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Z RADNICE 

Vážení spoluobčané,
k létu jistě patří teplé sluneční dny, ale sou-
časné červencové teploty překonávají jak 
teplotní rekordy, tak určitě i naše očekávání. 
Musíme proto věnovat zvýšenou pozornost 
zalévání veškeré zeleně, a především té nově 
vysázené, a doufat, že toto období bez úho-
ny přežije.
K  letním aktivitám patří samozřejmě i  čilý 
vodácký ruch na řece Otavě. Všechny okolní 
půjčovny lodí byly osloveny, aby upozornily 
vodáky, že již není možné kotvit a  vyloďo-
vat se u vstupu do řeky u parkoviště našeho 
aquaparku. K tomu slouží prostor u jezu na 
Lipkách, anebo „vjezd do vody“ pod želez-
ničním mostem. V minulých letech vznikala 
velmi často nepřehledná a naprosto nevhod-
ná situace na parkovišti u  bazénu, které je 
určeno pouze návštěvníkům aquaparku. Na 
břehu řeky u parkoviště byly proto osazeny 
zákazové značky pro vodáky a  prostor byl 
ohrazen páskou. Toto opatření ale nebylo 
dostatečné, tak zde bylo následně nainsta-
lováno i zábradlí. Tímto jsme zároveň chtěli 
zajistit klidnější vstup do vody zde koupají-
cím se občanům. V letní sezoně bude rovněž 
uzamčena branka mezi uvedeným parkoviš-
těm a fotbalovým hřištěm, aby se tak oddělil 
placený prostor vodáckého kempu.
Dovolujeme si vás upozornit, že pokud 
plánujete jakoukoliv společenskou akci ve 
večerních hodinách na veřejném prostran-
ství, nezapomeňte požádat o  povolení po-
řádání této akce na příslušném formuláři 
odbor kultury nejméně 10 dní předem. 
Neslavná technoparty konaná koncem 
května, která svým značným hlukem ruši-
la občany části města, žádné povolení od 
města neměla. Akce se konala na pozem-
cích společnosti Lesy ČR s jejich vědomím, 
proto nebylo ze strany policie zasahováno. 
Jak jsme ale dodatečně zjistili od právního 
zástupce, došlo zde k  porušení Lesního 
zákona č. 289/95 Sb. a v případě další po-
dobné hlučné akce bude udělena aktérům 
finanční pokuta, což je v  pravomoci obce 
s rozšířenou působností. 

8. července se konala, v minulém Horažďo-
vickém obzoru avízovaná, schůzka vedení 
města a  obyvatel, kterých se nejvíce týkají 
protipovodňová opatření v oblasti jezu Mr-
skoš. Na základě společného projednání 
byl zaslán na společnost Povodí, a. s., dopis 
s  výsledky této schůzky. O  následném po-
stupu budou občané dále informováni.
Dalším diskutovaným problémem byl častý 
a nepovolený průjezd aut Nábřežní ulicí. Po 
dohodě s občany se městská policie na tento 
jev zaměří a budou prováděny náhodné kon-
troly na dodržování dopravních předpisů 
v této lokalitě. Upozorňujeme občany, že se 
to týká i parkování automobilů u lávky pod 
zámeckými schody.
V obci Horažďovická Lhota byla dokončena 
a  prošla kolaudací investiční akce „Rekon-
strukce obecního domu“. Nové prostory 
budou sloužit Sboru dobrovolných hasičů, 
knihovně a všem místním obyvatelům. 
V  sobotu 1. 8. bude slavnostně zahájen 
provoz „Prácheňských marionet“ v  nově 
rekonstruovaných prostorách spadajících 
pod městské muzeum. Jedná se o  novou 
expozici muzea, kde jsou vystaveny horaž-
ďovické loutky a věci, které navazují na tra-
dice loutkového divadla. V prostorách, které 

Sál loutkového divadla, foto: Aleš Červený.

budou součástí prohlídkové trasy muzea, se 
v  budoucnu budou odehrávat představení 
horažďovického loutkového divadla a  růz-
né přednášky a  besedy. Zároveň chceme 
v měsíci srpnu zprovoznit v přilehlém křídle 
muzea malé infocentrum a  příležitostnou 
galerii, zejména pro místní umělce.
V  pondělí 3. 8. navštíví naše město něko-
likačlenná delegace zástupců z  Londýna 
z Westminsterské synagogy. Hlavním cílem 
návštěvy bude slavnostní položení „Stolper-
steinů“ česky „kamenů zmizelých“ do chod-
níku v Havlíčkově ulici jako uctění památky 
zde původně žijících židovských rodin, kte-
ré se staly obětí holocaustu. V  souvislosti 
s  touto akcí jsme také oslovili Židovskou 
náboženskou obec v  Praze a  při návštěvě 
jejího zástupce v  našem městě jsme přímo 
na místě samém urgovali alespoň základní 
nápravu havarijního stavu židovského hřbi-
tova na Loretě. Provizorní zajištění padající 
zdi a hroutící se nemovitosti bylo už z jejich 
strany provedeno, ale doufáme, že rekon-
strukce tohoto pietního místa bude i  v  bu-
doucnu nadále pokračovat.
Vám všem přejeme léto bohaté na nevšední 
zážitky a pouze pozitivní zprávy. 

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

Fotoreportáž
SLAVNOSTI KAŠE 2015
Poslední sobotu v  červnu ožilo zámecké 
nádvoří a  park Parkán největší městskou 
slavností – Slavnostmi Kaše – tematicky 
vycházející z  historické události z  doby 
středověku. Celý den probíhal na zámec-
kém nádvoří bohatý jarmark. V parku jste 
mohli zhlédnout divadelní představení, 
show dravých ptáků a  medvíďat, kouzel-
nickou show, práci karikaturisty, střelbu 
z  kuše, z  luku. K  poslechu i  tanci zahrál 
JAM4U a  Děda Mládek Illegal Band. Ka-
ždoročním originálním obohacením slav-
ností je soutěž o  nejlepší vařenou kaši, 
kterou vyhrál tým kuchařek DS TYJÁTR 
Horažďovice. Velmi děkuji Technickým 
službám města a městské policii.
Také velmi děkuji sponzorům: ČEVAK, 
a.  s., LYCKEBY CULINAR, a. s., Lékár-
na Devětsil JST, s. r. o., ATRIUM, s. r. o., 
PLAMET, s. r. o., HASIT Šumavské vá-
penice a omítkárny, Kovaltos, s. r. o., Mi-
šák EU, s. r. o., V. Burda, ELIKA, s. r. o., 
Rumpold-P, s. r. o., Dragonpress Klatovy, 
E. Vrána EDDY Service, J. Vránová Auto 
Service, Bytservis Sušice, spol. s  r. o. 
a TVAR Klatovy. 

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, 
školství a kultury 

Foto: J. Vašků

Foto: J. Chalupná
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si Vás dovoluje pozvat na 

HUDBA STARÝCH 
MISTRŮ 

15. srpna 2015 od 18:00 v sále 
 Hotelu Prácheň  

MEZINÁRODNÍ KOMORNÍ ORCHESTR 
„MUSIC CAMP PRAGUE“  

složený z hudebníků z České Republiky a Japonska 

UMĚLECKÝ VEDOCÍ A DIRIGENT  
JAROSLAV KRČEK 

SOLISTKA – REIKA OKURA (HOUSLE JAPONSKO) 

NA PROGRAMU: STAMIC, CORELLI, HAYDN, MOZART 

VSTUPNÉ: 
Dospělí:    100,- 
Důchodci:     50,- 
Děti do 10let:  ZDARMA 
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       MARIÁNSKÝ KONCERT    
        HORAŽĎOVICE – zámecký park PARKÁN 
        Sobota 15. 8. 2015 od 18:00, vstup zdarma 

                                            

PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT 

JARMAREČNÍ PÍSNĚ TETY TEREZY 
BÁJE A POVĚSTI V PODOBĚ JARMAREČNÍCH PÍSNÍ 

ÚČINKUJE MARCELA SLAVÍKOVÁ 

26. srpna 2015 

od 17.00 hod. 

oblastní charita (4. patro) 
V rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN pořádá městská knihovna ve spolupráci 

s oblastní charitou za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 
 

KULTURA

Ševčíkovy hudební 
večery 
Koncerty podpořil Plzeňský kraj
www.turisturaj.cz

Městské muzeum Horažďovice
pátek 21. 8. 2015 v 19.00 hodin

SWINGOVÝ VEČER
Koncerty připomínající slavného horažďo-
vického rodáka Otakara Ševčíka pokračují 
v srpnu opět v prostorách velkého sálu Měst-
ského muzea Horažďovice vystoupením 
žáků ze třídy Vladimíra Kratochvíla. 
Umělec působil 21 let v Německu nejen jako 
učitel, ale též jako sólista. Je absolventem 
Konzervatoře Brno (studijní obor hoboj). 
Jeho jméno si můžeme v  Horažďovicích 
spojit se jménem jeho manželky, Ireny Kra-
tochvílové, první sametově – porevoluční 
ředitelky Městského muzea Horažďovice, 
která se nejvíce zasloužila o vznik zámecké 
koncertní tradice. Nyní můžeme pod hlavič-
kou Ševčíkových hudebních večerů – v rám-
ci jednoho ze dvou koncertů 21. ročníku 
Zámeckého hudebního léta – přivítat žáky 
a absolventy ze třídy Vladimíra Kratochvíla, 
který se v posledních letech věnuje převážně 
výuce hry na saxofon se zaměřením na ja-
zzovou a swingovou hudbu.
Swing je nádherná taneční muzika. Historic-
ky tvoří přechod mezi tradičním a moderním 
jazzem. Utvářel se od konce 20. let minulého 
století směšováním černošských i bělošských 
hudebních vlivů. Jeho největší rozkvět za-
znamenáváme ve 30. a 40. letech a je spojen 
s  klarinetistou Benny Goodmanem, prvním 
bělochem, který dokázal obstát v konkurenci 
černošských jazzových hráčů.
Při našem koncertu si skladeb největších 
swingových mistrů (namátkou J. Garland, G. 
Miller, B. Howard, G. Gershwin, P. Mayfield, 
H. Arlen…) užijeme v obsazení: Marie Houš-
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ková – zpěv, Lucie Ptáčková – altsaxofon, 
Štěpán Potužák – altsaxofon, tenor saxofon 
a Tricken Brudrs (Dan Čámský – bicí, Jan Pe-
lech – kontrabas, Jan Zdeněk – piano). Pořa-
dem nás provede Vladimír Kratochvíl.
Letní večer je jako stvořený pro oddecho-
vou taneční hudbu. Pamětnice a pamětníci 
zavzpomínají, možná i slzičku zamáčknou, 
mladí posluchači objeví pro sebe tradiční 
jazz a  zjistí, že má něco do sebe. Vezměte 
děti a vnoučata, nudit se nebudou!
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč 
(pro děti, studenty, důchodce a  rodiče na 
rodičovské dovolené), rezervace vstupenek: 
603 229 559. Těšíme se na setkání s vámi.
Za spolupořadatele občanské sdružení 
Hudba bez hranic, o. s.

Ing. Jitka Kutišová

Městská knihovna 
Horažďovice
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE 
ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO
V  červnu byli v  sále Městské knihovny 
v  Horažďovicích slavnostně uvedeni mezi 
čtenáře prvňáčci z horažďovických základ-
ních škol.

ZŠ Blatenská, foto Petra Tomešová

Před samotným pasovacím ceremoniálem 
musely děti prokázat své znalosti při zkouš-
ce čtení a pak už každý poklekl před panem 
starostou, který je ceremoniálním mečem 
povýšil na „Rytíře řádu čtenářského“. 
Všichni malí čtenáři dostali knihu z projek-
tu Už jsem čtenář – Knížka pro prvňáčka, 
placku s logem projektu Děti a čtení a drob-
né dárky od našich sponzorů. 
Děti si vyrobily papírové čepice k 50. výročí 
televizního Večerníčku, technikou origami 
si složily pejska nebo lišku. Na dětském od-
dělení knihovny už na ně čekal hudebník, 
spisovatel, učitel a  hipík Marek Šolmes 
Srazil se svým pořadem, při kterém si děti 
zazpívaly, zatančily a  některé odcházely 
s  obrázkem od Marka namalovaným na 
ruku nebo na čelo. 
Potěšila nás přítomnost mnoha rodičů 
a prarodičů, kteří si nenechali ujít tuto slav-
nostní událost.
Akce byla uspořádána v  rámci projektu 
„Děti a  čtení“. Poděkování patří našim 
dobrovolnicím, které nám pomohly zajistit 
hladký průběh celé akce.

Eva Marešová

ŽIVOT A SMRT MISTRA JANA
Letošní významné výročí – 600 let od upá-
lení mistra Jana Husa si připomněli žáci 
ZŠ  Komenského při pořadu Markéty Če-

ZŠ Komenského, foto Petra Tomešová

Foto Petra Tomešová

kanové s názvem „Život a smrt mistra Jana 
aneb Lid veselý, doba zlá“. Autorka připra-
vila pro posluchače povídání s mnoha zají-
mavými detaily a perličkami ze života Jana 
Husa. Dobovou atmosféru dotvářel hudeb-
ní doprovod Aleny Kozákové.
Odpoledne proběhlo toto vystoupení v měst-
ské charitě pro zájemce z řad veřejnosti.
Akce byla uspořádána v  rámci projektů 
Děti a čtení a Seniorům Dokořán.

Eva Marešová

TOULKY MĚSTEM
Oblíbený cyklus „Toulky městem“ pokra-
čoval tentokrát procházkou na Svatou 
Annu. 

Už cestou podal pan Václav Trčka, který se 
opět ochotně ujal role průvodce, účastníkům 
spoustu informací o  zajímavých místech, 
kolem kterých jsme procházeli. U  kaple na 
nás čekal MgA. Jindřich Šlechta s  vyprá-
věním o  historii kaple sv. Anny a  seznámil 
nás také s  historií lázní, které bývaly zná-
mé a  oblíbené v  širokém okolí. Mohli jsme 
si prohlédnout interiér kaple, kam se běžný 
turista nepodívá. Před kaplí vyvěrá pramen, 
kdysi používaný k lázeňským kúrám, ke kte-
rému si i dnes chodí lidé pro vodu.
Toulky jsme zakončili v  lokalitě „Kozlov-
ská stráň“ – chráněném území nad pra-
vým břehem řeky Otavy. Přírodní památka 
ochraňuje širokolisté suché trávníky a tep-
lomilné křoviny na vápencovém podloží 
s výskytem významných a chráněných dru-
hů rostlin a hmyzu. Oblast je současně ev-
ropsky významná lokalita soustavy Natura 
2000.
Akce byla uspořádána v rámci projektu Se-
niorům Dokořán.

Eva Marešová

Foto Petra Tomešová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
HORAŽĎOVICE UPOZORŇUJE 

NA ZMĚNU
PŮJČOVNÍ DOBY 
O PRÁZDNINÁCH

Podrobnosti najdete na poslední straně.
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SPORT

ATRIUM CUP 2015 
– vítězství slavil 
nováček turnaje
Třebomyslice, 5. 7. 2015. Již po osmnácté se 
v  Třebomyslicích u  Horažďovic uskutečnil 
tradiční turnaj v malé kopané ATRIUM CUP. 
Letošního turnaje se zúčastnilo jedenáct fot-
balových týmů. Bez jediné porážky prošly 
základními skupinami týmy Houby, Žaludi 
a  také nováček turnaje UEFA Mafia Jihozá-
pad. Překvapením bylo omlazené družstvo 
Háječku Prachatice, které letos došlo až do 
semifinále. Nováček turnaje, tým Vodňan, 
obsadil poslední příčku, nicméně drží dva 
primáty, a  to je nejrychleji vyloučený hráč 
a  také nejrychlejší gól turnaje, který vstřelil 
po několika vteřinách Jakub Brůžek.
Ve čtvrtfinále se zrodil překvapivý výsledek 
v souboji Houba Teamu a Háječku Prachati-
ce, kdy prachatičtí vydřeli šťastnou výhru 1:0, 
a tím dosáhli vyřazení dvojnásobného obháj-
ce z minulých ročníků. Dalším překvapením 
bylo vypadnutí domácího týmu 6 prasat s tý-
mem Wycombe, a to také poměrem 1:0. Nej-
větším rozdílem byl výkon obou brankářů. 
Oba semifinálové duely nabídly těsné výhry, 
a to v poměru 1:0 pro tým Wycombe proti Há-
ječku Prachatice, a také těsné vítězství UEFA 
Mafia Jihozápad nad Žaludy v poměru 2:1.
V boji o 3. místo podlehl Háječek domácím 
Žaludům 1:2 po penaltách. V normální hra-
cí době skončil zápas 2:2.
Ve finále se překvapivě utkal tým Wycombe 
HD Lhota se suverénem UEFA Mafia, který 
předváděl po celý turnaj velmi rychlý a tech-
nický fotbal. Finále vyznělo jednoznačně pro 
UEFA Mafia Jihozápad v poměru 6:0. 
Nejlepším brankářem byl vyhlášek Václav 
Šipla z týmu Wycombe Horažďovická Lho-
ta a nejlepším hráčem kapitán týmu UEFA 
Mafia Jihozápad Pavel Lemberger. 
Díky patří trojici rozhodčích: Jan Veverka, 
Jiří Petržilka a  Luboš Kurc.V  neposlední 
řadě děkujeme všem dobrovolníkům z  řad 
místních dobrovolných hasičů, bez kte-
rých by se turnaj neobešel. Děkujeme všem 

sponzorům turnaje: ATRIUM, s. r. o., Po-
lena Václav, Město Horažďovice, Dudák 
Měšťanský pivovar, Pro-Doma, Bohemia 
Sport, Lyckeby Amylex, Pivovar Švelch, 
Mlýn Brabec, Tvar, v. d. Klatovy, Music 
Club Houba, Ristorante Pizzeria V Zámku. 
Za všechny třebomyslické organizátory 

Vlastimil Makovec

Vítězný tým UEFA Mafia Jihozápad

Z RADNICE 

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE 
29. 6. 2015
– v záležitosti akce „Oprava vodní nádrže 
Třebomyslice“ schvaluje smlouvu o  dílo 
mezi městem Horažďovice a  společnos-
tí PRIMA, akciová společnost, Raisova 
1004/I, Strakonice, IČ: 47239743 (zhoto-
vitel), jejímž předmětem je prodloužení 
kanalizace a udržovací práce na vodní ná-
drži za nabídkovou cenu 906 886 Kč + DPH 
(celková cena včetně DPH 1 097 332 Kč)
– bere na vědomí žádost obyvatel části obce 
Třebomyslice o prodloužení trasy veřejného 
osvětlení a  zřízení nového osvětlovacího 
bodu na vjezdu do obce a pověřuje MěÚ, od-
bor investic, rozvoje a majetku města zařa-
dit tuto investici do investičního plánu
– neschvaluje prodloužení termínu dokon-
čení stavby „Rekonstrukce obecního areálu, 
Horažďovická Lhota“ dle žádosti společnosti 
STAFIS – KT, s. r. o., Pačejov – nádraží 74
– neschvaluje dotaci Fotbalovému klubu 
Horažďovice o. s., IČ 69981981 na dofinan-
cování nákupu bezpečných branek

– schvaluje podání žádosti Základní školy 
Horažďovice, Komenského ul. 211, okres 
Klatovy s projektem Technika má zelenou“ 
do programu „Podpora polytechnické vý-
chovy v  mateřských a  základních školách 
v Plzeňském kraji v roce 2015“
– bere na vědomí Rozhodnutí o  poskytnu-
tí dotace z  Ministerstva životního prostředí 
(poskytovatel dotace) prostřednictvím Stát-
ního fondu životního prostředí ČR, Kaplano-
va 1931/1, Praha 11 v rámci OPŽP vztahující 
se k  projektu „Kulturní dům Horažďovice 
– zateplení objektu, výměna oken a dveří“
– jmenuje s účinností od 1. 8. 2015 na dobu 
neurčitou Bc. Jitku Černou, Malý Bor 10 
ředitelkou Mateřské školy Horažďovice, 
Loretská ul. 935, okres Klatovy

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE 
13. 7. 2015
– v  záležitosti akce „Zateplení hasičské 
zbrojnice v  Horažďovicích“ rozhodla o  vý-
běru nejvhodnější nabídky uchazeče STA-
FIS – KT s.  r.  o., Pačejov – nádraží 74 na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
za nabídkovou cenu 2  351  053 Kč + DPH 
(2 844 774 Kč včetně DPH)
– schvaluje smlouvu o  dílo mezi městem 
Horažďovice a  společností PREISWERT 
s.  r.  o., Karla Němce 977, Horažďovice na 
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu 
na stavební práce s názvem „Výměna oken 
a  dveří čp. 77 v  Horažďovicích“ za nabíd-
kovou cenu 538  754 Kč bez DPH (celková 
cena 619 567 Kč včetně DPH)
– zřizuje na volební období 2014–2018 
stavební komisi jako iniciativní a  poradní 
orgán rady obce a jmenuje předsedu a členy 
této komise: 
Komise stavební 

Rozpis k soutěžím podzim 2015 - FK Horažďovice 

Datum 
I. A třída mužů KS dorostu, skup. A KP žáků - starší / mladší

kde soupeř zač.   kde soupeř zač.    kde soupeř zač. st./ml. 
  8. 08. So V 1.  Křimice 17:00       
  9. 08. Ne          
15. 08. So          
16. 08. Ne D 2.  Kralovice 17.00       
22. 08. So    V 1. Chodov 10:00    
23. 08. Ne V 3. Mochtín 17:00    D 3. Sušice 10:00/11:45 

 26. 08. St       D 1. Doubravka 16:00/17:45 
29. 08. So    D 2. Staňkov 10:00 V 4. Vejprnice 10:00/11:45 
30. 08. Ne D 4. Nepomuk 17:00                         

   3. 09. Čt       V 2.Domažlice UMT 16:00/17:45 
  5. 09. So V 5. Pačejov 17:00 V 3. Meclov 11:00    
  6. 09. Ne       D 5. Stříbro 10:00/11:45 
12. 09. So    D 4. H. Týn 10:00    
13. 09. Ne D 6. Nýrsko 17:00    V 6. Luby 10:00/11:45 
19. 09. So          
20. 09. Ne V 7. Kdyně 15:00 V 5. Nýrsko 10:30 D 7. Nýrsko 10:00/11:45 
26. 09. So    D 6. Mrákov 10:00    
27. 09. Ne D 8. Žihle 16:30    V 8. Tachov 10:00/11:45 
  3. 10. So V 9. Černice 16:00       
  4. 10. Ne    V 7. Nalž. Hory 10:00 D 9. ZČE Plzeň 10:00/11:45 

  10. 10. So V 10. Raková 16:00 V 8. Hradešice 10:00    
11. 10. Ne       V 10. Přeštice 10:00/11:45 
17. 10. So    D 9. Mochtín   10:00     
18. 10. Ne D 11. Chod. Újezd 15:30    D 11. H. Týn 10:00/11:45
24. 10. So    V 10. Luby 10:00    
25. 10. Ne V 12. H. Bříza 14:30    D 12. Nepomuk 10:00/11:45 
 31. 10. So    D 11. Nezamyslice 10:00 V 13. Košutka 10:00/11:45 
 1. 11. Ne D 13. Košutka 14:00       
  7. 11. So V  14. Stříbro  14:00       
  8. 11. Ne       D 14. Klatovy 10:00/11:45 
14. 11. So          
15. 11. Ne D 15. Žichovice 13:30    V 15. Blšany 11:00/13:00 
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Předseda: Ing. Arch. Jiří Kučera
Členové:  Ing. Petr Meduna
      Petr Kolář 
      Mg. Jiří Tichý
      Ing. Martin Liška
      Mgr. Jindřich Šlechta
– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče Šumavské vodovody a kanalizace 
a.  s., Čsl. legií 37, Klatovy na realizaci ve-
řejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s  názvem „Oprava vybraných kana-
lizačních přípojek čp. 704–705, 706, 707–
708, 710–711 v  Horažďovicích“ za nabíd-
kovou cenu 888  582 Kč bez DPH (celková 
cena 1 075 184 Kč včetně DPH)

Město začne provozovat 
SMS InfoKanál
Dnešní občan informačního věku musí ne-
ustále čelit návalu informací, a proto je pro 
něj stále obtížnější aktivně sledovat veškeré 
dění kolem něho.
Z  tohoto důvodu, ve snaze zajistit dostateč-
nou informovanost občanů, přistoupilo ve-
dení města Horažďovice k rozšíření původní 
služby SMS Operátor, již provozoval Plzeň-
ský kraj, na samostatný systém SMS Info-
Kanál města (www.infokanal.cz). Uvedený 
systém umožňuje v rozšířené a komfortnější 
verzi zasílání důležitých informací na zare-
gistrovaná čísla mobilních telefonů v  krát-
kých textových zprávách (SMS).
Systém SMS InfoKanál disponuje moduly, 
které jsou speciálně vyvinuty (a  průběžně 
jsou zdokonalovány dle požadavků zákazní-
ků), a to jednak pro krizovou komunikaci za 
mimořádné události či krizové situace ve měs-
tě, ale disponuje i moduly pro běžnou komu-
nikaci, neboli předávání informací z  radnice 
a městského úřadu, které jsou svým obsahem 
pro občany významné a informují ho o nejdů-
ležitějších krocích a záměrech radnice.
SMS InfoKanál v základu umožňuje občano-
vi, aby se zaregistroval, a  tím bude odebírat 
informace vztahující se ke krizové události 
na teritoriu města. Dále mu systém také dává 
možnost, aby si sám vybral, která další témata 
(informace) z úřadu ho zajímají, jednoduše se 
přihlásil k jejich odběru zasláním jedné SMS 
zprávy a  pak přijímal informace kdykoliv 
a kdekoliv pomocí svého mobilního telefonu.
SMS InfoKanál bude vhodně doplňovat stá-
vající komunikační kanály radnice (webové 
stránky, tištěný zpravodaj apod.) a v budouc-
nosti s  připravovaným Facebook a  Twitter 
profilem bude umožňovat díky tomuto „sy-
nergickému sdružení“ dosažení vyšší infor-
movanosti občanů.
Služba je poskytována všem zaregistro-
vaným občanům v  požadovaném rozsahu 
a zdarma ve zkušební krizové variantě od 1. 8. 
2015 a v plné rozšířené variantě od 1. 9. 2015.
Vše k registraci a k odběru zpráv je popsáno 
v registračním letáku.

Bezpečnost, OUI a krizové řízení 
MěÚ Horažďovice

 
 
 

 

  

Vážení spoluobčané, 

vedení města Horažďovice vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný způsob získávání důležitých 
informací o dění ve městě. Ve snaze zajistit dostatečnou informovanost jsme zahájili provoz SMS InfoKanálu 
města, který umožňuje zasílání důležitých informací na zaregistrovaná čísla vašich mobilních telefonů v krátkých 
textových zprávách (SMS). 

Chcete dostávat včasné informace v krizových situacích a o: 

• krizové situace (povodně a jiné mimořádné a krizové události)

• informace z radnice a MěÚ
• mimořádných změnách v provozní době MěÚ apod. 

• plánovaných odstávkách vody, vzniklých haváriích a stavu jejich řešení 
• plánovaných přerušeních dodávek elektrické energie, popř. plynu
• uzavírkách místních komunikací 

• termínech mimořádných svozů odpadu
    a další užitečné informace spojené se životem ve vašem městě? 

Zajistěte si tyto informace tím, že se ZAREGISTUJETE! Jak?  
1. online nebo 2. SMSkou nebo 3. osobně na podatelně MěÚ Horažďovice 

Jak registrovat online? 

Pomocí webového formuláře na webových stránkách města hledejte tento obrázek   
na úvodní straně webu.  
Nebo se registrujte přímo zde:   www.infokanal.cz/cweb/reg/HORAZDOVICE 
Pomocí registračního online formuláře můžete svou registraci později upravit nebo registraci zrušit.  

Jak se zaregistrovat pomocí SMS? SMS napište prosím ve tvaru dle vašeho bydliště: 

Je adresa vašeho bydliště přímo v Horažďovicích? Tvar SMS je následující: 

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraHORAZDOVICEmezeraULICEmezeraCISLOPOPISNE 
Pro obyvatele Horažďovické Lhoty platí SMS ve tvaru:

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraLHOTAmezeraCISLOPOPISNE 
Pro obyvatele Svatého Pole platí SMS ve tvaru: 

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraPOLEmezeraCISLOPOPISNE 
Bydlíte-li v části Babín, Boubín, Komušín, Třebomyslice nebo Veřechov,  
doplňte vaši část do registrační SMS namísto slova MISTNICAST: 

REGISTRUJmezeraJMENOmezeraPRIJMENImezeraMISTNICASTmezeraCISLOPOPISNE 
   - pro registraci chaty je potřeba za číslo popisné přidat mezeru a slovo EVID 

SMS odešlete na číslo SMS InfoKanálu:  371 430 521 
Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, důležité je dodržení mezer mezi slovy, zejména u víceslovných názvů ulic.

SMS podatelna - komunikace s úřadem pomocí SMS zpráv:
Neodpovídejte na SMS, které od nás dostanete, nemůžeme zaručit jejich přečtení, pokud chcete s námi 

komunikovat, využijte prosím SMS podatelny:   

SMS ve tvaru: PmezeraTEXTZPRAVY odešlete na číslo SMS InfoKanálu: 371 430 521.

FORMULÁŘ K REGISTRACI ODBĚRU SMS INFOKANÁLU MĚSTA HORAŽĎOVICE

Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS nejpozději do 7 dnů od vyplnění tohoto formuláře. 
Chcete-li zařadit k odběru SMS ihned, využijte registrace online na webu města nebo regis-
traci pomocí SMS. Podrobněji na webu města.
Registrací dáváte souhlas k tomu, aby vám byly zasílány informace z města, vaše údaje bu-
dou použity výhradně pro tyto účely. Databáze nebude poskytována třetím stranám. 

…………………………………. .....…………………………………..
Datum                              Podpis

Mobilní číslo

Jméno  

Příjmení  

Adresa

 Hlášení městského rozhlasu

 Termíny zasedání zastupitelstva 

 Volný čas

_____________________________________________________________
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Stavěli tesaři
Naposledy jsme zastihli stavebníka, který 
podal příslušnou žádost u stavebního úřadu. 
Stavební úřad po obdržení žádosti prověří, 
zda je podána na zákonem požadovaném 
formuláři, zda je z  ní zřejmé, kdo a  o  co 
žádá, zda je dokumentace zpracovaná 
oprávněnou osobou a zda obsahuje všech-
na požadovaná stanoviska a vyjádření do-
tčených orgánů (pozor, musí být všechna 
kladná!) Pokud dokumentace není úplná, 
podle jejího rozsahu a účelu stavební úřad 
žadatele vyzve k doplnění, případně přeru-
ší řízení a stanoví lhůtu k doplnění, v někte-
rých případech žádost rovnou zamítne. 
Doporučujeme proto úplnost a  správnost 
žádosti před podáním vždy zevrubně zkon-
trolovat nejlépe za asistence zkušené oso-
by, případně projektanta. Každé přerušení 
a  doplňování totiž ve svém důsledku vždy 
znamená neúměrné prodloužení lhůty při 
jejím vyřizování, což jistě není v zájmu sta-
vebníka ani stavebního úřadu. 
Je-li žádost v pořádku, stavební úřad celou 
záležitost prověří a  zúřaduje. Podle složi-
tosti a  závažnosti záměru se může jednat 
o  souhlas, sdělení nebo i  správní řízení 
ukončené rozhodnutím. 
Při prověřování záměru spolupracuje řada 
subjektů, které stavební úřad v  různých 
fázích informuje nebo informování od sta-
vebníka požaduje. Tím je zajištěno, že zá-
měr bude v souladu se záměry rozvoje úze-
mí, s  veřejným zájmem a  zároveň nebude 
nad míru přiměřenou negativně ovlivňovat 
ostatní účastníky (například sousedy). Zde 
je nutno upozornit na vžitý omyl o nezbyt-
nosti souhlasu souseda. I když soused bude 
mít proti stavbě námitky, nemusí to zname-
nat, že stavbu nelze povolit. Jeho případné 
námitky stavební úřad však před vydáním 
výsledku zevrubně z výše uvedených hledi-
sek zkoumá. Výsledek stavebník, případně 
další dotčené subjekty, obdrží písemně. 
Pokud není ve věci vedeno řízení, to znamená, 
že celý proces není ukončen rozhodnutím, je 
výsledek platný po obdržení stavebníkem. 
Ve složitějších případech, tzn. kdy stavební 
úřad vede řízení ukončené rozhodnutím, je 
nutno vyčkat do doby, nežli rozhodnutí na-
bude právní moci. To bývá 15. den poté, co 
rozhodnutí obdrží poslední z účastníků. Poté 
co tato skutečnost nastane, obdrží stavebník 
ověřenou dokumentaci a onu známou tabul-
ku „Stavba povolena“, která je informací pro 
okolí, že se jedná o stavbu řádně povolenou. 
Tato tabulka mimo jiné obsahuje obvykle 
i údaje o osobách, které jsou za stavbu zod-
povědné a  slouží i  pro rychlou orientaci při 
případné kontrole. 

Tedy – máme v ruce doklad o tom, že stav-
bu můžeme provést (ohlášení, povolení a p.) 
a  je na čase se poohlédnout po zhotoviteli 
stavby. Stejně jako při výběru projektanta, 
i zde je každá rada drahá. Obvykle je možno 
využít vlastní zkušenost, případně reference 
z  okolí. Na druhou stranu zde mohou hrát 
roli i  peníze, za které je schopen zhotovitel 
stavbu realizovat. Proto doporučujeme po-
žadovat na projektantovi, aby zhotovil i roz-
počet stavby. Ten totiž obsahuje podrobně 
rozepsané jednotlivé položky a  to nám 
umožní následně poptávat a  porovnávat 
u zhotovitelů nejvýhodnější nabídku. 
Dále je nutno zajistit na stavbě odborný do-
zor, pokud nejste sami odborně způsobilí. 
U některých staveb je předepsaný jako auto-
rizovaná osoba stavbyvedoucí. U  některých 
staveb (obvykle jednodušších) to může být 
jen osoba odborně způsobilá bez nutnosti au-
torizace. Dozor je odpovědný nejen za prove-
dení stavby, ale i za bezpečnost při práci. 
Některé stavební firmy si samy zajišťují do-
zor v rámci zakázky, nicméně necháváme na 
uvážení, zda si z důvodu kontroly nezajistit 
dozor vlastní, a tím i na zhotoviteli nezávislý. 
Příště si povíme o vlastní realizaci stavby.

Ing. Josef Kotlaba, 
odbor výstavby a územního plánování

Uzavírka Plzeňské ulice 
7. a 8. srpna 2015
Z důvodu zajištění prostoru start - cíl a do-
provodné kulturní akce při pořádání XXXVI. 
EPLcond Rally AGROPA 2015 bude uzavřen 
provoz na silnici II/188 (Plzeňská ul.) v Ho-
ražďovicích, v úseku od křižovatky se silnicí 
I/22 (Strakonická ul.) ke křižovatce s místní 
komunikací ul. Mayerova. Komunikace bude 
uzavřena od 12.00 hod 7. srpna do 21.00 hod 
8. srpna 2015. Objízdná trasa pro veškerou 
dopravu bude vedena po silnici I/22 a po 
místní komunikaci ul. Za Tržištěm.

Odbor dopravy, J. Rada

ŠKOLY

Křesťanská mateřská 
škola
CO SE DĚJE V ČERVENCI V DUHOVÉ 
MATEŘINCE…
Celý červenec je duhová mateřinka uzavře-
na. V průběhu uzavírky je nejvhodnější doba 

pro realizaci oprav a úprav, na které nezbývá 
čas v době běžného školního roku. 
Tentokráte probíhá v hlavním pavilónu ško-
ly investiční akce – rekonstrukce sociálního 
zázemí pro dospělé. To původní pamatova-
lo ještě rok 1967 – tehdy byla naše školička 
otevřena a  uvedena do provozu. Krom výše 
jmenované akce na škole probíhají úpravy 
výmaleb a  nátěrů. Z  denních místností pro 
děti budou odstraněny původní nastřelené 
garnýže. Těšíme se také na to, že světlo svě-
ta spatří další návrh z dílny Ludvíka Kováře, 
akademického malíře, v  podobě avantgard-
ních květů v barvě naší duhové mateřinky, ty 
malířská firma – pana Milana Jiřince – pře-
nese na jednobarevnou fasádu školy. Další 
prázdninovou akcí je vydláždění školního 
atria a úprava odpadů v něm, jako první etapa 
a předběžná příprava na jeho budoucí zastře-
šení. Atrium nabízí velký prostor pro další vy-
užití v rámci spontánních i řízených činností 
dětí naší mateřinky. Zastřešení západní části 
zahradní terasy proběhne v srpnu a je volným 
pokračováním projektu Zelená zahrada. Zde 
budou moci děti i  učitelky využívat prostor 
i  po dobu nepříznivého počasí jako učebnu 
v přírodě pro realizaci aktivit, nejenom envi-
ronmentálních. Třída Oveček se těší na nový 
koberec a nábytek do svého kabinetu. Hlavní 
venkovní žulové nebroušené schodiště bude 
chemicky vyčištěno a opraveno. 
Co nás čeká v  srpnu? Dokončování výše 
jmenovaných akcí. A samozřejmě prázdni-
nový srpnový provoz, na který je nahlášen 
poměrně vysoký počet dětí. Bude-li příz-
nivé počasí, podobné červencovému, pak 
zajisté využijeme maximální mírou pobytu 
na školní zahradě, včetně úměrného sluně-
ní, her s  vodou a  školního mlžiště. Začát-
kem srpna (7. 8.) odjíždíme s přihlášenými 
zájemci na 10. ozdravný pobyt do Chorvat-
ska. Pro vysoký zájem jedou autobusy dva. 
Jeden zamíří na Podacu, druhý na Crikve-
nicu a už se moc těšíme.
Závěrem chceme poděkovat firmě Lyckeby 
Amylex, a. s, Horažďovice za dar v podobě 
keramické pece. Velkou zásluhu na zpro-
středkování má ing. Lenka Kotlářová, kte-
ré tímto děkujeme. 
Přejeme všem čtenářům klidnou pokraču-
jící druhou polovinu prázdnin a  dovolené 
plné sluníčka a pohody. 
Za křesťanskou mateřskou školu

Mgr. Alena Průchová
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na lidové tradice. Patří sem typické nářečí, 
které jsme zde také slyšeli, chodský kroj, 
který se nezřídka objevuje nejen při svá-
tečních příležitostech. Lidová hudba, zpěv 
a k tomu patří lidové tance, všeho je zde stá-
le dost. Zdejší taneční soubory reprezentují 
svůj kraj po celé republice i v cizině. 
Chodové také pečují o památky, které připo-
mínají jejich výsady strážců hranic, a jsou na 
ně patřičně hrdí. Tento kraj si každý spojí se 
statečnými Chody, především s  hrdým ob-
hájcem práva Janem Sladkým Kozinou.
Setkali jsme se téměř se vším na našem 
výletě. Při příjezdu do Mrákova na nás če-
kala paní Vondrašová, Chodka celým svým 
srdcem, a členka folklórního souboru, obě 
v  krojích. Zazpívaly nám chodské lidové 
písně, ukázaly chodskou senci v  čp. 3, pl-
nou krojů a památek. Paní Vondrašová ne-
šetřila s vyprávěním svých vzpomínek. 
Další velkou zastávkou byl Draženov, kde 
se nám věnoval při prohlídce obce starosta 
pan Ing. Sladký. Je velmi hrdý na historii 
své obce a  okolí. Především na statečné 
předky tohoto kraje. Důkazem je zrekon-
struovaný historický statek, špýchar a brá-
na statku, vše podle dobových fotografií. 
Dověděli jsme se také i  o  současném, kul-
turně bohatém životě v obci.
Poté jsme navštívili Újezd. I  když bývá 
v pondělí na Kozinově statku zavřeno, byli 
jsme mile přijati. Výklad při prohlídce byl 
v chodském nářečí.
Dalším naším cílem byl Hrádek. Zde jsme 
si mohli dostatečně, bez časového omeze-
ní, prohlédnout pomník, kde majestátně 
stojí a  hlídá svůj rodný kraj Jan Kozina. 
V  restauraci „Chodská chalupa“ jsme po-
obědvali v  příjemném prostředí s  krojova-
nou obsluhou.
Na Výhledech jsme se s  tímto krajem roz-
loučili. Poslední společná fotka, poslední vý-
hled do krajiny a odjezd k domovu. Za jediný 
den jsme nemohli poznat vše. Je zde ještě 

Pozvánka na výstavu
Nevíte, kam vyrazit v  srpnu na výstavu? 
Přijďte se podívat do strakonického hradu, 
kde se ve dnech 5. až 30. srpna 2015 bude 
konat výstava prací studentů uměleckoře-
meslných oborů Střední školy a  Základní 
školy Oselce, nazvaná TRADICE A  KRÁ-
SA ŘEMESLA V OSELCÍCH. 
Tradice klasických řemesel – truhláře a ko-
váře – se buduje ve škole v Oselcích už více 
než šedesát let. Na výstavě, kterou pořádá 
Střední škola a  Základní škola Oselce ve 
spolupráci s  Městským kulturním středis-
kem Strakonice, bude možno zhlédnout 
především ročníkové a maturitní práce stu-
dentů čtyřletých maturitních oborů umě-
lecký truhlář, umělecký kovář a zámečník. 
Pod vedením svých mistrů kovářů a truhlá-
řů vytvořili žáci „černého řemesla“ lustry, 
mříže, rámy zrcadel, stolky i  sedací náby-
tek, truhláři se zase mohou pochlubit nejen 
stolky, židlemi a rámy zrcadel, ale také re-
plikami starobylých truhel a  skříněk, čas-
to zdobenými technikami řezby, intarzie 
a inkrustace. Na výstavě bude možno vidět 
také kresby a plastiky, které vznikly v rámci 
výuky předmětu výtvarná příprava.
Výstava, která bude slavnostně zahájena 
4.  srpna 2015 v  17 hodin, se bude konat 
v  Maltézském sále strakonického hradu 
a potrvá do 30. srpna 2015. Otevřena bude 
vždy od úterý do neděle v  době od 9 do 
16 hodin. Zveme srdečně všechny přízniv-
ce a obdivovatele tradičních řemesel.

Daniela Benešová 
Střední škola a Základní škola, Oselce 1
e-mail: stskola.oselce@tiscali.cz, 
www.stredniskolaoselce.cz 

SPOLKY 

Výlet SZP 
Horažďovice 
Nastalo léto a to je ten pravý čas vyjet si na 
dovolenou nebo jen na výlet. Jako se vypra-
vilo autobusem 15. června 2015 padesát šest 
členů Svazu zdravotně postižených z Horaž-
ďovic. Tentokrát jsme se vydali za krásou 
známých chodských vesnic, které si až do 
dnešních dnů udržují svůj typický ráz.
Je to jeden z  mála českých krajů, který si 
uchoval svoji původní podobu, bohatou 

spousta dalších památek a míst, které za to 
stojí. Vždyť i naši slavní spisovatelé a umělci 
zde nacházeli inspiraci pro svou tvorbu. 
Mnohé jsme si pověděli i při jízdě autobu-
sem. Jsem přesvědčena, že každý z  účast-
níků si nyní rád přečte alespoň některou 
z knih, která je spojena s tímto krajem, aby 
si ještě podrobněji rozšířil své poznání.

Vedoucí zájezdu Behenská Božena

Kontrolní stanoviště 
„Otaváků“ na trase 
Horažďovické 
padesátky
„Letos to bude velké“, říkám si v pátek od-
poledne. Právě se totiž chystám na přípravu 
50. ročníku turistického pochodu Horažďo-
vická padesátka. Přesněji řečeno – na orga-
nizaci kontrolního stanoviště, které Otaváci 
zajišťují pro všechny účastníky tohoto léty 
prověřeného a tradičního pochodu.
S  pomocí mých věrných kamarádů naklá-
dáme věci do přistavené dodávky a  já si 
pečlivě odškrtávám položku za položkou 
v  předem připraveném seznamu. Naklád-
ka všech možných věcí končí v  pozdních 
večerních hodinách a já uléhám ke spánku 
s  pocitem, který každý z  nás moc dobře 
zná: „Na co jsme to ještě zapomněli…???“
Sobota – 5.00 – zvoní budík. Vydávám se 
na naše kontrolní stanoviště, které stavíme 
i v tomto roce u „chaty Děsu“, pár set metrů 
za špičkou anglického parku Ostrov. První 
ranní ptáčata z naší party už mě vítají a bě-
hem chvíle se scházejí též ostatní. V počtu 
sedmnácti statečných se pouštíme do prá-
ce. Během hodinky se zelený palouček pro-
měnil na perfektně připravené zázemí pro 
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turisty veškerých nároků. Nechybí hangár 
pro případ deště, nebo kdyby pálilo ostré 
slunce. Pánové chystají luky, vzduchov-
ky, pro nejmenší omalovánky, skládačky 
a malé hry k zabavení. Nejvíce zabrat nám 
dává příprava ohniště, mokré dřevo prostě 
nehoří. Dámy si vzaly na starost občerstve-
ní. Káva, limo, ale hlavně masové „buřty“ 
k opékání mně nahánějí chutě. 
S úderem šesté hodiny ranní startují první 
účastníci pochodu a vydávají se po své plá-
nované trase. Přichází hlášení od startov-
ní čáry, že „už se to hrne“. Nervozita tedy 
stoupá, všichni projdou v jubilejním roční-
ku Padesátky kolem nás. Největší vlna nás 
zasáhne v  10.30, voda na kávu se nestačí 
vařit, oheň nestačí dostatečně plápolat 
a  ani „opékáků“ není najednou dostatek. 
Stoly jsou plné, děti musí čekat fronty na 
všech hrách. Máme tu 100 turistů naráz! 
Přichází nová zpráva ze startu – na trasu 
H7 vyšlápl 292. účastník, celkově se jich na 
pochod vydalo již 837! Všichni se věnujeme 
návštěvníkům z  plných sil, střídáme se na 
stanovištích a radujeme se z rekordní účas-
ti u „chaty Děsu“ i v celé historii pochodu. 
V  odpoledních hodinách, kdy už hlavní 
nápor opadá, střídavě usedáme, abychom 
si mohli dát prvního opečeného „buřta“. 
Když se v  16 hod. pokoušíme ukončit náš 
celodenní maraton, stále není naše stano-
viště zcela liduprázdné. Někteří účastníci 
pochodu zůstávají i  nadále s  námi, trochu 
se nám rozseděli. Balíme věci, jsme unave-
ní, ale shodujeme se všichni s dobrým poci-
tem, že to byl velmi vydařený den! 
Rád bych tímto poděkoval všem zúčastně-
ným. Mělo to smysl a: „BYLO TO VELKÉ“! 

David Balíček, „Dejv“
 PS Prácheň Horažďovice

Místo pro všechny 
Havlíčkovka
Na závěr školního roku pro všechny naše 
školáky i  předškoláky uspořádala Ha-
vlíčkovka dobrodružnou stopovací hru 
s  názvem „Vysvědčení nech koňovi, aneb 
o  prázdninách bezpečně“. Výchozím mís-
tem byl horažďovický Ostrov, kde na děti 
čekali naši dva koníci. Po splnění prvních 
úkolů si návštěvníci koně nejdříve vyčistili 
a pak si na něm také zajezdili. Součástí jízdy 
byla lukostřelba přímo z  koňského hřbetu. 
Následně pak všichni pokračovali po vyzna-
čené trase, kde na ně čekala jednotlivá sta-
noviště s úkoly. Celá tato hra byla uvítáním 
léta a  s  ním spojených prázdnin, proto se 
všechny úkoly týkaly toho, jak si bezpečně 
užít prázdniny. V kavárně Havlíčkovka, kte-
rá byla cílem celé stopované, pak na všechny 
čekala sladká odměna v  podobě zmrzlino-
vého poháru a následná beseda se strážníky 
městské policie na zmíněné téma.

Cesta na stanoviště

Střelba

Stanoviště 3

Místo pro všechny Havlíčkovka chce tímto 
poděkovat všem zúčastněným dětem a  je-
jich rodičům.
Klub Dok pro děti a  mládež pak moc DĚ-
KUJE všem svým uživatelům, kteří se 
ochotně a  s  velkým nasazením podíleli na 
organizaci a  průběhu celé hry. Bez vás by 
to nešlo!

31. 8. 2015 bychom chtěli pozvat všech-
ny malé i  velké příznivce pěší turistiky 
na rozloučení s  prázdninami v  podobě 
výletu. Pojďte s  námi hledat tajemství 
hradu Prácheň a  dobýt jeho poklad. 
Sraz bude v 10.00 v kavárně Havlíčkovka. 

Více info na: miroslava.fialova@diakonie.cz, 
tel. 733 614 655

ZAJÍMAVOSTI

Poděkování
Když jsem bral Horažďovický obzor, abych 
si přečetl, co je nového, hlavně v  kultuře 
a  sportu v  Horažďovicích, netušil jsem, že 
přijdu na gratulaci k mým devadesátinám. 
Jsem dojat vzpomínkou a  gratulací. Neli-
tuji času, co jsem věnoval ochotnickému 
divadlu, přál bych každému, aby v takovém 
kolektivu prožil to převtělování do růz-
ných postav a stále se mohl ještě učit něco 
o životě. Protože divadlo je život. Já děkuji 
všem ochotníkům za tu krásnou gratulaci. 
Opravdu jsem dojat, takovou vzpomínku 
jsem nečekal.
Při této příležitosti bych také rád podě-
koval spolku Rodáků a  příznivců města 
Horažďovic, jehož jsem také členem již od 
jeho založení. Děkuji za milé posezení a po-
hoštění v kavárně Černý kafe. Za milý dárek 
o Horažďovicích ve fotografiích a za přání. 
Děkuji všem přátelům za hezká přání.

Franta Michálek

Pejsek
U  marketu v  Horažďovicích někdo milují-
cí uvázal psa a opustil ho. Městská policie 
psíka převezla do kotce, kde se o něj vzorně 
starala. Psík byl velice živý a  kotec snášel 
přímo strašlivě. Bydlím v ulici Na Vápence, 
po návratu domů z dovolené, když jsem psa 
slyšela plakat, začala jsem jednat. Pejsek 
plakal opravdu srdceryvně. Plakáty a emai-
ly jsou v  dnešní době sociálních sítí nedo-
stačující, čte je minimum lidí. V pátek 3. 7. 
jsem na Městské policii zjistila informace 
o psovi a začala mu hledat náhradní domov, 

Šumava na jedinou 
jízdenku
V rámci novinky Českých drah můžete pro-
cestovat Šumavu ze všech stran vlaky i au-
tobusy, a to vše na jednu jedinou jízdenku.
Jízdní řády, ceníky a  další potřebné infor-
mace najdete zde: http://www.cd.cz/jiho-
cesky-kraj/cd-sumava/-24035/

Taťána Ješetová
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aby se neutrápil. Velmi ochotně a vstříc mi 
vyšel pan Bláha. Vše o psovi mi zaslal, po-
skytl svůj soukromý telefon a po celou dobu 
byl k dispozici případným zájemcům mimo 
pracovní dobu. Tímto úžasným přístupem 
velice přispěl k  umístění psa „Fída“, nyní 
Maxíka, k  novému majiteli. Psíkovi jsme 
společnými silami spolu s Nalezenci Šuma-
váci, Pes nejvěrnější přítel – to jsou skupiny 
na soc. síti pomáhající psům, našli nový do-
mov u Jičína a psík v úterý 7. 7. vyrazil na 
dlouhou cestu. U nových majitelů je šťast-
ný. Stejně pěkně se zachovali i  pánové ve 
službě v den odjezdu psa. Velice děkuji celé 
partě městských strážníků, jsem ráda, že 
jsou takoví lidé na takových postech. Do-
mluvili jsme se o další spolupráci u případ-
ných nalezených zvířat. Vše je jen o lidech.

Lena Saláková

Mrtvý voják má  
po 70 letech jméno
V letošním roce si připomínáme 70. výročí 
konce 2. světové války a s ní spojenou pří-
tomnost spojeneckých vojsk na území teh-
dejšího Československa. Ačkoli v Horažďo-
vicích žádné přímé boje mezi postupujícími 
jednotkami americké armády a německých 
ozbrojených sil neproběhly, přesto zde 
v  roce 1945 vyhasl život mladého americ-
kého vojáka a je vhodné při této příležitosti 
si tuto událost připomenout.
V době okolo 17. až 20. května 1945 začaly 
být prvosledové jednotky americké armády 
střídány doplněnými a  odpočatými jednot-
kami z  týlu a  tak v  této době na území zá-
padních Čech přichází příslušníci 94. pěší 
divize, kteří zde pak setrvali až do druhé po-
loviny listopadu. Jejich úkolem byla zejména 
stabilizace bezpečnostní situace, pomoc 
místnímu obyvatelstvu a  také dohled nad 
válečnými zajatci a jejich odsunem do vlasti.
Dne 29. června 1945 vyjel ukořistěný ně-
mecký cisternový nákladní automobil, 
řízený vojínem Charlesem B. Craigem, ze 
zajateckého tábora poblíž železniční za-
stávky Velký Bor směrem na Horažďovice, 
aby z pramene u sv. Anny načerpal pitnou 
vodu pro potřeby zajatých německých vo-
jáků. Při sjíždění z  Lorety do Horažďovic 
však došlo k nehodě, při níž řidič vozidla na 
místě zemřel.

Tato smutná událost zůstala v obecné rovině 
v  povědomí některých pamětníků dodnes, 
avšak přes intenzivní pátrání nebylo možné 
v archivech americké armády o této události 
dohledat bližší podrobnosti, či snad dokon-
ce jméno zemřelého vojáka. Ačkoliv Spo-
jené státy byly v té době stále ještě ve válce 
s  Japonskem, po 8. květnu 1945 ustávají 
pravidelná hlášení o postupech vojsk a sou-
visejících událostech v Evropě, odesílaná na 
velitelství a případné události tak zůstávaly 
de facto interní záležitostí příslušné divize. 
Až na jaře letošního roku, bylo neuvěřitel-
nou shodou náhod objeveno hlášení velitele 
301. pěšího pluku 94. divize o této události 
a mrtvý voják tak dostal po 70 letech jméno.
K  vojáku samotnému se pak do této doby 
podařilo zjistit alespoň několik informací. 
Na základě bádání v dostupných pramenech 
se Charles B. Craig narodil v roce 1923, po-
cházel z  Graysonu v  americkém státě Ken-
tucky, kde se živil jako farmář. Do armády 
narukoval dne 15. března 1943 na základnu 
Fort Benjamin Harrison ve státě Indiana, 
nejednalo se tedy o  žádného nováčka, ale 
o  vojáka, který prošel bojovým nasazením 
divize po vylodění ve Francii v létě 1944 až 
do jejího stažení do týlu na jaře 1945. O  to 
je smutnější, že frontový voják, který přežil 
jistě nemálo bojových nasazení, zemřel při 
rutinní službě v době, kdy se jeho nasazení 
do dalších bojů již dalo v  podstatě vyloučit 
a vytoužená cesta domů byla na dohled.
U příležitosti 70. výročí byla dne 28. června 
2015 na Loretě odhalena pamětní tabulka, 
připomínající tuto událost a  tento akt tak 
symbolicky uzavřel akce, připomínající 
v letošním roce kulaté výročí konce 2. svě-
tové války v Horažďovicích.

František Moser ml., Josef Chalupný

Lípa – státní symbol? 
„Lid vzývá lípu, kloní se jí jako svátosti.“ 
Památné stromy České republiky se dělí 
podle mnoha různých kritérií. Ať už je ale 
posuzujeme podle stáří, mohutnosti nebo 
výšky, téměř vždy tabulkám vévodí lípy. Co 
je na této dřevině tak zvláštního a  proč se 
zrovna ona stala naším státním symbolem? 
Lípa není národním stromem jen u  nás. 
Stejnou roli má např. v  Lotyšsku a  ve foto: J. Chalupný

foto: J. Presl

zvláštní úctě ji mají téměř všechny slovan-
ské národy. Tento fakt má hluboké kořeny, 
protože naši dávní předkové věkovité a mo-
hutné listnáče uctívali jako božstvo. 
Později se objevil zvyk vysadit vhodnou 
dřevinu v  blízkosti svého obydlí. Zatímco 
ale např. ořech plnil vysloveně praktickou 
funkci (odpuzuje hmyz), lípa byla pova-
žována za kouzelnou. Věřilo se, že dokáže 
zbavit černých myšlenek a zahnat zlé duchy, 
a časté bylo zdobit její kmeny obrázky Panny 
Marie či jiných svatých. Vysazovala se při 
svatbách, protože správný muž má postavit 
dům, zasadit strom a zplodit syna. Svou roli 
má i v lidovém léčitelství a odvar z květů pro-
spívá při nachlazení a dráždivém kašli. 
Slavné střevíce, které na paměť budoucím 
nechal vystavit bájný Přemysl Oráč, byly 
právě z  lipového lýka. Kosmova kronika 
dodává: „Potom oděn v knížecí roucho a obut 
v královskou obuv vsedne oráč na bujného oře, 
avšak nezapomínaje na svůj stav, vezme s se-
bou své střevíce, zcela z  lýčí ušité, aby je dal 
schovati pro budoucnost; a chovají se na Vy-
šehradě v knížecí komoře až podnes a na věč-
né časy.“ Avšak stojí připomenout, že z otky 
budoucího knížete nevyrostla lípa, ale líska. 
Český badatel Čeněk Zíbrt uvádí, že ještě 
v  17. století poslal jakýsi mnich do Říma 
stížnost, že Jihoslované mají ve veliké úctě 
„strom nazvaný lípa v  krajině pusté, kde 
každou neděli deváté luny se schází mno-
ho lidí se svícemi a podobnými věcmi. Du-
chovní slouží tu mši za dary, které vybírá. 
Lid vzývá lípu, kloní se jí jako svátosti. Vy-
pravují si, že lípa tvoří divy, vyslyší ty, kdož 
oběti přinesou, a uzdravuje nemocné. 
Oficiálně se strom stal symbolem až roku 
1848, kdy na Všeslovanském sjezdu v Pra-
ze vybraly porobené národy národní lípu 
jako protipól velkoněmeckého dubu. Coby 
státní symbol najdeme lípu na prezidentské 
standardě, státní pečeti, vojenských uni-
formách a  některých bankovkách. Odráží 
se i v názvech mnoha obcí, jako třeba Česká 
Lípa, Lipová, Lipůvka a u nás máme ulici, 
která nese název Lipová. 

 Karel Halml 

Regionální informační 
centrum Prácheňska 
aktuálně
Dne 2. 7. jsme slavnostně zahájili provoz 
našeho Regionálního informačního centra 
v nových prostorách na Mírovém náměstí. 
Děkujeme za morální podporu a  zejména 
za dlouholetou spolupráci Městu Horaž-
ďovice. Naší snahou je i nadále poskytovat 
kvalitní a  moderní turistické služby nejen 
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návštěvníkům Horažďovic, ale zejména 
místním občanům a  obyvatelům z  okolí. 
Děkujeme všem, kteří jste si našli chvilku 
a  přišli s  námi „zkolaudovat“ naši novou 
kancelář. Doufáme, že jste si užili naši čo-
koládovou fontánu.

Letní sezóna je již v plném proudu. Během 
prvních 14 dnů nás navštívila již spousta tu-
ristů. Největší zájem je o turistické vizitky, 
turistické známky a turistické či cykloturi-
stické mapy nejbližšího okolí. Nejčastější 
dotazy směřují na to, co v  Horažďovicích 
navštívit, kde se ubytovat, a především kde 
se dobře najíst.
Pracujeme na aktualizaci turistických ba-
líčků, které jistě turistům napoví, jak neje-
fektivněji využít čas, který stráví v Horaž-
ďovicích a blízkém okolí.
Přijďte se i vy inspirovat tipy na výlety. Tě-
šíme se na vás!

Vlaďka Šlechtová, Regionální informační 
centrum Prácheňska, Mírové náměstí 15, 

Horažďovice, tel. 737 285 545

Bouře století
V průměru se za rok nad naším městem pře-
žene kolem 25 bouřek. Přesněji řečeno: na-
počítáme 25 dnů s bouřkami, někdy je těch 
bouřek v jednom dni i víc. Za sto let řekněme 
tři tisíce bouřek. Málokterá z těch bouří zů-
stane v paměti déle. Ale ohlédneme-li se sto 
let zpátky – největší horažďovická bouře, co 
do přívalů vody, byla ta z 11. srpna 1925.
Přihnala se pozdě večer a  doprovázela ji 
vichřice a  katastrofální liják. Dochovaly se 
o ní záznamy nejen v městské kronice, v Ho-
ražďovickém obzoru, ale i  vědecká studie 
tehdejšího Státního hydrologického ústavu 
v  Praze, která se následně snažila přijít na 
to, co se tehdy vlastně odehrálo a proč.
V  noci ze dne 11. na 12. srpna 1925 mezi 
22. a  jednou hodinou byl postižen úzký 
pruh Čech od pramenišť Otavy a  Úhlavy 
přes Brdy k  Šluknovskému výběžku větr-
nou bouří a katastrofálním lijákem o trvání 
průměrně asi 1 hodiny. Na menších tocích 
vznikly povodňové katastrofy překvapují-
cích výšek, které způsobily škody na polích 
a  na majetku domovním: řada mostů byla 
pobořena a stržena, úpravní a zahražovací 
stavby zničeny, říční koryta zavalena štěr-
kem, i životy lidské padly za oběť … praví se 
mimo jiné ve zprávě hydrologů Kocourka, 

Postup a plošný rozsah bouře 11. 8. 1925

Novotného a Dejmka z roku 1926.
Jak tuhle katastrofu před 90 lety prožily 
Horažďovice, popisuje městská kronika 
i tehdejší Horažďovický obzor: Bouři před-
cházela tropická vedra (až 33°C) a tak nějak 
se tušilo, že něco musí přijít. To, co ovšem 
nastalo po 22. hodině toho dne, nečekal 
nikdo. Hotová apokalypsa: od Šumavy se 
přihnala prudká průtrž mračen i  s  krou-
pami a vichřicí, blýskalo se a hřmělo téměř 
nepřetržitě. Nejničivější střed bouře po-
stupoval v pásu širokém jen asi 40 km (viz 
obrázek) k  severu napříč celými Čechami. 
Horní Pootaví však bylo postiženo nejvíce: 
„…bouře, jaké není pamětníka. Nebe bylo 
jedna otevřená výheň a k půlnoci se spustily 
proudy vod s rachotem a proměnily v krátké 
době zemi v jezero. Od Stohlavce a Lorety se 
valily spoust vod a rvaly půdu tak, že některé 
hlubší cesty byly na metr do hloubky vyrvá-
ny, kameny, jimiž by jinak člověk ani nehnul, 
odneseny na sta metrů… Příval přišel náhle 
a  nebylo možno pomýšleti na záchranu…“ 
dočteme se v městské kronice. 
Dešťoměrnou stanici v  Rejštejně bouře 
smetla i  se všemi přístroji. Nejbližší sráž-
koměrná stanice od Horažďovic ve směru 
postupu bouře – Lnáře – zaznamenala 
136  mm srážek v  hodinovém řádění živlů. 
To je přes 13 kbelíků vody na každý m2. 
(Pro srovnání: při povodních v  r. 2002 
napršelo tolik vody za 24 hodin). Takový 
příval vody vyvolal v krátké době povodňo-
vou vlnu, která drtila vše, co jí stálo v ces-
tě. Dílo zkázy umocňovalo posečené obilí, 
hlína a kamení přinesené z polí, kterými se 
ucpávalo kdeco. Kameny z hrází a zdí byly 
rozneseny po okolí. Chaos ještě zvyšovala 
noční tma. Kronika města i  tehdejší Ho-
ražďovický obzor zaznamenaly další a další 
detaily té hrůzné noci ve městě a okolí. 
V  souhrnu: v  někdejším malém horažďo-
vickém okrese bylo strženo přívaly vody 
9 mostů, značně poškozeno dalších 7. Pro-
rvány a  zničeny byly silnice na 7 místech 
a  k  tomu další 4 zrovna rozestavěné. Pře-
rušena byla i  železnice mezi Žichovicemi 
a Sušicí. Strženo bylo 8 rybníků. Ještě celý 
týden po katastrofě prý odnášeli lidé rance 
potlučených kaprů, kteří zůstali v  loužích, 
potocích, ve vymletých tůních na lukách, 
pod mosty, za příkopy, v  polích a  jin-

de. Zpřeráženo bylo nesčetně ovocných 
a okrasných stromů a přes tři tisíce stromů 
lesních. A co nejhoršího: v Čechách si bou-
ře vyžádala několik desítek lidských životů. 
Z  Horažďovicka však žádná oběť hlášena 
nebyla. Jako by toho nebylo dost, za týden 
a den – 19. srpna – přišla další průtrž mra-
čen, která nadělala opět velké škody. 
Tak až se zas přežene nějaká pořádná bouř-
ka nad městem – vzpomeňme si. Bylo i hůř.

Jiří Wagner

Karel Bouše: 
Vzpomínky legionářovy 
(pokračování z HO č. 5/2015) 

5. ASINARA
Po pětidenní plavbě po moři vylodili nás 
na pustém ostrově Asinaře. Bylo to právě 
na Silvestra v  podvečer. Všichni jsme se 
rozhlíželi zvědavě, kde to jsme. Nelíbilo 
se nám, že nejsme konečně ubytováni pod 
střechou. Později jsme poznali, že to bylo 
vzhledem k  našemu zbědovanému stavu 
jen ku prospěchu nás.
Asinara je pustý ostrůvek na severním cípu 
Sardinie, veliký asi 102 km². V  míru dávali 
tam Italové své zločince. Žijí tam divocí osli, 
odtud jeho jméno. Asi čtvrt hodiny od nás 
byla vyloděna druhá loď se zajatci „Re Vic-
toria“. Ostrov Asinara rozdělen byl na 4 tá-
bory: Fornelli, Tamburina, Streta a  Campo 
Perdu. Obě lodi, naše „Indiana“ a „Re Vic-
toria“ byly vyloděny na Fornelli, určené pro 
zamořené cholerou. Rozděleni jsme byli 
podle národnosti po pěti ve stanech. Úmrt-
nost v našem táboře stoupala, zubatá řádila 
a  léků nebylo. První tři dny jsme nedostali 
nic jísti. Byli jsme již tak slabí, že již po pěti 
krocích jsme se potáceli. Ráno skoro z kaž-
dého stanu vynášeli až tři nebožtíky, některý 
stan vymřel přes noc zcela.
Po třech dnech dostávali jsme studenou 
potravu: konzervy, suchary a chléb, což pro 
naše seschlé žaludky nebylo. Spásu hledali 
jsme v moři; léčilo nás z revmatismu, a pak 
lovili jsme v něm vše, co se jen trochu dalo 
jísti, abychom prázdné žaludky zaplňovali: 
plže mlže, polypy, ježky, kopřivy, bodlák; 
viděl jsem, jak i  užovku si dva pekli. Čaj 
jsme si vařili z  maliní, jahodiní a  heřmán-
ku, vyvařené listy jsme osušovali a kouřili. 
Srbové a Chorvaté, kteří mají veliký odpor 
proti psímu masu, vyčítali nám Čechům, že 
jsme zavinili choleru tím, že jsme jedli psy. 
Dalmatinci, kteří uměli italsky, dostávali 
od italských stražarů chléb a pak jej prodá-
vali. Opravdových kupců bylo ovšem jako 
bílých vran. Spíše se o  nabízený chléb ke 
koupi strhla pustá rvačka, při níž byl chléb 
rozšlapán a  zničen. Nejvíce nás sužova-
ly vši, kterých jsme měli, jak se říká, jako 
máku. Ničení jich bylo naší hlavní prací. 
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HISTORIE HORAŽĎOVICKÝCH DOMŮ
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město 
ČERVENÁ BRÁNA, 
nazývaná též Pražská brána, protože byla 
orientována v  rámci městského opevnění 
směrem k  Praze. Nejstarší a  nejdéle uží-
vané pojmenování bylo ale Veliká brána. 
Je druhou nejstarší zachovalou městskou 
branou v  Čechách. Časově by se dal její 
vznik spojit s  písemnou zmínkou o  lámá-
ní příkopů kolem nově zakládaného měs-
ta v  roce 1279. Za nejstarší dochovanou 
městskou bránu v  Čechách je považová-
na Pražská brána v  Kouřimi s  datováním 
kolem roku 1270. Součástí horažďovické 
brány byl též barbakán, tedy pětiboké 
předsunuté opevnění, celá brána včetně 
mostku s  výklenkovou kapličkou sv. Jana 
Nepomuckého, ležící mezi bránou a  bar-
bakánem, je patrná na plánech ulože-
ných v Městském muzeu v Horažďovicích 
z  poloviny 19. století. Ladislav Razím ve 
svém pojednání o fortifikaci města Horaž-
ďovic uvádí, že by kamenické prvky užité 
na Červené bráně mohly mít svůj původ 
u královské stavební hutě činné na králov-
ských hradech Zvíkov a Písek. Na Zvíkově 
je Bavor ze Strakonic zmíněn jako pur-
krabí v  roce 1253, mohl si tak zmíněnou 

stavební huť na budování města zapůjčit. 
V  roce 1592 odprodává horažďovická 
vrchnost Karel Švihovský z  Rýzmber-
ka radním dům uvnitř brány. Převod byl 
stvrzen pergamenovou listinou opatře-
nou pečetěmi. V  roce 1596 nařizuje Teo-
bald Švihovský ve svých artikulích: „Zdi 
městské, brány, bašty, parkány i  jiné věci 
obecní aby se opravovaly a  pokrývati daly, 
na snížení nepřivozovaly, ale raději ku po-
chvale den ode dne zvelebovaly pod pokutou 
20 kop.“ Na perokresbě Jana Willenber-
ga z  roku 1602 jsou vidět střechy brány 
a  přilehlého barbakánu včetně hrázdění. 
Hrázdění, technika dřevěné trámové kon-
strukce vyplněné omítkou, je pak rovněž 
zřejmé na dalších městských baštách 
a  bráně zvané Dolejší. Jedná se o  pozdně 
gotickou přestavbu opevnění provedenou 
Půtou Švihovským z  Rýzmberka kolem 
roku 1500. Hrázdění hojně užíval i  na 
svém nedalekém hradu Rabí. Brána byla 
22. června 1619 vypálena spolu s městem 
vojsky generála Bonaventury Buquoye. 
Při pravidelných trzích byli k  městským 
branám voleni členové cechů za žoldnéře 
dohlížející na pořádek. Například o  sva-
tohavelském jarmarku v roce 1664 hlídali 

Výřez z plánů 
– zaměření 
Červené brány 
a přilehlého 
barbakánu 
z poloviny 
19. století, 
Městské 
muzeum Ho-
ražďovice 

u  Veliké brány Jakub Kvilda, Jiří Slavík, 
Ludvík Jaroš a Václav Vojata. Dům uvnitř 
brány obec pronajímala. V  roce 1707 byl 
stanoven nájem v  bráně zámečníku Janu 
Cymbergerovi. V  roce 1708 žádá obec 
Václav Zahrádecký, „aby mu byl prodán 
příbytek neb werštat zámečnický v  Vel-
ký bráně“. V  roce 1719 žádá o  pronájem 

Jako na komando jsme se denně třikráte 
vysvlékli a  lovili. U  každého stanu seděla 
při ohníčku trojice, čtveřice vysvlečených 
hubeňourků a prsty se jim při tom jen kmi-
taly. Dovednost v  tom byla obdivuhodná. 
Při jednom lovu napočítal jsem 400 ulove-
ných vší – matron, jak jsme říkali těm vel-
kým. Malé jsme jen přímo smetali do ohně. 
Abych zmírnil své utrpení, dal jsem i první 
jídlo od Italů – dva suchary – s velkým sebe-
zapřením kamarádu, jen aby mne ostříhal 
a oholil, neboť vlasy a vousy, mimo prádlo 
a  šaty, byly hlavními hnízdy vší. Cel den 
jsem za to ležel o  hladu, ale přece se mně 
jen ulevilo. Vzpomněl jsem si na mamin-
ku, jak říkávala o někom: „Toho člověka vši 
sežerou!“, a  nevěřil jsem. Zde na Asinaře 
průpověď ona zjevovala se nám v plné sku-
tečnosti. Měli jsme zažrané vši i pod kůží, 
boule, vředy, jež jsme rozškrabávali, rozře-
závali a zkrvácení skákali do slané mořské 
vody a skřípali při tom zuby.
Po 14 dnech začali nám dávati Italové tep-
lou stravu, makarony a  rýži, stavu lehce 
stravitelnou a  proto zase jen – hladovou. 
I na slunce jsme hubovali, proč nejde rych-
leji, abychom měli dříve nové jídlo. Po měsí-
ci převlékli nás konečně Italové do nového 
prádla a šatů, jako měla italská domobrana. 
Vše staré musili jsme odhoditi a umýti se celí 

v petroleji, aby zničily se zbylé vši, hnidy i va-
jíčka. Teď teprve cítili jsme se jako lidé.
Úmrtí klesalo víc a více a my šťastní, kteří 
jsme vše přestáli, zotavovali jsme se vů-
čihledě. Aby nám nohy nezkřivily, musili 
jsme nositi kameny a stavěti ohrady. Když 
byla zeď hotova, stavělo se znovu.
Z cholerového tábora Fornelli dostali jsme 
se po lékařských prohlídkách do tábo-
ra Tamburiny. Ve Fornelli zůstala po nás 
hrobka, do níž padlo asi 4000 lidských 
životů. V  Tamburině počal pro nás lepší 
život. Kolem stanů jsme si vytvořili pěkné 
zahrádky, před každým sluneční hodiny. 
Stany jsme pojmenovali podle nejstaršího 
obyvatele. Za krásných večerů sedávali 
jsme před nimi a  zpívali písně, nejčastěji 
teskné a smutné. Jen někdy vytryskla i ve-
selá, zvláště tehdy, když jsme uslyšeli, že 
Rakousko prohrává.
Čas jsme si krátili různým zaměstnáním 
jako Robinsoni. Zdobili jsme stany, stavěli 
pomníky, zřizovali vodotrysky, upravovali 
cesty, vyráběli nože a  břitvy ze řápků ra-
kouských lžic, vyřezávali, šili, z  bambusu 
hotovili hudební nástroje, na něž jsme mu-
zicírovali. Jednou prohlížel náš tábor ge-
nerál italský a řekl: „Těmto lidem nesmím 
dáti do ruky nástroje, poněvadž by si uděla-
li aeroplán a uletěli.“

A teď ta děsná čísla z cesty smrti. Ze 70 000 
rakouských zajatců v  Srbsku vydalo se na 
cestu Albánií 65 000. Do Francie jich přišlo 
12 000. z francouzských novin jsem se do-
četl, že při ústupu Albánií ztratilo Srbsko 
100 000 vojáků.
Popis ústupu Albánií četl jsem již od několi-
ka autorů. V žádném z nich nedostihují slo-
va toho, co jsme skutečně zažili a vytrpěli. 
Ani já ve svých vzpomínkách nenalezl jsem 
slov, která by zažité hrůzy zcela vystihla.

6. ŽIVOT VE FRANCOUZSKÉM ZAJETÍ
Jednoho dne nás vzrušila zpráva, že všichni 
rakouští zajatci dopraveni budou z Asinary 
do Francie. Zajásali jsme, že pojedeme do 
země, v  níž prof. Masaryk a  dr. E. Beneš 
připravují půdu pro naši samostatnost. 
Hlásilo se nás mnoho, kteří jsme chtěli 
hned prvním oddílem odjeti. Po lékařské 
prohlídce nasedli jsme dne 24. května 1916 
na francouzskou obchodní loď „Drome“. 
Doprovázely ji dva křižníky. Na lodi byl 
nám přečten lodní řád a  dáno nám pona-
učení, jak se máme chovati v  případě pře-
padení ponorkou. Smáli jsme se tomu, ne-
boť jsme si myslili, že jsme v Středozemním 
moři zcela bezpečni, ale klamali jsme se.
Cesta po moři nebyla zrovna příjemná. Ve 
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verštatu zámečnického v  bráně František 
Michael Čížkovský, radní mu svolili, ale 
má posečkat dva týdny, než se předchozí 
vystěhuje. V  roce 1721 žádá o  odprodej 
domku v  bráně „kde zámečník zůstává“ 
Václav Beneš. V  témže roce byl učiněn 
kontrakt s malířem Františkem Ludvíkem 
za vymalování svatého Vavřince a svatého 
Floriána na Červené bráně a zaplaceno mu 
15 zlatých. Následně byly malby vysvěce-
ny. Malíř František Ludvík, rodák s  Poli-
ce nad Metují, zřejmě v  bráně nějaký čas 

bydlel, protože v  roce 1740 prodává s  vě-
domím a  vůlí celého magistrátu příbytek 
„situovaný ve Veliký bráně mezi městskýma 
zdima spolu i s kouskem parkánu až k prv-
ní baště“ Kristiánu Fiedlerovi za 100 zla-
tých rýnských. Přičemž Kristián Fiedler 
má na svůj náklad udržovat „svrchu zeď, 
na který krov stojí“, přilehlé městské zdi 
a parkány má spravovat obec. Je dále po-
vinen platit z  příbytku kontribuce a  musí 
tolerovat průchod domem a  přilehlým 
parkánem majitelům sousedního parká-
nu Krimovského. Kupující si může udělat 
malý verštat (dílnu) s malou stříškou a ko-

Perokresba Červené brány z doby před ro-
kem 1860. V tomto roce byla otištěna v knize 
Der Böhmerwald, Josef Wenzig, Johann 
Krejčí, Prag 1860, vpravo patrná kaplička 
sv. Jana Nepomuckého

Hmotová rekonstrukce Červené brány 
a přilehlého barbakánu po pozdně gotické 
přestavbě Půtou Švihovským z Rýzmberka. 
Čtyřhranné bašty byly opatřeny rovněž 
hrázděním, které se rozpadalo již v průbě-
hu 16. století. Veduta Jana Willenberga 
z roku 1602 jich zaznamenala ještě několik 
funkčních. 

mínem v  přilehlé baště. V  roce 1765 pro-
dává příbytek situovaný ve Veliké bráně 
Kristián Fiedler svému synovi Kristiánovi 
Fiedlerovi za 220 zlatých. V roce 1778 po-
stupuje Kristián Fiedler příbytek v Červe-
né bráně i s parkánem před branou až po 
první baštu za 45 zlatých Petru Fiedlerovi. 
V roce 1798 postupují dům čp. 9 v „Hořejší 
bráně“ Petr a Anežka Fiedlerovi Tomášovi 
Lanie za 449 zlatých. V  roce 1803 jej To-
máš Lanie prodává Emanuelu Butovi ze 
Strakonic za 1129 zlatých. V roce 1807 jej 
kupuje František Dušek. Na místě vývěs-
ních skříněk při bráně stávala původně 
výklenková kaplička sv. Jana Nepomuc-
kého, jak je zřejmé na přiložené perokres-
bě z  roku 1860. Pochází z  roku 1728. Na 
kapli sv. Jana Nepomuckého odkázal Josef 
Schmidt 30 zlatých k ruce faráře Matzne-
ra. Následně se připomíná malíř František 
Ludvík, že chce barevně vymalovat sochu 
svatého Jana Nepomuckého do výklenku 
kaple. To mu potvrzeno radními s tím, že 
má vymalování dřevěné sochy financovat 
farář Matzner z peněz Anny Segové. Farář 
nadále nemá nad sochou žádné vlastnic-
ké právo. Červená brána je v  původní ba-
revnosti vyobrazena na vedutě ve velkém 
sále horažďovického zámku. Vyobrazení 
představuje francouzská vojska plundru-
jící město v květnu roku 1742. Veduta tak 
vznikla krátce po tomto datu.

MgA. Jindřich Šlechta

3 hod. odpoledne jsme vyjeli, a již v 7 hod. 
večer bylo dáno poplašné znamení. Všichni 
musili jsme s paluby dovnitř lodi si lehnout, 
nikdo nesměl mluvit, a  kdo prý vstane, 
bude zastřelen. Posádka lodi opatřila se 
ochrannými pásy, loď zmírnila rychlost, 
lodní žebřík byl vytažen a  francouzští ná-
mořníci chodili nad námi s  připravenými 
revolvery. V každém z nás byla malá dušič-
ka. Činil jsem si výčitky, proč jsem se hlásil 
dobrovolně a že jsem měl počkati, až přijde 
na mne řada. Pomyslil jsem si, že všechny 
útrapy jsem šťastně přestál a naposled i na 
mně pochutná si rybička. Kdyby to aspoň 
byla taková, jako drapla Jonáše a  stihl mě 
pak jeho osud.
Sotva minulo toto nebezpečí, nastala hroz-
ná bouře. Loď nakláněla se na všechny stra-
ny tak, že každým okamžikem jsme čekali, 
že se potopí. Mořskou nemoc prodělali 
jsme všichni. Není divu, že nemohli jsme 
se dočkati pevniny. Ráno asi o páté hodině 
zahlédli jsme břehy Francie. Asi za hodinu 
přistáli jsme ve staré francouzské pevnosti 
Toulonu. Byly tam zakotveny válečné lodi. 
V přístavě hemžilo se lidí, kteří přišli se na 
nás podívat. V  7 hodin unášel nás vlak již 
do nitra Francie.
Vystoupili jsme v  městečku Cassis. Odtud 
jsme šli 7 km do tábora Carpiagne, kdež 

roztřiďovali zajatce pro jednotlivé práce ve 
Francii. Na mne padl los do Rouenu, kamž 
prý pojedeme na polní práce.
Po třídenní jízdě vystoupili jsme v Rouenu 
a asi za hodinu přišli jsme do tábora Leva-
seur. Ulekli jsme se, když jsme spatřili pří-
stav a většina nás byla roztrpčena nad tím, 
že nás dali dohromady s  říšskými Němci. 
První den nás sice zahrnovali kuřivem 
a jídlem, ale když zvěděli, že jsme Češi sym-
patizující s  Francií, počali se nám mstíti, 
kde mohli. Němečtí šikovatelé roztřiďova-
li práce a posílali nás na nejhorší. Skřípali 
jsme zuby, zatínali pěsti, ale odvolání neby-
lo. Jen nám bylo divné, proč Francouzové 
svěřují administrativní práce v táboře svým 
největším nepřátelům, že nás Čechy nezna-
jí a považují nás za cikány (bohém = cikán). 
Slzy lítosti a hněvu se nám draly do očí, že 
i na půdě francouzské se nám Čechům mo-
hou Němci mstíti.
Přístavní práce jsou těžké – jak se říká – 
pro vrahy. Zvláště nás, kteří jsme po nad-
lidských útrapách přešli Albánií, příliš 
vysilovala. Na ohnutých bedrech a  zaliti 
potem nosili jsme pytle obilí až do třetího 
patra. Od ráno do večera jsme se dřeli jako 
koně a když večer padli jsme na tvrdé lůžko, 
nemohli jsme únavou usnouti. Moje první 
práce byly: tři dny nosil jsem fošny z  lodi, 

čtvrtý den pytle ovsa a  pak celý měsíc vy-
kládal jsem u  firmy Vorms litinu, od níž 
jsem měl ruce rozedřeny, až mně z  prstů 
prýštila krev. Byla to nejhorší a  nejnebez-
pečnější práce a  přičiněním Němců byla 
výhradním údělem nás Čechů. Po tříměsíč-
ní práci v přístavě jsem byl raněn a odvezen 
do nemocnice v Rouenu a odtud do tábora 
Saint Aubin.
V  listopadu počali tlumočníci sepisovati 
Čechy a  hned druhý den dostávali jsme 
v  jídle přilepšení a  za práci dvojnásobný 
plat. Ač nám Francouzové říkali, že se tak 
děje z  pouhé sympatie k  Čechům, přece 
většina Čechů viděla v  tom něco jiného 
a mnozí odřekli přilepšení říkajíce, že jsou 
Austrianci v Čechách narození.
Radostně uvítali jsme vstup Ameriky do 
války. Zasáhla v pravý čas, kdy zdálo se, že 
Francie jest již vyčerpána, Rusko rozvráce-
no a  Anglie válkou unavena. Mimo to slo-
vo prezidenta Wilsona nabývalo v  Evropě 
velikého významu. Z časopisu „Samostat-
nost“, vycházejícího v  Paříži, jsme se do-
četli, jak již Češi krvácejí na straně Dohody 
a jak zvláště u Zborova dosáhli významné-
ho vítězství nad Němci.
(dokončení příště)

K. Šťastný  
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V nově zrekonstruovaném
kadeřnictví, holičství NIKA
se rozšiřuje od 1. července 
o manikúru a modeláž nehtů.

Manikúra
Eva Krausová, 604 575 227
Objednání dle telefonické dohody.

Kadeřnictví 
Veronika Doubková, 723 070 786
Objednání dle telefonické dohody 
(prac. dny i sobota).

Každý měsíc jsou pro Vás připraveny 
různé akce na vlasovou kosmetiku.

Najdete nás na adrese 
Plzeňská 236, Horažďovice

Těšíme se na Vaši návštěvu.

„PIZZERIA V ZÁMKU“
 VÁS  SRDEČNĚ ZVE NA 
**15. ROČNÍK** 

TRADIČNÍ POUŤOVÉ TANEČNÍ ZÁBAVY
k tanci a poslechu zahraje oblíbená kapela

FORTUNA
15. srpna 2015 od 20.00 hodin  nádvoří zámku v Horažďovicích

U PŘÍLEŽITOSTI 15. VÝROČÍ PIZZERIE „V ZÁMKU“ 

VSTUP ZDARMA !
Doporučujeme rezervace na tel: 376 511 694

________________________________________________

Dále Vás zveme na nedělní pouťové posezení s oblíbenou

horažďovickou dechovkou

„OTAVANKA“
v neděli od 15.00 na nádvoří horažďovického zámku

VSTUP ZDARMA

 

335 44  Kasejovice 
tel. 371 595 293 
www.kovokasejovice.cz  

 

hledáme nové spolupracovníky 
 na pozice:  

 

 pracovník výroby 
vzduchotechniky (rýsovač) 

 
 montér vzduchotechniky 

 

U zájemců požadujeme vzdělání strojírenského směru 
a tomu odpovídající dovednosti: hlavně představivost a 
tvořivost,  samostatnost, ochotu se učit novým postupům.

Praxe v oboru vzduchotechniky 
a znalost technických výkresů výhodou. 

Nástup možný ihned! 
Kontakt :  KOVO KASEJOVICE KLIMA s.r.o.,  

Kasejovice 397 
tel.:       371 595 293, 725 997 594 
e-mail:   vzt@kovokasejovice.cz  

 

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

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
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
   3. TÝDEN V SRPNU
  17. 8. - 21. 8. 2015
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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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 finanční 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. 

           

- Kompletní zednické práce  
- Kompletní pokrývačské práce 
- Krovy, klempířské práce 
- Zateplení domů, fasády z dotací 
- Obkladačské práce  
- Zámkové dlažby                             
- Výškové práce                 
- Pronájem lešení 
- Půjčovna žebříkového výtahu  

 

 

 VYNK design s. r. o., 
provozovna Malý Bor 157

přijme do pracovního poměru

PRACOVNÍKA 
NA OBSLUHU CNC STROJŮ

nástup: dle dohody, možno ihned
požadavky: vyučení podmínkou, 
praxe v oboru vítána, 
samostatnost, zodpovědnost
nabízíme: jednosměnný provoz, zajímavou 
práci v příjemném prostředí malého závodu
zázemí stabilní společnosti, 
mzdové ohodnocení odpovídající uvedené pozici

Žádosti a stručné životopisy zasílejte na e-mail 
info@vynkdesign.cz.
Bližší informace:  p. Hokr, tel. 602 454 594
            p. Boučková, tel. 376 511 770

Společnost 

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o. 
přijme 

zaměstnance na pozice

      • dělník potravinářského provozu
      • řezník / uzenář 
      • pracovník expedice
Zájemci se mohou informovat osobně denně od 14–15 ho-
din, telefonicky na čísle 376 524 521 (p. Oldřich Duda) nebo 
prostřednictvím e-mailu duda.oldrich@ponnath.cz.

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

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

Boh. Valach, Kadov-Pole 59

MANIKÚRA A NEHTOVÁ MODELÁŽ 
HORAZĎOVICE 

Darina Sedláčková 
Podbranská 54 (v Autoškole Houdek) 

Tel.: 721 717 424
 

Fotografické služby  
na počkání 

 

• Focení a tisk průkazových fotografií 
  

• Tisk fotografií rozměr 10x15cm 
        z paměťových karet, telefonů, flash disků 

 

Prodejna F-mobil.cz  
Husovo náměstí 147, Horažďovice (u kláštera) 

OTEVŘENO: Po – Pá 7:30 - 17:00 
                              So 7:30 -12:30 
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Vyšší odborná škola a Střední 
odborná škola, Březnice, 

Rožmitálská 340 
 
 

 
 

otevírá od září nový tříletý obor VOŠ 
v denní nebo kombinované formě studia 

 

INFORMAČNÍ TECHNOLOGIE 
26-47-N/04 

 

Určeno pro absolventy 
 středních škol s maturitou  

 
Ukončení studia – absolutoriem, absolvent získá titul  

DiS. – diplomovaný specialista. 
 

Přihlášky do 20. 8. 2015, další kolo v průběhu září. 

Více info na www.sbrez.cz   

dotazy: skola@sbrez.cz   +420 318 682 961 

VOŠ a SOŠ Březnice, Rožmitálská 340, 

Březnice, 262 72 

w w w . r e a l i t y a x a . c o m

● odhady pro dědické řízení 
● zprostředkování prodeje a pronájmu 

nemovitostí

Horažďovice, mob. 775 149 767

Elektronické cigaretyElektronické cigarety
a náplně a náplně 

1.-15. srpna A K C E
k novince - elektronické cigaretě Vaping pen Liqua Q 
za zaváděcí cenu 599,- Kč dostanete exkluzivní náplň

           Liqua Q (v hodnotě 119,- Kč)  Z D A R M A

H O R A Ž Ď O V I C E , Havlíčkova 42
(výjezdová ulice z náměstí, pod poštou)

Nabídka platí do vyprodání zásob a pro osoby starší 18 let!

Pavel Altman, tel.: 728 318 846

PALIVOVÉ DŘEVO od 550Kč

SLUŽBY V LESNICTVÍ

Tel: 723 414 964
Facebook: 
Dřevo Chanovice

Pedikúra Martina Marková
Nově otevřeno! Horažďovice, Blatenská 311

Klasická pedikúra, peeling, maska, parafínový zábal atd.
Detoxsoak – detoxikační bylinná lázeň.

Prodej dárkových šeků. Prodej kosmetiky na nohy.
Tel. 725 007 597

KOUZLO ÚSMĚVU 
centrum pro komplexní a harmonický rozvoj osobnosti, Blatenská 311, HD 

PaedDr. Martina Baarová otevírá od září kurzy
  Automatická kresba, kresba pravou hemisférou – dospělí 
  Angličtina pro děti – pro 6.,7.,8. 9. ročník ZŠ 
  Angličtina pro dospělé – začátečníci, mírně pokročilí

Blíže na www.kouzlousmevu.cz
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transportbeton
průmyslové podlahy
čerpání betonu
písek a drtě 
do betonu

■

■

■

■

certifikované betonárny  Mačkov  a  Blatná
kapacita vlastních domíchávačů: 40 m3

provozní doba:  pondělí–sobota 7–16 hod.

dispečink:  provozovna MAČKOV
 Mačkov 63, 388 01 Blatná
tel./fax:  383 423 577
jednatel:  603 242 710
alfabeton@volny.cz   www.alfabeton.czz

ČESKÁ BETONÁRNA BEZ ZAHRANIČNÍHO KAPITÁLU

   dispečer:           603 116 284

   S NÁMI SE DOMLUVÍTE...

NABETON !

pondělí - pátek 7 - 16 hodin,
sobota 7 - 12 hodin

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, 
že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Domi-
nant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14–19 týdnů. 
Cena 149–180 Kč/ks dle stáří. 

Prodej se uskuteční:  6. srpna 2015
            Horažďovice – u vlak. nádraží – 15.50 hod.

Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00hod, 
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840.

Slepičky pouze z našeho odchovu!!

AQUAPARK HORAŽĎOVICE
Otevírací doba pro veřejnost:

od 26. 6. 2015 do 30. 8. 2015
9.00–21.00

Firma Kareš, s. r. o. 
přijme pro pracoviště v Horažďovicích
pracovníka/pracovnici pro úsek
akustického vybavování interiérů

Požadavky: 
– Středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání technického směru
– Práce s počítačem (Autocad)
– Schopnost tvořit a rozumět technickým výkresům
– Znalost angličtiny nebo němčiny
– Samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost
Životopis zašlete, prosím, na e-mail j.kares@inkakares.cz.
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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)

•	Velký	výběr	nábytku
•	Doprava	nábytku	zdarma
•	Dodáváme	převážně	český	a	
slovenský	nábytek

•	Zajímavé	ceny
•	Montáž	nábytku	

Nová	252,	Sušice
(za Rumpoldem)

tel: 378	608	379
mobil: 602	286	092

novanabytek@seznam.cz
www.novanabytek.cz
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AKCE
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.
TELEFONY:  kino Otava    376 511 890
            kulturní dům  376 512 436
            kancelář      376 512 237 

KNIHOVNA
26. 8.  oblastní charita (4. patro) 17.00
JARMAREČNÍ PÍSNĚ TETY TEREZY 
Báje a  pověsti v  podobě jarmarečních písní 
– účinkuje Marcela Slavíková

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
1. 6. – 30. 9.  
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“. 

21. 8. 19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY: 
SAXOFONOVÁ TŘÍDA 
VLADIMÍRA KRATOCHVÍLA
Swingové pecky v  provedení mladých uměl-
ců. Zpěv, saxofony. Vstupné 100 Kč, zlevněné 
vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek na mo-
bilu 603 229 559.

KULTURNÍ DŮM
10. 8. pondělí – 11. 8. úterý 
PRODEJNÍ TRH 

14. 8. pátek 21.30
TRADIČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA 
V HORAŽĎOVICÍCH S POPULÁRNÍM 
A OBLÍBENÝM PARKÁNEM
Prodej vstupenek na místě!!!

30. 8. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
K tanci a poslechu hraje ČERVENÁ SEDMA. 
Prodej a rezervace vstupenek v kině Otava.

Změna programu vyhrazena

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.

KINO OTAVA
1. 8. sobota  17.30
BABOVŘESKY 3 
ČR – Další pokračování úspěšné letní kome-
die … začíná akce … „likvidace bab“. Vstup-
né 95 Kč. Jediné představení v 17.30. V 19.00 
proběhne beseda a autogramiáda s oblíbeným 
panem režisérem ZDEŇKEM TROŠKOU.

15. 8. sobota  20.00
OSTROV LÁSKY 
Německo, Švýcarsko, Bosna – On, ona a...
ONA. Svěží pohled na moderní partnerské 
vztahy. Romantická komedie do 12 let ne-
vhodná. Vstupné 95 Kč.

22. 8. sobota  20.00
LÁSKA ŠÍLENÁ
Rakousko, Lucembursko, Německo – „Láska si 
vybírá nás, smrt si však vybíráme sami“. Histo-
rické drama do 15 let nevhodné. Vstupné 95 Kč. 

29. 8. sobota  20.00
SCHMITKE 
Česko, Německo – Mysteriózní detektivka 
o pátrání chuti do života na vrcholcích Kruš-
ných hor do 15 let nevhodná. Vstupné 95 Kč. 

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ AKCE
1. 8.  MC Houba
BENÁTSKÁ NOC 
ohňostroj, projížďky po „Grande kanále“, 
italské speciality 

1. 8. MC Houba
ZÁŘEČSKÝ ŽELEZNÝ MUŽ A ŽENA
MC Houba, tel. 602 188 070

8. 8.  Horažďovice
EPLCOND RALLY AGROPA 2015
Automotoklub Pačejov

10.–13. 8. MC Houba
LETNÍ KINO STODOLA
MC Houba, tel. 602 188 070

14. 8. Horažďovice
POUŤOVÉ POSEZENÍ „U HLAVÁČKŮ“
PS Otaváci, otavaci@centrum.cz

15. 8. MC Houba
POUŤOVÁ HARLET
MC Houba, tel. 602 188 070

15.–16. 8. Horažďovice
MARIÁNSKÁ POUŤ  

15. 8.  zámecký park Parkán
MARIÁNSKÝ KONCERT 
BAŤA & KALÁBŮF NĚŽNÝ BEAT
Město HD, tel. 371 430 557

15. 8. hotel Prácheň
HUDBA STARÝCH MISTRŮ, 
J. KRČEK A REIKA OKURA

22. 8. MC Houba
MEMORIÁL M. ŠIMKA, 
VIP HOSTÉ VE STODOLE
MC Houba, tel. 602 188 070

28. 8. zámek, Parkán
9 TÝDNŮ BAROKA, KONCERTY 
– BAROKNÍ NOC
Spolek Rašelina, tel. 371 430 557

28. 8. pátek  DDM 16.00
LETNÍ KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PŘÍRODOVĚDNÉ STANICE 
DDM HORAŽĎOVICE
Srdečně Vás zveme na letní prohlídku chovů 
hospodářských a  exotických zvířat v  Příro-
dovědné stanici, vstupné je 25 Kč/os. Přijďte 
se podívat na běžná domácí i  méně známá 
exotická zvířata a  odpočinout si před začát-
kem školního roku. 

29.8. MC Houba
PIVNÍ SLAVNOSTI 
Experiment, pivní speciály, prasátko na gri-
lu. MC Houba, tel. 602 188 070

31. 8.  Diakonie 10.00
TAJEMSTVÍ HRADU PRÁCHEŇ
Chtěli bychom pozvat všechny malé i  vel-
ké příznivce pěší turistiky na rozloučení 
se s  prázdninami v  podobě výletu. Pojďte 
s námi hledat tajemství hradu Prácheň a do-
být jeho poklad. Sraz bude v 10.00 v Kavár-
ně Havlíčkovka, Horažďovice 341 01. 
Více informací na miroslava.fialova@dia-
konie.cz, tel. 733 614 655

chalupna
Přeškrtnutí

chalupna
Lístek s poznámkou
Swingový večer se třídou Vladimíra Kratochvíla. 




