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Vážení spoluobčané,

končí měsíc srpen, jehož první polovina 
byla velmi horká a suchá. Reálné nebezpečí 
požárů se stalo téměř každodenní realitou, 
a  tak jsme byli svědky častých výjezdů na-
šich hasičů do blízkého okolí k likvidaci po-
žárů vzniklých při sklizňových pracích na 
zemědělské půdě. Z důvodu dlouhodobého 
suchého počasí byl bohužel rovněž zrušen 
velmi oblíbený ohňostroj při zahájení akce 
Rally Agropa, aby nedošlo ke zbytečnému 
neštěstí. Horažďovická pouť přinesla již 
deštivé počasí a  následně byl také odvolán 
celokrajský zákaz rozdělávání ohňů a pořá-
dání ohňostrojů.
Slavnostního otevření nových muzejních 
prostorů „Prácheňské marionety“ se zú-
častnilo asi 250 občanů, kteří tak mohli 
vidět nejen upravené prostory, ale i  první 
krátké loutkové představení spolku Tyjátr. 
Velký zájem veřejnosti nás velmi potěšil 
a přejeme městskému muzeu v budoucnos-
ti navýšení návštěvnosti a našim loutkařům 
vždy plné hlediště.  
Během návštěvy zástupců židovské obce 
z  Londýna byly v  Havlíčkově ulici na dvou 
místech položeny „Stolpersteiny“ (kame-
ny zmizelých) jako uctění památky dříve 
zde žijících židovských rodin, které se staly 
obětí holocaustu. Tři tyto kameny byly za-
tím uloženy v našem muzeu a na své místo 
budou zabudovány teprve při rekonstrukci 
náměstí. Co se týká náměstí, původní ar-
cheologické práce v  blízkosti kostela byly 
konečně dokončeny, ale prostor sám bude 
převzat, až bude společností ČEZ provede-
na výměna přívodního kabelu od zámku do 
ulice Hradební, což by mělo být provedeno 
v nejbližším období.
V měsíci září začnou archeologické práce ve 
střední části náměstí. Mezitím bude, na zá-
kladě zaktualizované studie, zpracovávaná 
projektová dokumentace a následně vybrán 
zhotovitel.
Uprostřed měsíce srpna se uskutečnila 
tradiční akce „Otavská plavba“, které se 
zúčastnili zástupci měst Sušice, Horažďo-
vice, Strakonice a Písek. Řeka Otava je to, 
co všechna vyjmenovaná města symbolicky 
spojuje. Jako další spojovací článek by moh-
la sloužit společná cyklostezka, která bude 
řešena na dalších společných setkáních. 

Při návštěvě pana hejtmana Šlajse na Kraj-
ském úřadě v Plzni jsme se zmínili o probí-
hajících i plánovaných investičních akcích, 
na ŘSD jsme jednali o  silničním průtahu 
městem. Stav a opravy komunikací, včetně 
výstavby „malého obchvatu“, jsme diskuto-
vali na SÚS PK. V následujícím měsíci pro-
běhnou schůzky s uvedenými organizacemi 
již nad konkrétními akcemi a s tím spojenou 
projektovou dokumentací. V  září bude do-
končena plynofikace kotelny Peškova, kde 
došlo k  drobným komplikacím a  vynuce-
nému jinému způsobu připojení plynového 
potrubí.  V současné době je nejvíce kontro-
lovanou stavbou investiční akce „Přístavba 
a zateplení kulturního domu“, kde nám do-
chází ke zpoždění oproti harmonogramu. 
U stavby jsme posílili stavební dozor a dále 
jednáme o nápravě stavu.     

Všem školákům přejeme klidný nástup do 
nového školního roku, našim pedagogům 
pevné nervy a nám všem ještě dost hezkých 
slunečních dní.

Ing. Michael Forman – starosta, 

Ing. Hana Kalná – místostarostka

Na startu – XXXVI. ročník EPLcond Rally Agropa 

Z RADNICE 

Rada  
města Horažďovice  
17. 8. 2015 
– rozhodla o  přijetí nabídky uchazeče AR-
CHAIA Jih o. p. s., třída Míru 144, Český 
Krumlov na realizaci veřejné zakázky malé-
ho rozsahu na provedení záchranného arche-
ologického výzkumu II. v souvislosti se stav-
bou „Rekonstrukce a  revitalizace Mírového 
náměstí v  Horažďovicích“ za nabídkovou 
cenu 978.450 Kč + DPH (1.183.924 Kč vč. 
DPH) a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo.

– schvaluje dohodu o  ukončení  nájmu ne-
bytových prostor Mírové náměstí 19, Ho-
ražďovice (administrativní prostory – arche-
ologický výzkum) s  nájemcem ZIP o. p. s., 
Tomanova 3 - 5, Plzeň ke dni 11. 8. 2015

pokračování na straně 6
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STALO SE 

Fotoreportáž
JMENINY MĚSTA

Foto: J. Chalupná

OTAVSKÁ PLAVBA – SPLOUVÁNÍ OTAVY

XXXVI. ROČNÍK  
EPLCOND RALLY AGROPA

MARIÁNSKÝ KONCERT

SLATINSKÝ PATNÍK
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projektu „Prácheňské 
marionety – oživlá 
lidová kultura“ 
1. srpna 2015 
v Městském muzeu 
Horažďovice
Velké překvapení bylo zajištěno návštěvní-
kům slavnostního otevření nových prostor 
muzea s expozicemi loutek, interaktivní díl-
nou národopisu a stálou loutkovou scénou.  
V  sobotu 1. srpna 2015 byla ještě před sa-
motným přestřižením pásky před novým 
vstupním vestibulem muzea také veřejnosti 
otevřena k  prohlídce nová Městská galerie 
Horažďovice pod Městským muzeem Ho-
ražďovice.
Návštěvníky v  nových prostorech uvítal 
a  informačně obohatil spolupracovník mu-
zea historik Mgr. Roman Vaněk, který po-
dal i podrobnější informace k zamýšlenému 
lapidáriu v  uzavřeném nádvoří, které bude 
součástí venkovního expozičního prostoru 
galerie (plocha o více než 140 m2).

Otevření nových prostor muzea se zúčastnilo 
více než 250 návštěvníků. Podvečer zpříjem-
nil hudební doprovod „Musical Friendship“.
Program zahájil proslovem starosta měs-
ta Ing. Michael Forman. Mezi dalšími, kdo 
byli vyzváni k promluvě, byl Ing. arch. Pavel 
Lejsek, Mgr. Jan Šašek, Mgr. Karel Zrůbek 
a Karel Šťastný.
Křest loutkové scény proběhl prvním loutko-
vým představením divadelního spolku TY-
JÁTR Horažďovice na cimrmanovské téma.
Muzeum bylo k  otevření nových expozic 
loutek obohaceno darem pěti čerstvě vyře-
zaných loutek „mušketýrů a Madlenky“ s do 
detailu propracovanou loutkou „Raráška“ 
z rukou Jaroslava Sekyry z Plzně.
Tímto panu Sekyrovi muzeum velmi děkuje 

MĚSTSKÁ 
KNIHOVNA 
HORAŽĎOVICE 

Jak ulovit štiku velkou 
jako stehno antické 
bohyně aneb Nejdřív 
se musíte narodit
Jak přimět současnou mládež, aby s chutí 
recitovala básně a objevovala kouzlo 
poezie? O něco takového se pokusila 
na letošním, již 4. ročníku Literárně-
dramatického semináře spisovatelka 
Petra Braunová. Básně světových autorů, 
například:

Villona, Préverta, Apollinaira, Kerouaca, 
ale i  Seiferta, Kainara, Ortena a  dalších, 
děti společně rozebraly, zdramatizovaly 
a  nazkoušely jako divadelní představení. 
Zrodilo se tak dětské Divadlo poezie, které 
snad do duší malých herců zaselo semínko 
lásky k veršům a mluvenému slovu vůbec.  
Přestože autorka knih pro děti a  mládež 
účastníky semináře nešetří, program je 

nabitý a  u  dětí je vyžadována kázeň, zá-
jem o  divadelní seminář v  Horažďovicích 
je mezi čtenáři knih Petry Braunové velký 
a  bývá obsazený ihned po vyhlášení jeho 
termínu. Těžko říct, čím to je, snad že 
Petra Braunová, máma tří dětí, umí najít 
v  dětském srdci tu pravou skulinku, kudy 
dospělý může vklouznout dovnitř? Více 
foto a video najdete na www.knihovna.ho-
razdovice.cz a na facebooku knihovny. 

Lenka Šimonová

Darované loutky od Jaroslava Sekyry
 z PlzněMĚSTSKÉ 

MUZEUM 
HORAŽĎOVICE 

Senioři se 
v Horažďovicích
nenudí …
… to je známá věc. A  ani letošní podzim 
a zima nebude výjimkou. Městská knihov-
na Horažďovice co nejsrdečněji zve všech-
ny stálé i nové zájemce o studium Virtuální 
univerzity třetího věku k  dalšímu semest-
ru. Tentokrát na téma Barokní architektura 
v Čechách. Začínáme 29. září v 10.00 v sále 
městské knihovny. Bližší informace nalez-
nete na stránkách Městské knihovny Ho-
ražďovice http://www.knihovna.horazdo-
vice.cz/VU3V.php nebo přímo v knihovně 
u sl. Ferdové.

Hana Ferdová

Slavnostní otevření nově 
zrekonstruovaných 
prostor grantového 
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za cenný dar a nové dřevěné „spolupracovní-
ky v kolektivu muzea“.
Za muzeum bylo poděkováno většině jeho 
spolupracovníků za pomoc při realizaci 
projektu. Do užívání bylo muzeu předáno 
více než 400 m2 nových prostor se vstup-
ním vestibulem, šatnou a  novým sociálním 
zařízením. Vedle stálé stálé loutkové scény 
s  kapacitou multifunkčního hlediště 124 
míst včetně šesti vyhrazených pro imobilní 
návštěvníky divadla byla otevřena expozice 
loutek i  přestěhovaná oblíbená interaktivní 
dílna národopisu, kde je postaven originální 
více než 120 let starý tkalcovský stav s žaká-
rovým nástavcem, kolovrátek i  lavice zvaná 
dědek na opracování dřeva. Stará pošumav-
ská řemesla si opět můžete vyzkoušet pod 
vedením lektorů po předchozím objednání.
Doufáme, že se nové prostory s expozicemi 

návštěvníkům líbily a  že se s  nimi budeme 
setkávat při loutkových představeních i  při 
doplňkových programech muzea v  divadel-
ním sálu.
V  sobotu 15. srpna byl v  17 hodin provoz 
galerie s možností umělecké prezentace i tří-

rozměrných předmětů, soch nebo konceptu-
álních objektů zahájen vernisáží výstavy li-
norytů a dřevorytů ilustrací autorských knih 
Tomáše Hausera. Jste v  nových prostorech 
galerie (více než 100 m2 vnitřního expozič-
ního prostoru) vítáni k prohlídce. Vstup je do 
galerie volný. Otevřena je vám také prodejna 
publikací a  suvenýrů muzea s  informačním 
servisem.
Divadelní sezóna loutek bude zahájena v říj-
nu. Loutky se zatím s vámi těší na setkání na 
jejich novém kolotoči.

Za kolektiv muzea Iva Košatková

Kniha
Městské muzeum Horažďovice vydalo pod re-
dakční úpravou Mgr. Hany Smetanové novou
publikaci Jaroslava Fischla „Procházky po
Horažďovicích“.

Publikaci lze zakoupit v Městské galerii
Horažďovice za 150 Kč.
Publikaci ilustrují historické fotografi e Karla 
Jiříčka ze sbírek muzea.

Krajina jako ementál
aneb cyklotoulky 
hornickou krajinou 
jihozápadních Čech 
s Alešem Červeným.
DVĚ PODZIMNÍ VYJÍŽĎKY VÁS 
ZAVEDOU DO MÍST, KDE KDYSI 
HORNÍCI RUBALI STŘÍBRNOU RUDU.

V  sobotu 19. září 2015 sraz v  9 hodin 
u vlakového nádraží v Horažďovicích. 
Vydáme se po stopách těžby a  zpracování 
stříbrné rudy do Nalžovských Hor. Poje-
deme po cyklostezce směrem na Týnec, od-
tud zadem na Hradešice, Miřenice, Otěšín 
a Letovy. U lvovského mlýna se seznámíme 
s  technologií zpracování stříbrných rud, 
v  Nalžovských Horách s  historií zdejšího 
hornictví a zajdeme na oběd. 
Vracet se budeme přes Velenovy, Těchoni-
ce, Neprochovy, Břežany, Malý Bor a Tře-
bomyslice do Horažďovic. Trasa má lehce 

Foto: J. Presl

přes 40 km, je kopcovitější, ale většinou 
vede po asfaltu, i  když mnohdy velmi roz-
bitém. Vhodné je trekingové nebo horské 
kolo. Návrat v odpoledních hodinách.

V  sobotu 17. října 2015 sraz v  9 hodin 
u vlakového nádraží v Horažďovicích.
Tentokrát vyrazíme na malý středověký 
důlní areál na vrchu Stříbrník u Pláničky. 
První část trasy bude obdobná jako minule. 
Týnec, Hradešice, Miřenice, Otěšín, pak 
pojedeme na Sedlečko, Ústaleč, Mladice, 
Zavlekov, Vlčnov a  Pláničku. Zde navští-
víme zaniklý středověký hornický areál, 
pohovoříme o životě zdejších horníků a se-
známíme se s  doklady těžby. Pak pojede-
me přes Křížovice do Plánice, kde si dáme 
oběd. Vracet se budeme přes Nicov, Zboro-
vy, Žďár, Těchonice, Neprochovy, Břežany, 
Malý Bor a  Týnec do Horažďovic. Trasa 
bude náročná, kopcovitá, ale většinou se 
pojede po asfaltu, i když mnohdy velmi roz-
bitém. Její délka je něco přes 60 km. Vhod-
né je trekingové nebo horské kolo. Návrat 
v odpoledních hodinách.
Za stav kola, bezpečnostní prvky, 
přilbu a především chování v silničním 
provozu si každý „účastník zájezdu“ 
zodpovídá sám!
V případě špatného počasí bude výlet 
o týden odložen.
Bližší informace u Aleše Červeného, 
e-mail: cerveny@muzeumhd.cz, 
tel.: 732 236 983.

Galerie opět žije

15. srpna se slavnostně otevřely dveře 
staronové galerie na zámeckém nádvoří 
vernisáží. První výstava umělce z  Miřetic 
u  Vacova Tomáše Hausera: linoryty a  dře-
voryty z  autorských knih, která byla in-
stalována doslova přes noc. Díky ředitelce 
muzea Mgr. Košatkové se všechno stihlo 
v rekordním krátkém čase. Měli jsme mož-
nost zhlédnout nádherná díla v kouzelném 
prostředí galerie. Věříme, že tento stánek 
si najde své stálé návštěvníky a bude dalším 
obohacením kultury v našem městě. 

Jiří Vašků

Foto: autorka
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Z RADNICE 

Rada  
města Horažďovice  
17. 8. 2015 

– schvaluje pronájem nebytových prostor 
o výměře 77 m2  v čp. 77,  ulice Prácheňská, 
Horažďovice  za účelem skladovacích pro-
stor s platností od 1. 9. 2015 na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájem-
né ve výši 180 Kč/m2/rok

– bere na vědomí vyúčtování pečovatelské 
služby za 1. pololetí 2015 předložené Ob-
lastní charitou Horažďovice

– souhlasí s konáním akce Zaostřeno na ži-
vot dne 22. 9. 2015 od 13.00 do 19.00 hod. 
v  zámeckém parku (parkán) s  podmínkou, 
že bude dostatečně zajištěna pořadatelská 
služba a pozemky budou po ukončení akce 
uvedeny do původního stavu

– jmenuje Ing. Josefa Silovského vedoucím 
odboru investic, rozvoje a  majetku města 
Městského úřadu Horažďovice s  platností 
od 1. 9. 2015

ROZŠÍŘENÍ SLUŽEB CZECH POINTU.

Městský úřad Horažďovice, živnostenský 
odbor, informuje občany o  nové agendě 
v  systému Czech POINT, kde mohou po-
žádat o „Výpis snímku z katastrální mapy“. 
O  výpis může požádat kdokoliv, k  tomu 
potřebujete znát příslušné katastrální úze-
mí a přesnou adresu daného objektu nebo 
parcelní číslo. Výpis bude ve formátu A4 za 
správní poplatek 100 Kč.
Přehled dostupných výpisů, agend in-
formačního systému datových schránek, 
konverze dokumentů, základní registry 
a ostatní podání:

Výpisy
Formulář výpisu z bodového hodnocení řidiče
Formulář výpisu z insolvenčního rejstříku
Formulář katastru nemovitostí
Výpis snímku z katastrální mapy
Výpis z  veřejného rejstříku (obchodní 
rejstřík, spolkový rejstřík, nadační rejst-
řík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství 
vlastníků jednotek a rejstřík obecně pro-
spěšných společností)

Rejstřík trestů
Formulář výpisu z  rejstříku trestů práv-
nických osob
Formulář seznamu kvalifikovaných do-
davatelů
Formulář živnostenského rejstříku

Agendy informačního systému datových 
schránek
Formulář žádosti o zřízení datové schránky
Formulář žádosti o zneplatnění přístupo-
vých údajů a vydání nových
Formulář žádosti o přidání pověřené oso-
by k přístupu do datové schránky
Formulář žádosti o zneplatnění přístupo-
vých údajů pověřené osoby (zrušení oso-
by)
Formulář žádosti o znepřístupnění datové 
schránky, která byla zřízena na žádost
Formulář žádosti o  opětovné zpřístupně-
ní datové schránky, která byla zřízena na 
žádost
Formulář žádosti, aby datová schránka pl-
nila funkci OVM
Formulář žádosti, aby datová schránka 
neplnila funkci OVM
Formulář povolení PO/PFO/FO dodávání 
dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
Formulář zrušení PO/PFO/FO dodávání 
dokumentů od datové schránky PO/PFO/FO
Oznámení o  zneplatnění přístupových 
údajů statutárním orgánům nebo 
vedoucím OVM
Formulář vyřízení reklamace obdržení 
přístupových údajů do datové schránky

Konverze dokumentů
Formulář autorizované konverze z elektro-
nické do listinné podoby dokumentu
Formulář autorizované konverze z listinné 
do elektronické podoby dokumentu

Základní registry
Výpis údajů z registru obyvatel
Veřejný výpis údajů z registru osob
Neveřejný výpis údajů podnikající fyzické 
osoby z registru osob
Výpis o využití údajů z registru obyvatel
Záznam o využívání údajů v registru osob
Žádost o změnu údajů v registru obyvatel
Žádost o změnu údajů v registru osob
Žádost o poskytnutí údajů třetí osobě

Ostatní podání
Formulář registru účastníků provozu mo-
dulu autovraků ISOH
Formulář registru živnostenského podni-
kání pro fyzickou osobu
Formulář registru živnostenského podni-
kání pro právnickou osobu

Vaše dotazy rádi zodpovíme osobně, te-

MĚSTO HORAŽĎOVICE

v souladu se zákonem č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně 
některých zákonů (dále jen zákon) 

vyhlašuje tajemnice MěÚ 
výběrové řízení

na pozici úředníka odboru investic, 
rozvoje a majetku města MěÚ

Přihlášky lze podávat v termínu  
do 04.09.2015

 Bližší informace najdete na úřední 
desce MěÚ Horažďovice a na 

internetové adrese: 
www.muhorazdovice.cz

--------------------------------------------

MĚSTO HORAŽĎOVICE

v souladu se zákonem č. 312/2002 
Sb., o úřednících územních 

samosprávných celků a o změně 
některých zákonů (dále jen zákon) 

vyhlašuje tajemnice MěÚ 
výběrové řízení

na pozici úředníka odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ

Přihlášky lze podávat v termínu  
do 04.09.2015

Bližší informace najdete na úřední 
desce MěÚ Horažďovice a na 

internetové adrese:  
www.muhorazdovice.cz

lefonicky, e-mailem. Objednat se můžete 
i mimo úřední hodiny. Telefonní čísla: 371 
430 536, 371 430 520, 371 430 538.
E-mail: podatelna@muhorazdovice.cz

Marie Šolcová
vedoucí Živnostenského odboru

pokračování ze strany 1

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 ZÁØÍ

  14. 9. - 18. 9 . 2015
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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_____________________________________________________________

Vedení m ovice Vám tímto nabízí jednoduchý a pohodlný zp sob získávání d
 o d ní ve m st . Ve snaze zajistit dostate nou informovanost jsme zahájili provoz 

uje zasílání d ísla Vašich mobilních telefon  v krátkých 
textových zprávách (SMS). 

Ú. 

 Mimo ádných zm nách  M Ú apod.? 

 Plánovaných , vzniklých haváriích a stavu jejich ešení? 

 Plánovaných  dodávek , pop . ? 

 místních komunikací? 

 Termínech mimo ádných svoz  o ? 

    

Zajist Z ! Jak?
nebo nebo na podateln  M ovice. 

Pomocí webového formulá e na webových stránkách m sta, hledejte tento obrázek   

ímo zde:   

Je adresa Vašeho bydlišt  p ovicích? Tvar SMS je následující: 

mezera mezera mezera mezera mezera

ovické Lhoty platí SMS ve tvaru:

mezera mezera mezera mezera

Pro obyvatele Svatého Pole platí SMS ve tvaru: 

mezera mezera mezera mezera

Bydlíte-li v ásti Babín, Boubín, Komušín, T ebomyslice nebo Ve echov,  

dopl te Vaši ní SMS namísto slova MISTNICAST: 

mezera mezera mezera mezera

 je pot eba za íslo popisné p idat mezeru a slovo

Poznámka: Velikost písmen nehraje roli, d  ulic.

, které od nás dostanete, nem it jejich p e tení, pokud chcete s námi 

SMS ve tvaru: Pmezera  odešlete na íslo SMS InfoKanálu: 

Formulář k registraci odběru SMS InfoKanálu města Horažďovice

Mobilní číslo + 420  _  _  _   _  _  _   _  _  _ 

Jméno  

Příjmení  

Adresa

Hlášení městského rozhlasu

Termíny zasedání zastupitelstva 

Volný čas

Vaše číslo bude zařazeno k odběru SMS nejpozději do 7 dnů od vyplnění tohoto formulá-

ře. Chcete-li zařadit k odběru SMS ihned, využijte registrace online na webu města nebo  

registraci pomocí SMS. Podrobněji na webu města.

Registrací dáváte souhlas k  tomu, aby Vám byly zasílány informace z  města, Vaše údaje  

budou použity výhradně pro tyto účely. Databáze nebude poskytována třetím stranám

…………………………………       …………………………………..

Datum                 podpis

Stavěli tesaři
Jak říká klasik: „Konečně došlo na věc“. 

Povolení, souhlas nebo jiné opatření k rea-

lizaci stavby máme, dodavatele stavby jsme 

za pomoci úporného rozhodování vybrali, 

víme i co nás to může stát a nastává chvíle 

zahájení stavby. 

V  tuto slavnostní chvíli je nutno připo-

menout jednu ze základních povinností 

stavebníka, na kterou se často zapomíná 

a která nezřídka způsobí do budoucna pro-

blémy. Je to povinnost stavebníka zajistit 

podle projektu přesné vytýčení stavby. 

Pokud totiž stavba nebude usazena na po-

zemku podle schválené dokumentace, jed-

ná se vlastně o  stavbu jinou, nepovolenou 

a z toho potom vyplývají pro stavebníka ne-

příjemné závěry, které mohou v některých 

případech vést i k  jejímu odstranění. Není 

proto od věci nechat si základní umístění 

stavby vytýčit na pozemku odborníkem, 

který má příslušné oprávnění, tj. oprávně-

ným geometrem. Koneckonců jeho služby 

budeme stejně potřebovat, až budeme chtít 

po dokončení stavby její existenci převést 

u katastrálního úřadu do katastrální mapy. 

Dále je nutné přečíst si předem povinnosti, 

které nám stavební úřad stanovil, případně 

které stanovil projektant v  dokumentaci. 

Pokud stavíme dodavatelsky (za pomoci 

firmy), měla by tyto povinnosti respektovat 

především ona, nicméně při jejich nedodr-

žení budeme k  zodpovědnosti povoláváni 

i my, jako stavebník. Mezi ně obvykle patří 

řádné nakládání s  odpady, eliminace pro-

jevů stavební činnosti při vlastní stavbě 

(hluk, prach a p.). 

Zmíním se zde o  jedné povinnosti, která 

mnohdy nahání stavebníkovi hrůzu, její 

dodržení je často při úvěrovém financo-

vání stavby vyžadováno bankami, avšak 

z  hlediska stavebního je z  výše uvedených 

nejméně důležitá, a tou je termín dokonče-

ní stavby. Stavebníci se totiž často mylně 

domnívají, že jejím nedodržením zanikne 

právo stavět. Tak tomu však není. Pokud je 

stavba prokazatelně zahájena, právo stavět 

již nikdy nezanikne.

Zastavíme se ještě u časté situace, kdy sta-

vebník nebo stavební firmy během reali-

zace stavby dojde k závěru, že chce stavbu 

poněkud upravit. Zde platí zásada, nejprve 

se informuji na stavebním úřadu a  teprve 

s jeho souhlasem mohu změnu provést. Jen 

stavební úřad je totiž schopen posoudit, 

jestli uvedenou změnu pouze vezme na vě-

domí nebo ji bude nutno předem projednat.

Přeskočíme tedy období, kdy se nám po po-

zemku a po stavbě pohybují stroje, zedníci, 

tesaři, pokrývači, instalatéři, elektrikáři 
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a  řada dalších profesí, o  jejichž existenci 
jsme mnohdy neměli ani potuchy. Stavba je 
dokončena a je potřeba její existenci „papí-
rově potvrdit“. 
To provede opět stavební úřad na základě 
stanovených podkladů a  dokladů a  v  pří-
padě potřeby i  prohlídky stavby. Není na 
škodu se o rozsahu těchto dokladů na sta-
vebním úřadu předem informovat. Mezi 
ty nejzákladnější doklady patří obvykle : 
Prohlášení oprávněné osoby (stavebního 
dozoru), že stavba je provedena v  souladu 
s projektovou dokumentací (případně s vy-
značením předem projednaných změn), do-
klady o nakládání s odpady, revizní zprávy 
(elektro, plynu, komínů..), zkoušky insta-
lací (kanalizace, voda, topení..), případně 
další, které obvykle stanovil stavební úřad 
při povolování stavby.      
Máme li doklady pohromadě, můžeme požá-
dat stavební úřad o povolení k užívání stavby 
(žádost o kolaudační souhlas nebo oznámení 
o užívání stavby), ale o tom zase příště. 

  Ing. Josef Kotlaba, 
odbor výstavby a územního plánování

Důchodové záležitosti si 
občané z Horažďovicka 
od září vyřídí již jen na 
OSSZ v Klatovech nebo 
v její kanceláři v Sušici 

Klientům z horažďovického regionu bu-

dou moci nadále zajistit plnohodnotné 

kvalitní služby v důchodových záležitos-

tech Okresní správa sociálního zabezpe-

čení Klatovy (OSSZ) anebo její pracoviš-

tě v Sušici. Posledním dnem, kdy občané 

ve zmíněné lokalitě mohli využít služeb 

OSSZ Klatovy přímo v  Horažďovicích, 

byla středa 5. 8. 2015. 

Oddělení důchodového pojištění OSSZ 
Klatovy dlouhodobě zajišťovalo služby ob-
čanům Horažďovicka jedenkrát v  měsíci. 
V posledních letech se však významně změ-
nilo vyřizování důchodových záležitostí 
občanů a některé údaje je nutné ověřovat za 
použití moderních technologií, což je nyní 
možné buď na pracovišti v  Klatovech či 
v Sušici. Především s ohledem na stoupající 
technickou náročnost vyřizování důchodů 
OSSZ Klatovy proto ukončuje poradenské 
služby, které dlouhá léta poskytovala ob-
čanům Horažďovicka v  budově tamního 
Městského úřadu.

Obyvatelé Horažďovicka mají možnost 

své důchodové záležitosti vyřizovat 

osobně i  telefonicky na OSSZ Klatovy, 

Kollárova 528, klientské centrum je otevře-
no v  pondělí a  ve středu od 8:00 do 17:00 
hod., v úterý a ve čtvrtek od 8:00 do 14:00 
hod. Nebo na pracovišti OSSZ v  Sušici, 
Nádražní 1226 (budova Kontaktního pra-
coviště Úřadu práce ČR), které je klientům 
k dispozici každé pracovní pondělí od 8:30 
do 14:30 hod.

Od konce března 2015 si mohou občané 
sjednat termín konzultace online prostřed-
nictvím webových stránek ČSSZ na adre-
se: http://objednani.cssz.cz/. Objednat se 
ke konzultaci na OSSZ Klatovy lze i  tele-
fonicky. Možnost navštívit OSSZ bez před-
chozího objednání zůstává pochopitelně 
zachována.

Jana Buraňová

tisková mluvčí
ČSSZ je největší a v rámci státní správy ČR 
zcela výjimečnou fi nančně správní institucí, 
která spravuje agendu zhruba 8,5 milionu 
klientů, z toho více než 2,9 milionu důchod-
ců. Vyplácí přes 3,5 milionu důchodů a mě-
síčně více než 200 tisíc dávek nemocenského 
pojištění. Součástí ČSSZ je také lékařská 
posudková služba.
Více informací na www.cssz.cz a online služ-
by na eportal.cssz.cz - ePortál ČSSZ ...naše 
služby jsou vám blíže

MEMORANDUM PROJEKTU 
OTAVSKÁ PLAVBA

Projekt spolupráce měst Sušice, Horažďo-
vice, Strakonice a Písek „Otavská plavba“ 
se zabývá především podporou cestovního 
ruchu v  Pootaví (více na www.otavskap-
lavba.cz). Z  jednání účastníků projektu 
dne 02.07.2015 za účasti zástupce Nadace 
Jihočeské cyklostezky vzešlo následující 
prohlášení:
Projekt Otavská plavba sdružující nej-

větší města na toku řeky Otavy apeluje 

na zástupce dotčených krajů, aby pod-

pořili dostavbu, údržbu a  bezpečnost 

Otavské cyklistické cesty (mj. problém 

každoročního odstraňování vegetace 

bránící v bezpečném průjezdu). Tato ko-

munikace má nadregionální přesah mezi 

Plzeňským a Jihočeským krajem a před-

stavuje významnou trasu pro turisty 

a místní obyvatele. V budoucnu se výraz-

nou měrou může podílet na přeshraniční 

turistice. K  jednání s  představiteli krajů 

členská města projektu pověřují Nadaci 

Jihočeské cyklostezky. 

Bc. Petr Mottl, starosta města Sušice 
Ing. Michael Forman, 
starosta města Horažďovice 
Mgr. Břetislav Hrdlička, 
starosta města Strakonice 
JUDr. Josef Knot, místostarosta města Písek 
Otavská cyklistická cesta (OCC) je jednou 
z  nejvýznamnějších regionálních dálko-
vých cyklotras. Trasa o délce 132 km s pod-
titulem „Putování krajem Karla Kloster-
manna“ začíná v šumavské obci Modrava, 
prochází územím Plzeňského a  zejména 
pak Jihočeského kraje a končí v obci Varva-
žov nedaleko soutoku Otavy s Vltavou. 
Záměr na vybudování cyklistické trasy 
podél řeky Otavy vznikl před rokem 2005, 
kdy se zástupci Nadace Jihočeské cyklo-
stezky ve spolupráci s  městy a  obcemi na 
trase snažili o  intenzivní podporu tohoto 
projektu. V roce 2007 vznikla vyhledávací 
studie, která měla za cíl analyzovat roz-
pracovanost jednotlivých úseků, sjednotit 
postup při realizaci a stanovit předpoklady 
pro výstavbu cyklostezky. Již od počátku 
bylo zřejmé, že se jedná o  velmi rozsáhlý 
projekt, který bude muset být realizován 
po dílčích etapách. V roce 2007 byl zároveň 
celý úsek OCC proznačen cyklistickým do-
pravním značením se zvláštním logem. 
Aktuálně je OCC bezpečně sjízdná v  celé 
linii, zahrnuje však několik úseků dočas-
ného charakteru, kdy cílové řešení čeká na 
vyjasnění majetkových vztahů s  vlastníky 
dotčených pozemků a  následnou realiza-
ci stavební investice. Jedná se především 
o  cca pětikilometrový úsek mezi Velkými 
Hydčicemi a Horažďovicemi, dále úsek Ka-
tovice – Nový Dražejov, několik kratších 
úseků mezi Strakonicemi a Štěkní a palči-
vý problém v úseku Varvažov – Zvíkovské 
Podhradí, kdy z důvodu nevyřešených ma-
jetkových vztahů nemůže být páteřní OCC 
ukončena dle projektu ve Zvíkovském Pod-
hradí na soutoku Otavy s Vltavou. Průběž-
ně v celé délce zájmové linie jsou časté úse-
ky problematické nikoliv stavem povrchu 
cesty, ale zanedbávanou péčí o odstraňová-
ní vegetace bránící bezpečnému průjezdu.

Otavská plavba

OD 31. SRPNA DO 20. ZÁŘÍ 
BUDE

AQUAPARK 
HORAŽĎOVICE

 Z DŮVODU PRAVIDELNÉ 
ÚDRŽBY UZAVŘEN.
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ŠKOLY

Křesťanská 
mateřská škola

CHORVATSKO PODESÁTÉ 
A VŽDY JINAK…

Letošní ozdravný pobyt v  Chorvatsku 
byl pro naši školičku jubilejním. Vyjeli 
jsme totiž k  moři podesáté. Letos pro 
velký zájem jely dokonce dva autobusy 
do dvou letovisek.
Jižní Dalmácie – PODACA - užili jsme 
si sluníčka a  průzračné mořské vody do 
sytosti i do zásoby na horší podzimní po-
časí u nás. Podnikli jsme výlet na nádher-
ná Bačinská jezera s  lodní projížď kou. 
Jeden večer pak do blízkého starobylého 

městečka Gradac, další večer výšlap na 
starou Podacu. Menší skupina si sjela 
na raftech divokou řeku Cetinu. Někteří 
podnikli lodní výlet na ostrov Korčulu, 
kde se mimochodem ve 13. století naro-
dil cestovatel Marco Polo, známý jako 
první Evropan, který podrobněji poznal 
Asii, zejména cestami po Číně. Poobědo-
vé aktivity, vyhrazené pro děti, navštěvo-
vali i  rodiče, prarodiče a  další účastníci 

zájezdu. Největší odezvu mělo malování 
oblázků, z nichž vznikly skvostné dáreč-
ky a  vzpomínky na letošní pobyt. Veče-
ry pak trávila skupina většinou na velké 
terase při příjemné konverzaci, stolních 

hrách, zpěvu a pití dobrého a občerstvu-
jícího moku. Jeden večer – společenský, 
kdy měli všichni malí i  velcí možnost 
tance, soutěží a  velké legrace s  malými 
odměnami. Tradičně nechyběla stopova-
ná pro děti, na jejímž konci (v  přístavu) 
čekal vytoužený poklad od malé mořské 
víly. Poslední večer proběhlo udílení di-
plomů malým i  velkým a  závěrečné se-
zení při zpěvu písniček. Podaca slyšela 
i  ukrajinskou koledu (moc krásnou), 
v  podání rodičů Ukrajinců a  Kazachů, 
kteří s námi také vycestovali.  
Děkujeme CK Jana, s. r. o., jmenovitě 
paní Alence Jandošové – kuchařce a  de-
legátce v  jedné osobě, a  JUDr. Josefu 
Vaňkovi. Vzkazujeme: „Těšíme se na dal-
ší sezónu, bylo to prima.“
       Mgr. Alena Průchová

Sever – CRIKVENICA - kolem 22. ho-
diny se začali, ten den již podruhé, lidé 
srocovat na parkovišti v  blízkosti škol-
ky. To se druhá parta snažila „nalodit“ 
do připraveného autobusu a  přesně ve 
22.30 hod. vyrazila vstříc chorvatské-
mu pobřeží do letoviska Crikvenice.  
Cesta probíhala z  počátku v  klidu a  po-
dle harmonogramu. Avšak ve Slovinsku 
a  Chorvatsku jsme se bohužel nevyhnu-
li dlouhým kolonám. Po nekonečných 
14 hodinách jsme spatřili ten zázrak 
– MOŘE.  Čekalo na nás krásné poča-
sí plné sluníčka, čisté průzračné moře, 
ale také pořádný „stoupáček“ od moře 
k  ubytovacím pavilonům. My jsme se 
však nezalekli a  řídili se heslem „Buď 
fit a šlapej“ (někteří i několikrát denně). 
Crikvenice je krásné historické město se 
spoustou lákadel a  atrakcí jak pro do-
spělé, tak pro děti. Někteří „účastníci“ 
využili nabídky různých fakultativních 
výletů – celodenní výlet na Plitvická je-
zera, plavba lodí na ostrov Krk nebo na 

Vrbnik, panoramatické plavby lodí apod. 
Myslím si, že ten, kdo si chtěl dovolenou 
užít, užil ji na 100%.  Kdo měl jiné oče-
kávání, pojede příště jinam. Ještě jednou 
bych chtěla poděkovat všem, kteří mi 
pomáhali a  povzbuzovali milým slovem 
a úsměvem. Vyzkoušela jsem si, že vůbec 
není žádná legrace pořádat výjezd do 

zahraničí. Byla to pro mne velká zkuše-
nost. 
Někteří lidé, kteří s  námi letos vycesto-
vali, se již nyní ptají, kam plánujeme vy-
cestovat příští rok. Ale to je zatím ještě 
v nedohlednu. Určitě však budeme pečli-
vě vybírat, abychom se trefili do předsta-
vy většiny našich „účastníků zájezdu“. 
       Bc. Jaroslava Panušková

MŠ Na Paloučku

ČAS PRÁZDNIN VE ZNAMENÍ 
ZMĚN A LOUČENÍ

Je za námi čas prázdnin a  dovolených, 
tato dětmi i  dospělými tak očekávaná 
doba. Znamená více chvil strávených 
v  kruhu rodiny, klid i  radost, ale ne pro 
všechny ve stejný čas. Proto je potřeba 
zajistit pro ty rodiče a  děti, kteří to po-
třebují, provoz mateřské školy. U nás Na 
Paloučku to byl v  letošním roce měsíc 
červenec a bylo všechno trochu jinak.
K  docházce bylo přihlášeno v  různých 
týdnech od 74 do 80 dětí, tedy více než 
v  předešlých letech, a  tak byl provoz 
naplánovaný na tři třídy. Ne vždy však 
byla docházka přihlášených dětí stopro-
centní, a  proto jsme operativně v  třetím 
týdnu sloučili děti pouze do dvou tříd. 
V  druhém pavilonu, kde nebyl provoz, 
došlo v  tuto dobu k  plánované výměně 
všech vnitřních dveří.
Prázdninový provoz probíhal klidně.  
Maximálně jsme využívali sezónní čin-
nosti a  pobyt venku. Výrazně jsme dba-
li na dodržování pitného režimu, neboť 
letošní červenec byl na teplo opravdu 
štědrý.
A  co pro nás bylo dále neobvyklé? Změ-
na – velká změna. Po 16 letech pracov-
ního nasazení odcházela na konci červ-
na dosavadní paní ředitelka Mgr. Marie 
Sládková. Pracovala vždy profesionálně, 
s  velkou chutí, úsilím a  lidským přístu-
pem i  úsměvem, pro ni typickým. Ma-
teřská škola pod jejím vedením jedním 
slovem – rozkvetla. Na nové pracovní 
pozici jí přejeme spokojenost, radost 
z práce a vždy správný náhled na problé-
my, které bude mít k  řešení. Doufáme, 
že na roky strávené Na Paloučku bude 
v  dobrém vzpomínat. Nově nastupující 
ředitelce, paní Bc. Jitce Černé přejeme, 
aby se jí tato nelehká, náročná a  zodpo-
vědná práce dařila a byla spokojena ona, 
celý kolektiv zaměstnanců a zejména pak 
rodiče a jejich ratolesti.
         Z MŠ Na Paloučku

Růžena Větrovcová
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SPOLKY 

Pohádkový svět 
s Havlíčkovkou
Pracovníci Havlíčkovky – místa pro všech-
ny uspořádali v  posledním červencovém 
týdnu příměstský tábor pro děti ve věku 
3 až 10 let. Tábor měl název „Pohádkový 
svět“, a  tak se nesl v  duchu tradičních po-
hádek a všeho, co k pohádkám patří. Každý 

den jsme si převyprávěli jednu z vybraných 
pohádek a  společně jsme pak hledali její 
pro nás důležitá místa a  nějaké to skryté 
ponaučení, které nám může být v životě ku 
prospěchu. Následně jsme z  novin, karto-
nu či věcí, které lze v přírodě najít, vyráběli 
bytosti či předměty vyskytující se v  našich 
pohádkách. Každý den jsme také společně 
vyšli do přírody a některé z vyrobených věcí 
tam zanechali s myšlenkou, že tím třeba ně-
kterému náhodnému nálezci přichystáme 
příjemné překvapení. Jako rozloučení jsme 

si pak poslední táborový den uspořádali 
i  s  rodiči dětí malou oslavu s  grilováním, 
maskami, tancem a hlavně dobrou náladou.
„Za tým realizátorů chci touto cestou podě-
kovat všem zúčastněným dětem a jejich ro-
dičům a těším se na setkání při nějaké další 
akci, kterou budeme v  rámci Havlíčkovky 
pořádat“, sdělila Bc. Miroslava Fialová, 
koordinátorka Místa pro všechny, a  infor-

movala o  jedné z  příležitostí k  setkání už 
v měsíci září, kterou bude již druhý ročník 
kulturně zábavného odpoledne s názvem 
ZAOSTŘENO NA ŽIVOT. Akce se bude 
konat v  úterý 22. 9. 2015, horažďovický 
parkán ožije  bohatým kulturním progra-
mem, tancem, zpěvem a  mnoha dalšími 
atrakcemi, představí se zde i sociální služby 
poskytované na Horažďovicku pracovníky 
Diakonie Západ. Pro bližší informace se 
můžete obracet na koordinátorku Havlíč-
kovky – Bc. Miroslavu Fialovou, e-mail: 
miroslava.fialova@diakonie.cz, tel 733 614 
655, www.diakoniezapad.cz

PS Prácheň /
OTAVÁCI/
LPT MÁLKOV 2015 OTAVÁCI

Konečně jsme se dočkali začátku prázd-
nin a  s  ním i  dlouho očekávaného ota-
váckého tábora. Rychle pobalit nutnou 
táborovou výbavu a hurá na autobus směr 
Lnářský Málkov. Po rychlém rozdělení 
stanů jsme se na nástupu dozvěděli téma 
celotáborové hry: Svět Walta Disneye. 
Rázem jsme se ocitli ve světě rafanů, ka-
čera Donalda, strýčka Skrblíka a  dalších 
nám dobře známých postav. 

Letošní počasí kačeřím příběhům oprav-
du nahrávalo a my jsme trávili možná více 
času ve vodě než zdejší kachny. Vodní 
pólo se stalo hlavní atrakcí téměř každý 
den. 
Ale abychom se jen nerozmáčeli v  rybní-
ce, vedoucí si pro nás připravili spoustu 
Mickeyho úkolů, za jejichž splnění každý 
oddíl dostal penízky, které mohl utratit na 
závěr tábora v Mickeyho sekáči, za spous-
tu dobrot nebo za šikovné věcičky. A  za 
zlobení? Předávání rafanů. 
V  Mickeyho klubíku jsme natrénovali 
golf. Akce My Little Ponny nás zavedla do 
jízdárny v Kadově, kde jsme si mohli užít 
opravdovou jízdu na koni. Jedno odpole-
dne nás čekal Mc Donald Cup, kde jsme 
při fotbalu na naší louce mohli změřit síly 
s  oddílem oseleckých skautů, při přátel-
ském zápase. Další úkol nás čekal při hře 

„Jak přelstít Hamouna“ a práce to oprav-
du nebyla lehká. Po těžkém údělu přišla 
zábava formou diskotéky. Tentokrát na-
stala změna a  do rytmu hudby jsme se 
vlnili přímo na hřišti v  táboře, za svitu 
měsíce a  lampionů. Občerstvení zajistil 
náš lesní bar, a když už nebylo vidět, jestli 
děláme správné taneční kroky, posloužila 
auta místo světlušek. Zkrátka Disneyho 
kouzelná noc. 
Každá zábava rychle utíká a  nám se při-
blížil druhý víkend a s ním návštěva rodi-
čů. I pro ně si pan Disney přichystal zába-
vu, a to formou procházky po okolí tábora 
se stanovišti, kde jim s  plněním úkolů 
pomohlo 101 dalmatinů. Všem, kteří se 
s  námi ponořili do dobrodružství, děku-
jeme za účast. 

  Blížící se konec tábora nám jako každý 
rok připomněli hasiči, kteří se k  nám na 
poslední týden  připojili. A  spolu s  nimi 
nastal čas na neckyádu, při které kaž-
dý oddíl ukázal, jak zdatní jsou montéři 
a technici. Úkol zněl jasně – postavit pla-
vidlo ve stylu co dům dal a prokázat jeho 
plavební schopnosti. Nelehký úkol, který 
přinesl spoustu legrace. 
Bylo třeba ukázat hasičům, že nejsme jen 
vodní tvorové, a proto jsme vylezli na souš 
a  společně navštívili Čertovy kameny za 
Kadovem. Večery tento rok byly opravdu 
kouzelné až pohádkové, bylo tedy na čase 
ukázat trochu odvahy při svitu měsíce. 
A jak jinak dokázat, že jsme odvážní a ne-
bojácní, než při noční stezce odvahy. Po 
odměnění všech více či méně vyděšených 
táborníků nás čekala už jen závěrečná 
diskotéka ve Vrbně, kde nám tóny tradič-
ního Hříšného tance nekompromisně vy-
měřily poslední chvilky tábora. 
Nastal poslední den a to pro nás všechny 
znamená dobře známou honbu za po-
kladem a  závěrečný táborák, při kterém 
společně rodičům a  přátelům ukážeme, 
na co jsme se poslední týden připravo-
vali. Oheň praská, scénky jsou dohrány, 
poslední pozdravy a  ahoj, Málkove. Uvi-
díme se v  roce 2016 při celotáborové hře 
s názvem Krtečkova dobrodružství. 
Na závěr bychom rádi touto cestou po-
děkovali všem sponzorům, kamarádům 
a  lidem, kteří nám pomáhají každoročně 
zažívat tato milá dobrodružství. 

Martina Kladívková
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Základní 
umělecká škola
Je začátek září a  to znamená jediné. Začí-
ná nový školní rok. Věřím tomu, že během 
krásných letních dní všichni žáci, pedago-
gové i rodiče načerpali mnoho sil a chuti do 
další práce. Jak jsem avizoval před prázdni-
nami, čekají nás v novém roce dvě novinky. 
Od září nabídneme na naší škole výuku hry 
na klarinet, která se na školu vrací po 17 le-
tech, a také výuku hry na violoncello, která 
bude mít úplnou premiéru. Můžeme si jen 
přát, aby si oba nástroje našly své stálé místo 
v naší školní nabídce.
A kdy se poprvé sejdeme? Žáci přípravného 
ročníku hudebního oboru se sejdou v úterý 
1. 9. v 10.00 hodin v sále ZUŠ. Ostatní žáci 
hudebního oboru si domluví hodiny se svý-
mi třídními učiteli také v úterý 1. 9., v době 
mezi 10. a  13. hodinou. Ve stejném čase se 
s  paní učitelkou Panuškovou spojí také zá-
jemci o sbor Cvrčci. Paní učitelka Navrátilo-
vá a pan učitel Galba si budou rozvrh tvořit 
ve středu 2. 9. 
Žáci literárně-dramatického oboru si budou 
tvořit rozvrh v  úterý 1. 9. v  době mezi 12. 
a  15. hodinou. Rozdělení žáků výtvarného 
oboru do jednotlivých skupin proběhne také 
v úterý 1. 9., v době od 12. do 13. hodiny.
V případě, že se nemůžete dostavit v daných 
termínech, je nutné kontaktovat své třídní 
učitele.
Všem žákům přejeme do nového školního 
roku hodně chuti do společné práce. Těšíme 
se na nové zážitky, které nás čekají. Věříme, 
že se s vámi budeme setkávat na našich ak-
cích stejně tak, jako tomu bylo v  roce loň-
ském.

Mgr. Martin Petrus

Skautské středisko 
Prácheň
NA TÁBOŘE U PODMOKEL

Vyvrcholením každého skautského roku 
je letní tábor. Letos jsme se utábořili na 
louce u  vesnice Podmokly, která se na-
chází nedaleko Sušice. Na malebné louce 
s  překrásnou přírodou a  rozličným teré-
nem našlo svou domovinu na dva týdny 
45 dětí a 15 vedoucích. Mimo společných 
aktivit měl každý oddíl svou velkou etapo-
vou hru, v jejímž duchu se nesl celý tábor. 
Mladší kluci (vlčata) se přenesli v  čase 
zpět do středověku. Jejich úkolem bylo 
stát se pravými rytíři kulatého stolu a zís-
kat přízeň krále Artuše. Vyrobili si z  lát-

ky rytířské obleky a nescházely ani meče 
a  štíty. Vlčata byla rozdělena do dvou 
rodů, které mezi sebou pořádaly rytířské 
hry, soutěže a  turnaje. Na svých želez-
ných ořích se jako správní rytíři vydali na 
válečné tažení na hrad Rabí. Druhý týden 
úspěšně dobyli rozhlednu na Sedle u  Su-
šice. Jejich posledním úspěšně splněným 
úkolem bylo nalezení zlatého grálu, aby 
zachránili zestárlého a  nemocného krále 
Artuše.
Mladší holky (světlušky) se staly ces-
tovatelkami v  čase. Díky tomu mohly 
procestovat společně s  průvodkyněmi 
Kazi, Tetou a  Libuší staré pověsti české. 
V  průběhu tábora se setkaly s  nejrůzněj-
šími postavami, které zasáhly do dějin 
českého národa. Jejich cesta vedla k  pra-
otci Čechovi a  jeho dcerám, za Bivojem, 
Horymírem nebo třeba za svatým Václa-
vem. Společně pak s  úspěchem vyřešily 
nelehké úkoly, které si pro ně bájné posta-
vy připravily.
Skautky a  skauti měli letos společné tá-
borové téma. Na 14 dní se situovali do 
oblasti Japonska jako pravé gejši a  sa-
murajové a  společnými silami se jim po-
dařilo ochránit svou kulturu a  udržet si 
nezávislost před nepřátelskými vojsky 
cizích zemí. Vrcholem celého programu 

byl závěrečný sjezd řeky Otavy na raftech 
a  hostina, kterou pro statečné gejši a  sa-
muraje připravil sám císař Nacochata Je-
mikosa I.
Letošní tábor se velice vydařil, ať už kvůli 
slunečnému počasí, krásnému prostředí 
nebo rozličnému programu. Důležité je 
však to, že jsme si to všichni jak se slu-
ší a  patří užili a  odvezli si s  sebou domů 
spoustu zážitků a  vzpomínek, díky kte-
rým se můžeme těšit na další skautské 
akce a tábory.
Poděkování patří všem rodičům, kteří 
nám svěřili do péče své potomky. Věříme, 
že všechny děti odjížděly plny krásných 
vzpomínek a  zážitků. Zvláště děkujeme 
těm rodičům, kteří nám pomohli se zbou-
ráním a  odvozem táborového vybavení. 
Děkujeme také sušickému Pekařství Ren-
dl, které se po celou tu dobu staralo o naše 
mlsné jazýčky a  také horažďovické firmě 
Bohemia Sport Trade, která nás podpoři-
la v realizaci tábora. 
Fotky z tábora i dalších akcí naleznete na 
webu: www.prachen.rajce.net

Za středisko Prácheň Štěpánka Purschová

Kamarádi, hry 
a zážitky

JAK SE VE SKAUTU BAVÍME? 

Program je přizpůsoben věku vašeho dí-
těte. S dětmi si hrajeme, soutěžíme, občas 
si něco vyrobíme a  formou her se učíme 
novým věcem, např. o  přírodě, lidských 
vztazích a  dalších lidských hodnotách. 
Jezdíme na výpravy či chodíme na výlety 
a  účastníme se skautských závodů. Vždy 
v červenci pořádáme čtrnáctidenní tábor. 

KDO SE O DĚTI STARÁ?

Děti jsou v  dobrých rukou vedoucích. 
Jsou to rozumní a zodpovědní mladí lidé, 
kteří mají dlouholetou praxi s dětmi. Aby 
mohli vést oddíl, musí postupně složit dvě 
zkoušky, které obsahují poznatky z peda-
gogiky, psychologie, právních předpisů, 
zásad bezpečnosti atd. Každý vedoucí 
musí absolvovat také zdravotnický kurz. 
Vedoucí mají akreditaci MŠMT „pracov-
ník s dětmi a mládeží ve volném čase“. 

KOLIK TO STOJÍ?

Registrace se platí v  prosinci, do té doby 
má dítě dost času se rozmyslet, jestli se 
mu ve skautu líbí. Poplatek činí 350 Kč 
a  zahrnuje i  zdravotní pojištění úrazů na 
našich akcích a dvouměsíčník pro děti. 

Více informací o našem středisku nalez-
nete na webu: www.strediskoprachen.
skauting.cz

  SKAUTSKÉ SCHŮZKY

  Hvězdičky (holky 6–11 let)

  –pátek 16.00–18.00 v Domečku na Panské
  kontakt:
  Lucie Šatrová: svetluskyHD@gmail.com
  Tygříci (kluci 6–11 let) 
  –pátek 16.00–18.00 v Domečku na Panské 
  kontakt: 
  Štěpánka Purschová: st.purschova@skaut.cz
  Perly (holky 12–16 let) 
   –pátek 17.00–19.00 v Domečku na Panské 
  kontakt: 
  Miroslava Nováčková: m.n.90@seznam.cz 
  Modré želvy (kluci, 12–16 let) 
  –pátek 17.00–19.00 v Loděnici na Ostrově 
  kontakt: 
  Marek Cvach: marek.cv@seznam.cz
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Sbor dobrovolných 
hasičů
HASIČSKÉ SJEZDY

Ve dnech 4. - 5. července se v Pardubicích 
uskutečnil V. sjezd Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska (SH ČMS). 329 řádných 
delegátů zhodnotilo pětileté období a sta-
novilo priority sdružení na příštích pět 
let. Zvolilo také nové vedení. 
Poslední sjezd SH ČMS se konal v  roce 
2010 v  Ostravě. Předtím sjezd hostily 
Klatovy (2005), Žďár nad Sázavou (2000) 
a  Č. Budějovice (1995). Tyto sjezdy však 
navazují na sjezdy Svazu požární ochrany 
Československé socialistické republiky 
(SPO ČSSR). Poslední se konal mimořád-
ně po dvou letech v  červnu 1990 a  došlo 
při něm k přejmenování SPO ČSSR na SH 
ČMS. Před tímto mimořádným sjezdem 
se konaly sjezdy SPO pravidelně každých 
pět let, stejně jako sjezdy předchůdce 
Československého svazu požární ochrany 
(ČSPO), respektive Českého svazu požár-
ní ochrany. 
Historie sjezdů českého hasičstva sahá 
však výrazně dál, a  to až do roku 1891, 
kdy se v  Praze na Žofíně konal ve dnech 
15. – 17. srpna první sjezd Českoslovan-
ského hasičstva. Hasiči ke sjezdu využili 
konání jubilejní zemské výstavy. V  této 
tradici se pokračovalo i v době samostat-
ného Československa. Sjezdy za l. repub-
liky měly pro hasiče obrovský význam. 
Sjezdy tenkrát nebyly jen strohá jednání 
v sále, ale i velkolepá přehlídka hasičstva. 
Například v  roce 1925 se sjezdu v  Brně 
zúčastnilo na 25 tisíc členů. 

VII. PROPAGAČNÍ JÍZDA 

I  letos SH ČMS organizoval propagač-
ní jízdu, v pořadí již VII., která se jela na 
počest V. sjezdu SH ČMS z  místa konání 
posledního sjezdu – Ostravy - do místa V. 
sjezdu – do Pardubic. Vedoucím vozidlem 
byla Pragovka z roku 1934 z Centra hasič-
ského hnutí Přibyslav, ke které se připo-
jovala historická vozidla ze třech krajů, 
kterými jízda jela. 
Kolona slavnostně odstartovala 29. červ-
na v Ostravě a dojela do Bruntálu. Násle-
dující den vyjela z Olomouce do Přerova. 
1. července dojela do Skutče a  odtud 2. 
července do Seče. Poslední, V. etapa do-
razila do Pardubic, kde se konal V. sjezd 
SH ČMS. 

V. propagační jízda startovala v  našem 
městě 31. května 2013, jela přes Plzeň 
a měla dojet do Litoměřic, ale pro povod-
ně tam nedojela. Dojela až loni, kdy se 
tam konaly Litoměřické hasičské slavnos-
ti v  rámci 150. výročí založení dobrovol-
ného hasičstva v roce 1864. 
                                                                                                                         

Karel Halml

Oblastní charita
KLUB „NEBUĎ SÁM“ 

Po prázdninové pauze vás opět srdečně 
vítáme v klubu „Nebuď sám“. 
2. 9. a každou další středu  turnaj v žolí-
kách – zábavná karetní hra. Společenská 
hala DPS Loretská 1069 od 10.00 hod.
2. 9. středa  opékání vuřtů a  turnaj ve 
hře petanqe Pojďte si s námi užít příjem-
né odpoledne při oblíbené hře a  pochut-
nat si na tradiční pochoutce připravené 
na grilu – uzeniny si každý donese z vlast-
ních zásob. Sejdeme se ve 13.30 hod. na 
trávníčku mezi DPS Loretská ul. 1069 
a 1071.
3. 9. a každý další čtvrtek  mše svatá  za-
čátek vždy od 15 hod. v  místní kapličce, 
suterén DPS Palackého ul. č. 1061.
7. 9. pondělí Baduan Jin - relaxační cvi-
čení pro každého s  Mirkou Bauerovou. 
Společenská místnost (ve 4. patře) DPS 
Palackého od 9.00 hod. Projekt „Senio-
rům dokořán“. 
8. 9. úterý  posezení s  harmonikou – 
znovu se můžeme setkat s pěknou písnič-
kou, tancem a  dobrou náladou. K  tanci 
a poslechu nám zahrají oblíbení Úterníci. 
Jídelna DPS Palackého v 15.00 hod. 
9. 9. středa  mobilní telefony – jak na ně.  
Zajímavé a tolik potřebné informace nám 
zprostředkuje p. Václav Rosa. Můžete si 
připravit dotazy na dané téma. Společen-
ská místnost (ve 4. patře) DPS Palackého 
č. 1061 od 14.00 hod. Projekt „Seniorům 
dokořán“. 
14. 9. pondělí  Holky v  akci - znovu se 
pustíme do pečení další dobrůtky. Za-
čátek ve 13.30  -  jídelna DPS Palackého 
1061.
15. 9. úterý  výlet na Šumavu Znovu za-
vítáme společně na Šumavu. Program: 
Stachy – hasičské muzeum, sovinec v Bo-
rové Ladě, Chalupská slať, občerstvení na 
Kvildě.  Sraz před DPS č. 1061 Palacké-
ho ul. v  8 hod. Zájemci, hlaste se prosím 
v kanceláři OCH nebo na tel. čísle 376 512 
596.
16. 9. středa  setkání s  dětmi z  KMŠ  
Pojďte s námi přivítat děti z KMŠ s jejich 
programem - můžete si společně popo-
vídat, zazpívat, něco pěkného vytvořit 
a třeba se i zasmát. Jídelna DPS 1061 Pa-

lackého od 9.45 hod (po cvičení na DPS 
1061). 
22. 9. úterý  Aby tělo nebolelo – zajímavé 
povídání p. Mirky Jordánové o všem, čím 
můžeme pozitivně ovlivnit své zdraví. Za-
čátek ve 14 hod, v prostorách společenské 
místnosti (ve 4. patře) DPS Palackého č. 
1061. 
24. 9. čtvrtek – stolní hry - zahrajeme si 
naše oblíbené hry, jako jsou žolíky, Česko 
- otázky a  odpovědi, Člověče, nezlob se, 
pexeso, domino a další. Začátek ve 13 hod 
v jídelně DPS Palackého 1061. 
Telefon: 376 512 596 
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve 
spolupráci s Městskou knihovnou Horaž-
ďovice za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR. 
        Mgr. Dagmar Ušiaková,

 OCH Horažďovice

PS Prácheň
VŠE BYLO JINAK 

Jedno rčení říká „Když chceš pobavit Pá-
naboha, sděl mu své plány“. A  tak i  naše 
plány na volné prázdniny vzaly za své ještě 
dříve, než jste si o nich mohli v červnovém 
Obzoru přečíst. Koncem června se na nás 
totiž obrátili organizátoři návštěvy z ang-
lického Westminsteru a  z  USA, která se 
uskutečnila uprostřed prázdnin. Hosté, 
kteří navštívili naše město již v roce 2011, 
vyslovili prosbu, zda by jim opět mohl za-
zpívat Pěvecký spolek Prácheň.

Žádost o naše vystoupení nás potěšila. Jed-
nak ti, kteří zpívali při minulé návštěvě, si 
vzpomínali na velmi srdečné a  příjemné 
obecenstvo, a jednak - kdo by neměl radost, 
že se jeho vystoupení před tolika lety tak 
kladně zapsalo do paměti návštěvníků? Ale 
prázdninové koncerty mají svá specifika – 
členové spolku jsou na chatách, na dovole-
ných, hlídají vnoučata nebo mají prostě jiný 
program, který jim ztěžuje – nebo dokonce 
úplně znemožní – se zúčastnit. A nejde jen 
o  prostý počet zpěváků. Sbor zpívá více-
hlasně a tedy pro dobrý zvuk je třeba, aby 
byly jednotlivé hlasy vyvážené. Přes naši 
velkou snahu to zpočátku vypadalo, že se 
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ZAJÍMAVOSTI

Karel Bouše: 
Vzpomínky 
legionářovy 
(pokračování) 
Ze St. Aubin dostal jsem se do tábora ne-
pracujících Carpentras. Úřední řeč zde 
byla němčina a maďarština. Národnostní 
hádky byly zde na denním pořádku a  je-
den druhého zapisoval do černých knih. 
Hleděl jsem se odtud dostati pryč, a  to 
na polní práce. Do přihlášky jsem ovšem 
musil napsati, že jsem kočím. Štěstí mně 
přálo. Brzy odjel jsem s partou deseti Če-
chů na polní práce do okolí města Nici. 
Měli jsme se celkem dobře, ale práce bylo 
dost. V létě jsme mlátili od půl páté hodi-
ny ranní a  do devíti hodin večer, v  zimě 
jsme vyráběli dřevěné uhlí. Ve Francii je 
třeba člověka, který má dobré a  zdravé 
ruce.
A  zde konečně celá naše parta deseti 
Čechů změnila svůj zajatecký poměr 
k  Francii a  27. 5. 1917 jsme se přihlásili 
do československé armády jako spolubo-
jovníci Francie.

letní zpívání neuskuteční. Po pár týdnech 
se díky velké snaze členů – a  to dokonce 
i  těch, kteří už momentálně nejsou aktiv-
ními zpěváky – povedlo zajistit vyrovnané 
obsazení, a tak jsme mohli ke své velké ra-
dosti organizátorům oznámit, že zpívat se 
bude. 
Jsme velmi rádi, že jsme se mohli zapojit do 
celodenního vzpomínkového programu, 
který začal dopoledne „Stolpersteine cere-
mony“, tedy kladením kamenů zmizelých 
v  Havlíčkově ulici a  po našem vystoupení 
v  zámku byl zakončen na židovském hřbi-
tově na Loretě. 
Další informace o  činnosti spolku najde-
te na našich webových stránkách www.
psprachen.cz, na jejichž aktualizaci se 
o  prázdninách pracuje. V  blízké době zde 
bude také umístěn odkaz na krátká videa 
z našich koncertů, která pro vás připravu-
jeme.
Přejeme všem krásný podzim a  krásné 
„babí“ léto. Sbor začne opět pravidelně 
zkoušet v neděli 6. září a již na pátek 9. října 
chystáme koncert v sále zámku spolu s Tře-
boňským sborem Pěslav.
         za PS Prácheň 

Simona Sládková

A zde vzpomínání Karla Boušeho končí. 
Možná bych měl ještě přiblížit závěr jeho 
legionářské pouti, aby celé vyprávění 
bylo úplné.
Po vojenském výcviku v  městě Cognac 
byl K. Bouše 9. 6. 1918 zařazen k 23. pě-
šímu pluku Československých legií ve 
Francii. Než se však dostal se svým plu-
kem na frontu, bylo podepsáno příměří 
s  Německem a  válka skončila. Když se 
19. 1. 1919 vrátil přes Itálii do svobodné 
Prahy, nepobyl v ní ani týden. Pro očeká-
vané německé bouře odjel se svým plu-
kem do Brna a po jejich zklidnění se ještě 
zúčastnil tuhých bojů proti Maďarům na 
Slovensku. Válečná mobilizace pro něj 
končí až 27. 5. 1919, kdy se po mnoha 
letech vrací ke své profesi učitele na vr-
čeňskou školu.

K. Šťastný   

Upleť nebo uháčkuj 
čtverec
je mezinárodní charitativní aktivita 
(v  originále Knit a  square). Lidé po ce-
lém světě pletou/háčkují čtverce o  roz-
měrech 20 x 20 cm, ze kterých se poz-
ději stane deka (na 1 deku je třeba 35 
čtverců), která zahřeje sirotka nebo dítě 
s  AIDS žijícího v  Jihoafrické republice. 
Dle odhadů zde celkově žije asi 1,9 mi-
liónů takových dětí, v  celé Africe asi 15 
miliónů. 

K  projektu zahájenému v  Austrálii před 
více než 8 lety a již rozšířenému po celém 
světě jsme se přidali i  my v  Horažďovi-
cích. O měsíc později se připojila i Suši-
ce. Párkrát jsme se společně sešli u  ple-
tení/ háčkování, k  tomu popíjeli dobrou 
kávu a  samozřejmě jsme si i  krásně po-
vykládali. Momentálně máme čtverce 
téměř na 6 dek, tedy téměř 200 ks.

Tímto bych chtěla moc poděkovat všem, 
kteří se k  nám přidali a  pletli společně 
s  námi, pletli doma a  poté nám čtvereč-
ky dodali, těm, kteří nám darovali ma-
teriál na pletení/ háčkování, i  těm, kteří 

nám poskytli prostory (v  Horažďovicích 
kavárna Černý kafe, v  Sušici kavárna 
The Coffee house).  Moc si vážíme toho, 
že zde můžeme žít s  lidmi, kterým není 
osud jiných lhostejný. 
Pokud byste se chtěli připojit i  vy a  ješ-
tě jste nám čtverečky nestihli dodat, 
tak takto prosím učiňte do 20. září, po 
tomto datu je předáváme koordinátorce, 
která je posílá do Afriky. Jestliže chce-
te více informací o  projektu, podívejte 
se na originální webové stránky http://
www.knit-a-square.com/ a nebo https://
upletctverec.wordpress.com/. 
S  díky a  přáním hezkých letních dnů 
Markéta (makimrazova@gmail.com), 
Verka (t.verunka@seznam.cz) 

Jak šel rok ve 
vzpomínkách 
venkovského kluka
Třetí pokračování z  květnového čísla. 
Přišel červen, tráva na loukách čekala 
na posečení. Na Medarda trochu pršelo 
a  děda Kabrňák povídal: „Medardovo 
kápě, čtyřicet dní kape,“ a  dodal: „to 
budou zase žně.“ Po sv. Antonínu byla 
již senoseč v  plném proudu, kupek sena 
přibývalo. Začaly prázdniny a  blížila se 
naše pouť. Všude se smýčilo, štíty chalup 
se bílily, pekly se koláče. Byl svátek sv. 
Máří Magdaleny. Od kostela až k  mos-
tu stávaly krámky se spoustou lákadel. 
Dole se točil kolotoč, dováděly houpač-
ky. Jak jsem se těšil! 
 V  sobotu po obědě tatínek rozhodl: 
„Jde se na louku, svezeme seno, nějak se 
mi to počasí nelíbí. Včely jsou nějaký di-
voký. Přijde bouřka.“ Dost mě to štvalo. 
Bylo tak krásně a já? Naložili jsme kapi-
tální fůru, stáhli „pabuzou“ a jeli domů. 
To již se obloha silně zatáhla a  v  dálce 
několikrát zahřmělo. Byli jsme na dvoře 
a  začalo „škrejpat.“ Padaly první kap-
ky. Sotva jsme s  fůrou zajeli do stodoly, 
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spustil se lijavec. Pršelo celou noc, celé 
pondělí a s přestávkami celý týden. Kal-
ná voda se vylila z koryta potoka a byl z ní 
velký rybník. Vše jsem sledoval z mostu, 
který nepobral všechnu vodu, a ta přeté-
kala přes silnici. 
Po senách bylo trochu volněji. Obilí 
začalo dozrávat, čekalo se na žně. Sv. 
Markéta hodila srp do žita a nastaly žně. 
Zemědělci měli plné ruce práce od rána 
do večera a  my děti s  nimi. Pot provázel 
všechny, slunce žhnulo, ovádi sáli krev 
a ruce tvrdly po těžké práci. Nelehký byl 
život na vesnici. Nejdříve se sekalo žito, 
stavěly se „paňáky“, které musely mít 
klobouk, aby do nich nepršelo. Pak přišla 
na řadu pšenice, ječmen a naposled oves. 
Obilí z polí pomalu mizelo, začalo foukat 
ze strnišť. 
Mezitím byly v okolí další poutě: v Břeža-
nech, Pačejově, Hradešicích, Třebomy-
slicích a  slavná pouť „klášterská“ v  Ho-
ražďovicích, na kterou jsem se nejvíce 
těšil. Atrakce stávaly na prostranství 
pod železničním mostem a  stánky zase 
po obou stranách silnice před hotelem 
„Modrá hvězda“. 
Skončily žně a na loukách se opět kosila 
tráva. Byly otavy. Svezené obilí se „ma-
šinovalo“. Klasy vydávaly zrní. Bude 
mouka, bude chléb. Končily prázdniny, 
dny se krátily a  šli jsme do školy. Slun-
ných dní ubývalo, vlaštovičky se s  námi 
rozloučily a odletěly do teplých krajin…. 
I  já se s  vámi loučím a  těším se zase na 
pokračování v  některém z  příštích čísel 
HO. 
                                                                                                       

Karel Halml 

Knižní novinka 
z našeho regionu
HISTORICKÉ PŘÍBĚHY ZE STARÉ 
ŠUMAVY  

Autor:  Vladimír Šindelář

Jihozápadní Čechy, tedy Šumava, Po-
šumaví a  Český les, patří ke kouzelným 
místům naší země, kde se snoubí příroda 
s historií. Dějiny, které tudy prošly, byly 
však často velmi dramatické a znamena-
ly mnohdy osudný zvrat v životě zdejších 
obyvatel. Nahlédněme tedy teď na někte-
ré historické zajímavosti - třeba na slav-
né bitvy (Brůdek 1040, Domažlice 1431 
či boj o volarské šance roku 1620). Podí-
vejme se, proč došlo roku 1894 k souboji 
mezi klatovskými důstojníky nebo jak 
dopadl poručík pěchoty, který roku 1905 
vyzval v Prachaticích na souboj pražské-
ho studenta. Dozvíme se, jaká byla ka-
tovská praxe v Sušici a proč skončil roku 

1764 v Kašperských Horách na popravi-
šti mladý pacholek Jan Maršák. Povíme 
si něco o  tajnostech šumavských jezer 
a  o  neštěstí, které roku 1904 postihlo 
Vimperk. A  protože kniha chce skončit 
alespoň trochu optimisticky, podíváme 
se i  na některé významné šumavské ro-
dáky. Obrazový doprovod knihy tvoří 
staré rytiny a dobové pohlednice.
Knihu můžete zakoupit v  knihkupectví 
v Ševčíkově ulici.

Jana Kotrbová

Bouře století – ve 
vzpomínkách, které 
předali pamětníci
„Bouřka byla strašná, jak nikdo z nás zatím 
nezažil. Zapálili jsme hromničky a modlili 
se, aby už ta hrůza přestala. Ale naše pros-
ba nebyla vyslyšena. Z polí se přivalila ta-
ková spousta vody, až tekla okny dovnitř 
domu a v kuchyni nám plavala almara. Ale 
když byla velká voda od řeky, ta se k  nám 
nikdy nedostala.“ (poznámka: ani v  době 
stoleté vody v r. 2002 a 2007)
Tak nám předala svůj zážitek babička Ma-
rie Králová, manželka sedláka, hospodaří-
cího v Komenského ulici.  Dnes je to těžko 
představitelné. Přívalu vody a bahna z polí 
by teď stály v  cestě domy v  Jiráskově ulici 
a výstavba pod tržištěm. Tehdy se tam na-
cházela pouze pole a  také svah od Lorety 
byl mnohem prudší, bez současných terén-
ních úprav.

Vzpomínku zapsala Pavla Králová

Odkud se bere voda 
v pramenu u Sv. Anny?
Letošní vedra a sucha vyvolala zájem ve-
řejnosti o vodu. V Otavě a potocích sko-
ro nic, starost kolik vody ještě zbývá ve 
studnách. K pramenu u kaple sv. Anny si 
jezdili pro vodu lidé víc než jindy. A pra-
men jim vodu dal.
Před časem (přílohy H. O. 9, 12/2008 
a  3/2009) jsem čtenáře seznámil s  his-
torií a hydrologickými poměry tohoto je-
dinečného pramenu. Že zde již v 17. sto-
letí vznikla kaplička, později zvětšovaná 
a v r. 1848 přestavěná do dnešní podoby. 
A že se odedávna vodě přisuzovala léčivá 
moc, a proto již v polovině 18. století zde 
zřídilo město Horažďovice lázně, které 
po čtyřiceti letech nevalných výnosů pak 
prodalo plzeňskému Janu Vaněčkovi. 
Lázně byly rodem Vaněčků provozovány 
i  v  19. století, ale postupně převažoval 
význam hospody, která zanikla až v roce 
1960. Že pramen vyvěrající pod kaplí má 
dle rozborů vodu s velkým obsahem váp-
níku, že má téměř stálou teplotu kolem 

9,5 °C, která se v zimě či v  létě mění jen 
o  desetiny °C. Vydatnost pramene že je 
mimořádně velká a poměrně stálá: dlou-
hodobě se většinou pohybuje mezi 3 - 4 
l/s, což nemá široko daleko obdoby.
Zbývá ale odpovědět na otázku, odkud se 
voda v  tak vydatném množství v prame-
nu vlastně bere? O Velikonocích v r. 2009 
jsem se vypravil na průzkum s  p. Petří-
kem z  Hejné (firma Hydrovrt), který se 
úspěšně zabývá vyhledáváním pramenů 
pro studny. Vyzbrojen kovovou virgulí se 
p. Petřík vydal po stopách podzemních 
vod. Přiznávám se, že pochopit a  prak-
tikovat hledání podzemní vody pomocí 
proutků či virgulí je nad mé schopnosti. 
Musím tedy věřit p. Petříkovi a jeho pra-
xi. Ale jeho poznatky odpovídají nepří-
mo i mým jiným pozorováním.
Tak tedy: pramen vyvěrá ve svahu pod 
oltářem kaple a  – co virgule dále zjisti-
la? Voda přichází z pravé strany, tedy od 
jihovýchodu. Přes okraj někdejšího sadu 
vstupujeme šikmo k  vrstevnicím vzhů-
ru do lesa, kde se brzy cesta podzemní 
vody stáčí kolmo k  vrstevnicím, tedy na 
východ a po krátkém úseku na severový-
chod. Stoupáme kolmo do vrchu Slavní-
ku nad vesničkou Svaté Pole a  hloubka 
podzemního přítoku pod povrchem se 
zvětšuje: 14, 24, 29, 36 m a  těsně pod 
jeho vrcholem je už voda v  hloubce 39 
m. Přecházíme vrcholový hřbet a  zde 
měříme hloubku rekordních 41 m. Vir-
gule nás vede na severovýchod lesem 
dolů. O  kus dál na severním okraji lesa 
je voda v hloubce 35 m a podzemní voda 
se stáčí k  východu podél lesa. Na konci 
východního cípu lesa je voda v  hloubce 
16 m. Cestu podzemní vody sledujeme 
ještě k  úpatí vrchu Slavníku dál severo-
východním směrem, přičemž její pod-
zemní hloubka se snižuje na 13 a pak na 
11 m. Zde už pro nedostatek času měření 
končíme s  tím, že podzemní voda, která 
napájí svatoanenský pramen, přichází 
zřejmě od Kozlova a patrně se sbírá v ši-
roké pánvi luk a polí přibližně mezi obce-
mi Svaté Pole a Veřechov.
Porovnáme-li výsledky tohoto průzku-
mu s poznatky o pramenu, je zde celkem 
shoda: podle značného obsahu vápníku 
ve vodě a  její téměř stálé teploty a  jen 
zvolna měnící se vydatnosti pramene je 
zřejmé, že voda, která napájí pramen, se 
hromadí patrně v  dutině vápencového 
podkladu, kde se obohacuje vápníkem 
(vrch Slavník 521 m. n. m. je vápenco-
vý) – a  to ve velké hloubce, kde získává 
stálou teplotu. Neobyčejně velká vydat-
nost pramene pak odpovídá ploše kraji-
ny, tvořící jakousi pánev svažující se od 
jihozápadu k  severovýchodu od Karlov-
ců mezi Svatým Polem a  Veřechovem, 
směrem ke Kozlovu. Zde se dešťová voda 
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sbírá. Z  pramenu vyteče ročně průměr-
ně přes 100 000 m3 vody. Při průměrných 
ročních srážkách na 1 m2 krajiny 0,65 m3 
(650 mm) a  s  přihlédnutím k  tomu, že 
část spadlých srážek povrchově odteče, 
odpaří se či zůstane v povrchové vegetač-

ní vrstvě půdy, se dostáváme k výsledku, 
že plocha potřebná k  napájení pramene 
dešťovou vodou musí být řádově v  kilo-
metrech čtverečných. Což tedy odpovídá 
právě ploše této pánve.
Takže mi nezbývá, než poděkovat p. Pe-
tříkovi z  Hejné, že si tenkrát našel čas 
a  mé prosbě o  průzkum nezištně vyho-
věl a  přispěl tak k  poznání jedinečného 
kousku přírody v blízkosti našeho města.
Na závěr ještě jedno upřesnění. V  po-
sledním svém článku o  této lokalitě 
(Pozorování pramene sv. Anny - H. O. 
3/2009) jsem se pozastavoval nad tím, 
že někdejší fyzik Prácheňského kraje dr. 
Buta ve své zprávě z  r. 1761 uvádí jako 
„podivnost“, že u  vtoku do Otavy voda 
z  potůčku pramene „daleko a  široko se 
v  řece rozlívá a  roztahuje a  ten díl řeky 
nikdy nezamrzne“. Což v současnosti té-
měř k vidění není.
Chybně jsem soudil, že buď voda dnes 
chladne už v kaskádě současných rybář-
ských rybníčků, anebo jí není tolik jako 

dříve. Jeden ze čtenářů mě tehdy upozor-
nil na můj omyl a dal jednoduché vysvět-
lení. Voda z  pramene se už nevlévá do 
řeky, ale v jednom z rybníčků je svedena 
rourou pod zemí do někdejšího škrobá-
renského rybníka dnes obhospodařova-
ného rybáři. To, co se nyní vlévá do Ota-
vy, je jen voda z  pramínků a  meliorací. 
Sám jsem se o tom přesvědčil, a uvádím 
to tedy na pravou míru.
Co tedy nakonec: pramen u  sv. Anny je 
přírodní jedinečností, která si zaslouží 
naši úctu a  ohleduplnost: tím spíše, že 
tu byl dávno před námi a  doufejme, že 
bude i  po nás. Je to dědictví, které jsme 
převzali od předků a  které jsme povinni 
předat v  co nejlepším stavu dál příštím 
generacím. Už proto, že čirá pramenitá 
voda je čím dál vzácnější a  jednou bude 
mít cenu zlata. Letošní léto nám nazna-
čilo, že to může být dříve, než si myslíme.

Jiří Wagner

HISTORIE HORAŽĎOVICKÝCH DOMŮ
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

DŮM ČP. 18 ZLATÝ JELEN  

V  roce 1548 je postoupen dům od Matou-
še Vlacha Janu Houškovi pro dluh 29 kop 
míšeňských. Do pohledávky byl zaintere-
sován i  jistý Thoman ze Strakonic. V  roce 
1589 vyženil dům Jakub Hollar, když si bral 
Kateřinu, dceru Jana Haušky, předchozího 
majitele tohoto domu. Zřejmě již v této době 
zde byla hospoda. (Bratr Jakuba Hollara Jan 
se odstěhoval z Horažďovic v roce 1589 do 
Prahy, kde se mu narodil v roce 1607 známý 
umělec Václav Hollar.) V roce 1619 se stěhu-
je také Jakub Hollar do Prahy (nobilitován 
se svým bratrem Janem Hollarem od císaře 
Rudolfa II. v  roce 1600 a  udělen predikát 
„Z  Práchně“). Ve své závěti převádí Jakub 
Hollar dům řečený Houškovský na svého je-
diného syna Jana Jiřího Hollara. Ten získává 
ještě další domy „Benediktovský“ a „Host-
kovský“, dále mlýn Drndovský, pole, lou-
ky, chmelnici ležící při cestě na Svaté Pole 
a veškerý další majetek, který Jakub Hollar 
zdědil po svých rodičích. Hollarovský dům 
na náměstí je patrný na vedutě Jana Willen-
berga z  roku 1602. Má bohatý renesanční 
atikový štít. Podobný lze spatřit na budově 
městského muzea v Sušici, tvarově nejblíže 
je podobný atikový štít na budově muzea 
v  Prachaticích. V  roce 1619 je zmiňován 
dům v  souvislosti s  přidělením kmenů na 
stavbu jeho shořelého domu po velikém po-
žáru města způsobeném drancováním vojsk 
generála Bonaventury Buquoye. Na opravu 

domu mu bylo přičleněno obcí 40 kmenů na 
krov. Zřejmě po tomto požáru ztratil dům 
svoji bohatou výzdobu. Jan Jiří Hollar byl 
členem soukenického cechu, zastával rov-
něž rozličné úřady při městě. V  roce 1638 
dle závěti Jana Jiřího Hollara přechází dům 
na manželku Zuzanu a děti Jana, Žofii a Ka-
teřinu. Do kostela svatých Petra a Pavla od-
kazuje na opravu oltáře sv. Mikuláše v tom-
to kostele každoročně 1 kopu po dobu 5 let. 
V roce 1645 došlo k přátelskému porovnání 
mezi Zuzanou, pozůstalou manželkou Jana 
Jiřího Hollara, opět provdanou za hejtmana 
panství Horažďovic Daniela Táborského, 
a  mezi její dcerou Kateřinou provdanou za 
Krištofa Trenského. Dům je oceněn na 500 
kop a je uváděn jen jako případný prodej. Po 
smrti Zuzany Táborské v roce 1668 zůstává 
dům v držení Daniela Táborského. Pro roz-
sáhlé dluhy (nezaplacené obilí a vlna) a také 
podezření z  „neřádného obcování s  Kate-
řinou Kryspachovou“ v  roce 1679 zabaven 
majetek vrchností. Václav Vojtěch ze Štern-
berka prodává v roce 1679 dům nárožní se 
vším příslušenstvím, jak předtím užíval Da-
niel Táborský, „od starodávna Hollarovský“ 
Samuelovi Budeciovi (polatinštěné pří-
jmení Bouda), Juditě manželce za 400 kop. 
Součástí prodeje je šenk „zámeckého“ piva 
v tomto domě, který zde již byl provozován. 
Dům je nadále na dobu tří let od podpisu 
kupní smlouvy oproštěn od ubytovávání vo-
jáků. Ještě téhož roku převádí kšaftem Sa-
muel Budecius, šafář, dům Hollarovský na 

Budova muzea v Prachaticích, ukázka jak 

asi vypadal atikový štít dnešního hotelu 

Zlatý jelen

Současný stav objektu
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svoji ženu Juditu a dcery Barboru, Ančičku 

a Juditku. Protože je ale na domě dluh ještě 

250 kop, mají za úkol jeho synové přispět na 

splacení domu, pokud se bude prodávat je-

jich druhý dům nárožní (Boudovský) čp. 81 

u Dolejší brány. Dále převádí na manželku 

dvůr na předměstí. Stodolu na obilí mají děti 

užívat společně. Dům dolejší čp. 81 převádí 

Daniel Budecius na své syn Karla, Norber-

ta, Daniela, Floriána Ignáce a  Samuela. 

Dále poroučí vždy na den svatého Martina 

vydávat chudým lidem almužnu „totiž ro-

hačky, což i  za živobytí svého jsem zacho-

vával“. Tato výminka však není povinná 

„k zachovávání nezavazuji, nýbrž při jejich 

dobré, líbezné devoti zanechávám dáti nebo 

nedáti“. Nejmladšímu synovi Samuelovi 

odevzdána „dědinka s paloučkem“ v Příbra-

mi, slove K  Horám, kterou má otec Samu-

el v  majetku po své matce.  Dům následně 

ujal Karel Budecius. V  roce 1732 prodávají 

nápadníci po Magdaleně Budeciové dům 

Janovi Jiřímu Kiesweterovi a jeho manželce 

Magdaleně rozené Budeciusové za 800 kop. 

Dům ležící v rynku podle domu „Max Mille-

rovského a přes ulici k rohu Corvinovského 

Dům na vedutě Jana Willenberga z roku 
1602 s bohatým atikovým renesančním 
štítem

Objekt hostince U Zlatého jelena na foto-
grafii z počátku 20. století, archiv Městské-
ho muzea v Horažďovicích

domu k  věži brány městské se vztahující“. 

Dne 2. srpna 1746 vyhořel dům Jiřího Kie-

swetera, byl posledním vyhořelým domem 

s  domy lemujícími severní stranu náměstí 

až k zámku. Dům zůstal zřejmě delší dobu 

po požáru neudržovaný. Následně převádí 

Jan Jiří Kieswetter vše na dceru Magdalenu, 

provdanou Tillerovou.  V roce 1773 odkazu-

je ve své závěti Magdalena Tillerová pozůs-

talost na své děti Jana, Václava, Mariánu, 

provdanou Kauckou, a  Annu, provdanou 

Fuxovou. Janovi, synu nejmladšímu, odka-

zuje dům várečný, nárožní na rynku „po na-

stalém ohni velmi zpustlý“ za 600 zlatých. 

Obratem přenechává Jan svému bratru 

Václavovi dům na rynku a  za to získá dům 

várečný ležící v městě vedle domu Kašpara 

Markraba. V  roce 1800 je majitelem domu 

uváděn Petr Antonín Haan z  Löwenbergu, 

ten jej prodává v  roce1803 Karlu Blažkovi 

za 5525 zlatých. V roce 1804 proinvestoval 

na přestavbě objektu Karel Blažek 13.142 

zlatých. Dílo prováděli Jan Klas, mistr zed-

nický, a Jan Huleš, mistr tesařský. Finanční 

možnosti byly zřejmě nad možnostmi splá-

cení, a  tak v  roce 1804 prodává dům Karel 

Blažek Janu a Kateřině Majerových za 8100 

zlatých. Dnešní pojmenování Zlatý jelen se 

v archivech pro dané období nevyskytuje.

                                                                                                                                              
MgA. Jindřich Šlechta

PRODEJ 

PALIVOVÉHO

DŘEVA
DOVOZ ZAJIŠTĚN.

TEL: 607 592 561KOMINICTVÍ tel. 727 939 808

www.kominictví-roubal.cz
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ZEDNICTVÍ Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

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

vyvložkování komínů ohebným nerez materiálem vč. stavebních 

úprav.

Tel: 725 763 582

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 C 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. 

STREET DANCE– školáci
KARIBSKÉ A LAT.-AM. TANCE– ženy

JÓGA – děti, mládež, dospělí
JÓGA pro pánevní dno a hormonál. systém 

www.orin.estranky.cz, fcb. Nebo 720 314 523
v MŠ Křesťanská Horažďovice

    

JAZYKOVÉ KURZY 

 

další informace na: www.preklady-masaze-

ekofarma.cz 

NABÍZÍME SLUŽBY PROFESIONÁLNÍ 
DENTÁLNÍ HYGIENY

i pro neregistrované pacienty

bližší informace a objednání 
na tel. 371 431 730

Soukromé zdravotnické středisko
Blatenská 322, Horažďovice.

klinika- k.cz

Stavební geologie, Strojges, a. s., 
provozovna Horažďovice přijme 

ZÁMEČNÍKA 
s platným svářečským průkazem na CO

2
.

Do pracovního poměru nebo i brigádně. 
Telefon 724 832 379
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Pedikúra Martina Marková

PALIVOVÉ DŘEVO od 550Kč

SLUŽBY V LESNICTVÍ

Tel: 723 414 964

Facebook: 

Dřevo Chanovice
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(za Rumpoldem)

tel: 

mobil: 
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AKCE
mor, kanibalismus...temný thriller inspirova-
ný skutečnými událostmi do 15 let nevhodný. 
České titulky. Vstupné 95 Kč.

25. 9. pátek  20.00
BULLET 

USA – Danny Trejo...drsnej policajt vezme 
zákon do svých rukou, nastává boj s gangste-
ry. Akční thriller do 12 let nevhodný. 
Vstupné 95 Kč.

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

DĚTSKÝ BAZÁREK

Středa 23. září 
– příjem oblečení, hraček apod.
Čtvrtek 24. září – prodej
Pátek 25. září – prodej a výdej věcí

Sledujte plakáty, další informace, otevírací 

dobu. Srdečně zvou pořadatelky.

KINO OTAVA - HLAVNÍ VCHOD

předprodej vstupenek, kopírování, příjem 
plakátů 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

7. 9.                              9.00
BADUAN JIN

série cviků podle starých Číňanů
oblastní charita (4. patro)

7. 9.                              9.00
BADUAN JIN

série cviků podle starých Číňanů
oblastní charita (4. patro)

9. 9.                            14.00
MOBILNÍ TELEFONY – JAK NA NĚ

přednáška Václava Rosy o tom, jak používat 
mobilní telefony (nejen pro seniory)

oblastní charita (4. patro)

18. 9.                            17.00
PAMĚŤ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY

přednáška spojená s kvízy, testy a praktický-
mi ukázkami trénování paměti

knihovna Veřechov

22. 9.                             9.00
ZÁKLADY PRÁCE NA POČÍTAČI

pro ty, kteří by se chtěli naučit pracovat z po-
čítačem, zkusit si vyhledávat na internetu 
nebo si napsat a upravit jednoduchý text 

počítačová učebna DDM

KULTURNÍ DŮM
Čtvrtek 17. září
PODZIMNÍ VELETRH JIP 

Pondělí 21. září – úterý 22. září
PRODEJNÍ TRH

Pátek 25. září                     19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE 
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2015

1. lekce – zahájení. Od 18.00 se vydávají prů-
kazky a prodávají gardenky.

Neděle 27. září                    15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 

K  tanci a  poslechu hraje ROŠTOVANKA. 
Prodej  a  rezervace vstupenek v  kině Otava 
u  paní Červené dle rozpisu otevírací doby, 
tel. 376 511 890.

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 přihlášek 
je 22. září 2015. Kurzovné činí 1.500,- Kč (12 
lekcí), pokud bude uhrazeno během měsíce 
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.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK

Kancelář Kulturního střediska Horažďovi-
ce, tel. 376 512 237
otevírací doba po – st od 8.00 do 12.00.
Kino Otava Horažďovice, tel. 376 511 890, 
otevírací doba čt – so od 16.00 do 20.00.

KINO OTAVA
4. 9. pátek                    17.30
ASTERIX: SÍDLIŠTĚ BOHŮ

Francie – Tentokrát má Caesar geniálně 
lstivý plán jak se drzých Galů zbavit jednou 
provždy. Jenže je tu se svým důvtipem Aste-
rix a  Obelix. Animované dobrodružství pro 
celou rodinu. Vstupné 95 Kč. 

11. 9. pátek      20.00
CUCÁK

USA – Patnáctiletý Oscar  a  jeho milostné 
vztahy...Komedie do 12 let nevhodná. 
Vstupné 95 Kč.

18. 9. pátek    20.00
GHOUL

ČR – Ukrajina v  letech 1932-1933...hlado-

21. – 25. 9.
sál knihovny

BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH

Po 9:00 – 11:00  13:00 – 17:00
Út 9:00 – 11:00  13:00 – 17:00
St 9:00 – 11:00  13:00 – 17:00
Čt 9:00 – 11:00  13:00 – 17:00
Pá 9:00 – 11:00

MUZEUM
19. 9.                            9.00
KRAJINA JAKO EMENTÁL

aneb cyklotoulky hornickou krajinou s Ale-
šem Červeným. Tentokrát se vydáme po sto-
pách těžby stříbra do Nalžovských Hor. Trasa
měří kolem 40 km.

5.9.                        MC Houba
VÝSTAVA A SRAZ MOTOREK 

MC Houba, tel. 602 188 070

10.9.                   Kouzlo úsměvu
MEDITAČNÍ KLUB – 18:00 

www.kouzlousmevu.cz

15.9.                   Kouzlo úsměvu
AUTOMATICKÁ KRESBA,KRESBA 
PRAVOU HEMISFÉROU

www.kouzlousmevu.cz

16.9.                   Kouzlo úsměvu
ANGLIČTINA PRO DĚTI I DOSPĚLÉ 

www.kouzlousmevu.cz

19.9.         Motokrosový areál Sv.Pole
MEZINÁRODNÍ MISTROVSTVÍ ČR 
V MOTOKROSŮ JUNIORŮ 

Motocross club HD, tel. 605 986 728

19.9.       Horažďovice-Nalžovské Hory
KRAJINA JAKO EMENTÁL 

aneb cyklotoulky hornickou krajinou s Ale-
šem Červeným.
Muzeum HD, tel. 376 512 237  

22.9.                         diakonie
ZAOSTŘENO NA ŽIVOT – 14:00

Zábavně-kulturní program pro malé i velké. 
Parkán. 
miroslava.fialova@diakonie.cz

24.9.                   Kouzlo úsměvu
ATLANTSKÉ STAVBY A VELKÁ MORAVA

dr.H.Blochová,18:00 
www.kouzlousmevu.cz

25.9.                     Kulturní dům
1. LEKCE ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ 

KS Horažďovice, tel. 376 512 237

27.9.                      Kulturní dům 
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 

–Roštovanka 
KS Horažďovice, tel. 376 512 237

DALŠÍ AKCE


