 
turnaj 21. 6. v Českých Budějovicích a vů-
bec poslední zápas odehrají naše starší děti 
v  Blatné 28. 6. u  příležitosti 90 let založe-
ní místního fotbalového klubu. Poté nás 
všechny čeká v červenci zasloužené volno. 
Jak věřím, nasbíráme všichni síly do další 
fotbalové práce.
Již od 3. srpna začneme ale opět trénovat, 
abychom se dobře připravili na další fotba-
lovou sezónu.
Máte-li tedy doma malého fotbalistu či fot-
balistku, přijďte se společně podívat na hři-
ště a nezávazně si s námi zatrénovat, stále 
totiž probíhá nábor dětí narozených v roce 
2009 a 2010.
Pokud chcete své dítě do fotbalové školičky 
přihlásit, nebo chcete získat více informa-
cí, zavolejte bez ostychu na níže uvedený 
kontakt:
Trenér: Josef Korbel, tel.: 602 125 271
Tréninky v letním období od 3. 8. 2015 
každé pondělí a středu: 
PO  17.00–18.15 na hřišti za bazénem
ST   17.00–18.15 na hřišti na Lipkách

Z RADNICE 

Pokračování ze str. 1
– schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu pro-
dávané bytové jednotky č. 790/4 ve výši 
473  000 Kč a  doporučuje ZM projednat 
a  schválit prodej bytové jednotky č. 790/4 
na st.p.č. 727 a st.p.č. 728 v k. ú. Horažďo-
vice, ulice Šumavská v Horažďovicích
– v  organizačních záležitostech organizační 
složky Městské muzeum Horažďovice sou-
hlasí s  uzavřením dohod mimo pracovní 
poměr vzhledem k zajištění odborné činnos-
ti muzejnictví a  specifik městského muzea 
v rozsahu max. 300 hodin v roce 2015, zejmé-
na pro zpracování tématu osobnosti Horaž-
ďovic a pro inventarizaci sbírkového fondu
– schvaluje Provozní řád víceúčelového 
hřiště Vápenka 
– v souvislosti s vyhlášením konkursu na mís-
to ředitele/ředitelky Mateřské školy Horažďo-
vice, Loretská ul. 935, okres Klatovy jmenuje 
konkursní komisi pro posuzování uchazečů 
o  jmenování na pracovní místo ředitele pří-
spěvkové organizace v tomto složení: 
předseda – Ing. Michael Forman – zástupce 
zřizovatele, členové: Ing. Hana Kalná – zá-
stupce  zřizovatele, Bc. Vladimíra Souku-
pová – zástupce Krajského úřadu Plzeň-
ského kraje, Ing. Pavel Honzík – zástupce 
České školní inspekce, Růžena Větrovcová 
– zástupce pedagogických pracovníků ško-
ly, Mgr. Alena Průchová – odborník v  ob-
lasti školství podle druhu a typu příslušné 
školy (ředitelka Křesťanské MŠ)
– schvaluje uzavření školní družiny při 
ZŠ Blatenská od 1.  7. 2015 do 31.  8.  2015 
a  školní družiny při ZŠ Komenského od 
13.  7.  2015 do 21.  8. 2015 a  31.  8. 2015. 
Školní družina, která bude přes prázdniny 
otevřena, bude zajišťovat provoz i pro žáky 
z  uzavřené školní družiny. Žákům bude 
umožněno odebrání oběda za cenu stano-
venou v rámci školního stravování 

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE  
15. 6. 2015
– schvaluje zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na provedení zá-
chranného archeologického výzkumu II. 
při akci „Rekonstrukce a  revitalizace Mí-
rového náměstí v  Horažďovicích“ zadáva-
né dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách, v  platném znění ve zjednodu-
šeném podlimitním řízení včetně sezna-
mu vyzvaných společností a jmenuje členy 
a náhradníky členů hodnotící komise 
– schvaluje zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební prá-
ce s názvem „Zateplení hasičské zbrojnice 
Horažďovice“ včetně doplněného sezna-
mu vyzvaných společností a jmenuje členy 
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a náhradníka členů hodnotící komise
– souhlasí s  úplnou uzavírkou provozu na 
místní komunikaci ulice Jiráskova v  Horaž-
ďovicích, v úseku od křižovatky se silnicí I/22 
ulice Komenského k čp. 220 Jiráskova ulice, 
v termínu od 1. 7. 2015 do 31. 7. 2015, z důvo-
du přepojení přípojky plynu ze STP na NTP 
a opravu kanalizačního řadu v komunikaci
– schvaluje návrh vstupného a  otevírací 
doby muzea, především nových prohlídko-
vých prostor s názvem „Prácheňské Mario-
nety – oživlá lidová kultura“, s platností od 
1. 8. 2015

Skončil 8. ročník 
soutěže ve sběru 
hliníku 
Dne 8. června 2015 jsme slavnostně v pro-
storách městského úřadu ukončili další 
ročník soutěže pro školáky ve sběru hliníku. 
Soutěž město organizuje pro podporu osvě-
ty třídění odpadů. V  rámci soutěže školáci 
v průběhu školního roku sbírají hliník, který 
je součástí obalů zejména od potravin.
Ve školním roce 2014/2015 se soutěže 
zúčastnilo 15 kolektivů dětí z místních zá-
kladních škol a 5 kolektivů dětí z mateřské 
školy Na Paloučku. Společně se podařilo 
nashromáždit 200 kg hliníku.
Tři nejúspěšnější kolektivy obdržely s ru-
kou paní místostarostky Ing. Hany Kal-
né pěkné věcné ceny a  každý z  účastníků 
soutěže dostal malou pozornost v podobě 
brožurky o třídění odpadů.

Tady jsou nejúspěšnější kolektivy:
1. Včelky, MŠ Na Paloučku
2. Berušky, MŠ Na Paloučku
3. 3. A, ZŠ Horažďovice Blatenská
Hvězdičky, MŠ Na Paloučku
Touto cestou bych ráda poděkovala těm, 
kteří se shromažďováním hliníku dětem 
pomáhají, hlavně rodičům a  učitelům. 
Svým kladným přístupem pomáhají vy-
tvářet tolik potřebné návyky ke třídění 
odpadů a  potažmo k  ochraně životního 
prostředí. Vítězným kolektivům blahopře-
jeme a všem zúčastněným přejeme krásné 
a pohodové prázdniny.

Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

Třídění odpadu šetří 
životní prostředí
Výsledky studií, které se zabývají posu-
zováním vlivu sběru a recyklace využitel-
ných komunálních odpadů, včetně obalo-
vé složky a zpětného odběru vysloužilých 
elektozařízení, jednoznačně prokazují, že 
třídění odpadů a  zpětný odběr elektroza-
řízení má nezanedbatelný pozitivní dopad 
na životní prostředí. Díky environmen-
tálnímu vyúčtování lze přesně vyčíslit, 
o kolik elektrické energie, ropy, uhlí, vody 
a jiných primárních surovin jsme díky re-
cyklaci odpadů ušetřili ekosystém Země. 
Můžeme vyčíslit, o  jaké množství jsme 
snížili produkci skleníkových plynů nebo 
nebezpečného odpadu.
Studie přináší velmi zajímavé výsledky, 
uvádím některé z nich:
– recyklace 1 televizoru přinese úsporu 
elektrické energie, kterou by spotřebovala 
60 W žárovka, svítící nepřetržitě 4 měsíce
– recyklace běžných 100 televizorů přinese 
úsporu spotřeby elektrické energie na chod 
jedné domácnosti na 4 roky nebo ušetří při-
bližně 400 litrů ropy
– recyklace 10 vysloužilých monitorů ušet-
ří spotřebu elektrické energie potřebné na 
chod notebooku po dobu necelých 5 let
– recyklace 100 mobilních telefonů přinese 
takovou úsporu energie, kolik spotřebuje 
moderní úsporná lednice za více než 4 roky 
provozu
– recyklace jednoho notebooku přinese 
snížení spotřeby ropy, na kterou osobní au-
tomobil ujede téměř 100 km, nebo přinese 
úsporu 392 litrů pitné vody (stejné množ-
ství vody je spotřebováno při 30 cyklech 
myčky nádobí)

Do sběrného dvora, který je místem zpět-
ného odběru elektrozařízení, občané 
v roce 2014 odevzdali 352 starých televizí, 
129 monitorů a téměř 3 tuny různých drob-
ných elektrospotřebičů. Tím jsme uspořili 
139,08 MWh elektřiny, 6 048,32 litrů ropy, 
628,37 m³ vody a 6,01 tun primárních suro-
vin, emise skleníkových plynů jsme snížili 
o 31,74 tun CO2 ekvivalentu a produkci ne-
bezpečných odpadů o 123,20 tun.
Díky oddělenému sběru a  následné recyk-
laci papíru, skla, plastů, nápojových kar-
tonů a  kovů jsme v  roce 2014 přispěli ke 
snížení emisí skleníkových plynů o 240,44 
tun CO2 ekvivalentu a  úspoře elektrické 
energie 1590 MWh.
Třídění odpadu je činnost, která by měla 
být samozřejmostí každého z nás, ale bohu-
žel není tomu tak. Proto si všichni ti, kteří 
zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně 
životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

Chalara fraxinea 
– chřadnutí jasanu 
lokalizováno 
v Horažďovicích
Při jedné z pravidelných prohlídek stromů 
v  Horažďovicích jsem zjistil, že poměrně 
hodně jasanů ztepilých (Fraxinus excelsi-
or) poměrně hodně prosychá na periferii 
koruny, a dokonce jsem našel i pár jasanů 
suchých zcela.
Pojal jsem podezření, že se jedná o chřad-
nutí jasanu (Chalara fraxinea), chorobu 
jsem pečlivě nafotil a  fotodokumentaci 
jsem poslal ke konzultaci Ing. Jaroslavu 
Kolaříkovi, Ph.D.
Bohužel se podezření potvrdilo, o  celém 
stavu jsem informoval zástupce města. 
Na základě pokynu zástupců města jsem 
provedl prohlídku všech jasanů ztepilých 
na území města a v přilehlých obcích.
Hodnocením stavu určených stromů a po 
odborné konzultaci s Ing. Jaroslavem Ko-
laříkem, Ph.D., a  c. Jiřím Rozsypálkem 
jsem došel k závěru, že je nutné hodnoce-
né jasany rozdělit do tří skupin:
1. jasany, které jsou v  dobrém stavu 
a jsou na vhodném a dlouhodobě udržitel-
ném stanovišti u kterých je třeba usilovat 
o  jejich záchranu (provádění injektáží, 
případně ošetření řezem)
2. jasany, které jsou již zcela suché nebo 
v pokročilém stádiu nemoci s dalšími rele-
vantními defekty, s dočasnou existencí na 
stanovišti nebo na stanovišti nevhodném 
(do budoucna by stejně musely být od-
straněny), které navrhujeme k odstranění 
v první polovině roku 2015
3. jasany v odlehlých částech parků (bez-
údržbové přírodní zóny) nebo jasany, kte-
ré jsou zdravé, s  existencí na stanovišti 
dočasnou, které ponecháme zatím bez zá-
sahu. Jejich stav bude řešen průběžně při 
dalších pravidelných prohlídkách
Injektáže stromů budou prováděny za pří-
tomnosti předních odborníků z  Lesnické 
fakulty a  Mendelovy univerzity v  Brně, 
přičemž bude provedena prohlídka ostat-
ních skupin stromů spolu s konzultací dal-
ších postupů.
Čeká nás nelehký boj s  touto chorobou, 
je třeba zachovat čistou a  klidnou hlavu, 
když uvidíme, že některé stromy budou 
pokáceny. 
Tímto žádám občany, kteří mají na svém 
pozemku jasan a  nezdá se jim jeho stav 
nebo se chtějí přesvědčit o  tom, v  ja-
kém je stavu, o  jednoduchou zprávu na 
daniel.brunat@seznam.cz nebo na tel. 
602 323  474. Veškeré prohlídky těchto 
stromů budou provedeny zdarma včetně 
hodnocení jejich stavu a návrhu doporu-
čených opatření.
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Informace poskytl: Brunát Daniel, ČCA – 
Český certifi kovaný arborista, 
kvalifi kovaný dodavatel – ministerstvo 
pro místní rozvoj,
Tel.: 602 323 474, www.danima.cz, daniel.
brunat@seznam.cz

Nekróza jasanu 
– Hymenoscyphus 
fraxineus (Chalara 
fraxinea)
Autor: Jiří Rozsypálek
Nekróza jasanu je onemocnění způsobo-
vané patogenní houbou H. fraxineus, dříve 
označovanou jako Chalara fraxinea Kow. 
Tato patogenní houba se velmi rychle šíří 
Evropou. Od devadesátých let minulého 
století, kdy se nekróza jasanu poprvé ob-
jevila v severním Polsku a na Litvě, se tato 
závažná choroba rozšířila do celé Evropy 
a  v  současné době její rozšíření prakticky 
kopíruje areál výskytu jasanu ztepilého 
(Fraxinus excelsior L.). 
Původ patogenní houby H. fraxineus byl 
velmi dlouho neznámý. Nejprve se předpo-
kládalo, že se jedná o zcela novou, doposud 
nepopsanou patogenní houbu, kterou na 
odumírajících jasanech v roce 2006 objevil 
polský vědec Tadeusz Kowalsky a  pojme-
noval ji Chalara fraxinea. V roce 2009 bylo 
zjištěno, že Ch. fraxinea není zcela novou 
patogenní houbou, ale jedná se o nepohlav-
ní stádium houby Hymenoscyphus albidus. 
Tato houba se v  Evropě běžně vyskytova-
la jakožto neškodný saprofyt rozkládající 
opadané jasanové listí již od 18. století. 
Tento objev vyvolal ve vědecké komunitě 
zabývající se touto problematikou mnoho 
otázek. Proč začal neškodný saprofyt pa-
razitovat na svém hostiteli? Jaký je zde vliv 
změny klimatu? Mohly by za odumíráním 
jasanů stát i další houby? Na většinu těch-
to otázek odpověděl výzkum švýcarských 
vědců, kteří za pomoci metod molekulár-
ní biologie zjistili, že pohlavním stádiem 
houby Ch. fraxinea není H. albidus ale jeho 
blízce příbuzný druh Hymenoscyphus 
pseudoalbidus. Tento druh pochází z  jiho-
východní Asie, kde je taktéž neškodným 
saprofytem rozkládajícím jasanový opad. 
Pravděpodobně došlo k  převozu tohoto 
druhu do Evropy spolu se sadebním ma-
teriálem asijských jasanů. Evropské druhy 
jasanů postrádají obranné mechanismy, 
které se u asijských druhů vyvinuly během 
společné koevoluce s  touto houbou. Díky 
tomu se této nově introdukované houbě 
naskytla příležitost k  přechodu na parazi-
tický způsob života a začala významně po-
škozovat evropské jasany. V  roce 2014 byl 
pro zpřehlednění problematiky přijat na 

vědecké konferenci za jediný platný název 
pro patogenní houbu způsobující nekrózu 
jasanu Hymenoscyphus fraxineus.
Životní cyklus této patogenní houby (viz 
obr. č. 1 Životní cyklus H. fraxineus) se 
skládá z pohlavní (teleomorfa) a nepohlav-
ní (anamorfa) fáze. Pohlavní fázi předsta-
vují malé (0,5–1 mm) bílé plodničky vyrůs-
tající v  červnu až červenci na opadaných 
jasanových řapících. Z těchto plodniček se 
do ovzduší uvolňují askospory, které se za-
chycují na listech jasanů a způsobují první 
nekrózy. Koncem srpna až v září infi kova-
né stromy vlivem těchto nekróz přicházejí 
o  většinu listové plochy. Infekce se skrze 
řapíky dostává do větví, kde způsobuje 
podkorní nekrózy a  odumírání celých vý-
honů. Infi kované řapíky následně opadá-
vají na zem a celý cyklus se opakuje. V po-
sledních letech se začaly objevovat nové 
symptomy, které přispívají ke zhoršování 
projevů této patogenní houby. Především 
se jedná o  objevení nekróz na kořenovém 
systému napadených dřevin. Což naznaču-
je, že askospory této houby se mohou šířit 
pravděpodobně půdní vodou i  v  půdním 
prostředí. Toto poškození způsobuje náh-
lé odumření napadeného jedince ve chvíli, 
kdy nekróza dosáhne báze kmene. Dalším 
významným problémem je reaktivace pod-
korních nekróz a  jejich další růst v  násle-
dujícím roce. Do roku 2012 se rozšiřování 
podkorních nekróz v zimním období zasta-
vilo a  patogen pravděpodobně v  pletivech 
rostliny odumřel. Díky tomu stihla hosti-
telská rostlina lépe odrůstat a  poškození 
nebylo tak rozsáhlé. Po roce 2012 je po-
zorován stále vyšší počet nekróz, které na 
jaře obnoví svůj růst a  způsobují tak další 
usychání výhonů v jarním období (květen).

Co se týká ochranných či obranných opatření 
vůči této patogenní houbě, tak jejich výzkum 
je teprve v začátcích. Z pohledu městské zele-
ně je situace daleko příznivější než v lesnictví. 
Jasany se v  městských výsadbách vyskytují 
povětšinou roztroušeně, tudíž zde nepůsobí 
tak velký infekční tlak. Taktéž je zde použí-
váno větší množství kultivarů a  introduko-
vaných druhů jasanů, které vykazují větší 
odolnost k infekci než jasan ztepilý (Fraxinus 
excelsior L.) používaný v lesnictví.
Jedním z  nejjednodušších doporučení pro 
obranu jasanů ve městech je odstranit opada-

né řapíky. Tento způsob obrany není sice sto-
procentně účinný, neboť spory této houby se 
mohou šířit do vzdálenosti několika kilome-
trů, ale výrazně sníží infekční tlak na daného 
jedince, čímž zlepší jeho perspektivu. 
Další možností obrany je stromová injektáž. 
Jedná se o novou technologii používanou pro 
individuální ochranu stromů ve městech. 
Její použití je velmi široké a díky intenzivní-
mu výzkumu v této oblasti se dále rozšiřuje. 
V  současné době se tato metoda používá 
jako ochrana proti širokému spektru dřeviny 
ohrožujícího hmyzu a hub. Do budoucna by 
mohla být taktéž uplatnitelná při výživě stro-
mů na nepříznivých stanovištích.
Jedná se o technologii, pomocí které se do 
transportních pletiv ošetřovaného stromu 
vpraví účinná látka (v případě ochrany vůči 
hmyzu systémový insekticid, u hub fungi-
cid, atd…). Tuto látku následně strom po-
mocí vodivých pletiv transportuje do všech 
svých orgánů. Díky tomu jsou všechny 
části ošetřené rostliny chráněny proti po-
škození, přičemž samotnou rostlinu látka 
nijak neohrožuje. Účinnost tohoto ošetření 
je (v závislosti na období aplikace a druhu 
dřeviny) jeden až dva roky. Poté musí být 
dřevina přeinjektována. Největší výhodou 
této technologie, oproti jiným typům apli-
kace ochranných látek, je vpravení účinné 
látky přímo do pletiv rostliny, díky tomu je 
použití ve městě naprosto bezpečné z  hle-
diska ohrožení lidského zdraví a  cílené 
pouze na konkrétní druhy dřeviny poško-
zujícího hmyzu a hub. A to při minimálním 
poškození samotného stromu. Do rostliny 
se navrtají dva až čtyři otvory velké 3,8 mm 
hluboké 4 cm, do kterých se vloží speciální 
ventil, jehož povrch je ošetřen fungicidem. 
Tento ventil zajistí, aby z rostliny neunika-
ly životně důležité látky, a zároveň umožní 
bezpečné vpravení účinné látky do vodi-
vých pletiv rostliny.

Tato technologie byla zakoupena v  roce 
v  roce 2013 fi rmou SAFE TREES, s. r. o., 
z  Itálie a  přivezena do České republiky. 
Zde byla podrobena testování na Mendlově 
univerzitě v Brně a 12. 7. 2014 byla poprvé 
v ČR použita v praxi při injektáži jírovcové 
aleje na nábřeží Míru v Českém Těšíně.

Životní cyklus H. fraxineus (Rozsypálek 2014)

Stromová injektáž
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V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

  Po-Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
  So 9.00 - 15.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz

   3. TÝDEN V ÈERVENCI

  13. 7. - 18. 7 . 2015
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Stavěli tesaři
V dubnovém čísle jsme si jako budoucí sta-
vebníci ujasnili, co a kde chceme postavit. 
Přepokládejme nyní, že pozemek který 
máme k dispozici, nebo který jsme si na zá-
kladě předchozích informací obstarali, je 
pro výstavbu vhodný a  přistoupíme k  dal-
šímu kroku. 
Zásada č. 2: Dobrá dokumentace, řádné 
doklady a  správně vyplněná žádost – zá-
klad úspěchu při jednání s úřadem 
Představu o  krásném bydlení v  úžasném 
rodinném domě nebo o  dílně, která zajistí 
mé rodině blahobyt, si dovede udělat jistě 
každý z  nás. Žijeme však ve společnosti, 
která pro jakoukoliv výstavbu stanovila 
pravidla (zákony), a ať se nám to líbí či ni-
koliv, musíme je dodržovat. 
V našem případě je hlavním předpisem sta-
vební zákon včetně jeho vyhlášek. A proto-
že každá stavba musí splňovat určité poža-
davky (napojení na komunikaci, zásobení 
elektřinou, pitnou vodou, odkanalizování, 
vytápění ap.), je nutné svěřit se do rukou 
odborníka – projektanta, který má s  pří-
pravou stavby nejen zkušenosti, ale také 
příslušné oprávnění. Jen tak budeme mít 
jistotu, že dům bude nejen hezký, funkč-
ní, nebude zbytečně drahý a splní všechny 
naše požadavky. 
Výběr projektanta je dnes záležitostí trhu. 
To znamená, že si jej můžeme sami vybrat. 
Obecné pravidlo pro výběru neexistuje, ale 
neuděláte chybu, když se na práci projek-
tanta poptáte v okolí, kdo má s kterým pro-
jektantem jaké zkušenosti. Dobře zpraco-
vaný projekt vám totiž usnadní projednání 
stavby s úřady a ušetří nervy, čas i peníze. 
Práce dobrého projektanta obvykle nekon-
čí odevzdáním projektu, ale týká se i  jeho 
projednání, případně dohledu nad realizací 
vlastní stavby.
Projektant také komunikuje se stavebním 
úřadem a  je schopen vám sdělit, jakým 
způsobem bude stavba povolována, neboť 
tato okolnost se zásadně odráží na rozsahu 
a  druhu dokumentace potřebné pro povo-
lení stavby. 
Vypracovaná dokumentace stavby se před-
kládá dotčeným orgánům, které hájí tzv. 
veřejný zájem (životní prostředí, doprava 
a p.), a po jejich připomínkování může ještě 
dojít k úpravám. 
Máme tedy dokumentaci, příslušné dokla-
dy, stanoviska dotčených orgánů, jdeme 
podat žádost o  povolení či jiné opatření, 
stanovené stavebním zákonem. 
Zde platí důležité pravidlo: Žádost se podá-
vá vždy na předepsaném formuláři a  musí 
být vyplněna odborně a správně. Proto není 

na škodu, když i  její vyplnění svěříme pro-
jektantovi, nebo jiné znalé osobě, která vý-
znam jednotlivých položek a kolonek vyplní 
správně a přiloží veškeré zákonem požado-
vané doklady a podklady. Tyto žádosti jsou 
k dispozici na webových stránkách městské-
ho úřadu nebo přímo na stavebním úřadu. 
Žádost podáváme bud ósobně v podatelně 
nebo poštou, případně elektronicky, pokud 
žadatel disponuje elektronickým podpi-
sem. Další dění je již na stavebním úřadu, 
který vaši žádost přijme a  ve smyslu pří-
slušných postupů ji projedná a  o  jednotli-
vých krocích vás bude písemně informovat. 
Pokud v průběhu projednávání bude třeba 
z vaší strany cokoliv doplnit, nutnost účast-
nit se místního šetření nebo ústního jedná-
ní, budete o této skutečnosti včas písemně 
informováni. 
I v tomto případě platí, že v případě nejas-
ností se lze vždy, nejlépe v úřední dny, o věci 
informovat osobně u stavebního úřadu. 

Ing. Josef Kotlaba, 
odbor výstavby a územního plánování

Úvěry z fondu 
rozvoje bydlení
Upozorňujeme zájemce o  získání zvý-
hodněných úvěrů z  fondu rozvoje bydlení 
Města Horažďovice na zvelebení obyt-
ných budov nebo bytů, že město vyhlásilo 
18.  června 2015 výběrové řízení na jejich 
poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřej-
něny na úřední desce a  na internetových 
stránkách města na adrese: http://www.
muhorazdovice.cz/muhd/
Žádost o úvěr se podává na závazném for-
muláři, který je k  dispozici na Finančním 
odboru MěÚ Horažďovice (číslo tel. 371 
430 550) nebo na internetových stránkách 
města ve složce formuláře pro podání – od-
bor fi nanční. 
Lhůta pro podání žádostí končí dne 24. srp-
na 2015 v 11 hod.

Ing. Marie Velková
vedoucí fi nančního odboru

ŠKOLY 

Křesťanská 
mateřská škola
TEN PRÁCHEŇSKÝ KOSTELÍČEK, 
KOLEM NĚHO ČERNÝ LES… 
A je to tu. Ani jsme se nenadáli a  je tu ko-
nec školního roku. Právě na poslední měsíc 
jsme si ve školce nechali téma, které je nám 
všem nesmírně blízké. „Poznáváme naše 
město a okolí“. A protože je nejlepší prožít 
všechno všemi smysly, nasadili jsme bato-
hy a  vyrazili. Na Ostrov, na okružní pro-
cházku městem a na Prácheň. Úplně nejvíc 
si procházky zapamatovaly naše nohy, ale 

nikdo cestu nevzdal. Když nám docházely 
síly, zazpívali jsme si a hned se nám pocho-
dovalo veseleji. Vydali jsme se i  za hradby 
našeho města, a  to poslechem Smetanovy 
skladby Vltava a jejím výtvarným ztvárně-
ním. Představovali jsme si pramínky vody, 
které sílí v mohutnější tok, na jehož břehu 
se koná veselá svatba, o  něco dál tančí za 
svitu měsíce Rusalky. Mohutný proud řeky 
burácí spolu s bouří nad hladinou, vtéká do 
stověžaté matičky Prahy a končí soutokem 
Vltavy a Labe.
V  duchu historie našeho města se nes-
lo i  rozloučení se staroušky v  penzionu. 
Broučkové je překvapili pověstí o  propad-
lém zvonu na Práchni v  podání „babičky 
Pepičky,“ která ji přišla vyprávět. Společně 
si pak zvony vybarvili, a  aby jim šla práce 
jaksepatří od ruky, nechyběl zpěv prácheň-
ských písniček. Jako vydařený hodnotí 
Broučci svůj výlet do Hoslovického vod-
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ního mlýna. Bylo co poznávat, prohlížet 
i  zkoumat a  obdivovat, to když nám pan 
mlynář Jaroslav vyprávěl pohnutou histo-
rii mlýna a jeho obyvatel a provázel celým 
areálem a vysvětloval, jak to tenkráte bylo, 
jak se co dělalo. Víme nejen, jak se mlelo 
obilí na mouku, pekl chléb, ale třeba i dojily 
kozy. Víme, jak vypadá cep a  jak se s  ním 
mlátilo obilí – nejlépe při písničce – Jsou 
mlynáři chlapy, chlapy… 
A  co jsme zažili v  uplynulém měsíci? Na-
příklad pasování předškoláků na školáky. 
Důstojným krokem mezi nás vkráčel rytíř 
s  krásnou dámou, pohovořil s  našimi ma-
lými rytíři a dámami o tom, čím by jednou 
chtěli být, a pak už přišla slavnostní chvíle, 
kdy je svým mečem pasoval na školáky. 

Také bychom rádi poděkovali ZŠ Komen-
ského Horažďovice za pozvání na oslavu 
Mezinárodního dne dětí, kterou měli vý-
borně připravenou. Děti s podporou a leh-
kou dopomocí „velkých osmáků“ zvládly 
všechny disciplíny a  do školky si odnášely 
plno zážitků a něco na zoubek. 
A  než nastane úplný konec školního roku, 
čeká nás cyklovýlet předškoláků na špič-
ku Ostrova, návštěva zámku ve Vimperku 
s programem „ Zahradník“, spaní ve škol-
ce, kam za námi dorazí bílá paní a my si spl-
níme bobříka odvahy a na závěr rozloučení 
v kostelíčku, spojené s poděkováním a přá-
ním šťastných návratů. 
Naše duhová škola bude uzavřena v měsíci 
červenci a veselý cvrkot se do ní vrátí opět 
se začátkem srpna. 

Přejeme vám všem prázdniny a dovolené 
plné sluníčka a pohody. A kdybyste náho-
dou nevěděli, co s volným časem, vezmě-
te batůžek a  vydejte se na procházku po 
našem prácheňském kraji – opravdu to 
stojí za to…
Za křesťanskou mateřskou školu
Lucie Listopadová, Bc. Jaroslava Panušková 

a Mgr. Alena Průchová
Kolektiv KMŠ

Mateřská škola 
Na Paloučku
STŘÍPKY Z PALOUČKU
Už je to tady, přichází konec školního roku. 
Naše školka ještě prázdniny nemá, pro děti 
bude v provozu celý měsíc červenec. V uply-
nulém období jsme zažili mnoho hezkých 
chvil. Poznali jsme, jak je hezké a přínosné 
spolupracovat s  kamarády z  dalších škol. 

Navštívili nás děti a  pedagogové ze ZUŠ, 
a  to hned několikrát. Nejprve nás přišli 
navštívit se svým hudebním programem. 
Měli jsme radost, když jsme mezi malými 
umělci poznali kamarády, kteří navštěvo-
vali v minulosti naši školku. Další návštěva 
po sobě zanechala stopu na chodbách naší 
školky. A je na co se dívat. Na chodbě vznikl 
podmořský svět, který výtvarně ztvárnily 
děti pod vedením své vynikající paní uči-
telky. Byla radost pozorovat děti při jejich 
výtvarném počínání. Kdo by chtěl toto dílo 
vidět, může se přijít podívat. 
Celý rok byla naše školka zapojena do sou-
těže ve sběru potravinářského hliníku. Prv-
ní tři místa obsadily třídy naší školky. Jsme 
moc rádi, že se tato soutěž každým rokem 
vyhlašuje. My v ní nevidíme pouze zisk za 
pěkné umístění, ale především možnost, 
jak děti, a nejen je, zapojit do třídění odpa-
dů. Tato soutěž je přínosem i  v  tom, že se 
zapojují další a  další členové rodin a  zná-
mých, a tak dochází i touto formou k určité 
komunikaci, i když to tak nevypadá. Děku-
jeme paní inženýrce Vachuškové za organi-
zaci celé soutěže.

Ani o prázdninách nebude školka zahálet. 
Musíme o ni také pečovat. A tak dojde k vý-
měně vnitřních dveří v  prvním pavilonu 
a  dále by měl být opraven chodník, který 
vede od druhého pavilonu k Loretské ulici.
Tento příspěvek je zřejmě posledním, který 
jsem napsala na stránky Horažďovického 
obzoru za školku Na Paloučku. V srpnu to 
bude 17 roků, kdy jsem do mateřské ško-
ly, která ještě nenesla název Na Palouč-
ku, vstoupila jako ředitelka. Za tu dobu se 
událo mnohé. Škola se rozrůstala, moder-
nizovala, rekonstruovala. Za tu dobu jsem 
spolupracovala s  mnoha kolegyněmi, tře-
mi pány starosty a jednou paní starostkou, 
s  paní Kodýdkovou, která je skutečným 
odborníkem, s vždy ochotnými technický-
mi službami, a také s několika dalšími ředi-
teli a ředitelkami dalších škol ve městě. Po 
těchto myslím si „ plodných“ letech z  ma-
teřské školy odcházím na jiné pracoviště. 
Chtěla bych poděkovat všem těm, kteří mě 
v  práci podporovali a  pomáhali mi. Zpět-
nou vazbou pro mou práci byly spokojené 
děti a rodiče, kteří tím, že s mateřskou ško-
lou spolupracovali, podporovali své děti. 
Děkuji rodičům, se kterými jsem se setká-
vala ve třídě Berušky. Naše společné rozho-
vory vždy přinášely řešení, která posouvala 
děti správným směrem.
Paloučku přeji mnoho hezkých chvil, šťast-
né děti a spokojené rodiče.

Mgr. Marie Sládková 

ZŠ Komenského
MLADÝ ZÁCHRANÁŘ
Ve středu 27. 5. 2015 se konala soutěž 
„Mladý záchranář“. Je to akce, na které 
jsme pravidelnými soutěžícími.
Letos se nám nahlásilo 33 zájemců, z nichž 
jsme bohužel museli „vygenerovat“ pou-
hých 6 družstev po čtyřech dětech, takže 
dnes se do zápolení pustilo 24 zdravotníků 
z naší školy. 
Úspěch byl veliký, protože se nám podaři-
lo získat 1. a 3. místo, takže 8 dětí mělo na 
konci dne „placky“ na krku. 
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Příprava na akci byla velice náročná, schá-
zeli jsme se nejen ve škole, ale děti se muse-
ly učit i doma, a dokonce musely docházet 
brzy ráno na školní zdravotnický kroužek. 
Témata byla například 1. pomoc, přená-
šení zraněného, vybavení jízdního kola, 
dopravní situace a značky, hasicí přístroje, 
varovné signály, volání na tísňovou linku, 
a  také písemné testy, které byly náročné 
v  tom, že každý musel odpovídat sám za 
sebe. Největším problémem našich druž-
stev byla zdravověda, v níž jsme měli nejví-
ce trestných bodů. Děti navíc soutěžily i ve 
výtvarné soutěži a kreslily obrázek na téma 
záchranné složky. 
Nejkrásnější výtvor namalovala Katka 
Denková ze ZŠ Pačejov a jako cenu si domů 
odnášela nádherný hasičský dort.
Z  úspěchů našich dětí máme všichni ve 
škole velikou radost, ale ještě víc nás těší, 
že mají takový zájem učit se něco nového 
a chuť soutěžit. A zrovna v této soutěži ne-
šlo jen o medaile, ale naučit se něco nového, 
co bude dětem prospěšné v běžném životě. 
Vždyť nikdo neví, kdy bude muset posky-
tovat první pomoc, hasit požár nebo volat 
na tísňovou linku. Takže i  soutěžící, kteří 
si domů neodnesli medaili, mohou na sebe 
být pyšní, protože udělali něco navíc hlav-
ně pro sebe.
V závěru akce se nám předvedli policisté se 
cvičeným psem, hasiči z  Horažďovic a  ze 
Švihova se svým útokem, vojáci, záchra-
náři a další integrované složky. Asi největší 
ohlas mezi dětmi měla hromada pěny, do 
níž se mnozí i  v  chladném počasí vrhali 
a byli úplně mokří. 
Moc děkujeme všem našim soutěžícím, 
děkujeme za vzornou reprezentaci školy 
i  města, protože 1. a  2. družstvo pojede 
příští školní rok do Plzně na krajské kolo. 
Také děkujeme panu Františku Chalušovi 
z  Týnce, který ve svém volném čase pro-
školil děti v  první pomoci. Velký dík všem 
pořadatelům za celý krásný den, který se 
velice vydařil.
Pořadí: 
1. ZŠ Komenského HD (Jan Reidl, Adam 
Faltys, Sabina Hejpetrová, Veronika Ša-
fandová)
2. Šafránkova ZŠ Nalžovské Hory 
3. ZŠ Komenského HD (Anna Kotišová, 
Petr Noha, Šárka Jindřichová, Zuzana Ho-
lečková)

Jiřina Stichenwirthová
ZŠ Komenského Horažďovice

ATLETKY ZE ZŠ KOMENSKÉHO 
HORAŽĎOVICE DOVEZLY 
ZE STŘÍBRA STŘÍBRO! 
Jak jsme již zde psali v  minulém vydá-
ní, 6.  5. se našim dívkám podařilo vyhrát 
1.  místo v  okresním kole atletické soutěže 
Pohár rozhlasu.

19. 5. 2015, v úterý, se vydalo 10 statečných 
sportovkyň ranním vlakem v 5.40 hod z Ho-
ražďovic směrem na Plzeň a dále do Stříbra 
na krajské fi nále. Cílem byl atletický stadion 
Baník, který leží na druhé straně města. Na-
štěstí nám ani jeden vlak neujel, a dokonce 
jsme stihli autobus MHD, který nám ušetřil 
více než 3 km pěší cesty na stadion.
Celým dnem nás provázelo příjemné po-
časí. Všechny disciplíny probíhaly hladce 
a  úspěšně. Ale to, co nás čekalo na konci 
celé soutěže, by nás nenapadlo ani ve snu.
Naše závodnice vybojovaly stříbrné me-
daile a k tomu nádherný pohár za 2. místo 
v  Plzeňském kraji. Je to pro nás obrovský 
úspěch, všichni si toho moc vážíme a  dív-
kám děkujeme za reprezentaci naší školy 
a celého města Horažďovice. 
Cestou domů jsme se svezli pendolinem, 
což bylo příjemné zakončení náročného 
sportovního dne. Oslava byla veselá a chut-
ná. Naše Centrum sportu věnovalo jako 
odměnu pro dívky pizzu a  zmrzlinu podle 
jejich přání.

Jiřina Stichenwirthová, 
ZŠ Komenského Horažďovice

Složení družstva: 
Králová Anna
Králová Julie
Metličková Barbora
Reindlová Veronika
Šafandová Tereza
Slepičková Jolana
Kalčíková Valentýna
Šedivá Kateřina
Škantová Simona
Bartoňová Tereza

ZŠ Blatenská
IT´S A LONG WAY… ANEB ANGLIE 2015
Už od začátku roku se těšíme na den, kdy 
odjedeme do Anglie.
14. května – den první – UŽ JE TO TADY! 
Žáci osmých a  devátých tříd nasedají do 
dvoupatrového autobusu, plni nadšení 
a  očekávání. Přes Německo, Holandsko, 
Belgii a Francii přes kanál La Manche, dal-
ší den už v Anglii. 

Den druhý – rozespalí a  unavení jsme se 
v  ranních hodinách přivítali s  Londýnem 
procházkou podél řeky Temže. Před poled-
nem, kdy už jsme nabití energií kráčeli po 
Londýně, začalo svítit i  sluníčko. Londýn 
nám představil svou krásu nejen pohád-
kovým mostem Tower Bridge, ale i neuvě-
řitelným výhledem z  katedrály sv. Pavla. 
K  večeru se nás ujaly anglické rodiny, ve 
kterých jsme uplatnili svou angličtinu. 
Den třetí – směr Stratford nad Avonou 
– rodiště Williama Shakespeara. Díky ná-
vštěvě Shakespearova muzea a kostela, kde 
je pochován, jsme se zamysleli nad jeho 
dílem a  životem. Tentýž den jsme poznali 
jeden z nejkrásnějších středověkých hradů 
Anglie – Warwick. Počasí nám přálo, a tak 
jsme odpočívali v trávě. Poslední zastávkou 
dne byl Oxford, kde jsme konečně viděli 
univerzitní budovy.
Den čtvrtý – Salisbury. Zde jsme si nakou-
pili tradiční anglické dobroty. Dozvěděli 
jsme se, že ač je to menší město, říká se mu 
„city“, a  to proto, že zde sídlí biskupství. 
Po prohlídce gotické katedrály s  nejvyšší 
věží Anglie jsme se vydali na prehistorické 
místo – Stonehenge, které nás nejvíce zají-
malo. Den jsme ukončili prohlídkou lázeň-
ského města Bath. 

Den pátý – jako by to Anglie tušila, že dnes 
je ten den, kdy odjíždíme, a dala nám to na-
jevo deštěm. Začali jsme u hradu Windsor. 
Potom přišlo to, na co jsme se nejvíce tě-
šili – muzeum voskových fi gurín Madame 
Tussauds, kam jsme cestovali londýnským 
metrem. Každý si přišel na své, od hororu 
přes jízdu historií Anglie, až po ty nejzná-
mější celebrity. Na večeři jsme přijeli na Pi-
ccadilly Circus, v  jeho blízkosti se nachází 
čínská čtvrť Soho, kde si mnozí pochutnali 
na vybraných asijských specialitách. S An-
glií jsme se rozloučili poslední procházkou 
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kolem řeky Temže a dokončením prohlídky 
pamětihodností – zvon Big Ben v Alžběti-
ně věži, domy parlamentu, Westminster 
Abbey a mnoha dalších. Po posledních fot-
kách s  obřím kolem London Eye jsme na-
stoupili do autobusu a opět přes Eurotunel 
jeli zpět do naší vlasti. 
Děkujeme za zpříjemnění pobytu v  Anglii 
milé průvodkyni Elišce Weigelové a paním 
učitelkám Mgr. Petře Novákové a Mgr. Ma-
rii Zahálkové. 
Nakonec bychom si dovolili malé srovná-
ní Anglie a  České republiky, ke kterému 
jsme dospěli během několika dnů stráve-
ných v  cizině. Myslíme si, že na naši čes-
kou kuchyni můžeme být právem pyšní. 
V  Londýně, kde žije i  mnoho černochů, 
jsme potkávali samé upravené lidi, každý 
druhý pán nosil oblek a kravatu. Angličani 
nešetří omluvami a  slušnostmi, nešli jsme 
po chodníku, kde by nezaznělo „Sorry“ či 
„Excuse me“. Velmi dobře se nám naku-
povalo v  „Poundlandu“ neboli „Libráku“, 
kde je vše za jednu libru, či v obchodě s ob-
lečením „Primark“, ve známe londýnské 
Oxford Street. Jídlo je tam však dražší, nad 
cenou jsme někdy jen kouleli očima. 
Na anglický život by si zkrátka každý zvy-
kal jinak dlouho, ale máme pocit, že většina 
z nás by si nakonec zvykla.
Za účastníky zájezdu: Magdaléna Mudrová, 

Simona Vaňková a Marco Simič – žáci 9. B

ČESKO-NĚMECKÝ VÝLET
Týden v chatkách živlů
V pondělí 13. dubna jsme s žáky 8. tříd vy-
razili na týdenní pobyt do německého Wild-
niscampu ležícího uprostřed Národního 
parku Bavorský les. Tento pobyt nám zpro-
středkovalo envicentrum PROUD v Ho-
ražďovicích v rámci projektu č. 278, OP Cíl 
3. Žáci se nemohli dočkat, až uvidí zvláštní 
tematické chatičky, ve kterých budou bydlet. 
Když se před námi otevřel onen „Kemp v di-
vočině“, všichni jsme okamžitě byli nadšeni 
unikátností tamních staveb a  krásným vý-
hledem na horu Falkenstein. 
V úterý nás čekal projektový den. Žáci měli 
vypracovat svůj vlastní projekt týkající se 
národního parku nebo přírody. Hráli jsme 
mnoho her uprostřed lesa, počasí nám přá-
lo, a tak jsme v přírodě zůstali až do večera. 
Po setmění nás čekala dobrodružná noční 

výprava po okolí. Ve středu jsme se vydali 
na celodenní výlet do nedalekého infor-
mačního střediska Haus zur Wildnis. Pro-
šli jsme močálem a údolím hadů, navštívili 
jsme bobří lokalitu na potoce Kolbersbach 
a  místní ZOO v  divočině. Vystoupali jsme 
na rozhlednu, mohli jsme si vyzkoušet 
interaktivní panely, poslouchat hudbu, 
koupit si suvenýr nebo se občerstvit. Při 
zpáteční cestě jsme se dokonce opálili. 
Ve čtvrtek se dokončovala práce na pro-
jektech. Ve čtyři hodiny odpoledne každá 
skupinka prezentovala svůj projekt ostat-
ním. Vznikla velkolepá díla, jako například 
miniatury chatiček, vodní mlýn, kůrovec, 
lávka s  lavičkou nebo lesní lůžko. Všech-
ny výtvory se povedly a každý sklidil velký 
úspěch a náležitý aplaus. 
V pátek ráno přišlo na řadu srdečné loučení 
se všemi vedoucími a lektory. Poté jsme se 
pěšky vydali voňavým lesem do Bavorské 
Železné Rudy. Navštívili jsme zde muzeum 
a dozvěděli se mnoho zajímavého o netopý-
rech. Do našich domovů jsme se vrátili tro-
chu unavení, ale zároveň obohacení o nové 
zážitky, plní nadšení a radosti. 

Mgr. Zdeňka Zemenová 

ZUŠ Horažďovice 
Tak a  je to tady. Skončil další školní rok 
a  nastávají dlouho očekávané prázdniny. 
Skončila další etapa života naší ZUŠky, 
a proto je čas na malé ohlédnutí. 
V  posledních týdnech školního roku jsme 
absolvovali několik velmi zajímavých akcí. 
V  průběhu měsíce května žáci výtvarného 
oboru docházeli do MŠ Na Paloučku, kde 
dostali prostor k malování na zeď ve spojo-
vací chodbě mezi oběma pavilony. Vznikla 
tak nádherná dekorace, na které se podílely 
převážně mladší děti našeho VO. Věříme, 
že jejich práce bude ještě dlouho dělat ra-
dost všem dětem z výše uvedené školky.
Ve středu 27. 5. se v Městském muzeu Ho-
ražďovice v  plné parádě předvedly absol-
ventky hudebního oboru. Všechna děvčata 
podala výborné výkony na samé hranici 
svých možností a  důstojně tak zakončila 
první stupeň základního studia na ZUŠ. 
V úterý 16. 6. se v hotelu Prácheň konal zá-
věrečný koncert letošního školního roku. 
V  průběhu koncertu si každý mohl vybrat 
svůj oblíbený žánr. Od dechovky a lidových 
písní jsme se přes moderní písně, klasickou 
hudbu a country dostali až k metalu. Mohli 
jsme vidět mnoho zajímavých hudebních 
uskupení i  skvělých sólových vystoupení. 
Troufám si říci, že kdo tam nebyl, tak o mno-
ho přišel. Všem účinkujícím ještě jednou dě-
kuji za nádherný hudební zážitek.

Před pár dny k nám dorazila výborná zpráva 
z  Lidic, kde v  rámci 43. mezinárodní dět-
ské výtvarné výstavy byly oceněny a čestné 
uznání získaly Pavlína Buriánková a Kristý-
na Větrovcová. Oběma děvčatům gratuluje-
me. Jedná se o krásný úspěch, neboť konku-
rence byla veliká. Celkem se sešlo více než 
21 tisíc prací od dětí ze 71 zemí světa.
Celý letošní školní rok byl protknut velkým 
množstvím vystoupení pro veřejnost, akcí 
pro další instituce ve městě, soutěží či akcí 
pro naše žáky. Celkem jsme uspořádali 
nebo se zúčastnili více než 45 takových 
akcí. Je to velké číslo s  ohledem na počet 
týdnů školního roku. Všem dětem tímto 
děkuji za skvělou reprezentaci školy a pře-
ji jim krásné prázdniny plné sluníčka, aby 
načerpaly mnoho sil a získaly další chuť do 
práce v  naší ZUŠce. Vám všem, milí čte-
náři, pak jménem celého pedagogického 
sboru ZUŠ Horažďovice přeji krásnou do-
volenou a mnoho klidných, krásných a pří-
jemně prožitých letních dní.
Zároveň děkuji všem pedagogům za jejich 
skvěle odvedenou práci. Nejedná se jen 
o  přímou práci s  dětmi při hodinách, ale 
jak jsem již uvedl, absolvovali jsme velké 
množství akcí, které také stojí mnoho času 
a  sil. V  takových chvílích se ukázala síla 
tohoto skvělého kolektivu. Všichni táhli 
za jeden provaz, a  když bylo potřeba, tak 
zatáhli ještě víc. Také jim přeji, aby během 
léta načerpali mnoho sil a inspirací do no-
vého školního roku. Již nyní se velmi těším 
na další spolupráci a  všechny nové výzvy, 
které nás čekají. Vážím si toho, že mohu 
s takovými kolegy pracovat.

Krásné léto všem přeje Mgr. Martin Petrus, 
ředitel ZUŠ Horažďovice

Studentské 
minipodniky 
na Střední škole 
Horažďovice

Propagační výtvarníci a cukráři ze Střední 
školy v Horažďovicích si v rámci projektu „ 
Studentské minipodniky na SŠ v  pěti kra-
jích“ založili fi ktivní kapitálové obchodní 
společnosti. Fiktivní společnosti vznikly 
v polovině února, mezi sebou jsme si zvolili 
ředitele a  zástupce společností, kteří dále 
rozhodli o  obsazení dalších funkcí. Jed-
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nohlasně jsme odsouhlasili názvy našich 
fi rem, a to Creative girls, s. r. o., a Cukrárna 
pro mlsné jazýčky, s. r. o. Obě fi rmy sídlí 
v Horažďovicích.
Museli jsme podniknout všechny kroky pro 
úspěšné založení, poté jsme vypracovali 
podnikatelské plány a  postupně pronikali 
do skutečného chodu podnikání. K  tomu 
nám hodně pomohly zkušenosti úspěšných 
podnikatelů, které jsme navštívili v  rámci 
exkurzí. Prohlédli jsme si například Mlýn 
a krupárnu Mrskoš, Mlýn Brabec, Zámec-
kou cukrárnu, Dragon Press Klatovy a prá-
ce Miroslava Vondrušky, výtvarníka a pís-
momalíře. Ač jsou naše nové společnosti 
fi ktivní, v žádném případě nás to nezastaví! 
Začínáme trochu tušit, co nás čeká a nemi-
ne. Pravděpodobně skončíme v  červených 
číslech! Poznatky, které jsme získali, jsou 
k nezaplacení. Podnikání není jednoduché 
a je důležité mít dostatečné vzdělání a zku-
šenosti k tomu, abychom se na přesyceném 
trhu úspěšně uplatnili.

Nikol Sladká
žákyně 2. ročníku oboru propagační výtvarník

Vstupte do PROUDu…
V  sobotu dne 25. 4. 2015 bylo v  Nábřežní 
ulici slavnostně otevřeno Envicentrum 
Podbranský mlýn. Tento objekt nově pone-
se název PROUD – tedy výraz postihující 
polohu u  řeky i  neobvyklé metody výuky 
přírodních věd. 
Slavnostní otevření PROUDu doprovodi-
li svými přáními k  úspěšné činnosti Ing. 
Václav Štekl, radní Plzeňského kraje pro 
životní prostředí, dále vedoucí odboru 
školství, mládeže a sportu JUDr. Jaroslava 
Havlíčková či zástupce projektového part-
nera p.  Lukas Laux – vedoucí ekologické 
výchovy Správy Národního parku Bavor-
ský les. Otevírání se zúčastnil současný 
starosta města Ing. Michael Forman i  bý-
valý starosta Mgr. Karel Zrůbek, který stál 
u  zrodu myšlenky vybudování envicentra. 
Úvodní slovo pronesl i horažďovický rodák 
Mgr. Jiří Kulich, který je jedním z předních 
průkopníků ekologické výchovy a  vzdělá-
vání v  ČR. Hlavní zájem patřil ale samot-
nému domu, místní i  přespolní se po pře-
střižení pásky s  pochopitelnou zvědavostí 
vrhli na průzkum nových interiérů budovy, 

kterou dlouhá desetiletí znali jen jako rui-
nu. Nový tým PROUDu připravil „den ote-
vřených dveří“, kdy na mnoha místech nové 
budovy i na přilehlém poloostrově byly k vi-
dění různé vzdělávací či sportovní aktivity 
pro děti i dospělé, nechyběly stánky infor-
mující o šetrném zahradničení, aktuálních 
dotacích na zateplování budov nebo zdravé 
výživě. Děti prozkoumávaly život v  řece 
i život v jogurtu pomocí nových mikrosko-
pů, pletly náramky z vlny či měřily spotře-
bu energie různých domácích spotřebičů. 
Slavnostní den byl zakončen koncerty ka-
pel Volkmen a Jelen v zámeckém parkánu. 
V pondělí po akci již na dveře PROUDu za-
klepaly děti z bavorského Zwieselu.

NĚCO MÁLO O PROUDU…
Jedná se o  nové pobytové centrum ekolo-
gického vzdělávání sloužící primárně pro 
vícedenní výukové pobyty žáků základních 
a  středních škol. Zkratka „envi“ v  názvu 
odkazuje na anglický výraz „environmen-
tal“ ve smyslu environmentalistiky, tedy 
vědního oboru na pomezí přírodních a hu-
manitních oborů, zabývající se problemati-
kou životního prostředí. „Envi“ tak symbo-
lizuje tematické zaměření činnosti centra, 
jehož cílem je vzdělávání, výchova a osvěta 
směřující k  získání znalostí, které vedou 
k  pochopení širších souvislostí ve vztahu 
člověka a přírody a následně k osvojení še-
trného a  odpovědného přístupu k  přírod-
ním složkám i lidem v okolí. 
Envicentrum se nachází v nově zrekonstruo-
vaném objektu historického mlýna pod hra-
dební brankou (odtud Podbranský…), říká 
se mu také mlýn pod Kocourem, v minulosti 
nesl název Miňovský. Centrum disponuje 

pokoji s ubytovací kapacitou 34 osob, vlastní 
kuchyní, laboratorně-badatelskou a  multi-
mediální učebnou i odpočinkovými prosto-
rami. Dále má zařízení k  dispozici veškeré 
vybavení potřebné pro průzkum přírody 
včetně sousedící Otavy. Vlastní stravování 
se cíleně zaměřuje na netradiční a  zdravé 
vaření z regionálních zdrojů. 
Rekonstrukce budovy i  zahájení činnos-
ti včetně pilotní výuky je fi nancováno 
z  Operačního programu mezinárodní 
spolupráce ČR – Svobodný stát Bavorsko 
2007– 2013. Projekt byl zahájen v  září 
2012, jeho celkové náklady dosáhnou cca 
25 mil. Kč, přičemž vlastní rekonstrukce 
budovy vyšla na 14, 3 mil. Kč. Za architek-
tonickým návrhem a  projektováním stojí 
ATELIÉR  25, s. r. o., technický dozor in-
vestora realizoval Ing. Petr Meduna a sta-
vební práce provedla pačejovská stavební 
fi rma STAFIS-KT, s.  r.  o. Zbylé výdaje 
z  celkové ceny projektu pokryly osobní 
náklady, interiérové a  výukové vybavení 
a především pilotní výuku. Pilotní výukou 
rozumíme uskutečnění 10  týdenních po-
bytových kurzů a  10  celodenních terén-
ních exkurzí – uvedené aktivity se odehrá-
ly zčásti u  nás, zčásti pak u  projektového 
partnera, kterým je Národní park Bavor-
ský les, přesněji pak jeho pobytové cen-
trum Wildniscamp pod Falkenštejnem. 
Pro úplnost zbývá dodat, že 85 % nákladů 
je fi nancováno z  operačního programu, 
a  pochází tedy z  bavorských zdrojů, 5 % 
hradí Ministerstvo pro místní rozvoj coby 
český národní orgán Cíle 3, zatímco kofi -
nancování programu ve výši 10 % je zajiš-
těno z rozpočtu Plzeňského kraje, který je 
zřizovatelem Domu dětí a mládeže Horaž-
ďovice – investora projektového záměru. 
Bezprostředním výsledkem přeshraniční 
spolupráce jsou, kromě rekonstruované 
budovy, v jarních měsících proběhlé týden-
ní pobyty pěti českých tříd v  Bavorském 
lese a pěti bavorských tříd v Horažďovicích 
či série jednodenních exkurzí situovaných 
do krajiny horního Pootaví a NPŠ. Pobytů 
ve Wildniscampu se zúčastnily mj. školy 
z  Horažďovic, Chanovic či sušické gym-
názium, do envicentra pro změnu přijely 
třídy z  Neunburgu, Grafenau, Mengkofe-
nu, Zwieselu či Regenstaufu. Část z bavor-
ských škol využila pobytu v Horažďovicích 
k setkání se svou českou partnerskou ško-
lou. Jednodenních exkurzí se pak zúčastni-
ly školy z regionu celého Pošumaví.
Vážení a  milí čtenáři, i  v  budoucnu vás 
budeme na stránkách Horažďovického 
obzoru informovat o  dění v  PROUDu. 
Kromě naplňování role partnera škol ve 
vzdělávání se chceme stát místem, kte-
ré svým zaměřením na ekologické výzvy 
dnešního světa přinese i nové podněty do 
života Horažďovic. A  aby skutek neutek, 
držíce se hesla „mysli globálně, jednej 

Envicentrum

Envicentrum před rekonstrukcí
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lokálně“ – během jarních pobytů zasadili 
bavorští žáci podél cest v okolí Horažďovic 
15 ovocných stromů do obnovovaných ale-
jí. Během podzimu budou následovat další 
aktivity, o jejichž konání vás budeme včas 
informovat. 
V  nejbližší době si vás dovolujeme před-
běžně pozvat na tematickou akci, kterou 
bude přednáška či panelová diskuse na 
téma Mosty mezi přírodou, vírou, vzdě-
láním a výchovou. Akce proběhne v rámci 
oslav Jmenin města ve čtvrtek 23. červen-
ce a  k  účasti se zavázal mj. teolog, peda-
gog a přednosta Ústavu etiky na 3. Lékař-
ské fakultě UK v Praze pan Marek „Orko“ 
Vácha. 
Úspěšný vstup do letních prázdnin přejí 

Pavel Štorch a Tomáš Pollak.

SPOLKY 

Kroužek  
mladých hasičů
Mladí hasiči měli poslední měsíc akcemi 
doslova nabitý. V  sobotu 23. 5. se konala 
okresní soutěž Plamen 2015 v Nýrsku. Zde 
se podařilo velmi dobře zúročit celoroční 
poctivý trénink a  dosáhnout maximální-
ho úspěchu v  podobě 1. místa v  kategorii 
„mladší“ s postupem do krajského kola (po 
41 letech, naposledy 1. místo v  okr. kole 
v roce 1971). Družstvo starších vybojovalo 
proti silné konkurenci 10. pozici.
 V  sobotu 30. 5. se mladý hasič Jan Sluka 
zúčastnil krajské soutěže jednotlivců v ka-
tegorii „dorost“ a  obsadil krásné 4.  mís-
to. Krajské kolo soutěže Plamen 2015 se 
uskutečnilo 13.–14. 6. v  Trnové u  Plzně. 
Soutěž v  krajském kole probíhá celý ví-
kend a  zahrnuje obsah podzimní i  jarní 
části okresní kola (štafeta 4×60m, štafeta 
CTIF, útok CTIF, štafeta požárních dvojic, 
závod požárnické všestrannosti a  králov-
ská disciplína požární útok). Celý víkend 

bylo krásné a  velmi horké počasí, avšak 
v  sobotu odpoledne nás zchladila bouřka, 
takže disciplína závod požárnické vše-
strannosti musela být zrušena. Síly druž-
stev byly velmi vyrovnané a  nakonec nám 
těsně (o  půl sekundy) uniklo nejen 3., ale 
dokonce i 2. místo. I když se našim mladým 
hasičům nepodařilo obsadit medailovou 
pozici, výsledné 4. místo v  krajském kole 
je vynikající výsledek! Náš veliký dík patří 
členům SDH Horní Bříza, zejména panu 
„Oskarovi“ Kaplanovi a paní Kaplanové za 
zajištění skvělého ubytování a  panu Jaro-
slavu Fránovi za zastávání funkce strojníka 
při požárním útoku. 
Zatímco družstvo mladších bojovalo o me-
daile v Trnové u Plzně, družstvo starších se 
vydalo na pěší výlet a navštívilo dětský den 
v Hejné. Na závěr hasičského roku si všich-
ni mladí hasiči zaslouží velkou pochvalu za 
spoustu hodin náročného tréninku a krás-
né výsledky v okresní i krajské soutěži.

Lucie Krohová

Velká gratulace
V  uplynulých dnech se dožila významné-
ho životního jubilea 100. narozenin naše 
nejstarší členka, paní Andulka Šamanová. 
V  horažďovickém souboru působí od ne-
uvěřitelného roku 1936 a  ještě před deseti 
lety s úspěchem vystoupila na místním je-
višti, aby při 160. výročí založení divadelní-
ho spolku připomněla svou nejslavnější roli 

– Babičku ze stejnojmenné hry B. Němco-
vé, kterou ztvárnila v roce 1985.
Paní Šamanová v současné době žije v Do-
mově pro seniory v  Újezdci u  Klatov a  je 
stále svěží a vitální dámou, která se zajímá 
o veškeré dění vedle sebe. Žádný den nevy-
nechá luštění křížovek, na které si pořád 
ještě vystačí bez brýlí. Její elán, životní op-
timismus a  neskutečný entuziasmus jsou 
opravdu obdivuhodné.
Po jejím boku jsme prožili mnoho neza-
pomenutelných chvil na jevišti i  mimo něj 
a  všichni na ty tisíce střípků zážitků rádi 
vzpomínáme.
Nedávno také oslavil své velké životní jubi-
leum další nestor horažďovických „prken“, 
pan František Michálek. Další důkaz toho, 
jak báječně člověk může vypadat ve svých 
devadesáti letech. 

Pan Michálek je členem ochotnického sou-
boru od roku 1956 a od té doby s úspěchem 
zahrál desítky nezapomenutelných rolí, 
které se navždy vryly do paměti mnoha 
diváků. Snad jako nejvýznamnější připo-
meňme jeho úlohu starého vodníka Ivana 
z  Jiráskovy Lucerny, kterého za svůj život 
ztvárnil několikrát.
Oběma jubilantům jsme popřáli osobně, 
ale přesto bychom chtěli ještě jednou vy-
užít této možnosti a  znovu pogratulovat 
k jejich významných životním výročím. Zá-
roveň znovu děkujeme za tisíce hodin času, 
nadšení, zápalu a sil, které za ta dlouhá léta 
horažďovickému divadlu věnovali, za jejich 
přátelství a  velikou kolegialitu, která pro 
nás zůstává nezapomenutelnou. Moc si 
jejich práce a  nadšení pro naši společnou 
vášeň vážíme a nikdy nezapomeneme těch 
mnoha let, které jsme spolu prožili.
Do dalších let Vám, drazí kolegové a kama-
rádi, přejeme mnoho zdraví, úsměvů, spo-
kojenosti a  radostí z  každého dne! Máme 
Vás oba moc rádi a i když už na jeviště spolu 
s námi nevystupujete, navždy zůstáváte jed-
ni z nás! Těmi blázny „z bandy kašparů“…!!!

TYJÁTR Horažďovice



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 6/2015 | 14

Prázdniny se blíží
Blíží se konec června a  nám – stejně jako 
našim dětem a vnoučatům – se blíží prázd-
niny. Během července a  srpna totiž větši-
nou nezkoušíme a  nevystupujeme. Zato 
za minulé dva měsíce jsme absolvovali 
několik velmi rozmanitých koncertů. Měly 
různá zaměření, tedy na každý jsme museli 
připravit specifi ckou kolekci skladeb.

Nejprve jsme měli ve dnech 16. a 17. květ-
na pravidelné soustředěni na Železné 
Rudě. Během dvou dní jsme zpívali celých 
11 hodin a do toho není započtena večerní 
zkouška a koncert v německém městě Ho-
hewarthu. Vystoupili jsme zde spolu s  aš-
ským sborem Chorus Egrensis. Doprovo-
dili jsme svým zpěvem mši a po ní zazpívali 
krátký koncert. Oba sbory byly odměněny 
potleskem a velmi příjemnou atmosférou.
Po soustředění jsme měli pouhou jednu 
zkoušku, abychom si zopakovali repertoár 
na Noc kostelů. V  pátek 29. května zazněl 
náš zpěv v kostele sv. Petra a Pavla na ho-
ražďovickém náměstí, podobně jako ve 
stovkách dalších kostelů v 6 zemích, které 
se této akce zúčastnily.
A  opět byla jen jedna zkouška a  odjížděli 
jsme na dlouho plánované setkání do Tře-
boně. V  příjemném prostředí lázeňského 
domu Aurora jsme vystoupili s církevními 
i  lidovými písněmi. Největšího potlesku 
se dočkala židovská Ešet Chail a spirituály 
Nobody Knows a To já, ó Pane můj. Atmo-
sféra byla velice příjemná a my se těšíme, že 
budeme moci v  říjnu oplatit třeboňskému 
sboru Pěslav jeho pohostinnost při společ-
ném koncertě v horažďovickém zámku.

Další dvě zkoušky byly věnovány přípra-
vám na vzpomínkový pořad k  600. výročí 
upálení mistra Jana Husa. Dne 19. června 
zazněl v  horažďovickém Husově sboru, 
o  dva dny později pak v  klatovském sboru 
Dr. Karla Farského. Tímto vystoupením 
jsme zakončili naši koncertní sezonu a bu-
deme se těšit na září, kdy naše zkoušky bu-
dou opět každou neděli pokračovat. Do té 
doby přejeme všem krásné léto!
Více informací najdete na našich webových 
stránkách www.psprachen.cz.

Za PS Prácheň Simona Sládková

Skautské středisko 
Prácheň
V  pátek 5. 6. 2015 jsme jako skauti, kteří 
postoupili z okresního kola Svojsíkova zá-
vodu v Klatovech, jeli bojovat do Přeštic na 
kolo krajské. Po celodenním putování ve 
vydatném horku z  Přeštic do tábořiště Na 
Drnovce u  Kloušova nabrali chlapci čer-
stvé síly a  v  neděli, rozděleni podle svých 
předností, soutěžili v tábořišti na kánoích, 
s  lukem, v divadle, přírodě a dalších disci-
plínách. Nakonec kluci obsadili z dvanácti 
družin krásné šesté místo. Děkujeme za něj 
a věříme, že budeme úspěšní i nadále.

Za středisko Prácheň Miroslav Panuška

ZAJÍMAVOSTI

Regionální knižní 
novinka
ZMIZELÁ ŠUMAVA 
– Emil Kintzl, Jan Fischer
Kniha Zmizelá Šumava vypráví 21 příběhů 
o životě a místech, která na dnešních mapách 
Šumavy už nenaleznete. Do osudů obyvatel 
na pomezí česko-německé hranice totiž ne-
milosrdně zasáhly „velké“ dějiny 20. století, 
nejprve obě světové války, poté odsun němec-
kých obyvatel, neprodyšné uzavření hranice 

Babovřesky 3 
– premiéra fi lmu
V sobotu 1. srpna v 17.30 hod. se bude ko-
nat v kině Otava v Horažďovicích premiéra 
fi lmu „BABOVŘESKY 3“ za účasti režisé-
ra pana Zdeňka Trošky a  několika herců. 
Po představení bude beseda a autogramiá-
da. Srdečně zveme.

Z. Troška aj. Jirsa

a vytvoření vojenského výcvikového prostoru 
Dobrá voda, kterému musely ustoupit nuce-
ně vysídlené obce i osady. 
Knihu můžete zakoupit v  knihkupectví 
v Ševčíkově ulici.

Jana Kotrbová

Noc kostelů 2015 
– ohlédnutí
29. 5. 2015 se opět otevřely i v našem městě 
vybrané sakrální a duchovní prostory i mís-
ta, která nejsou běžně přístupná. Návštěvní-
ci se mohli blíže seznámit nejen s kulturním 
a duchovním bohatstvím města a dědictvím 
našich předků, ale také poznat církve vychá-
zející vstříc lidem a otevírající se jim. V dě-
kanském kostele sv. Petra a Pavla vystoupil 
se svým programem pěvecký sbor Prácheň, 
Husův sbor nabídl hudební vystoupení čle-
nů Křesťanského společenství.
Letošní novinkou byla prohlídka hřbitov-
ního kostela sv. Jana Křtitele, kde měl prů-
vodní slovo pan Václav Trčka, a  své dveře 
také otevřel klášterní kostel Nanebevzetí 
P. Marie. 115 návštěvníků klášterního kos-
tela svým výkladem zaujal Mgr. Roman 
Vaněk a  s  odpověďmi na zajímavé otázky 
ve věži kostela si poradila parta Otaváků, 
která dorazila se svým vedoucím panem 
Zábranským ve velkém počtu. Pořadatelé 
děkují všem, kteří se na této přínosné akci 
podíleli a  těšíme se spolu s  vámi na další 
ročník Noci kostelů.

za farnost Horažďovice, Kotrbová
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50. ročník 
Horažďovické 
padesátky
V červnovém čísle Horažďovického obzoru 
uzavřeme letošní soubor článků o pochodu 
vyhodnocením jubilejního ročníku. A hned 
úvodem chci říci, že vyhodnocení lze ozna-
čit jednoznačně, a to sice povedlo se!! Podle 
našeho hodnocení, ale i  podle hodnocení 
účastníků, byl pochod maximálně úspěšný 
a  budeme si přát, aby se podobně povedly 
i další ročníky. Organizaci příštího ročníku 
chceme přizpůsobit i  jedinou závažnější 
připomínku, a  tou je oddělení tras pěších 
a cyklotras.

První a hlavní předpoklad úspěšnosti, a to 
počasí, se plně vydařil. Přestože ještě ve 
středu pršelo, v  pátek, a  hlavně v  sobotu, 
bylo počasí ideální. Teplota kolem 20 stup-
ňů, sluníčko, co více jsme si mohli přát. 
Také tomu lze přičíst účast 837 účastníků, 
což je o  100 více než byl předchozí rekord 
z roku 1980!!, a např. proti loňskému, také 
úspěšnému ročníku, více téměř o 250. Jedi-
ný rozdíl je snad v tom, že před těmi 35 roky 
šlo plně o  pěší, zatímco letos byl poměr 
u  tras na 15 km a  výše padesát na pade-
sát, na trase 7 km jsme dětská kolíčka za 
cyklo nepovažovali a  všech 292 účastníků 
jsme zařadili do kategorie „pěší“. Když už 
jsme u čísel, tak trasu 100 km absolvovalo 
16  účastníků, z  toho 3 pěší, trasu 50  km 
121, z  toho 11 pěších, trasu 25 km 156, 
z toho 29 pěších a trasu 15 km 252, z toho 
229 pěších. 
Povedlo se zajistit i vše ostatní. Každý účast-
ník byl vybaven popisem trasy, dostal malé 
občerstvení, buď na startu, nebo na trase, 
a v cíli diplom za účast a barevnou suvenýro-
vou skleničkou s  logem 50. ročníku pocho-
du. Bez problému pracoval start, kontroly 
na trasách i  cílové zabezpečení. Téměř pa-
desátka účastníků využila možnosti zakou-
pit si v  cíli zlevněné vstupenky do bazénu, 
naopak ale zklamala jen malá účast na do-
provodných akcích, tedy možnost prohlídky 
přírodovědné stanice a rýžování zlata u jezu 
na Lipkách. Tyto doprovodné akce tedy již 
zřejmě nebudeme příště opakovat. 
Maximální spokojenost vládla nad špičkou 
„Ostrova“ u  „chaty děsu“, kde pionýrský 

oddíl Otaváci již opakovaně zajistil soutěže 
pro malé turisty a občerstvení pro všechny. 
Myslím, že se povedla i výstavka z historie 
pochodu, kde jsme vystavili všech 33 skle-
niček, řadu malých suvenýrků, diplomy ze 
všech ročníků a  i další materiály. Po dopl-
nění i  o  ty, které se na panely nevešly, vše 
předáme do Městského muzea a budou tr-
vale k dispozici veřejnosti.
Zajímavostí, kterou musím zveřejnit, je 
skutečnost, že na startu jsme měli také 
jednu jedinou účastnici, která absolvova-
la také první ročník pochodu v roce 1966, 
paní Boženku Salákovou. Už nešla 50 km, 
ale je pořád v obdivuhodné pohodě. O šest 
resp. sedm let mladší byli další dva nejstar-
ší turisté, paní Fleischmannová a pan May-
er z Nýrska.
Na závěr svého příspěvku bych chtěl podě-
kovat všem sponzorům, ať už jejich pomoc 
měla jakoukoliv formu. Jejich loga jste měli 
na všech materiálech pochodu, a  protože 
jich bylo osmnáct, nemohu je znovu jme-
novat, o to více jim ale děkuji. Spolu s nimi 
se na vás, účastníky letošního ročníku, ale 
i  na další příchozí, těšíme na 51. ročníku 
28. května 2016!!
Za Klub přátel H50

 Ing. Rudolf Dvořák

Regionální informační 
centrum Prácheňska 
aktuálně
INFOCENTRUM V NOVÉM?
Koncem května jsme se přestěhovali do 
nových prostor na Mírové náměstí čp. 15. 
Srdečně vás tímto zveme na kolaudaci vám 
již léta sloužícího turistického informačního 
centra a  cestovní kanceláře ve čtvrtek dne 
2. července od 14 do 17 hodin. Moc rádi 
vás uvidíme.

Vlaďka Šlechtová, Regionální informační 
centrum Prácheňska, Horažďovice

Léto budiž pochváleno
Začátek června byl již opravdu letním 
měsícem se vším, co k  tomu patří. Ať to 
byla tepla, někdy i  tropická horka, bouřky 
a koupání, a také měsícem, kdy už se začí-
náme rozjíždět na dovolené, a děti se těší na 
prázdniny. Červenají se třešně, zrají jahody 
a mnoho dalších letních plodů. 
První červnový den se také slaví Mezinárod-
ní den dětí, a to z mnoha důvodů. Zajímavé 
je, že málokdo ví, že tradice oslavování hod-
ného dítěte právě v červnu sahá až do konce 

první poloviny tisíciletí, kdy byl svatořečen 
francouzský biskup Medard, který se pro-
slavil již jako malý chlapec. Legenda říká, 
že tento, od malička velmi zbožný muž, šel 
ještě v dětském věku jednou po poli. Bylo to 
8. června a zastihla jej obrovská bouře. Jako 
blesk se nad něj snesl obrovský orel a svými 
rozpjatými křídly jej ochránil před promoče-
ním. Později měl sv. Medard prý dar zázra-
ků a proroctví, který rozumně užíval. Když 
zemřel, z jeho úst vyletěla holubice, ke které 
se v oblacích připojily další dvě. Od té doby 
byl uctíván jako ochránce vinařů, ale i země-
dělců a do dnešních dnů se dochovala lidová 
moudrost, že když na Medarda kápne, pak 
čtyřicet dní kape. 
24. června je svátek sv. Jana Křtitele a  to 
byl v  lidové tradici zvláštní den. Magická 
bývala hlavně svatojánská noc, známá i ze 
Shakespearovy komedie Sen noci svato-
jánské, jejíž název byl takhle přeložen prá-
vě pro české prostředí. Noci jsou nejkratší. 
Vždyť podle pranostik se říká, že na sv. Víta 
o půlnoci svítá, a to bylo 15. června. 
O  tomto vypovídá pranostika jiná – Na 
sv. Jána noc nebývá žádná – ale také pěkné 
pranostiky z jižní Moravy, doložené v Roku 
na vsi od bratří Mrštíků: Na sv. Jána jahody 
do džbána nebo Na sv. Jána otvírá se létu 
brána, a to astronomické léto právě začalo. 
Léto má hezké jméno. Souvisí s latinským 
laetus (radostný), protože je opravdu obdo-
bím radosti, prázdnin a úrody všech plodů. 
Teď právě přicházíme z  podletí do skuteč-
ného léta. Červenec, srpen a  září – ta pří-
jemnější část roku spojená s  prázdninami 
a dovolenými. Bohužel je to část roku i pro 
bytové zloděje, kteří využívají delší a  čas-
tější nepřítomnosti majitelů. 
Léto budiž pochváleno! Ty nádherné dny 
plné slunce, vody, a  hlavně volna. Žádné 
učení a žádný šéf. Stejně důležité jako v po-
řádku na prázdniny a  dovolenou dojet, je 
také v pořádku se vrátit. 
Přeji vám, aby léto bylo příjemné a radost-
né, jak původ jeho jména napovídá.

 Karel Halml 

Oživené lavičky
Pod již známým heslem – žijeme zde spo-
lečně, tak proč se do našeho společného 
života nezapojit aktivnější formou? – se 
v  sobotu 6. června uskutečnilo v  našem 
městečku první oživování laviček citáty. 
Zapojeno bylo celkem 16 laviček ve dvou lo-
kalitách – Lipky a sídliště Palackého (u MŠ 
Na Paloučku). Všem zúčastněným se citáty 
náramně vyvedly a není proto divu, že prv-
ní ohlasy se dostavily ještě před tím, než na 
lavičkách stihla zaschnout barva: „Ty Ho-
ražďovice jsou také hezké město, podívejte 
na ty lavičky“ (Lipky, kolemjdoucí vodáci). 
Rozhodnete-li se proto vyrazit na procház-
ku, rozhodně do své trasy zahrňte i zmíně-
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né oblasti, dozvíte se totiž nejen zlaté pra-
vidlo, ale i  něco o  síle víry v  sebe samého, 
svém srdci, přáních, štěstí, životě.
Hlavním dějištěm celé akce se vedle kon-
krétních laviček, na kterých autoři vybra-
ných citátů vytvářeli své dílo, stal i prostor 
před Černým kafem (u  Červené brány). 
Paralelně zde probíhala druhá aktivita – 
Upleť nebo uháčkuj čtverec. Pletařky a ple-
taři nezaháleli, a  tak hromádka na konci 
sobotního odpoledne čítala kolem 40 čtver-
ců, jež budou v jižní Africe sešity do dek pro 
děti, které je z různých důvodů potřebují.
Pokud se Vám nově vytvořené lavičky líbí, 
řekněte to nám, svému okolí, celému městu. 
Často totiž mluvíme o tom, co se nám nelíbí, 
pojďme naopak vyjádřit i věci, které se nám 
líbí. Vaše pozitivní ohlasy mohou přispět 
k oživování dalších laviček, a tak ke ztvárně-
ní třeba i Vašeho citátu. Více informací, foto-
grafie, či názory ostatních můžete nalézt na 
FB – Oživené lavičky či na webových strán-
kách – https://ozivenelavicky.wordpress.
com. Své připomínky nám též můžete zaslat 
na email ozivenelavicky@gmail.com. 

Za Oživené lavičky Mirka a Markéta

Josef Kočí

12. května 2015 ukončil svou životní pouť 
náš občan Josef Kočí v  požehnaném věku 
77 let. Připomínáme si ho, jak nám přibli-
žoval ve svých vzpomínkách své dětství 
a jak se žilo v Horažďovicích v době druhé 
světové války, které jsme mohli pravidelně 
číst v Horažďovickém obzoru.

Jiří Vašků

Vášeň v barvě khaki
Josef Chalupný z  Horažďovic je znám 
mimo jiné aktivity i svou vášní pro historii 
druhé světové války. Spoustu let dokumen-
tuje historii druhé světové války na Horaž-
ďovicku, publikuje články, sbírá artefakty 
z  tohoto období a  s  podobnými nadšenci 
renovuje a  vrací do života dobovou tech-
niku. V  tomto roce, kdy slavíme 70. výro-
čí osvobození, byl jedním z  organizátorů 
květnových oslav na Horažďovicku a  do-
bového vojenského tábora v  parkánu, kde 
byla k  vidění historická vojenská technika 
z roku 1945. Dovolil jsem si mu položit pár 
otázek.

To už není koníček, to už je kůň. Ale hned se 
naskýtá dotaz, kdy ses poprvé začal zajímat 
o tuto tematiku, co tě k tomu vedlo? 
Historie obecně mě bavila už od dětství, 
hned, jak jsem se naučil číst, hltal jsem 
stovky knih o historii. Pak někdy okolo dva-
nácti let mně můj dědeček vyprávěl o druhé 
světové válce, o  osvobození americkou ar-
mádou a  dostal jsem od něho lžíci, kterou 
on sám dostal od amerického vojáka v roce 
1945. Byla to první věc v mé sbírce. Pak už 
jsem se věnoval cíleně válečné historii a sbí-
rání víc a víc. Krom toho jsem před lety po-
tkal dalšího nadšence, skvělého kamaráda 
Vláďu Zajíce, který mému koníčku přidal 
ještě další rozměr – rezavé vraky v  garáži 
a špinavé ruce... 
Jistě asi není jednoduché získat nějaké ar-
tefakty z  války po tolika letech, můžeš nám 
říct, který sbírkový kus je pro tebe nejcennější 
a jestli se k němu neváže nějaká historka, jak 
jsi ho získal? 
Samozřejmě každým rokem věcí ubývá, 
ale stále ještě to není tak špatné. Pořád se 
dá něco najít, koupit nebo vyměnit. Ale dá 
to fušku, ve všech kovošrotech a sběrných 
dvorech v  okrese mě dobře znají... Občas 
se najdou hodní lidé, kteří si na mě vzpo-
menou, když něco objeví. Taky musím 
sem tam sáhnout do vlastní kapsy, jinak to 
prostě nejde. Spoustu věcí jsem nalezl při 
hledání detektorem v místech táborů ame-
rických vojáků. A co je pro mě nejcennější? 
Jsou to věci, které mají přímý vztah k Ho-
ražďovicím, a věci, ke kterým se váže něja-
ký osobní příběh. Jako třeba stříbrný ná-
ramek amerického vojáka s  věnováním od 
dívky, který jsem našel detektorem asi před 
deseti lety u Horažďovic. Po dvou letech pá-
trání ve Spojených státech jsem již devade-
sátiletého vojáka objevil v Pensylvánii, byl 
tehdy stále naživu a zmíněná dívka byla od 
roku 1946 jeho ženou. Oba si na náramek 
dobře pamatovali, veterán si dokonce vyba-
vil den, kdy ho v lese v červnu 1945 ztratil. 
Chtěl jsem mu náramek poslat po více než 
šedesáti letech zpátky, ale bylo jeho přá-
ním, abych si ho nechal na památku.
Dnes sběratelů přibývá, a tak vznikají různé 
army shopy, kde už jsou většinou repliky. Jak 
se na tyto sběratele díváš, vždyť tyto artefak-
ty nemají žádnou historickou hodnotu?
Sbírat repliky nemá samozřejmě žádný 
smysl, nicméně repliky, hlavně oblečení, se 
používají při akcích, rekonstrukcích bitev 

a oslavách osvobození. Pobíhat týden v se-
dmdesát let starém oblečení by byla prostě 
škoda. Bohužel se také dnes vyrábějí repli-
ky, zestařují se a  prodávají jako originály. 
Zdaleka nejhorší jsou však sběratelé-ob-
chodníci, v  podstatě šmelináři, kteří pod 
záminkou zájmu o  historii nebo založení 
muzea tahají z  lidí válečné artefakty jen 
proto, aby je vzápětí výhodně se ziskem 
prodali. Stačí se podívat do přílohy okres-
ních novin, inzerátů podobného ražení je 
tam jako máku. Brečel bych, když vidím, 
jak podobní lidé jsou schopní rozprodat po-
zůstalost po veteránovi od Tobruku kus po 
kuse jen kvůli většímu zisku. Jiný příklad? 
Hodná stará paní v  dobré víře daruje tzv. 
„historikovi“ fotoalbum z  konce války, za 
týden jsou fotografie rozprodané na aukč-
ních serverech po celé republice. Historic-
ká hodnota takových věcí je pak nenávrat-
ně ztracena.
Víme, že to není tvoje ojedinělá akce, máš za 
sebou spoustu výstav a přednášek, dokonce už 
vydáváš třetí knížku na toto téma. Znamená 
to neustále si rozšiřovat své vědomosti a sbírat 
další a další informace. Kam na ně chodíš?
Čtu, pátrám v archívech, sedím u počítače, 
rozmlouvám s  pamětníky, vyměňuji si in-
formace s jinými historiky, udržuji kontak-
ty s  veterány, prostě je to běh na dlouhou 
trať. Skvělé je to, že jsou mezi námi lidé, 
kteří si válku ještě pamatují a jsou ochotni 
se o informace rozdělit. Těmto lidem jsem 
obrovským způsobem vděčný. Dva týdny 
po vydání knížky „Druhá světová válka 
na Horažďovicku“ mám již tolik nových 
informací, že bych mohl začít pracovat na 
dalším rozšířeném vydání. To už asi psát 
nebudu, ale myslím si, že je důležité infor-
mace nějakým způsobem uchovat pro dal-
ší generace. Až zemře poslední pamětník, 
všechno končí. Co nebude zaznamenáno, 
už se nikdy nikdo nedozví. Proto tuhle čin-
nost považuji za velmi důležitou a věnuji ji 
momentálně maximální úsilí. 
U  příležitosti výročí osvobození Horažďovic 
se ti podařilo získat vzácného hosta, veterá-
na americké armády pana Vernona Schmi-
dta k účasti na oslavách. Můžeš nám sdělit 
jeho a tvoje dojmy z této oslavy a ze společné-
ho setkání?
S  Vernonem jsme přátelé již několik let, 
v Horažďovicích byl za mnou na krátké ná-
vštěvě již v loňském roce. Bylo mým velkým 
přáním přivézt do Horažďovic na oslavy ve-
terána, který se osvobozování našeho kraje 
osobně přímo účastnil. Nebylo to nic jed-
noduchého, pan Schmidt bydlí na druhém 
konci zeměkoule v Kalifornii a je mu přece 
jenom téměř devadesát let. Navíc mu v dub-
nu zemřela manželka Donna, se kterou byl 
68 let. Nakonec se to povedlo, Vernon strá-
vil v našem kraji celý týden a byl naprosto 
nadšen. Přiznal se, že takového přijetí se 
mu nedostalo nikde na světě, ani na osla-
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HISTORIE HORAŽĎOVICKÝCH DOMŮ
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město 
Pokračování z minulého čísla

DŮM ČP 15, dům Šestákovský, nárožní
V roce 1701 Magdalena Šípková postupuje 
svému synu Matějovi Korvínovi dům svůj 
Svobovský s  tím, že musí zaplatit Matěj 
Korvín dluh Janovi Šípkovi do Měst Praž-
ských „a  jí některým penízem založil“. 
V  roce 1703 zaplaceno Matěji Korvínovi 
¼ sudu piva za to, že přepisoval obecní pri-
vilegia. V roce 1733 prodáván dům nárožní 
od někdy měštěnína a spoluradního Matěje 
Korvína svému bratru Karlovi Korvíno-
vi. Dům leží mezi domy Václava Heritesa 
a  naproti domu Boudovského přes ulici, 
dále je předmětem prodeje zahrada vedle 
podmezského jezu celkem za 400 zlatých. 
Jejich matka Mařena znovu provdaná Ba-
líčková si vymiňuje dožití v  tomto domě. 
2. srpna 1746 v 9 hodin dopoledne vypukl 
v této části města požár a vyhořel celý blok 
domů až k  Červené bráně, včetně domu 

Karla Korvína. V  roce 1745 prodává Mag-
dalena Balíčková, ovdovělá Korvínová, 
Matějovi Korvínovi. Dědictví se dále týká 
syna Jakuba Václava Korvína toho času při 
Arcibiskupské konsistoři v Praze, a třetího 
syna Antonína Korvína, faráře v Protivíně. 
U Jakuba Korvína, činného při Arcibiskup-
ské kanceláři v Praze máme zachovalý jeho 
dopis odeslaný městské radě v Horažďovi-
cích z roku 1729. Reaguje na dopis horaž-
ďovických radních, kde si stěžují na svého 
faráře Matznera. V kostele sv. Petra a Pav-
la dal totiž odstranit vyvýšený renesanční 
náhrobek z  modrého mramoru jezuity 
Václava Švihovského, který zemřel v  roce 
1608. Jakub Korvín v  listě popisuje „Pa-
mátky pak takovejch rodů zachováni býti 
mají a takovejch rodů památek a zachování 
královský místodržící na všechen způsob 
hájí“. Náhrobek se bohužel do dnešních 
dnů nezachoval. V roce 1774 převádí Karel 

Zaměření 
domu na 
stabilním ka-
tastru města 
Horažďovic 
z roku 1837, 
černě ohrani-
čené objekty 
z roku 1837, 
bíle ohrani-
čený objekt – 
současný stav.

vách v  USA nebo v  Normandii. Velmi ho 
mrzelo, že nemohl v Horažďovicích zůstat 
až do středy 6. května, ale jinak to prostě 
nešlo udělat. Pro mě osobně byla úžasným 
zážitkem beseda s  žáky místní základní 
školy, které se pan Schmidt zúčastnil, a po 
jejímž skončení mu děti deset minut hro-
mově aplaudovali. Přiznám se, že jsme byli 
v  tu chvíli oba dva absolutně dojati. Celý 
ten týden by pro mě dost vyčerpávající, ne-
ustálé zařizování, tlumočení, besedy, novi-
náři, bylo toho opravdu dost. Musel jsem 
obdivovat neskutečnou energii a  vitalitu 
devadesátiletého veterána, který dle slov 
svého syna Chrise za ten týden „o dvacet let 
omládl“. Obrovský dík patří také mým ka-
marádům z naší party „Přátelé 4. obrněné 
divize Prácheňsko“, kteří se starali o  bez-
chybný chod celého konvoje a dvou táborů. 
A  určitě nesmím zapomenout na skvělý 
přístup horažďovického Městského úřadu. 
A  dobrá zpráva na závěr. Pan Schmidt byl 
z návštěvy Čech tak unesen, že chce přijet 
do Horažďovic příští rok v květnu opět, a to 
dokonce s  vnučkou generála Pattona, He-
len Pattonovou. 
Určitě by nikdo z nás nechtěl prožít hrůzy vál-
ky, i když nakonec skončila šťastně vítězstvím 
nad hitlerovským Německem. A  proto jsme 
rádi, že díky tobě a jiným nadšencům nebude 
zapomenuto na hrozné útrapy války a bude to 
varovným prstem pro budoucí generace, aby 
k něčemu podobnému už nikdy nedošlo. Děku-
ji ti za rozhovor.

Jiří Vašků 

Otavanka  
ve Velkém Boru
Dne 8. 2. 2015 pozval pan Šimanovský do 
Kulturního domu ve Velkém Boru kapelu 
„Otavanka“ z  Horažďovic. Po delší odmlce 
utvořili horažďovičtí muzikanti kapelu, kte-
rá potěší všechny milovníky dechové hudby. 
Jedna ze skladeb byla věnována velkobor-
skému rodákovi, skvělému tanečníkovi 
panu Václavu Zábranskému. V lednu oslavil 
krásné 90. narozeniny. O  překvapení se na 
závěr postaral taneční soubor Otavěnka ze 
Žichovic. V  prácheňských krojích předvedl 
tance typické pro náš kraj. V souboru tančí 
obě dcery manželů Novákových z  Velkého 
Boru. Bylo to příjemně strávené odpoledne.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem, kteří 
tuto akci zorganizovali. Na kulturním poli 
šíří dobré jméno obce Velký Bor. Jen tak dál.

Václav Jiříček st., Velký Bor 

Výstava ve Velkém Boru
Ve výstavní síni „U  Trčků“ ve Velkém 
Boru byla zahájena výstava s  názvem 
„FOTOGRAFIE – FOTOGRAFOVÁNÍ, 
historie a současnost“. Zde si mohou ná-
vštěvníci prohlédnout fotografie a  foto-
aparáty historické i  současné. Exponáty 
velice ochotně zapůjčili Jan Kavale ze Ži-
chovic, Pavel Jedlička ze Sušice, Jan De-
vera z  Plzně, Ladislav Sieber, Stanislav 
Trčka a  Václav Strolený z  Velkého Boru, 

František Frýda z  Plzně, Josef Chalup-
ný z  Horažďovic, Ivan Rubáš z  Klatov, 
Bohuslav Šotola z  Nepomuka a  Městské 
muzeum Horažďovice. K  vidění budou 
fotografie různých žánrů a velká kolekce 
historických fotografií soukromých ateli-
érů z blízkého i vzdáleného okolí. Výsta-
va bude přístupná v  pracovní dny až do 
26. července od 7.00 do 15.00 hod., o ví-
kendech a svátcích po předběžné dohodě 
v  kanceláři Obecního úřadu Velký Bor 
nebo na tel. č. 376 514 378 a 724 232 262. 

Václav Drha

Hus a Horažďovice
(600 LET OD UPÁLENÍ JANA HUSA)
Byl to tehdy před sto lety v Horažďovicích 
takový tichý vzdor. Psal se válečný rok 1915 
a  český národ vzpomínal 500. výročí upá-
lení mistra Jana Husa. Okrašlovací spolek 
si dal za cíl postavit aspoň pomník. Veliký 
žulový kámen od Lažan dovezený spřeže-
ním s  dvěma páry koní a  16 páry volů byl 
vztyčen na bývalém dobytčím trhu u silnice 
naproti klášteru (sic!) a opatřen bronzovou 
deskou s reliéfem Husovým.
Emancipační snahy českého národa v rám-
ci Rakousko-Uherska nabývaly na síle. 
Heslo „Pryč od Říma“, kritizující tehdejší 
úzké spojení církve a  státní moci („oltáře 
a  trůnu“), získávalo na popularitě – a  Jan 
Hus (spolu s  Havlíčkem) se stal jakýmsi 
symbolem tohoto českého odporu. 
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Korvín dům várečný v  městě na rynku na 
svého syna Jana za 500 zlatých. Dům leží 
vedle domu Kiesweterovského. U  tohoto 
zápisu v  městské knize připsáno, že dům 
připadl Johanně Stropnické rozené Korví-
nové (19. století).

Dům slove u  Veliké brány, dnes součást 
nárožního domu, papírnictví, hodinářství
V  roce 1619 náleží dům Jakubovi Králov-
skému, v  roce 1622 uváděn jako radní. 
V  roce 1628 kupuje dům „po dobré pa-
měti Dorotě Královské od obce k  záduší 
pro chudé lidi odkázaný“ Jiřík Malívský 
trubač s Annou manželkou, dům ležící při 
samé bráně hořejší z  jedné a  domu Dani-
ele Malkovského (nárožní, lékárna) strany 
druhé. Prodej učiněn s povolením celé obce 
na přímluvu regenta, rytíře Karla Plotha 
z  Konařin za částku 500 kop. V  roce 1629 
z těchto peněz zaplacen závdavek 115 kop 
Albrechtu zvonaři od slívání zvonu. Z  pe-

něz odváděných obci za prodej má se opra-
vit špitál „při kostele sv. Petra a Pavla, kdež 
prve byl a  kterýž jest ohněm zkažený, pro 
chudé lidi, aby v něm přebývali zase vysta-
věti dáti mají“. V  roce 1646 směňuje dům 
slove U  brány s  doplatkem 150 kop Jiří 
Malívský primátor s  Janem Malkovským. 
V  roce 1656 je jako majitel domu uváděn 
Pavel Bouda, jak se dostal dům do jeho 
vlastnictví nezjištěno. V roce 1662 Prodává 
dům Pavel Bouda Jakubovi Špitálskému 
za 245 zlatých. Dům ležící v  městě mezi 
domy Fridricha Švoba a bránou městskou. 
V  roce 1663 prodává dům obratem Jakub 
Špitálský Václavu Stehlíkovi, zeti svému 
a Kateřině dceři za 245 zlatých. V roce 1718 
převádí Kateřina Stehlíková dům na svoji 
dceru Dorotu. V  roce 1736 převádí Doro-
ta Stehlíková provdaná Steglová dům na 
svého manžela Bartoloměje Stegla, dům 
zdědila po svých rodičích, ležící mezi domy 
Korvínovském a brány městské velké stra-
ny druhé. V roce 1764 odkazuje v pozůsta-
losti Dorota Steglová finanční částku 200 
zlatých ve prospěch kostela sv. Jana Křtite-
le, minoritskému klášteru a kapli sv. Anny.

MgA. Jindřich Šlechta

Průčelí nárožního domu na vedutě Jana 
Willenberga z roku 1602. Objekt má na stře-
še výraznou věžičku s  korouhvičkou. Vpravo 
od tohoto domu patrný atikový renesanční 
štít dnes hotelu Zlatý jelen. 

Rekonstrukce podoby obou domů s použitím 
veduty Jana Willenberga z roku 1602 a plá-
nu stabilního katastru z roku 1837.

Dnes jsme o století dále a Husův odkaz už 
nevnímáme zdaleka tak nacionálně vypjatě 
jako naši dědové a pradědové. Většina z nás 
v pondělí 6. července jen zaregistruje „ně-
jaký“ státní svátek, a proto hurá, prodlou-
žený víkende!
Husitství bylo protireformací hodnocené 
jako úpadek českých zemí, později díky Pa-
lackému jako vzepětí českého národa pro-
ti světu. Komunistický režim mu pak dal 
punc prvního pokusu o  prakomunistický 
stát. Dnešní pohledy jsou kritičtější a  řekl 
bych, že i  objektivnější. Zaznamenal jsem 
ale i úvahy, že někdejší husitské hnutí se pro 
svoji fundamentálnost a  destruktivnost dá 
přirovnat k dnešnímu Islámskému státu! 
Za těch šest set let se Husa zmocnil kdekdo, 
aby z něj učinil svého politického pomocní-
ka a  ikonu pro své zájmy. Jan Hus byl ale 
knězem a vysokoškolským teologem, který 
se zaobíral problémy nápravy nefunkční 
církve. Tři papežové byli i  na tehdejší ve-
řejnost už trochu moc. Do politiky byl Hus, 

resp. jeho odkaz, zatažen spíše okolnost-
mi. Jeho mysl se zabývala problémy teolo-
gickými, ostatně jen a jen pro ně a pro svoji 
neústupnost skončil na hranici.
Jestli kněz, který hřeší, může sloužit mši, 
jestli se chléb a víno v kostele opravdu mění 
na tělo a krev Kristovu, má-li být církev ma-
jetná či nikoli, zda špatný člověk může být 
papežem… tohle se na kostnickém koncilu 
řešilo. A  pře byla jen o  slovíčka. Církevní 
právo ale bylo, jaké bylo, a nemohlo dát Hu-
sovi za pravdu. Proto byl nakonec z církve 
vyvržen a světskou mocí jako kacíř upálen. 
Nechtěl to na koncilu nikdo – a do poslední 
chvíle Husa mnozí přemlouvali, aby se cír-
kevnímu právu neprotivil. Marně.
Husův pomník stojí v Horažďovicích už sto 
let. S teologickými problémy Mistru Jano-
vi, my laici, dnes už asi nepomůžeme. Ale 
až půjdete kolem, vzpomeňte si třeba na 
jeho ponaučení „Střez se, abys nepěstoval 
více dům, než duši“. Bylo myšleno (jak 
jinak u  Husa) samozřejmě věroučně, ale 
obecnou platnost může mít pro nás i dnes.

 Jiří Wagner

SDH BOUBÍN 
pořádá

dne 4. 7. 2015 od 10.00 hod.

TURNAJ V MALÉ KOPANÉ (5+1)

BOUBÍNSKÝ 
HUSÁK

MNOHO HODNOTNÝCH CEN
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

PŘIJĎTE SI ZAHRÁT
A PODPOŘIT BOUBÍNSKÉ HASIČE

SDH Bezděkov u Chanovic 

pořádá dne 18. 7. 2015 od 14 hodin 

TRADIČNÍ VEPŘOVÉ HODY
K tanci a posledu hraje populární 

jihočeská dechovka Doubravanka.

Služby 
pro váš domov

Nemáte někoho, který je ochoten pomoci 
přidělat poličku, vyměnit žárovku, pose-
kat zahradu, ostříhat živý plot, naštípat, 
nařezat a nasekat 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

Husův pomník dnes. Foto: J. Wagner
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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 D 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. 

Podmínky: 
doložené vzdělání (střední vzdělání s maturitní zkouškou v oboru 

vzdělání technického směru nebo ukončené střední vzdělání 
s výučním listem v oboru vzdělání technického směru v oboru 

vzdělání technického směru), potvrzená praxe (střední vzdělání 
s maturitní zkouškou nejméně 2 roky odborné praxe v autoopra-
várenství nebo střední vzdělání s výučním listem nejméně 6 let 

odborné praxe v autoopravárenství), bezúhonnost, řidičský 
průkaz A,B,T, slušné jednání, fl exibilita

Bližší informace na tel. 777 112 505 – Eduard Vrána
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transportbeton
pr myslové podlahy
erpání betonu

písek a drt  
do betonu

    a  
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

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
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PRESTO Půjčka
od 3,9 % p. a.

Více v UniCredit Bank Expres

T. G. Masaryka 153, Sušice

tel.: 955 963 476, 478

www.unicreditshop.cz

PRESTO Půjčka
Převeďte si půjčky 

(za Rumpoldem)

tel: 

mobil: 
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Původní cena ... od 1470 Kč

Akční cena ... od 996 Kč

Další informace o servisu klimatizací 

získáte u příjmu vozidel.

N
a
še

 

n
a
b
íd

k
a

Bosch Car Servis Jana Vránová

Jana Vránová Auto service

Tyršova 356, 341 01 Horažďovice

Tel.: +420 376 512 522

 +420 777 115 505

E-mail: boschservis@horazdovice.cz

Platnost akce 

ČERVENEC 2015

Zůstaň svěží

servis klimatizací

www.boschservis.horazdovice.cz

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)



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 6/2015 | 24
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AKCE
TELEFONY:  kino Otava    376 511 890
            kulturní dům  376 512 436
            kancelář      376 512 237 

KNIHOVNA
17.–25. 7.  
4. LETNÍ LITERÁRNĚ–DRAMATICKÝ 
SEMINÁŘ PETRY BRAUNOVÉ

25. 7.  sál DDM 16.00
DIVADLO POEZIE ANEB NEJDŘÍV SE 
MUSÍTE NARODIT 
Absolventi dětského literárně-dramatického 
semináře předvedou dramatizace básní svě-
tových autorů.

Městská knihovna upozorňuje na změnu 
půjčovní doby v období prázdnin!
Oddělení pro dospělé:
Po  8.00–12.00   13.00–18.00
St  8.00–12.00   13.00–16.00
Pá  8.00–12.00   13.00–16.00
Oddělení pro děti:
Po  8.00–11.00   12.00–16.30
St  8.00–11.00   12.00–15.00
Pá  8.00–11.00   12.00–14.00

3. 8.–14. 8.      ZAVŘENO

MUZEUM

VÝSTAVY:
TYJÁTR SLAVÍ 
aneb 170 let amatérského divadla v Horažďo-
vicích

MALBA A TAPISERIE OD LYDIE 
ŠLOUFOVÉ 
– výstava aradecorů a akvarelů s horažďovic-
kými motivy

1. 8. sobota  16.00
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ 
zrekonstruovaných prostor v  přízemí Měst-
ského muzea Horažďovice se stálou loutko-
hereckou scénou a  interaktivní dílnou včet-
ně nových expozic „Prácheňské marionety 
– oživlá lidová kultura“. 

HUDBA BEZ HRANIC

VELKÝ SÁL MĚSTSKÉHO MUZEA

3. 7. pátek  19.00
ZÁMECKÉ HUDEBNÍ LÉTO: 
JAZZ-FOLKOVÝ KVARTET  
MARKÉTY ZDEŇKOVÉ
Mladá kytaristka a  písničkářka, která se in-
spirovala tvorbou Zuzany Navarové a  jazzo-
vými standardy. Vstupné 100  Kč, zlevněné 
vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek na mo-
bilu 603 229 559.

KULTURNÍ DŮM
20. 7. pondělí – 21. 7. úterý  
PRODEJNÍ TRH 

26. 7. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
K  tanci a  poslechu hraje MALÁ MUZIKA 
NAUŠE PEPÍKA. Prodej a  rezervace vstupe-
nek v kině Otava dle rozpisu otevírací doby, tel. 
376 511 890.

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!!
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2015
Taneční kurz bude zahájen v  pátek 25. září 
2015 v  19.00 hodin pod vedením manželů 
KOCIÁNOVÝCH z Klatov. Zájemci si mohou 
vyzvednout přihlášky v kanceláři kulturního
střediska, tel. 376 512 237 (po–st od 8.00 do 
12.00) nebo v  kině Otava, tel. 376 511 890 
(čt–so od 16.00 do 20.00). Uzávěrka přihlá-
šek je 22. září 2015. Kurzovné činí 1 500  Kč 
(12 lekcí), pokud bude uhrazeno během mě-
síce června a  července, kurzovné zaplacené 
v  srpnu činí 1 600  Kč a  zaplacené kurzovné 
v září činí 1 800 Kč. PŘIHLÁŠKY lze zasílat 
též na e-mailové adresy.

V  SRPNU SE MŮŽETE OPĚT TĚŠIT NA 
TRADIČNÍ POUŤOVOU ZÁBAVU
PÁTEK 14. SRPNA – HRAJE OBLÍBENÝ 
PARKÁN od 21.30 hodin

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
4. 7. sobota  17.30
MALÝ PÁN 
ČR – Dlouhá cesta Malého Pána, která je místy 
zábavná, místy nebezpečná i  strašidelná. Po-
hádka pro malé i velké. Vstupné 80 Kč. 

11. 7. sobota  20.00
STÁLE SPOLU 
ČR – Rodinná soudržnost... jaká je cena za 
svobodný život stranou společnosti … existuje 
recept na ideální rodinu? Vstupné 95 Kč.

18. 7. sobota  20.00
DIOR A JÁ
Francie – Exkluzivní pohled do světa pařížské 
módy. Otevřou se dveře do módního domu 
Christian Dior. Vstupné 95 Kč. 

25. 7. sobota  20.00
DOMÁCÍ PÉČE 
ČR – Silný příběh se spoustou dojemných 
i vtipných momentů. Nová česká 
lidská komedie se skvělým hereckým obsaze-
ním. Vstupné 95 Kč. 

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA – HLAVNÍ VCHOD
předprodej vstupenek, kopírování, příjem pla-
kátů na výlep – výlepové dny úterý a čtvrtek.
Otevírací doba: 
čtvrtek, pátek, sobota 16.00–20.00.

HOTEL PRÁCHEŇ

24. 7. pátek  19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY: 
IVA BITTOVÁ A TRIO BARDOLINO 
POD VEDENÍM PAVLA FISCHERA
Autorská tvorba Ivy Bittové, aranžmá sloven-
ských písní, židovská klezmer hudba a židov-
ské sefardské písně. Vstupné 100 Kč, zlevně-
né vstupné 50  Kč. Rezervace vstupenek na 
mobilu 603 229 559.

DALŠÍ AKCE
1. 7.–18. 7. Málkov

DĚTSKÝ TÁBOR MÁLKOV
PS Otaváci, otavaci@centrum.cz

4. 7. MC Houba

ČESKOSLOVENSKÁ DISKOTÉKA
MC Houba, tel. 602 188 070

4. 7. Chanovice

DEN ŘEMESEL
prezentace řemeslné a podomácké výroby, pro-
dej výrobků, občerstvení, kulturní program

4. 7.  Rabí 19.30 
5. 7. Rabí 18.00 
DIVADLO Z POŠUMAVÍ 
CHARLEYOVA TETA 
divadelní komedie anglického autora B. Tho-
mase
DS KOLÁR STRAŠÍN
DALSKABÁTY, HŘÍŠNÁ VES  
ANEB ZAPOMENUTÝ ČERT

5. 7. MC Houba

19. NAROZENINY MC HOUBA
EXPERIMENT, PRASÁTKO
MC Houba, tel. 602 188 070

5. 7.  Svéradice

MEMORIÁL FRANTIŠKA KOZLÍKA 
turnaj starých gard ve fotbale

6. 7.  Husův sbor

600. VÝROČÍ MISTRA JANA HUSA

11. 7. MC Houba

ZAHRADNÍ PĚTIBOJ 
soutěž dvojic, začátek v  10.00, MC Houba, 
tel. 602 188 070

23. 7. envicentrum

MOSTY MEZI PŘÍRODOU, VÍROU, 
VZDĚLÁNÍM A VÝCHOVOU
Envicentrum Proud

24. 7. – 25. 7. řeka Otava

RAFTY – OTAVA
PS Otaváci, otavaci@centrum.cz

25. 7. zámek

JMENINY MĚSTA 
Město HD, tel. 371 430 557

26. 7. Kulturní dům

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
Malá muzika Nauše Pepíka, KS Horažďovi-
ce, tel. 376 512 237

1. 8.  MC Houba

BENÁTSKÁ NOC 
ohňostroj, projížďky po „Grande kanále“, 
italské speciality 


