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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
měsíc červen je měsícem jahod, malin
a třešní. Někdy sladkých, někdy trpkých
až kyselých. A taková je i každodenní
realita. Proměnlivé počasí nám poněkud pokazilo letošní Slavnosti Kaše.
Soutěž o největšího jedlíka kaše se nekonala a hodně očekávaný večerní koncert
Kamila Střihavky musel být pro prudkou
bouři z technických důvodů předčasně
ukončen. Nyní jednáme s jeho agenturou
o náhradním termínu nového koncertu.
Počasí nám naopak přálo při charitativní
akci „Na kole dětem“, do které se zapojily
mateřské i základní školy. Pochvalně se
o akci vyjádřili účastníci pelotonu, kteří
ocenili organizaci, hojnou účast a předvedený program.
Poměrně s velkým ohlasem se setkaly
komentované archeologické prohlídky
náměstí. Ale vykopávek už máme víc než
dost a dobrou zprávou je, že archeologický
průzkum středové části náměstí konečně
skončil a prostor náměstí byl předán realizační firmě. Stavba s sebou bohužel
přinese značná dopravní a parkovací omezení, která se mohou měnit ze dne na den.
Další podrobnosti uvnitř čísla a na webu
města. Také v této souvislosti prosíme
občany, aby v co největší míře využívali

pro parkování přilehlá parkoviště, která
jsou u kina, před restaurací U Hlaváčků
a v ulici Příkopy. Ke zvýšení parkovacích
míst by mělo přispět i zpřístupnění „pivovarského dvora“ s pěším průchodem na
náměstí.
Během měsíce byla dosázena květinová
výzdoba do ozdobných truhlíků a záhonů,
dokončil se parčík u ZŠ Blatenská. Co
se týká zelených ploch, budou některé
lokality výrazně označeny zákazem volného pobíhání psů, přestože je to již dáno
obecně závaznou vyhláškou, ale není to
dodržováno. Jedná se o prostor Parkánu,
Tržiště a Lipek.
Lokalitu Parkánu chceme v tomto roce
zkulturnit a vytvořit zde klidové místo pro
občany města. V budoucnosti bude vše
záviset i na vzájemné spolupráci s novým
nájemcem prostor vinárny Pod věží.
Změnou prošel i interiér občerstvení
v našem aquaparku, které má nového provozovatele. Celý tento sportovní objekt
je připraven na zvýšenou návštěvnost
během nastávajícího prázdninového
období.
Na letní období byla u školní zahrady
v ulici Loretská nainstalována lavička
a odpadkový koš, aby měly kde spočinout
starší ročníky cestou z nákupů a mladší

ročníky měly kde odhodit odpadky.
Počátkem měsíce se veřejnosti otevřely
další expozice v našem muzeu, a sice
edukační síň rodáků a významných osobností, parohová chodba, vyhlídkové patro
věže, rekonstruovaný malý sál a rozsáhlá
sbírka alpských minerálů. Součástí muzea
je i nově otevřené Turistické a informační
centrum Horažďovice, abychom především o víkendech a ve svátečních dnech
mohli poskytnout kvalitní servis turistům
a návštěvníkům našeho města.
Na hřbitově byla dokončena výstavba
kolumbária, které bylo projektováno
jako dominanta tohoto prostoru. V průběhu podzimu pak budou osazeny stromy
a zrevidovány provedené terénní úpravy
prostřednictvím zeleně.
Město připravuje lokality pro výstavbu
rodinného bydlení v ulici Třebomyslická
a V Lukách.
Veškeré informace pro zájemce budou
zveřejněny na webových stránkách města.
Přejeme Vám slunečné a pohodové prázdninové dny.
Ing. Michael Forman – starosta
Ing. Hana Kalná – místostarostka
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Fotoreportáž
Prácheňsko na Práchni
Sdružení Prácheňsko pořádalo dne 20. května akci Prácheňsko na Práchni.

Foto: J. Chalupná

Zastávka pelotonu

Slavnostní zahájení sezóny muzea

Zastávka pelotonu veřejné cyklotour aneb „Dnes jsem zdravý, ale zítra
tomu tak být nemusí“ v čele s Josefem Zimovčákem na Kole dětem
v Horažďovicích dne 8. června 2016 s kulturním programem.

Foto: J. Vašků

Stavba roku

Třebomyslice 2016 – okrsková soutěž

V úterý 24. 5. 2016 bylo v Měšťanské besedě v Plzni slavnostní vyhlášení soutěže Stavba roku Plzeňského kraje 2016. Celkem odborná
komise hodnotila 28 staveb v 6 kategoriích.
Horažďovický projekt „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“,
zámek Horažďovice získal čestné uznání poroty a nominaci v kategorii
Rekonstrukce budov.

Vítězný útok SDH Kejnice

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

Foto: Josef Benedikt
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Téma
Čestná občanství
města Horažďovic
Titul čestného občana města či obce může
obdržet pouze fyzická osoba, která se
výrazným způsobem zasloužila o rozvoj
dané lokality. O udělení nebo odnětí čestného titulu rozhoduje zastupitelstvo obce.
První čestná občanství po změně politického sytému byla v Horažďovicích udělena
v roce 1992.
Mons. Karel Fořt (*1921 +2014)
Římskokatolický duchovní.
V Horažďovicích prožil část mládí, kdy se
výrazně angažoval ve skautském hnutí. Po
roce 1948 byl nucen emigrovat. Dlouhý čas
jsme mohli z rozhlasové stanice Svobodná
Evropa poslouchat jeho promluvy. Karel
Fořt byl i donátorem nového zvonu
Gorazd. Je pohřben na prácheňském
hřbitůvku.
Margrith Wenger (*1940)
Regionální politička. Bývalá starostka partnerského města Heimberg
ve švýcarském kantonu Bern. Velkou
měrou se zasloužila o navázání přátelství a spolupráce mezi městy Heimberg
a Horažďovice.
Ladislav Válek (*1921 +2004)
Ladislav Válek se aktivně účastnil událostí spojených s osvobozením města
Horažďovic. Je i autorem autobiografické
knihy „Osudná dvanáctá hodina.“
prof. Mudr. Jaroslav Blahoš, DrSc. (*1930)
Lékař, endokrinolog a osteolog, specialista
na kostní a kloubní problematiku. Jaroslav
Blahoš patří mezi významné horažďovické
rodáky. Byl dlouholetým předsedou České
lékařské společnosti Jana Evangelisty
Purkyně a prezidentem Světové lékařské
asociace. Je nositelem celé řady českých
i světových vyznamenání.
prof. Ferdinand Kinský (*1934)
Diplomat, politolog, sociolog, vysokoškolský pedagog. Ferdinand Kinský část
svého dětství (do roku 1945) prožil na
horažďovickém zámku. Po změně politického režimu založil v Horažďovicích
tradici pravidelných seminářů věnovaných evropské spolupráci. Působil též
jako profesor a prezident Evropského
institutu mezinárodních vysokoškolských
studií v Nice.

Předání čestného občanství RNDr. M. Danielovi na MěÚ Horažďovice, foto: J. Presl

prof. dr. Ing. Jaroslav Němec, DrSc.
(*1921 +2005)
Vědec, technik – specialista na pevnost
materiálu, jadernou technologii a konstrukci strojů, vysokoškolský pedagog.
Člen celé řady vědeckých společností.
V roce 2004 obdržel prestižní vědecké ocenění Česká hlava.
Kromě vědy se aktivně věnoval i výtvarnému umění, řada jeho obrazů dnes zdobí
foyer Městského muzea Horažďovice.
Jaroslav Němec je horažďovickým
rodákem.
Ing. Karel Jiří Němec, Csc. (*1923 +2014)
Technik a vědecký pracovník, horažďovický rodák, bratr Jaroslava Němce. Krom
svého zaměstnání se aktivně zabýval i historií svého rodného města. Jeho dalším
velkým koníčkem se stala i mineralogie.

pedagogem, ale dlouhý čas spravoval
i Městské muzeum Horažďovice. Nejvíce
však proslul na poli turistiky – stál za založením jednoho z nejstarších turistických
pochodů v České republice Horažďovická
padesátka.
RNDr. Milan Daniel, DrSc. (*1931)
Významný český parazitolog – specialista na roztoče, konkrétně na klíšťata.
Milan Daniel je horažďovickým rodákem,
autorem mnoha odborných i populárně-vědeckých publikací („Tajné cesty
smrtonošů“). Účastnil se celé řady vědeckých i horolezeckých expedic.

Jan Duchoň (*1898 +1977)
Jan Duchoň patří mezi významné
postavy horažďovického kulturního a společenského života. Zásadní
měrou se zasloužil o rozkvět loutkového divadla. Byl autorem celé řady her
pro loutkové divadlo nebo jejich úprav,
maloval kulisy, vyráběl loutky.

Vernon Schmidt (*1926)
Válečný veterán se narodil ve Fresnu v USA.
Krátce po vystudování střední školy byl
zařazen do armády Spojených států. Jako
devatenáctiletý byl odeslán do Evropy a od
ledna 1945 se účastnil bojů na evropském
kontinentě jako člen střeleckého družstva
v řadách roty E 358. pěšího pluku 90. pěší
divize. Se svým plukem se probojoval až
na naše území a v prvosledových bojových
jednotkách zakončil 6. května 1945 svoji
válečnou pouť v Horažďovicích, se svou
rotou byl dislokován v Nezamyslicích. Dnes
devadesátiletý je kurátorem sbírek 90. pěší
divize v muzeu ve Forth Worth v Texasu
a stále organizuje srazy veteránů divize.
Poprvé od roku 1945 navštívil Horažďovice
na pozvání v roce 2014, v roce 2015 byl čestným hostem našeho města při oslavách
70. výročí osvobození. Na známých místech
vzpomínal na atmosféru, kterou zde zažil
v roce 1945.

Josef Šochman (*1908 +1991)
Josef Šochman byl nejen vynikajícím

Roman Vaněk a Josef Chalupný

Josef Pavel (*1889 +1948)
Pedagog a prozaik. Josef Pavel se narodil
ve Velkých Hydčicích. Kromě pedagogické
činnosti se angažoval ve skautském hnutí.
Pro své smýšlení byl postižen jak nacistickým, tak poté komunistickým režimem.
Mezi jeho nejznámější díla patří „Pověsti
českých hradů“ nebo „Junáci na Otavě.“
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Rozhovor
RNDr. Milan Daniel, DrSc.
nový čestný občan města Horažďovice

V dubnu tohoto roku u příležitosti životního jubilea bylo
panu RNDr. Milanu Danielovi, DrSc. z iniciativy Spolku
rodáků a příznivců Horažďovic uděleno čestné občanství města
Horažďovic. Za náš spolek jsem panu Danielovi položil několik otázek.
Pane doktore, jak vzpomínáte
na dětství v Horažďovicích?

Bohužel, ještě v mém předškolním
věku se přestěhovala naše rodina do
Rakovníka, kde jsem prožil svá žákovská a gymnaziální léta. Nicméně každé
letní prázdniny jsem trávil u tety a strýce
v Horažďovicích. Bydleli na Zářečí
v domě čp. 52, v němž původně žil můj
dědeček Matěj Mayer. Ten je znám jako
organizátor celonárodního hnutí dobrovolných hasičů, jak také hlásá pamětní
deska umístěná na budově bývalé záložny
(dnes lékárny) na náměstí. (V této budově
dlouhá léta pracoval a vedl tuto původně
městskou záložnu.)
Na Zářečí jsem měl řadu dobrých kamarádů, kteří mne zasvěcovali do tajů
místního klukovského světa.
Aspoň jedna konkrétní prázdninová
vzpomínka na dobu, kdy už jsme odrostli
klukovským zájmům. V létě 1946 opanoval Horažďovice filmový štáb, který tu
natáčel exteriérové scény válečné komedie
„Velký případ“. Uplatnil se v nich i široký
kompars tvořený místními občany.
Samozřejmě jsem v něm nemohl chybět.
Jak jste se dostal ke studiu
přírodovědy, konkrétně parazitologie?

Od mládí jsem hodně četl a vyhledával
především knihy o přírodě a cestopisy.
Nejednalo se mi o dobrodružnou literaturu, snažil jsem se vyhledávat knihy,
které otevíraly cestu novým poznatkům. A tak jednou, to již bylo v době
gymnaziálních studií, jsem objevil útlou
knížku prof. O. Jírovce „Paraziti člověka“.
Velmi mne zaujala. O několik let později jsem byl přijat na Přírodovědeckou
fakultu Karlovy univerzity v Praze
a setkal se přímo s prof. Jírovcem, který
vedl katedru parazitologie. To byl rozhodující moment. Parazitologie je velmi

široký obor. Následovaly ještě dva roky,
než jsem definitivně zvolil jako směr dalšího odborného zájmu cizopasné členovce
(hmyz, klíšťata a další roztoči) a jejich
roli v přenosu nákaz. Z Přírodovědecké
fakulty (kde jsem ještě v době studia
získal první pracovní smlouvu jako asistent katedry parazitologie) jsem přešel
do nově konstituovaného Biologického
ústavu nedlouho před tím založené
Československé akademie věd, kde se
rozvinulo parazitologické oddělení,
z něhož v dalším vznikl samostatný
Parazitologický ústav. Po 30 letech práce
v akademii jsem přešel do sféry zdravotnictví: nejprve do Institutu pro další
vzdělávání ve zdravotnictví (na dobu
20 let), později do Státního zdravotního
ústavu v Praze (10 let). Koncem roku 2014
byl úspěšně uzavřen poslední výzkumný
projekt, kterého jsem se zúčastnil, a tak
se po šedesáti letech a třech měsících
uzavřela i moje zaměstnanecká dráha.
Spolupráce se Státním zdravotním ústavem však pokračuje i nadále – letos např.
budou uveřejněny dvě vědecké publikace, které již byly recenzovány a předány
do tisku, obsahující zhodnocení části
výsledků zmíněného posledního projektu.
Vaší specializací je klíště, jsou
o něm nějaké mýty, které byste
chtěl vyvrátit? Slyšel jsem, že se
s ním například nemá kroutit…

Klíště obecné je nejzávažnějším přenašečem nákaz v Evropě, což v plné míře platí
i pro území České republiky. Jde zejména
o přenos viru klíšťové encefalitidy a bakteriální lymeskou boreliózu. Samozřejmě
to vzbuzuje zájem široké veřejnosti, u níž
se stále ještě objevují některé nesprávné
předsudky a mýty o klíšťatech. Aspoň
jeden příklad: „vytáčení“ přichyceného
klíštěte. Jakékoliv točení klíštětem – ve

směru hodinových ručiček či naopak –
je nežádoucím nesmyslem. Chobotek
(hypostom), kterým je klíště v pokožce
zachyceno, není vrut! Při pokusu o vytočení dojde vždy k odtržení přední části
klíštěte, která zůstane v kůži napadeného
a způsobí dlouho přetrvávající zatvrdlinu,
případně lehký zánět.
Správně klíště odstraňujeme tak, že
pomocí navlhčené textilie (nejlépe žínka,
třecí ručník) klíštětem lehce pohybujeme ze strany na stranu („vikláme“),
že se toto po 2–3 minutách uvolní.
V případě potřeby lze klíště opatrně
podebrat (co nejblíže k povrchu pokožky)
a vyjmout měkkou pinzetou. Osvědčují
se i komerčně vyráběné plastové karty
se zářezy – podle velikosti – na různá
vývojová stádia (larvy, nymfy a dospělá
klíšťata).
Jak je to s výskytem klíšťat na
Horažďovicku, je jich u nás více nebo
méně než jinde? Nebo se stav mění?

Rizikovými místy výskytu klíšťat jsou
především listnaté a smíšené lesní
porosty, jejich okraje zarostlé křovinami a bujnou vegetací a břehy vodních
toků či vodních ploch. S výskytem klíšťat je třeba počítat i ve větších parkových
komplexech a zahradách. Horažďovicko
v tomto není výjimkou. Výskyt klíšťat se
zvýšil zejména počátkem 90. let minulého století a tento stav s určitými výkyvy
přetrvává dodnes. Meziroční rozdíly jsou
ovlivněny především změnami meteorologických podmínek.
Jak se před klíštětem nejlépe chránit?

Jak se chránit před klíšťaty. Pro vstup
do listnatých a smíšených porostů zvolit
oblečení z hladké světlé látky a občas prohlédnout zejména kalhoty a případně
odstranit na ně přichycená klíšťata.
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Důležité je použití repelentu a aplikovat
ho především na oděv od kolen dolů, při
sběru lesních plodů i na rukávy. Nesedat
a nelehat na zem v porostech, nevstupovat do křovin a bylinné vegetace zejména
na okraji lesa. Večer pečlivě prohlédnout
celé tělo, zda nedošlo k přichycení klíštěte. Je třeba mít na paměti, že člověka
mohou napadnout a infikovat) i nedospělá klíšťata, přičemž nenasátá larva je
0,8 mm a nymfa 1,2 mm velká. Obdobnou
prohlídku je nutné opakovat i následující
ráno. Neodkladné odstranění přichyceného klíštěte je bezpodmínečně nutné,
protože s postupující dobou sání se u klíštěte zvyšuje sekrece slin spolu se zvyšující
se dávkou infekčního agens.
Jako uznávaný odborník jste projel
téměř celý svět. Zaujala mě ale Vaše
účast na expedici do Hindúkuše
v roce 1965, jak na ni vzpomínáte?

I. čs. expedice Hindúkuš 1965 byla
mimořádná ve více směrech. Především
to platilo o cílové oblasti – Váchánu –
který je úzkým výběžkem na východě
Afghánistánu, vtěsnaným mezi horstvo Pamíru a Východního Hindúkuše.
V dávné minulosti tudy vedla Hedvábná
stezka, kterou snad prošel i Marko Polo.
V moderních dějinách byl tento koridor
pro cizince dlouhodobě uzavřen. Když se
nakrátko otevřel na rozhraní 50.–60. let
minulého století, obdrželo povolení ke
vstupu jen několik horolezeckých expedic. Přírodovědecký výzkum v této
oblasti tehdy nebyl proveden. Spojení
sportovních a vědeckých cílů bylo tudíž
velmi opodstatněné. Když mně byla
nabídnuta účast s vlastním výzkumným
programem, byla to nabídka, která se
neodmítá. V době příprav expedice měl
jsem za sebou již pracovní zkušenosti
nejen z Vysokých Tater (a to i v zimním
období), ale i slovinských Kamnických
Alp či bulharských Rodop. V oné době
vzbudila expedice velkou mediální
pozornost, a tak i velké očekávání dosažených výsledků. Povedlo se – co do
sportovních výkonů, tak i co do získání
vědeckých materiálů a poznatků. Na
jejich zpracování se podílela řada specialistů, včetně zahraničních (Anglie, USA).
Jejich vyhodnocení si vyžádalo řadu let.
Poslední vědecká publikace tohoto zaměření byla zveřejněna až v roce 2010.
Krátce po návratu z této expedice jsem
besedoval v Horažďovicích s posluchači
v tehdejším kulturním středisku. Před
pěti lety při setkání s členy Spolku rodáků
a příznivců Horažďovic jsme se znovu
vrátili k této výpravě a navíc besedovali
o změnách, kterými prošel Afghánistán
v uplynulém půlstoletí.

Jste také autorem populárně
naučných knih. Je to Váš koníček,
chystáte nějaké další?

Napsat zodpovědně popularizační článek,
natož celou knihu, je velmi náročná věc.
Je třeba vybrat klíčová fakta, srozumitelně vyložit jejich podstatu a objasnit
souvislosti. Samozřejmě přidat také konkrétní příklady a podat je tak, aby se
čtenář nejen poučil, ale i pobavil.
Měl jsem v úmyslu pokračovat v této
činnosti. Poslední dvě desetiletí však otevřela tolik dříve netušených pracovních
příležitostí, že na popularizaci nezbyl čas.
Účast ve třech velkých a dlouhodobých
mezinárodních výzkumných projektech, podíl na čtyřech dalších tuzemských
grantových projektech – to vše vyžadovalo plné soustředění. A rok má jen
365 dní, den jen 24 hodin …
Slavíte významné jubileum, k čemuž
gratulujeme. Jak se podle Vás od
Vašeho dětství Vaše rodné město
proměnilo?

Od mého dětství se změnil celý svět
a změnili jsme se i my všichni. Technický
pokrok přímo před našima očima tyto

změny stále urychluje. To platí samozřejmě i pro mé rodné město. Při vnímání
změn záleží také na úhlu pohledu.
Návštěvníka jistě upoutá nová výstavba
i opravené historické památky, ocení nové
obchody i nové služby, vychutná uklidňující prostředí nově upraveného parku
na Ostrově. Já k tomu navíc se snažím
sledovat i společenské dění, jak ho zobrazuje internet – ať již oficiální stránky
města, či stránky Spolku rodáků. Těší
mne, že tradice společenského života
jsou nejen udržovány, ale i dále rozvíjeny. Kolik měst se může např. pochlubit
tradicí 170 let ochotnického divadla oslavenou loňského roku? Mám dobrý pocit,
že tu lidé mají k sobě blízko. Přijdu-li do
Horažďovic, jako by tento pocit na mne
přímo dýchal.
Pane doktore, děkuji za rozhovor,
přeji pevné zdraví a hodně
úspěchů ve Vaší další práci.

Mgr. Stanislav Jůda
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Z radnice
Rada města Horažďovice
23. 5. 2016
rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Košán,
spol. s r. o., Voleníce 10, IČO 45023131 na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
„Horažďovická Lhota – oprava nádrže“,
s nabídkovou cenou 1 901 623,24 Kč bez DPH

č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, uzavření
smlouvy na realizaci podlimitní veřejné zakázky
na stavební práce s názvem „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích
– I. etapa“, s uchazečem, který se umístil jako
druhý v pořadí nejvhodnější nabídky, společností Šumavské vodovody a kanalizace, a. s.,
Čs. legií 37, Klatovy, IČO: 25232100 za nabídkovou cenu 7 863 636,40 Kč vč. DPH

schvaluje pronájem nebytových prostor
Šumavská 938, Horažďovice (smuteční síň)
na p. č. st. 1239 a hospodářské části hřbitova
na p. č. 2814/1 (dílna, sklad, dvůr) společnosti
Pohřební služba Adámek, s. r. o., Na Vršku 59,
Sušice za účelem zajištění služeb spojených
s pohřebnictvím s platností od 1. 6. 2016 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné ve výši 120 000 Kč/rok + DPH

Rada města Horažďovice
6. 6. 2016

schvaluje zadávací dokumentaci veřejné
zakázky malého rozsahu na výběr zhotovitele
stavby „Boubín – rekonstrukce hasičské zbrojnice“ a schvaluje seznam společností určených
k obeslání

schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Oldřichem
Slováčkem, náměstí Míru 108, Blatná, na vypracování dopravní studie k akci „Dopravní obsluha
hospodářského dvora zámku Horažďovice“ za
nabídkovou cenu 139 150 Kč vč. DPH

Rada města Horažďovice
30. 5. 2016

schvaluje dohodu o spolupráci mezi městem
Horažďovice a Pošumavím, a. s., Střelské
Hoštice na zpracování a likvidaci biokomunálního odpadu s platností od 1. 6. 2016

v záležitosti stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“
a) bere na vědomí oznámení vítězného
uchazeče VAK SERVIS, s. r. o., Domažlické
předměstí 610, Klatovy o odstoupení z výběrového řízení
b) schvaluje v souladu s § 82 odst. 4 zákona

schvaluje Výzvu k podání nabídky veřejné
zakázky malého rozsahu na vypracování projektové dokumentace a provedení související
inženýrské činnosti stavby „Rekonstrukce
Peškovy ulice, Horažďovice“ a seznam společností určených k vyzvání

OBEC SVÉRADICE
vyhlašuje

Veřejnou výzvu
na pozici REFERENT
SPOLEČNÉ STÁTNÍ
SPRÁVY A SAMOSPRÁVY,
ÚČETNÍ OÚ Svéradice.
Podrobnosti na úřední desce
OÚ Svéradice a webových
stránkách
www.obecsveradice.cz

Město Horažďovice hledá
pro Technické služby
zaměstnance na sezónní

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

Skončil 9. ročník soutěže ve sběru hliníku
Dne 15. června 2016 jsme slavnostně v prostorách městského úřadu ukončili další
ročník soutěže pro školáky ve sběru hliníku. Soutěž město organizuje pro podporu
osvěty třídění odpadů. V rámci soutěže školáci v průběhu školního roku sbírají hliník,
který je součástí obalů zejména od potravin.
Ve školním roce 2015/2016 se soutěže zúčastnilo 10 kolektivů dětí ze Základní školy
Blatenská a 4 kolektivy dětí z Mateřské školy Na Paloučku. Společně se podařilo
nashromáždit 150 kg hliníku. Tři nejúspěšnější kolektivy obdržely z rukou pana starosty Ing. Michaela Formana pěkné věcné ceny.
Tady jsou nejúspěšnější kolektivy:
1. Berušky, MŠ Na Paloučku
2. 1. B, ZŠ Blatenská
3. Motýlci, MŠ Na Paloučku
Touto cestou bych ráda poděkovala těm, kteří se shromažďováním hliníku dětem
pomáhají, hlavně rodičům a učitelům. Svým kladným přístupem pomáhají vytvářet
tolik potřebné návyky ke třídění odpadů a potažmo k ochraně životního prostředí.
Vítězným kolektivům blahopřejeme, všem zúčastněným přejeme krásné a pohodové
prázdniny a společně se těšíme na jubilejní 10. ročník.
Ing. Anna Vachušková, odbor životního prostředí

práce – údržba zeleně na
základě dohody o provedení
práce. Bližší informace
Benešová Marcela,
tel. 608 448 698.
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Rekonstrukce Mírového náměstí pokračuje
Po ukončení archeologického výzkumu, na středové ploše náměstí a před kostelem, rekonstrukce Mírového náměstí pokračuje. Město uzavřelo smlouvu o dílo na realizaci I. etapy
spočívající ve výstavbě vodohospodářské infrastruktury. Vybraným zhotovitelem je společnost
Šumavské vodovody a kanalizace a. s., Čs. legií 37, Klatovy. Staveniště již bylo předáno zhotoviteli, do výroby se zadaly kanalizační prvky a zpracovává se DIO (pravidla dopravy v průběhu
stavby). Předpokládá se, že od 01. 07. 2016 začne návoz objektů zařízení staveniště a materiálů
na plochu k morovému sloupu, po 10. 07. 2016 pak započnou vlastní stavební práce. Na počátku
července bude také odkryt výkop pro budování kanalizace v úseku od kostela k faře a také
v okolí Červené brány. Na těchto místech bude potřeba součinnost archeologů, takže tyto průzkumy budou raději provedeny s časovým předstihem. Práce na sítích budou postupovat po
etapách, kdy bude postupně docházet k nutným uzavírkám příslušné části náměstí. Je dohodnuto, že i po dobu uzavírky zhotovitel v maximální možné míře umožní dopravní přístupnost
pro zásobování, avšak vždy po dohodě se stavbyvedoucím. Podrobnosti obdrželi obchodníci
v dopise, který je zveřejněn také na úřední desce.
Aktuální informace o výstavbě (rozsah etap, uzavírky apod.) budou zveřejňovány na vývěsce
v okně služebny Městské policie vlevo od hlavního vchodu do budovy MěÚ Horažďovice
a také na internetových stránkách města (na hlavní stránce vpravo v sekci Investiční akce /
Revitalizace Mírového náměstí). Občané a podnikatelé bezprostředně dotčení stavbou si tyto
informace mohou objednat též prostřednictvím e-mailu. Z adresy, na kterou si přejete informace dostávat, zašlete bez dalšího textu e-mail na adresu matousek@muhorazdovice.cz a do
předmětu napište „Náměstí“.
V průběhu stavby budeme potřebovat Vaši spolupráci, větší míru pochopení a také opatrnost
při pohybu v blízkosti staveniště. S ohledem k omezeným podmínkám prosím zvažte nezbytnost vjezdu osobních aut na náměstí. Děkujeme.
Ing. Michael Forman, Ing. Hana Kalná

Fotodokumentace z archeologických nálezů na náměstí

Odpadní oleje z domácností
V minulosti jsme Vás v Horažďovickém
Obzoru informovali o záměru města
zavést sběr upotřebených potravinářských olejů z domácností. Instalace
těchto kontejnerů bude provedena v průběhu měsíce července. Tyto speciálně
upravené popelnice budou umístěny
vedle ostatních nádob na tříděný odpad
na pěti vybraných stanovištích: v ulicích Žižkova (u bývalého katastrálního
úřadu), Šumavská (u nemocniční zdi),
Mayerova (u hasičské stanice), na parkovišti „U Hlaváčků“ a na parkovišti
u hotelu Prácheň.
Tyto sběrné nádoby jsou určeny pouze
pro odpadní potravinářské oleje
z domácností (z přípravy pokrmů pod.).
Oleje do popelnic prosím vhazujte v uzavřených PET láhvích.
Upozorňujeme, že sběrné nádoby nejsou
určené pro jiné oleje např. motorové,
převodové apod. Tyto je i nadále nutné
odevzdávat ve sběrném dvoru jako
nebezpečný odpad.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí
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Kultura
Ševčíkovy hudební večery
Tango argentino
hotel Prácheň, pátek 22. 7. 2016 v 19.00 hodin

Zveme k dalšímu koncertu Ševčíkových hudebních večerů, který se koná v rámci
oslav jmenin města. Večer plný jihoamerické vášně zažijeme s Escualo kvintetem pod vedením Jakuba Jedlinského, se zpěvačkou Gabrielou Verlmelho (cena
Alfreda Radoka v kategorii Talent roku) a s mistrovským tanečním párem. Umělci
nám přiblíží tango argentino v jeho původní podobě, s mnoha mimořádnými
figurami, drsnou hudbou, ve které dominuje speciální harmonika – bandoneon,
a fascinujícím zpěvem. Mnohé melodie nám budou důvěrně známé, aniž jsme si
dosud uvědomili, odkud pocházejí. Tango argentino je pro mnohé životní styl.
Přijďte načerpat inspiraci a jedinečnou atmosféru, možná se připojíte k početným
fanouškům a začnete sami tango tančit.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, důchodce
a rodiče na rodičovské dovolené), děti do 10 let zdarma, rezervace vstupenek:
603 229 559.
Koncerty podpořil Plzeňský kraj (www.turisturaj.cz).
za Hudbu bez hranic, z. s. Ing. Jitka Kutišová

Městská knihovna Horažďovice
Co nového v knihovně?
Markéta a Daniel Vydrovi rozezpívali děti v mateřských školách.
Vystoupením s názvem Skřítkosnění jsme zakončili čtení pohádkových babiček z knížky Můj skřítek Šalvěj.

Večerní dobrodružství v knihovně si při letošní Noci
s Andersenem užila tentokrát samá děvčata…

Horažďovický obzor / červen 2016

Pokud počasí přeje, deskovky s GOADOU se dají hrát i pod širým
nebem…

V letošním roce uplyne 130 let od narození horažďovického
rodáka, spisovatele a pedagoga Karla Němce. O jeho životě
a o knize Dějiny města Horažďovic vyprávěl pan Václav Trčka
dětem ze základních škol a seniorům v oblastní charitě.

Další posluchači VU3V promovali na PEF ČZU v Praze.
Gratulujeme!!!

Foto: Petra Tomešová

Akce proběhly v rámci projektů Děti a čtení a Seniorům Dokořán za ﬁnanční podpory Ministerstva
kultury ČR.
Eva Marešová

Ve službách krále – telegraﬁcky
Historické téma přilákalo celou řadu
soutěžících. Z dětí se stali malíři, architekti, výtvarníci, klenotníci i dvorní
trubadúři. Vznikly skutečné unikáty.
Zúčastnilo se 88 dětí a 3 kolektivy.
Odevzdáno bylo 97 výtvarných a 7 literárních prací. Práce byly hodnoceny
odbornou porotou. Tentokrát nebylo
lehké vybrat ty nejlepší. Výsledky na
www.knihovna.horazdovice.cz a na
vývěsce knihovny. Nejlepší práce byly
nominovány do krajského kola soutěže.
Všem soutěžícím: „Děkujeme a těšíme se
na nápady a šikovné ruce i příště!“
Lenka Šimonová
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Školy
Křesťanská mateřská škola – Duhové postřehy od nás
Každoročně s blížícím se měsícem červnem se náš kalendář začne plnit akcemi.
A nejinak tomu bylo i letos. Započali jsme
cyklovýletem s předškoláky na Ostrov.
U školky jen nasadit helmy, překontrolovat kola a už se jelo. Naším cílem se stala
špička Ostrova a všem se bez nehody podařilo cíle dosáhnout. Zároveň jsme si během
tohoto výletu zopakovali všechna pravidla
jízdy na kole, což se zúročilo následující den
při jízdě v pelotonu v rámci akce „Na kole
dětem“, jež se pro nás zúčastněné stala skutečně nevšedním zážitkem.
Velký dojem v nás také zanechala prohlídka
věže klášterního kostela, již nám umožnila

paní Kotrbová v průběhu „Noci kostelů“.
A nemůžeme nejmenovat ani zážitek
z krásného setkání s babičkami z místního
penzionu pro seniory, které se uskutečnilo
v naší školce.
Téměř závěr školního roku patřil dnu
prázdných tříd. Dnu, kdy jsme hned ráno
všichni opustili třídy, školu a vydali se za
sportovními poznávacími a hravými aktivitami ven – za brány města.
Součástí každoročního loučení s předškoláky je již tradičně hledání pokladu, spaní
ve školce a pasování na školáky. Ani letos
jsme tedy žádnou z těchto událostí nemohli
vynechat. Vše se podařilo a na cestu do

Těšíme se na prázdniny
Ani jsme se nenadáli a je tu konec školního roku. V uplynulém období jsme zažili
mnoho hezkých chvil.
Chtěli bychom poděkovat ZŠ
Komenského v Horažďovicích za pozvání
na oslavu Mezinárodního dne dětí, kterou
měli výborně připravenou. Děti s podporou starších dětí ze školy zvládly všechny
disciplíny a do školky si odnášely plno
zážitků.
Nezapomněli jsme ani na naše předškoláky a za společné účasti dětí, učitelů
a rodičů proběhlo slavnostní pasování
předškoláků s programem, které zajistilo
divadélko Dráček.
I výlet na hrad Velhartice se vydařil. Počasí nám přálo a na hradě na nás
čekal šašek Vašek s bílou paní. Provázeli
nás hradem za doprovodu bubnu. Plnili
jsme úkoly v jednotlivých částech hradu
a všichni jsme byli na konci prohlídky
odměněni drobnými kokosovými pamlsky. Po celou dobu nás provázela dobrá

nálada. Když nám cestou zpět k autobusu
docházely síly, zazpívali jsme si a hned se
nám pochodovalo veseleji.
V rámci environmentální výchovy se celá
školka zúčastnila výukového programu
„Pošumavskou stezkou“ ve středisku
Kašperské Hory. Výukový program byl pro
nás nejmenší zpracován formou prožitkového zážitkového učení – různá stanoviště
s pohybovými prvky popisující život
zvířat na Šumavě. V nabídce nechyběla ani
rukodělná činnost. Sbírali jsme přírodniny šumavské přírody a plnili jsme jimi
paletky. Velmi se nám všem tady líbilo,
určitě se sem znova vrátíme.
O prázdninách bude naše školka „Na
Paloučku“ uzavřena v měsíci červenci
a veselý cvrkot dětí se do ní opět vrátí se
začátkem srpna. Přejeme vám všem krásné
prázdniny plné sluníčka a pohody.
Z MŠ Na Paloučku Dolívková Jitka

nových vod od nás letos vyplouvají další
školáci. Přejeme jim tedy šťastný vítr do plachet a ať kormidlo svého života držíte vždy
pevně ve vlastních rukách.
A jelikož je konec školního roku, dovolili bychom si rozdat také vysvědčení těm,
s nimiž jsme měli možnost spolupracovat,
a to jen se samými obrovskými jedničkami
a spoustou hvězdiček. Děkujeme vám všem
a doufáme, že i v budoucnu se budeme mít
možnost znovu potkat.
Za křesťanskou mateřskou školu
Bc. Lucie Listopadová
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Základní škola Komenského
Den dětí v Proudu

Štafetový pohár

Chtěli jsme se stát botaniky na koloběžkách, ale počasí bylo proti. Pršelo,
jen se lilo. Tak jsme se my šesťáci ze ZŠ
v Komenského ulici vydali do Envicentra
Podbranský mlýn.
Nejdřív nás přivítaly dvě paní – Zuzka
a Štěpánka. Pak jsme se dívali na filmy
„Jak vzniká prales“a na 3D film „Říše zkamenělého času“. Oba pořady byly zajímavé.
Pak jsme se rozdělili na dvě skupiny. Já
jsem si nejdřív v laboratoři oblékl bílý
plášť, a protože se mi pokus povedl, mohl
jsem pozorovat pod mikroskopem bakterie
mléčného kvašení, které se nachází v bílém
jogurtu.
V přízemí budovy jsme pak pracovali ve
tříčlenných skupinách. Nejprve jsme vyráběli bakterie z ovoce a zeleniny, potom
jsme odhadovali přítomnost škrobu
v ovoci a zelenině. Odhad jsme si ověřili
pokusem s kouskem potraviny a kapkou
Lugolova roztoku.
V poledne jsme se rozloučili a vydali
jsme se zpět do školy. Děkujeme oběma
lektorkám.

Úspěchem pro nás skončilo okresní kolo Štafetového poháru. Naše družstvo obhájilo pohár za 3. místo, jelikož loni se nám ho také podařilo získat. Štafeta A složená
z osmi žáků z 1. až 5. ročníků si dokonce doběhla pro bronzové medaile za 8×200 m.
Podařilo se nám navíc postoupit do krajského kola, které se konalo v pátek 13. 5. Zde
jsme obsadili 13. pozici.
Sestava našeho družstva:
8×100m mladší
1. Karolína Hrabačková, 2. Kateřina Reindlová, 3. Charlotte Cottier, 4. Sára Aisha
Saraki. 5. Filip Kolář, 6. Kryštof Bauer, 7. Jiří Uhlík, 8. Matyáš Říha.
8×100 m starší
1. Zuzana Králová, 2. Vendula Panušková, 3. Kateřina Brabcová, 4. Amélie
Mandáková, 5. Tomáš Poklop, 6. Lukáš Malý, 7. Jiří Stupka, 8. Adam Kácha, 9. Tereza
Makovcová, 10. Martin Ouda.
8×200 m běželi různí členové našich obou štafet.
Pořadí třech prvních škol v okresním kole:
1. ZŠ Tolstého Klatovy
čas všech tří štafet
08:59,8
2. ZŠ Plánická Klatovy
09:03,4
3. ZŠ Komenského Horažďovice
09:30,9
Našim malým sportovcům děkujeme a gratulujeme.
Za ZŠ
Komenského
Horažďovice Jiřina
Stichenwirthová

Za žáky 6. ročníku Matouš Mejta

Exkurze ZŠ Komenského do Prahy
20. dubna jsme se s naší školou vypravili do hlavního města Prahy. Exkurze se
zúčastnili žáci 8. tříd a doplnili je někteří
ze 7. ročníku. Účelem výletu bylo poznávat krásy stověžaté Prahy.
Počasí nám naštěstí přálo. Autobus nás
vysadil v blízkosti Strahovského kláštera
a poté jsme pokračovali na Hradčanské
náměstí. Během čekání na paní průvodkyni, která se „zasekla“ vinou nehody
v tramvaji, jsme si na náměstí prohlédli
nejen sochu T. G. Masaryka a architektonické památky, ale poslechli jsme si
také příjemnou živou hudbu pouličních
umělců.
Téměř současně s příchodem paní průvodkyně se odehrálo, jako na objednávku,
střídání hradní stráže.
Dále nás čekala prohlídka samotného
areálu Pražského hradu. Tam jsme si
mohli prohlédnout Matyášovu bránu,

Chrám sv. Víta, Vladislavský sál, románskou baziliku sv. Jiří a další zajímavé
památky, kterými se může naše republika
jen pyšnit.
S paní průvodkyní, a zároveň
i s Pražským hradem, jsme se rozloučili
ve Zlaté uličce. Tím však naše doposud
více než dvouhodinová exkurze zdaleka
nekončila.
Následně jsme prošli Nerudovou ulicí,
kde jsme viděli právě dům Jana Nerudy –
U Dvou slunců, na Malostranské náměstí,
kde jsme si alespoň zvenčí prohlédli
kostel sv. Mikuláše. Naše cesta dále vedla
přes Karlův most až na Staroměstské
náměstí, kde jsme měli rozchod na oběd.
Na „Staromáku“ jsme kromě různých
krámků viděli také orloj, pomník mistra
Jana Husa a další zajímavé historické
objekty.
Dále jsme se vydali přes Můstek

z Václavského náměstí Národní třídou
k Národnímu divadlu, od kterého jsme
přešli Vltavu přes most Legií.
Tam jsme si odpočinuli a čekání na náš
autobus jsme si krátili při pozorování šlapadel a parníků plujících po krásné řece
Vltavě.
Celá exkurze byla velmi přínosná, každou
minutu jsme využili k poznávání historického jádra našeho hlavního města.
Výlet se nám opravdu moc líbil a děkujeme ZŠ Komenského i našim učitelům,
že nám tuto exkurzi naplánovali. Praha
je opravdu krásné město a nové poznatky
jistě využijeme nejen při hodinách
dějepisu.
Praho, neviděla´s nás naposledy!
Tvůrčí skupina Tvůrčího psaní ZŠ
Komenského
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Základní škola Blatenská
Tradiční Majáles
První červnová středa se nesla v duchu
veselí a soutěžení, neboť se konal tradiční Majáles spojený s oslavou Dne
dětí. V popředí pestrobarevného průvodu rozehrály koncert svými hůlkami
naše mažoretky, za nimiž zářila sluníčka
z prvních tříd. Druháci lidojedi si cestou
nepochutnali ani na námořníčcích, pirátech či zombících. K vidění zde byly
různé filmové postavy ze 4. A. Chlapci
ze třídy 5. A se převlékli za dívky a ani
děvčata se nenechala zahanbit a na okamžik se převtělila do mužských rolí.
Vprostřed průvodu pak rozkvetla svěžími květy zahrádka v podání 7. A.
Kolemstojící diváci mohli obdivovat
i strašidelné postavy z různých hororů,
smajlíky i mimoně. Letošní Majáles se
mohl pyšnit i návštěvou cizokrajné delegace Asiatů ze 7. B. Na závěr průvodu
pak třída 8. A pořádala párty, na níž
mohli deváťáci předvést svá absolventská

trička. Kolem celého průvodu žáků
pak poletovali různobarevní motýlci ze
ZŠ Blatenská 310. Všichni účastníci si na
chvilku odpočinuli na náměstí před radnicí, kde pan starosta Michael Forman
korunoval krále a královnu Majálesu. Za
I. stupeň byla královnou zvolena Pavlína
Purschová ze 3. A, za druhý stupeň se
králem stal úspěšný Miroslav Matějček
z 9. B. Celý den pak završily různé soutěže na školním hřišti, které si pro své
žáky připravil kolektiv pedagogů. Děti
získávaly žetony, které pak směňovaly
za drobné dárky. Poděkování patří také
našim milým paním kuchařkám, které
připravily chutné občerstvení. Kdo si
chce tento den připomenout, může tak
učinit prostřednictvím fotografií na
školním webu.
Za kol. pedagogů Mgr. Eva Nováková
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Spolky
Skautské středisko Prácheň
Bodujeme v okresu i kraji
Každý sudý rok probíhá klání označované v našich kruzích jako ZVAS. V závodu vlčat
a světlušek poměří své síly nejmladší skauti a skautky s ostatními z okresu. Letos připadlo pořádání na Sušici, kam jsme se jednu květnovou sobotu vydali. Naši bojovníci
ukázali, jak jsou na tom po stránce fyzické zdatnosti, manuální zručnosti i vědomostí.
Došlo i na zdravovědu, orientaci v přírodě nebo řešení krizových situací. Všechna naše
soutěžní družstva obsadila přední příčky a některá proto postoupila do krajského kola.
To se uskutečnilo začátkem června v Horšovském Týně a ani zde se naše světlušky
nenechaly zahanbit. Děkuji všem účastníkům za vzornou reprezentaci a jejich vedoucím za přípravu na závody.
Za středisko Prácheň Martin Pompl

51. ročník Horažďovické padesátky
28. května 2016 jsme se zase po roce setkali
na dalším ročníku tradiční turistické akce
a načali jsme novou padesátku ročníků.
A hned úvodem mohu říci, že i letošní ročník
budu hodnotit jako velice povedený a se
spolupořadateli si budeme přát, aby se nám
takto dařilo i v příštích ročnících.
První a hlavní předpoklad úspěšnosti, tedy
počasí, se vydařil k plné spokojenosti pořadatelů i účastníků. Teplota kolem 20 stupňů
a větší část dne sluníčko, takže odpolední
přeháňky už nemohly zkazit dojem z počasí.
Tomu také lze přičíst účast 749 účastníků,
což je sice o cca 90 méně než v loňském roce,
ale i tak je to druhá nejvyšší účast v celé historii pochodu. V letošním roce jsme vyslyšeli
přání účastníků pochodu a snažili jsme se
oddělit cyklisty od pěších, proto jsme vyznačili trasy 27 a 57 km jako cyklo a spolu
s klasickými pěti trasami pro pěší jsme tak
připravili nově celkem sedm tras. Když
jsem narazil na čísla, tak na cyklotrasách
jelo 291 cyklistů, nejdelší 100 km šli 2 účastníci, 50 km osm a 25 km 43 pěšáci. Trasu 15
km absolvovalo 172 účastníků a nejkratší
vycházkovou sedmičku 233.
Povedlo se zajistit i vše ostatní. Každý
účastník trasy byl vybaven popisem trasy
s mapkou, dostal malé občerstvení na cestu
a v cíli diplom za účast a klasickou suvenýrovou skleničku. Perfektně pracoval start
i cílové zabezpečení, část účastníků si zakoupila v cíli zlevněné vstupenky do bazénu
a více než sto účastníků bezplatně navštívilo „Muzeum Otavy a voroplavby“ ve
Střelských Hošticích, což byla doprovodná
akce Horažďovické padesátky. Novinkou
letošního ročníku byla možnost zakoupení

vypalované dřevěné výroční turistické
známky speciální edice KČT č. 46 a samolepky č. 46 vyrobené speciálně jen pro náš
pochod a pro tento ročník. Zbývající známky
či samolepky lze ještě zakoupit u Ing.
Dvořáka v Železářství u Pejšů. Maximální
spokojenost vládla také „u vagonu“ u rybářských rybníků v Jarově, kde pionýrský oddíl
Otaváci již poněkolikáté zajistil soutěže
pro malé turisty a občerstvení pro všechny,
a oddíloví členové také zodpovědně pracovali na rozřaďovací kontrole v Kozlově.
Na závěr mého příspěvku chci poděkovat
všem sponzorům, ať už jejich pomoc měla
jakoukoliv formu. Jejich loga jste měli na
všech materiálech pochodu, a protože jich
bylo devatenáct a ti nejvýznamnější měli
svoje propagační vývěsky na startu v zámku,
nebudu je znovu jmenovat, o to více jim
ale děkuji. Stejně tak za sebe děkuji všem
pořadatelům a kamarádům, bez kterých
by pochod už dávno zanikl. Spolu s nimi
se na vás, účastníky letošní Horažďovické
padesátky, těšíme na setkání na 52. ročníku
27. května 2017.

Horažďovická padesátka
Po odmlce jsem se opět přidala k účastníkům tradičního pochodu „Horažďovická
padesátka“. Chtěla bych poděkovat pořadatelům za krásné chvíle v přírodě, která
byla v den akce „umytá“ deštěm, byla
voňavá a krásně barevná. Kromě jarní
přírody a hezkých míst, kudy vedla trasa,
mě ještě zaujal jeden „úkaz“. Dnes často
slyšíme, že lidé se nesetkávají, nekomunikují, že vztahy mezi lidmi jaksi zamrzly.
Ale během mého pochodování se tento jev
nepotvrdil. Potkávala jsem menší i početnější skupiny jak pěších, tak cyklistů.
Všichni vedli debaty, společně odpočívali a užívali si hezké chvíle. Příjemným
zakončením bylo stanoviště pro občerstvení, kde mohli účastníci posedět, opéct
si nad ohněm špekáček či si pohovořit při
kávě. Jsem ráda, že jsem se opět zapojila
mezi účastníky „H 50“ a těším se na další
ročník!
Marie Sládková

za Klub přátel H50 Ing. Rudolf Dvořák
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Spolky
Pěvecký spolek Prácheň
Letní akce pěveckého spolku Prácheň
Hlavní akcí minulého měsíce byla pro náš
spolek Noc kostelů, která se konala 10.
června 2016.
Nejprve jsme vystoupili v horažďovickém
klášterním kostele Nanebevzetí Panny
Marie, kde jsme četnému publiku zazpívali deset vybraných skladeb. Po zajímavé
prohlídce interiéru a výstupu na věž
jsme se přesunuli do Pačejova, kde nás
v útulném kostelíku Panny Marie Sněžné
vyslechli další posluchači. S nemalým
zájmem se setkala i následující přednáška
o knize knih – Bibli, kterou připravil, stejně jako výstavku jejích různých
vydání, náš dirigent, pan doktor Smitka.
Po návratu do Horažďovic bylo možné
vychutnat si pohostinnou atmosféru
Husova sboru, kde Noc kostelů končila až
chvíli před půlnocí.
V půlce měsíce jsme se zpěvem navždy

rozloučili s naším členem, panem Josefem
Zapletalem, který podlehl těžké nemoci.
V měsíci červenci si i pěvecký spolek
„bere dovolenou“. Než se tak stane, ještě
vystoupí dne 6. července od 14 hodin
na připravované vzpomínkové slavnosti
u příležitosti výročí upálení mistrů Jana
Husa a Jeronýma Pražského. Nejprve
zazpíváme u památníku na Husově
náměstí, potom bude bohatý program
pokračovat v Husově sboru. Podrobnosti
o celé akci najdete zajisté na jiném místě
Horažďovického obzoru.
Pěvecký spolek přeje všem krásně prožité léto, aktivní odpočinek a na podzim
se těšíme opět na pravidelné setkávání na
našich koncertech.
Simona Sládková

Kroužek mladých hasičů
Dne 21. 5. jsme vyrazili na závěrečnou
hru Plamen do Malého Boru. Ihned po
příjezdu nám byla přidělena čísla a časy
a podle nich jsme postupovali na disciplíny. První jsme absolvovali požární
útok, při kterém jsme měli dva pokusy.
První pokus se mladšímu družstvu moc
nepovedl, ale druhým to napravili. Starší
družstvo nemělo při útoku žádný problém a oba pokusy se vydařily. Potom
už jsme přebíhali z jedné disciplíny na
druhou. Po absolvování všech disciplín
nás čekal oběd a dál jsme už jen sledovali
ostatní skupiny soutěžících. Okolo třetí
hodiny byl slavnostní nástup a vyhlášení
výsledků soutěže Požární ochrana očima
dětí. V literální části obsadila první
místo Eliška Nádeníková, v části počítačové prezentace Honza Sluka a hned
na druhém místě skončil Honza Kubaň
a všichni postoupili do krajského kola.
Konečně zde bylo vyhlášení vysledků
celoroční soutěže Plamen. V kategorii starších jsme se umístili na krásném
7. místě z 39 družstev a mladší obhájili
prvenství z loňského roku a postup do
krajské soutěže v Rokycanech. V kategorii mladších se letos zúčastnilo
23 družstev.
V neděli 5. 6. jsme vyrazili na okresní
kolo dorostu v Rabí. Soutěž jednotlivců

se skládá z testu, dvojboje a běhu na
100 metrů. Běh na 100 metrů obsahuje
přeskok přes překážku, následuje přenesení hadic přes kladinu, jejich následné
spojení a co nejrychlejší doběh do cíle.
Dvojboj je disciplína, která má dvě části,
a to proskok oknem a přenesení plného
hasicího přístroje na podložku, a to vše
v co nejkratším čase. Ve své kategorii skončila na 3. místě Adéla Kačenová
a Adriana Michálková na 4. místě,
Kateřina Třísková a Honza Sluka ve své
kategorii obsadili oba krásná 4. místa.
8. 6. jsme předvedli ukázky při akci Na
kole dětem. První ukázka byla požární
útok s trikolórou, potom štafeta dvojic
a položení pěny.
11 a 12. června jsme v 6 hodin ráno
vyrazili na krajské kolo hry Plamen do
Rokycan. Po prezentaci a slavnostním
nástupu začala samostatná soutěž. První
disciplínu, štafetu CTIF, jsme zaběhli
na třetím místě a to samé umístění
bylo i po požárním útoku CTIF. Poté
následovala štafeta dvojic, kde jsme se
umístili na 4. místě. Štafeta 4×60 metrů
se nám moc nepovedla a skončili jsme
na 6. místě. Odtud jsme se přesunuli
na ZPV, kde jsme obsadili třetí místo.
V neděli nás čekala poslední disciplína, a to požární útok, při kterém

nám nepřálo štěstí a my jsme skončili
na 5. místě. Soutěž jednolivců, kde jsme
měli tři soutěžící, byla bohužel z důvodu
nepřízně počasí zrušena. Po celkovém
sečtení všech umístění jsme obsadili
krásné 3. místo a domů jsme si odvezli
pohár a medaile z krajského kola, na
které jsme patřičně hrdí. Během neděle
bylo vyhlášeno i krajské kolo soutěže
Požární ochrana očima dětí, v počítačové prezentaci opět vyhrál Honza Sluka
a na 2. místě skončil Honza Kubaň
a postoupili do dalšího kola.
Dne 18. 6. jsme se zúčastnili krajského
kola dorostu v Horšovském Týně. Po
příjezdu jsme se zapsali a mohli jít soutěžit. Soutěžili jsme za okres Klatovy,
a to ve složení: Adéla Kačenová, Adriana
Michálková, Kateřina Třísková a Jan
Sluka. První nás čekal běh na 100 metrů,
potom byl test a poslední disciplínou byl
dvojboj. I přes vynaložení všech našich
sil to nestačilo a konkurence byla natolit velká, že jsme se umístili až v druhé
polovině soutěžících. Ze soutěže jsme
odjížděli s novými zkušenostmi pro
další rok.
Jiří Chaluš a Michaela Melková
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Zajímavosti
Noc kostelů 10. 6. 2016 – ohlédnutí
Letos se v České republice Noc kostelů
konala poosmé. Během Noci kostelů se
konají tradiční bohoslužby, ale i kulturní
program či výklad o historii místa. Tato
akce má přiblížit návštěvníkům křesťanství jako životní inspiraci a kostely chce
prezentovat i jako důležitou součást společenského života.
Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie
v Horažďovicích byl letos prvně otevřen už
v 8 hodin ráno, aby i školy mohly v rámci
výuky navštívit tento svatostánek. Poptávka
škol předčila očekávání organizátorů.
Během dopoledne se v kostele a ve věži
vystřídaly tři místní školy:
Křesťanská mateřská škola, Základní
škola Komenského ulice a Střední škola –
obor grafický design. 175 dětí a mládeže
si poslechlo zajímavý výklad sestry Jany
o historii kostela, prohlédlo ve věži výstavu
fotografií, se sestrou Ancillou si zapálila
každá třída svíčku před oltářem. Na závěr
sestra požehnala k pěkně prožitým blížícím se letním prázdninám, na které se
všichni těší.
Od 17 do 22 hodin proběhla Noc kostelů
pro širší veřejnost. Pěvecký sbor Prácheň
je stálicí Noci kostelů v Horažďovicích
a letos opět nezklamal svým repertoárem.
Mgr. Roman Vaněk svým profesionálním

přístupem zaujal při komentované prohlídce návštěvníky zblízka i z daleka.
Přítomný autor fotografií „Naše okolí
z nebe“, P. Ing. Mgr. Václav Salák byl nakloněn dotazům až do „zavírací doby“. Nejdelší
cestu na Noc kostelů vážili návštěvníci až z obce Komárov v okrese Beroun.
Večerního programu se účastnilo na 80
návštěvníků.
Děkujeme všem, kteří se na této akci podíleli, a těšíme na další ročník Noci kostelů.
Za pořadatele Noci kostelů
Jana Kotrbová

Foto: J. Kotrbová

Historie horažďovických domů
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 25 Ševčíkova ulice
V roce 1619 náležel dům Anýžce Hollarové,
je zmíněna v souvislosti s přidělením kmenů
na stavbu jejího shořelého domu při velikém
požáru města způsobeném drancováním vojsk generála Bonaventury Buquoye.
Škody na domě vyčísleny na 400 kop. Od
obce jí postoupeno 40 kmenů na stavbu. Po
její smrti se dostal dům do majetku Matěje
Pulce, který jej převedl na syna Daniela,
ten jej dále prodává na místě sester Doroty
a Anny v roce 1630 Matyáši Kryspachovi,
majiteli sousednímu domu. Tím byly spojeny
oba domy v jeden. Matyáš Kryspach postoupil protislužbou Danielu Pulcovi pole ležící
„při průhoních jdouce k rybníkům obecním
vedle pole Jana Laubského pod 4 strychy těžkého obilí“. Následně prodělává dům stejný

historický vývoj se sousedním domem čp.
24 (Ševčíkův dům)až do roku 1718, kdy byl
znovu oddělen. Dům v tomto roce ujímá
Václav Žlutický, syn Jana Šolle Žlutického.
Václav Žlutický byl přijat pod jurisdikci
města v roce 1710. V roce 1718 sepisuje
poslední vůli Jan Šolle Žlutický a na syna
Václava převádí a postupuje mu „kus místa
od domu svého s ovčínem a třemi chlívečky
za 35 zlatých“. Dluhy vzniklé po otci Janovi
jsou rozděleny na tři díly, mezi sourozence
Václava, Annu a otce Jana. Nábytek v domě
bude rozdělen po smrti otce mezi oba sourozence rovným dílem. Díl určený dceři Anně,
provdané Steglové, si zatím otec ponechává
a bude jí vyplacen až po jeho smrti. Masný
krám mají sourozenci užívat rovným dílem.
Anna Žlutická, vdova po Václavu Žlutickém,

1. Ševčíkova ulice kolem roku 1920. Přízemní domy
lemující pravou část ulice nahradila bytovka, archiv
p. Vlčka.
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Svatby
Člověk je od přirozenosti tvor společenský hledající pro soužití svůj protějšek.
Nejběžnější formou tohoto soužití je manželství. Jsou svatby malé a velké, svatby uzavřené
v kostele, na radnici a jinde.
Příprava a organizace svatby jistě patří k těm
nejkrásnějším, ale zároveň nejvíce stresujícím úkolům budoucích manželů. Domluvit
se kdy a kde, koho pozvat, koho vynechat, co
na sebe, co se bude jíst, kdo nám bude hrát,
to je zkouška tolerance a dialogu ještě před
uzavřením sňatku. Jednou z nejmilejších
povinností období příprav je výběr svatebních dekorací a kytic. Dříve bývalo zvykem,
že kytici pro nevěstu vybíral a objednával
výhradně ženich. Dnes je to tak, že ji většinou
už jen zaplatí.
Svatba, to je něco, co většina lidí vnímá jako

velký krok v životě, milník, oficiální posvěcení lásky dvou lidí, kteří se rozhodli zasvětit
svůj živit sobě navzájem, kráčet společnou cestou, dát si slib, který by měl přetrvat
všechno, zkrátka „co Bůh spojil, člověk
nerozděluj“. Manželstvím se stírá „ty“ a „já“
a začíná nová etapa „my“. Zní to vážně,
možná proto, že to vážné je a mělo by to být.
I když statistiky rozvodovosti mluví jinak….
Taková svatba, to je pořádné veselí. Ne
nadarmo se jí v našich končinách říká
veselka. Pokud píši sám za sebe, jsem zastáncem tradičních českých svateb. Znáte to:
nevěsta v bílém, požehnání přede dveřmi,
na kapotě auta panenka, zvuk kostelních
zvonů, otec před oltářem předává dceru do
rukou jejího vyvoleného, svižná dechovka,
knedlíčková polévka a společné „krmení“ se

zavázaným ubrusem kolem krků, vybírání
peněz do střevíčků, unášení nevěsty, celá
rodina a všichni kamarádi kolem jednoho
dlouhého stolu, výslužky a předsvatební i svatební shon okolo pečení koláčů, jídla, šatů,
hostů … Nezaměnitelné. Nezapomeňme na
takové tradiční svatby!
Vždycky mě ale překvapí svatby ve vzduchu,
ve vodě, v ZOO a podobně, které tak zoufale
touží být originální, až jsou směšné. Jsem
na rozpacích ze svatby nevěsty v kalhotách
a ženicha bez kravaty odbyté za deset minut
za účasti čtyř lidí, kteří si jen tak odskočili
z práce, svatby jako podpisu smlouvy.
Tak ať žije pravá česká svatba jako řemen!
Karel Halml

Oslava májových dnů v Pačejově
Začátek května patřil oslavám 71. výročí od
skončení druhé světové války. Na mnoha
místech při těchto slavnostech zaplnila vojenská historická vozidla náměstí i prostranství
v obcích. Tomuto pietnímu aktu patřilo
pokládání věnců k pamětním deskám.
Nejinak tomu bylo i v Pačejově 5. května.
V Pačejově jsme také oslavili měsíc máj
jako nejkrásnější měsíc v roce. Už tradičně
se změnila náves 7. května na místo, kde
vyzařovala pohoda a dobrá nálada. Proč
ne, když celé odpoledne bylo naplněno
kulturním programem a přispělo tomu

sepsala v roce 1741 poslední vůli, aby rozdělila majetek mezi děti Josefa, Daniela, Jiříka,
Magdalenu a Dorotu. Dům ležící proti obecnímu pivovaru mezi domy Matěje Roušara
a Jana Mužíka převádí na syna Josefa
i s právem řemesla řeznického. Dům ujímá
v ceně 100 zlatých a za provozované řemeslo
musí uhradit dalších 100 zlatých. Josef je
povinen u sebe nechat matku až do její smrti.
Z domu musí vyplatit své sourozence. Na
testamentu pečetí Anna Žlutická znakem
s vyobrazením jelena ve skoku, toto vyobrazení v oválu přidržují oboustranně dva lvi.
Josef Žlutický je majitelem domu ještě v roce
1744. V roce 1754 je zmíněna vdova Žlutická.
Po vdově Žlutické byl dům bez várečného
práva prodán v roce 1777 v dražbě Ignáci
Šillerovi a manželce Barboře za 60 zlatých.
V roce 1817 náleží dům Tomáši Mikešovi
a manželce Rosalii.

i krásné slunečné počasí.
Jako první se představily děti z Mateřské školy
v Pačejově se svým programem. Jejich tanečky
v roztomilém jarním oblečení všechny zaujaly.
Další nastoupily ty nejmenší místní děti jako
pracovití mravenečkové. Ty starší děti sehrály
dvě pohádky. Nechyběla ani soutěž z řad
diváků v rychlém pojídání kuřecích stehen,
pro zpestření programu.
Druhá část byla zaměřena na pražské písničky, které se zpívaly v kabaretech a nóbl
lokálech staré Prahy. Této části se ujaly
naše ženy – skupina Šikbaby. Dostaly se až

k Vonáskovům do hospody, na Matějskou
pouť a na další místa té naší staré Prahy.
V hudebních klipech jako třeba „Maxim
Turbolenc“ posílil skupinu Šikbaby Luboš
Straka, který se do programu pokaždé zapojí
a je úžasný. Na závěr si všichni zazpívali píseň
„Ta naše písnička česká“. Pak začala hrát
dechovka, při které jsme si mohli i zatancovat.
Děkujeme všem, kdo přispěli k tomu, aby se
vše podařilo…
Behenská Božena, Pačejov

2. Parcela na stabilním katastru z roku 1837. Původní
orientace domu byla štítem do ulice s vjezdem po
levé straně. Dům uzavírala dřevěná stodola. Zadní
trakt směřující k městským hradbám zůstal v majetku
sousedního domu čp. 24 (Ševčík).

MgA. Jindřich Šlechta
4. Současná podoba objektu (r. 2016)

3. Výřez z fotograﬁe datované rokem 1939. Přízemní
dům měl ve své pravé části dřevěný výklad obchodu.
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Horažďovičtí poustevníci
Poustevníci byli zbožní muži, kteří, aby
byli co nejblíže Bohu, vyznávali chudobu,
žili na odlehlých místech, v modlitbách
a při rozjímání se starali o svou spásu.
V naší oblasti se vyskytovali hlavně na
Šumavě, kde krom své zbožnosti měli
první poustevníci i zásluhy kolonizační
– byli těmi, kdo prošlapávali cestu civilizaci. Prvním českým poustevníkem byl už
v 9. století sv. Ivan na Berounsku u obce
Svatý Jan pod Skalou. Prvním a nejznámějším šumavským poustevníkem byl
sv. Vintíř, který se kolem roku 1040 usadil
nad Dobrou Vodou u Hartmanic, při
šumavské stezce.
Poustevníci se ale vyskytovali
i v Horažďovicích a v širším okolí. V polovině 17. století se dal na poustevnictví
jakýsi Matěj Jakub Zelenka z milevského
panství. Vystřídal několik míst a roku 1676
se usadil v Horažďovicích u kaple Loreta
nad městem. Deset let zde poustevničil, ale
pro spory s místními minority se nakonec
vrátil do Bechyně, odkud předtím přišel.
Zajímavou postavou byl také horažďovický

Poustevna na Práchni. Foto J. Wagner

papírník Bartoloměj Kieswetter, v roce
1727 třicetiletý františkán. Ten si vybral
jako místo působení ne Loretu, ale poustevnu u kostela sv. Vintíře v Dobré Vodě
u Hartmanic.
A poustevníci v okolí? Ve Strašíně Martin
Strakonický v letech 1550–1580, o století později měl zde následníka Jiříka.
Na Vodňansku v Lomci si zase v roce
1741 postavil poustevnu ivanita Tomáš
Bosenbach, jiným tamním poustevníkem
byl ještě Antonín Jacobi. V 18. století byla také poustevna v Radomyšli
na Strakonicku. Ta zde stojí dodnes.
Poustevník žil i u kostelíka sv. Antonína
nad Nihošovicemi na Volyňsku. Poustevna
byla i u Hradešic u nedaleké mešní kaple.
Dnes si představujeme poustevníky jako
muže živící se kořínky, lesními plody
a drobnou havětí. Ale institut poustevníka
byl často opatřen různými „prebendami“
– měli povoleno se živit i žebrotou, od obcí
dostávali mnohdy i různá naturální plnění,
zvláště pokud měli v pozdějších dobách za
úkol hlídat kapli, kostel apod. Pšenice, žito,

ječmen, hrách, ale i podřadnější pivo – to
byly jejich odměny.
V roce 1782 však císař Josef II. svými
dekrety zrušil nejen řadu kostelů, ale
i poustevníky! Kde kostely zůstaly, dosloužili poustevníci jako kostelníci, jinak se ale
museli vrátit k občanskému životu a užívat
svého občanského jména. Některé pokusy
císařský dekret nerespektovat skončily
uvězněním vzdorného poustevníka či jeho
odvedením k vojsku.
Poustevníci zmizeli a romantické šlechtě se
po nich zastesklo. V první polovině 19. století nastala móda stavět nové poustevny
zvané ermitáže (eremita = poustevník).
V těch však už nikdo nebydlel. Nová móda
okouzlila i majitele horažďovického panství Jana Bernarda Rumerskircha, který
kolem roku 1800 nechal takovou „pseudopoustevnu“ zřídit v rozvalinách hradu na
Práchni i s malou kapličkou. Její zbytky
tam jsou k vidění dodnes.
Jiří Wagner
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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, nájemních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte v tíživé 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.

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

Koupím obrazy českých malířů, staré mince
a bankovky, vojenské a myslivecké předměty šavle, tesáky, helmy, odznaky, uniformy
a podobné. Můžete nabídnout i jiné staré věci
– hodiny, sklo, nábytek… Tel: 722 777 672.
"

Prodej lukrativních pozemků
v Zářečí u Horažďovic za 175 935 Kč
Prodám v konkursním řízení vlastnické právo ve výši 1/2 podílu na nemovitostech vedených na LV 1495, k. ú. Zářečí u Horažďovic.
Jedná se o chatu na pozemku st. p. č. 270, s číslem popisným 1093.
pozemek, st. p. č. 270 o výměře 21 m 2 – kde se nachází chata
dále pozemky p. č. 2482/1 o výměře 737 m 2
2482/2 o výměře 749 m 2
2482/3 o výměře 722 m 2
2482/4 o výměře 768 m 2
Prodej podílu je v režimu konkursního řízení, kdy prodejem podílu budou
vymazána exekutorská (zajišťovací) práva dlužníka k pozemkům a chatě.
Druhým vlastníkem spoluvlastnického podílu je bývalá manželka dlužníka. Na její podíl dosud nejsou vedena žádná zajišťovací práva. Sama
zájem o koupi druhého spoluvlastnického podílu nemovitostí neuplatnila.
Pozemky jsou natolik velké, že je možné je následně rozdělit – i na několik
dílů. Stavba je napojena na el. energii, zásobování vodou je možné z vlastní
studny hloubky k trénu 3,70 m a k betonovému poklopu hloubky 4,2 m.
Kanalizace není. Suchý záchod je na zahradě.
Nejnižší možná kupní cena ½ vlastnického podílu byla stanovena soudním
znalcem a činí: 175 935 Kč. Nemovitosti si lze volně prohlédnout z veřejné
komunikace.
Svoji nabídku na odkoupení 1/2 vlastnického podílu z majetkové podstaty
dlužníka zasílejte na e-mail adresu: Safrankovamir@volny.cz, do 31. 7. 2016
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STUDIO PRO ZDRAVÍ – KATOVICE

Přivítá Vás příjemné a pohodové prostředí, kde si dopřejete léčebné
a regenerační MASÁŽE prováděné zkušeným profesionálem.
Orientované na bolesti hlavy, páteře, beder, kloubů a svaloviny.
Lávové kameny v ceně masáže. Možnost návštěvy infrasauny, pro
důkladnou detoxikaci.
OPĚT VÁS POSTAVÍME NA NOHY. Cena za 1 hod. 300 Kč
KOSMETIKA omladí, vyživí a znatelně rozjasní Vaši pleť.
Srdečně se na Vás těšíme
tel: 775 250 176
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NABÍZÍME SLUŽBY PROFESIONÁLNÍ
DENTÁLNÍ HYGIENY
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i pro neregistrované pacienty
bližší informace a objednání
na tel. 371 431 730
Soukromé zdravotnické středisko
Blatenská 322, Horažďovice.
klinika-k.cz
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Firma INTERIORS manufacture&design a. s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

* Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo
výborné platové podmínky
* Řidič nákladního automobilu IVECO EUROCARNO
s řidičským oprávněním B a C + profesním průkazem řidiče
znalost NJ na komunikativní úrovni výhodou
* Montážní dělník/dělnice výrobků z kombinovaných
materiálů v Kasejovicích
* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných
oborech
* Čalouník nábytku
* Lakýrník, přípravář v lakovně
Pracoviště: INTERIORS manufacture&design a.s.
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr:
nástup možný ihned, možnost zařídit zaměstnancům ubytování
Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, mobil: 734 440 523
lenka.sampalikova@interiors-mnd.com

Služby pro váš domov
Nemáte někoho, který je ochoten pomoci
přidělat poličku, vyměnit žárovku, posekat
zahradu, ostříhat živý plot, odstranit sníh,
nasekat a nařezat dřevo a další drobné opravy
a služby. Jsem připraven vám pomoci.

Bohuslav Valach
Kadov-Pole 59 tel. 603 817 450
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Splnit

si svá přání?
Snadné.

NYNÍ

PRESTO Půjčka na cokoliv

3 000 Kč
BONUS

Sjednejte si naši půjčku s nejnižší splátkou a pořiďte si, cokoliv si přejete.
Třeba 100 000 Kč již za 1 493 Kč měsíčně.
UniCredit Bank Expres, T. G. Masaryka 153, Sušice
tel.: 955 963 478, mob.: 606 037 698, www.unicreditbank.cz
Reprezentativní příklad: Chci si půjčit 160 000 Kč. Celková výše úvěru 161 500 Kč zahrnuje poplatek za poskytnutí úvěru ve výši 1 500 Kč. Doba trvání úvěru 60 měsíců. Úroková sazba 6,2 % p. a. Výše měsíční splátky
3 138 Kč. Roční procentní sazba nákladů (RPSN) 6,8 % p. a. Celková splatná částka 188 691 Kč.
Částka ve výši 3 000 Kč bude poskytnuta v případě sjednání PRESTO Půjčky s dobou trvání min. 60 měsíců, s pojištěním schopnosti splácet a s aktivně užívaným účtem v UniCredit Bank. Celková výše úvěru (včetně
ceny pojištění) musí přesáhnout částku 150 000 Kč. Nabídka platí do odvolání.
Toto sdělení slouží pouze pro informační účely a není návrhem na uzavření smlouvy.
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Volně na motivy hry Jaroslava Vrchlického

NOC NA KARLŠTEJNĚ
Vystoupí absolventi
Letního literárně dramatického semináře
Petry Braunové
23. 7. od 16.00
Sál DDM
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Kulturní program
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
Středa 20. 7. – čtvrtek 21. 7.
PRODEJNÍ TRH
Neděle 31. 7.
15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU,
ANEB LETNÍ VESELICE
K tanci a poslechu hraje kapela RELAX Klatovy.
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři KS.
Změna programu vyhrazena
PŘIPRAVUJEME:
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2016
Taneční kurz bude zahájen v pátek 23. 9. 2016 pod
vedením manželů Kociánových z Klatov. Zájemci
si mohou vyzvednout přihlášky od 1. 6. v kanceláři
kulturního střediska, tel. 376 512 237 a to v pondělí,
úterý a středu od 8.00 do 13.00. Přihlášky je možno
po dohodě zasílat též e-mailem:
kulturni.stredisko.hd@quick.cz.
Letošní kurzovné je stanoveno na 1 600 Kč.
Uzávěrka přihlášek je nejpozději 20. 9. 2016.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – změna otevírací doby
Kancelář Kulturního střediska Horažďovice,
tel. 376 512 237, po–st od 8.00 do 13.00.
NEPŘEHLÉDNĚTE
V pátek 12. srpna od 21.00 si nenechte ujít tradiční
POUŤOVOU ZÁBAVU
K tanci i poslechu hraje oblíbená kapela PARKÁN!

KINO OTAVA
KINO OTAVA  PROZATÍM MIMO PROVOZ
OD ZAČÁTKU KVĚTNA DO KONCE ZÁŘÍ
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A PŘÍJEM
PLAKÁTŮ PRO VÝLEP POUZE V KANCELÁŘI
KULTURNÍHO STŘEDISKA:
pondělí, úterý, středa 8.00–13.00
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek,
15 výlepových ploch.
kancelář KS tel.: 376 512 237
kulturní dům (pouze při akcích) tel.: 376 512 436

červenec

25.–29. 7.
RYBÁŘSKÝ TÁBOR
Pobytový tábor v areálu SRŠ Vodňany pro mladé rybáře (8–15 let)
25.–29. 7.
S BABI A DĚDOU NA MLÝNĚ A NA STATKU
Pobytový tábor v PROUDu (nejen) pro prarodiče
s malými dětmi

10.–15. 7.
MALÍ INDIÁNI
Stanový tábor na Plácku pro rodiče s malými dětmi
10.–17. 7.
O TAJEMSTVÍ VESMÍRU, PŘÍRODY
A TAK VŮBEC
Pobytový tábor v PROUDu pro mladé badatele (8–15 let)
11.–15. 7.
POHÁDKOVOU PŘÍRODOU I.
Příměstský tábor v Přírodovědné stanici pro žáky
1. stupně ZŠ
17. –26. 7.
TISÍC LET ZPÁTKY
Stanový tábor na Plácku pro děti věku ZŠ a SŠ
18.–22. 7.
POHÁDKOVOU PŘÍRODOU II.
Příměstský tábor v Přírodovědné stanici pro žáky
1.stupně ZŠ 17.–26. 7.10.–15. 7.

úterý 5. 7.
MC Houba
OSLAVY NAROZENIN HOUBY POKRAČUJÍ
Hraje Experiment, prasátko na grilu zdarma, speciální
drinky
úterý 5. 7.
Třebomyslice
ATRIUM CUP
Malá kopaná, Mozgy rock na hřišti – taneční zábava

KNIHOVNA
14.–23. 7.
LETNÍ LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ SEMINÁŘ
SPISOVATELKY PETRY BRAUNOVÉ
sobota 23. 7.
sál DDM 16.00
NOC NA KARLŠTEJNĚ
J V
Divadelní představení účastníků Letního literárně
dramatického semináře Petry Braunové
vstupné dobrovolné
ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY
Oddělení pro dospělé
Pá1. 7.
8.00–12.00, 13.00–18.00
Po 4. 7.
8.00–12.00, 13.00–18.00
7. 7.–23. 8. ZAVŘENO!!!
St 24. 8.
8.00–12.00, 13.00–18.00
Pá 26. 8.
8.00–12.00, 13.00–18.00
Po 29. 8.
8.00–12.00, 13.00–18.00
St 31. 8.
8.00–12.00, 13.00–18.00
Oddělení pro děti
Pá 1. 7.
8.00–11.00, 12.00–17.00
Po 4. 7.
8.00–11.00, 12.00–16.30
7. 7.–23. 8. ZAVŘENO!!!
St 24. 8.
8.00–11.00, 12.00–16.30
Pá 26. 8.
8.00–11.00, 12.00–17.00
Po 29. 8.
8.00–11.00, 12.00–16.30
St 31. 8.
8.00–11.00, 12.00–16.30

sobota 16. 7.
SDH Boubín
BOUBÍNSKÝ HUSÁK
Turnaj v malé kopané (5+1), od 10.00 hod., mnoho
hodnotných cen, občerstvení zajištěno.
18. 7. – 22. 7.
Horažďovice
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR S ANGLIČTINOU
www.kouzlousmevu.cz
pátek – sobota 22. 7. – 23. 7.
Horažďovice
PARKÁN, ZÁMECKÉ NÁDVOŘÍ
Jmeniny města – pro návštěvníky je připraven bohatý
kulturní program
24. 7. – 28. 7.
LETNÍ KINO STODOLA

MC Houba

pátek – sobota 29. – 30. 7.
město a okolí
XXXVII. ROČNÍK EPLCOND RALLY AGROPA
Diváci zde uvidí široké spektrum závodních vozů od
Trabanta až po supermoderní speciály, nebo vozidla
nejvyšší světové kategorie WRC
sobota 30. 7.
MC Houba
BENÁTSKÁ NOC
Ohňostroj, projížďky po „Grand kanále“, italské
speciality
sobota 6. 8.
MC Houba 10.00
ZÁŘEČSKÝ ŽELEZNÝ MUŽ, ŽELEZNÁ ŽENA
Kolo, běh, loď, střelba, lano

KLUB „NEBUĎ SÁM“
OBLASTNÍ CHARITA HORAŽĎOVICE
pátek 1. 7. a každou středu Turnaj v Žolíkách

HOTEL PRÁCHEŇ

10.00
TURNAJ V ŽOLÍKÁCH
Hala DPS Loretská 1069

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

OSTATNÍ AKCE

čtvrtek 2. 6. a každý čtvrtek
MŠE SVATÁ
Kaple v suterénu DPS Palackého 1061

15.00

pondělí 11. 7.
MINIVÝLET  OSELCE, KLOUBOVKA
MINIVÝLET NA VÝSTAVU KUCHYNĚ
NAŠICH BABIČEK VE VELKÉM BORU
A OSELCE, KLOUBOVKA.
Sraz v 8.30 u DPS Palackého č. 1061. Výlet minibusem, pouze omezený počet účastníků! Přihlášky
v kanceláři OCH nebo na tel. č. 376 512 596.
pondělí 18. 7.
13.30
HOLKY V AKCI
Společné pečení z osvědčených receptů. Jídelna DPS
Palackého
Projekt „Seniorům Dokořán“ probíhá ve spolupráci
s Městskou knihovnou Horažďovice za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Telefon: 376 512 596. V prázdninových měsících budou programy Klubu omezeny. OCH Horažďovice
všem přeje příjemné a aktivní léto!

pátek 22. 7.
19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
TANGO ARGENTINO
Pořad ke Jmeninám města Horažďovice. Vášnivá
jihoamerická hudba a tanec v podání Escualo kvintetu, Gabriely Vermelho (zpěv) a mistrovského
tanečního páru. Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let
zdarma. Rezervace vstupenek na tel. 603 229 559.
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