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Z RADNICE 

Vážení spoluobčané,
vítáme Vás v novém roce 2015 a přinášíme 
pár aktuálních informací. 
V  lednu se uskutečnilo společné jednání 
rady města se zástupci Povodí Vltavy s. p. 
včetně ředitele Povodí p. Kubaly. Na jednání 
se oživila problematika protipovodňových 
opatření vhodných a  finančně únosných 
pro naše město. Zástupci Povodí představi-
li současný projekt přestavby jezu Mrskoš. 
Město si v  diskuzi vyjasnilo, jak finanční, 
tak technické i termínové možnosti Povodí 
a vyžádalo si další doplňující materiály, tý-
kající se nejen přestavby jezu, ale i  dalších 
opatření, které jsou nutné provést v  úseku 
od „Mrskoše“ ke špičce „Ostrova“. Po ob-
držení těchto materiálů, budou tyto vyhod-
noceny a prodiskutovány s občany, jichž se 
bezprostředně protipovodňová opatření 
dotýkají. Že se tato opatření nedají brát na 
lehkou váhu, nám ukázala velká voda, kte-
rá nás opět postrašila 9. a  10. ledna 2015. 
Naštěstí nedošlo k  naplnění předpokláda-
ných prognóz a dešťová mračna, která měla 
způsobit povodně, se roztrhala dříve, než 
dorazila nad oblast „naší“ Šumavy. V Sušici 
byl hlášen 3. povodňový stupeň, u nás už se 
naštěstí jednalo jen o 1. povodňový stupeň 
a řeka zůstala tam, kde má být. 
Proběhlo také pracovní zasedání rady 
města a České spořitelny, na kterém se vy-
jasňovaly možnosti financování výstavby 
a  provozu a  případně další spolupráce při 
realizaci nového domova pro seniory.
V  průběhu ledna byly dokončeny prohlíd-
ky všech přilehlých obcí a  zrekapitulovány 
požadavky zástupců obyvatel. Ty budou 
následně, v návaznosti na rozpočet, řešeny 
podle jejich důležitosti a  finančních mož-
ností města. Poslední část města, která chy-
bí zmapovat je Předměstí, kde se chceme 
podívat i na nádraží a železnici, kde se letos 
bude realizovat rozsáhlá modernizace. Po-
drobnosti Vám sdělíme v dalším vydání.
Začátkem roku započala již déle plánova-
ná revitalizace zeleně. V  zimních měsících 
se bude především kácet a ošetřovat zeleň, 

v jarních měsících pak započne nová výsad-
ba zeleně a údržba celých revitalizovaných 
ploch. Podrobnější informace naleznete 
v článku Mgr. Ledviny dále v Obzoru.
V dalším článku se také dočtete bližší infor-
mace o pokračování výdeje kompostérů.
Do konce ledna by se mělo uzavřít výběrové 
řízení na vedoucího městského muzea.
Městská policie bude mít od února opět čty-
ři policisty a bude se rozjíždět úprava jejího 
fungování. 
Z  rozpracovaných věcí nám i  nadále pro-
bíhá akce Prácheňské marionety v  zámku. 
Zde došlo k  důležitým objevům, které sa-
hají až do hluboké historie samotného vzni-
ku Horažďovic. V  interiérech tak probíhají 
intenzivní archeologické práce, které nám 
mohou hodně říct o původu těchto objektů.. 
Podrobnosti, které získáme od archeologů, 
přineseme v  dalším vydání Obzoru. Práce 
stavební i archeologické jsou koordinovány 
tak, že by neměly ohrozit termín dokončení 
projektu „Marionety“. 

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

Tříkrálová sbírka Horažďovice, foto: Š. Čáňová

Rada města 
Horažďovice  
22. 12. 2014
– rozhodla o  zrušení podlimitní veřej-
né zakázky na stavební práce s  názvem 
„Kulturní dům Horažďovice – zateplení 
objektu, výměna oken a  dveří“ zadávané 
dle zákona č. 137/2006 Sb. o  veřejných 
zakázkách ve znění pozdějších předpisů 
v otevřeném řízení na základě ustanovení 
§ 84 odst. 1 písm. e) z  důvodu že po po-
souzení nabídek zbyla k hodnocení pouze 
jedna nabídka a  pověřuje MěÚ, odbor in-
vestic, rozvoje a majetku města zahájením 
nového (opakovaného) zadávacího řízení
– pověřuje členy zastupitelstva města: 
• Miroslavu Jordánovou
• Jana Buriánka
k přijímání prohlášení o uzavření manžel-
ství podle §11a) odst.1 písm. a) zákona č. 
301/2000 Sb. o  matrikách, jménu a  pří-
jmení a  o  změně některých souvisejících 
zákonů

Pokračování na str. 5
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STALO SE 

Fotoreportáž z akcí
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY

foto: J. Vašků

foto: V. Šlechtová

ADVENTNÍ KONCERT ADVENTNÍ JARMARK

foto: J. Chalupná

PROJEDNÁNÍ PROJEKTU REVITALIZACE 
SÍDLIŠTĚ BLATENSKÁ UL.

foto: J. Vašků

SILVESTROVSKÝ FOTBALOVÝ ZÁPAS 
„NA VÁPENCE“

foto: J. Vašků

V posledním měsíci roku 2014 došlo na Mí-

rovém náměstí a v prostoru zámku v Horaž-

ďovicích k důležitým archeologickým a his-

torickým poznáním. Prvním očekávaným 

objevem bylo etážové pohřebiště a  k  datu 

19. prosince máme dokumentováno přes sto 

hrobů pravděpodobně z  posledních dekád 

pohřbívání z 18. století. Nečekaným byl další 

objev pozůstatků zdí pravděpodobně měst-

ských domů ve východní části zatravněné 

plochy na náměstí. Třetím důležitým obje-

vem jsou pozůstatky zdí v prostoru zámku, 

v  tzv. Prácheňských marionetách. Dnešní 

zámek je postaven na místě a základech, kde 

ve 13. století stála středověká tvrz (hrad). Po 

částečném odkrytí je z nálezů keramického 

materiálu jasné, že již částečně ubourané zdi 

patřily s  největší pravděpodobností právě 

k nejstarším fázím zde stojícího opevněného 

sídla. V rámci historie města jde o unikátní 

a  významnou situaci, které se v  následují-

cích týdnech budou archeologové věnovat.

Mgr. Hana Krasanovská

Archeologické nálezy z prostoru náměstí a kostela sv. Petra a Pavla 
v Horažďovicích

pod muzeem
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náměstí

Žítkovské bohyně
Kateřina Tučková

sobota 7. 2. | pondělí 9. 2. 2015 | 19,30
kulturní dům Horažďovice

účinkují: L. Štěpáníková, I. Petrusová, K. Šťastná, M. Vaněčková, L. Listopadová, 
L. Mužíková, M. Šťastná, B. Saláková, M. Petrus, V. Šlechta, S. Sekyra a J. Janouškovec
režie: K. Šťastný

vstupné 100 Kč • předprodej vstupenek v kině Otava

divadelní adaptace známého knižního bestselleru
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KULTURA

Pozvánka SDS 
Klatovy
Zora Kostková

„Z LOUŽE POD OKAP“

Příběh ze současnosti: proradný zastupi-

tel, majitelka pozemků, realitní makléřka 

a brigádník tvoří hlavní postavy komedie 
napsané opravdu „ze života“.
Hrají.: Vladimír Kratina, Dana Homolo-
vá, Michaela Dolinová, Filip Tomsa.
Středa 18. února 2015 v 19,30 hod, před-
platné skupiny A/1
Horažďovice – Kulturní dům 
Zbylé vstupenky zakoupíte v předprodeji 
kina Otava, Strakonická č. 16, Horažďo-
vice 

Dana Hladíková

Otavanka 
a Český rozhlas Plzeň
Není to tak dlouho, kdy horažďovická 
dechová kapela Otavanka natáčela pořad 
Putování za muzikou pro Českou televizi. 
Měli jsme na tento pořad mnoho kladných 
ohlasů, sledovanost byla obrovská a jsme 
proto rádi, že naše písničky potěšily velké 
množství posluchačů nejen v Horažďovi-
cích a okolí, ale také na Moravě a po celé 
republice. Otavanku oslovil známý mo-
ravský autor Pavel Svoboda a nabídl nám 
úzkou spolupráci, kdy s velkým obdivem 
ocenil kvalitu hudebního vystoupení po-
šumavské dechovky. Zaslal nám několik 
svých autorských skladeb a je velice rád, 
že se jeho krásné lidové melodie rozšíří 
díky Otavance také do Čech.
I  rok 2015 začal úspěšně. Naše kapela 
s radostí přijala koncem listopadu loň-
ského roku nabídku Českého rozhlasu 
Plzeň natočit v  živém vysílání pořad 
Muziky, muziky…, U muziky s Plzeňá-

ky aneb u  soudku Chodovaru. V  roz-
hlasovém studiu jsme natočili 8. ledna 
celkem dva půlhodinové pořady plné 
povídání o  „dechovce“ prolínané naši-
mi písničkami, které slovem provázel 
populární hudební redaktor uvede-
ného rádia pan Jaroslav Kopejtko. Při 
natáčení panovala příjemná atmosféra 
a my pevně věříme, že se přenese pomo-
cí našich skladeb natočených v pořadech 
rozhlasem i k vám domů. Hodnocení na-
táčení profesionálními zvukovými mis-
try bylo více než kladné, byli velice mile 
překvapeni kvalitou naší amatérské hu-
dební produkce, včetně skvělého vystou-
pení našich zpěvaček a  zpěváků, která, 
jak sami několikrát opakovali, byla na 
profesionální úrovni. 

Chcete-li si nás poslechnout, nalaďte 
si rádio na stanici Českého rozhlasu 
Plzeň na vlnách FM 102,4 v pondělí 
9. února 2015 v  17.30 hod a  v  úterý 
10. února 2015 rovněž v  17.30 hod 
při druhém pořadu. Po odvysílání 
pořadů je možné tyto poslechnout 
kdykoli v  archivu internetového vy-
sílání Českého rozhlasu Plzeň na 
adrese: www.rozhlas.cz/plzen/por-
tal/, po zadání do hledáčku pořadů: 
Muziky, muziky – Otavanka.

A co nás čeká v roce 2015? Hned v nedě-
li 8. února 2015 v 15.00 se na vás těšíme 
ve Velkém Boru při Posezení s  písnič-
kou, v  květnu bude toto posezení také 
v Horažďovicích v Kulturním domě. Byli 
jsme pozváni zahrát si koncerty a  této 
pozvánky také využijeme a  zahrajeme si 
na několika festivalech dechových kapel 
společně s  jinými amatérskými i  profe-
sionálními dechovkami nejen z  České 
republiky, ale i  ze zahraničí. Můžete si 
nás také poslechnout a zazpívat si s námi 
na srazech rodáků v okolních obcích, ale 
i  na dalších kulturních a  společenských 
akcích. Již nyní máme nasmlouváno s po-
řadateli více než dvacet různých vystou-
pení v  tomto roce. Pokud máte zájem, 
navštivte naše internetové stránky na 
adrese: www.otavanka.estranky.cz. Zde 
je rovněž odkaz na již dříve zmiňovaný 
a  odvysílaný televizní pořad České tele-
vize Putování za muzikou. Pro naše pří-
znivce jsem chtěl ještě uvést, že jsme jako 
Otavanka od Českého rozhlasu Plzeň ob-
drželi nabídku natočit si své vlastní CD, 
této nabídky určitě využijeme, a v přípa-
dě, že se nám vydání vlastního CD zdaří, 
budete o tomto určitě informováni.
Těšíme se na vás.
Za Otavanku 

Bc. Zdeněk Kovač

Naše promoce
My, věkem zralí, duchem mladí účast-
níci Univerzity třetího věku při Městské 
knihovně v  Horažďovicích jsme v  prosinci 
2014 ukončili 7. semestr studia. Postupně 
jsme absolvovali kurzy Astronomie (pilotní 
kurz), Etika jako východisko z  krize spo-
lečnosti, Lidské zdraví, Kouzelná geomet-
rie, Michelangelo Buonarroti – život a dílo, 
Umění rané renesance v Itálii, Dějiny oděv-
ní kultury. Z  těchto kurzů a  jednotlivých 
přednášek jsme složili formou testů celkem 
47 zkoušek.
Naše úsilí bylo odměněno silným zážitkem 
dne 15. ledna 2015 – promocí v aule České 
zemědělské univerzity v  Praze-Suchdole. 
Do Prahy jsme vyjeli již v 6 hodin ráno auto-
busem fi rmy p. Kůse z Hradešic. Slavnostní 
akt byl stanoven na devátou hodinu ranní. 
Před promoční kolegium nás předstoupilo 
z našeho střediska 11 absolventů, 2 student-
ky se ze zdravotních důvodů omluvily.
S námi promovali i další absolventi ze stře-
disek z celé republiky od Českého Těšína až 
po Dešenice. Naši výpravu v počtu 17 osob 
vedly ředitelka pí. Šimonová a vedoucí stu-
dia sl. Bc. Hanka Ferdová. Všichni jsme byli 
slavnostně naladěni a  dojati při ceremonii 
promoce. Na pódium auly důstojně nastou-
pili členové promočního kolegia. Postupně 
byla jmenována jednotlivá střediska, absol-
venti povstali a  při vyvolání svého jména 
úklonem hlavy potvrdili svou totožnost. 
Osvědčení o absolutoriu převzali hromadně 
za každé středisko jeho vedoucí. Na závěr 
aktu jsme si společně s  kolegiem zazpívali 
studentskou hymnu. Následovala přestávka 
na občerstvení v menze a pak jsme se ještě 
v aule sešli na závěrečném semináři.

Městská knihovna Horažďovice 
Vás srdečně zve na slavnostní zahájení 

nového semestru 
Virtuální univerzity 3. věku na téma 

„Dějiny oděvní kultury II“. 
Dne 3. února v 10.00 v sále Městské 

knihovny Horažďovice.
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Po 13. hodině nás čekal oběd ve stylovém 
salonku dejvické restaurace Cesta časem, 
a když jsme si pochutnali podle svého vý-
běru, odebrali jsme se pěšky do nedaleké 
Národní technické knihovny. Zde nás 
průvodkyně seznámila s  moderním zaří-
zením knihovny a se způsobem půjčování 
a vracení knih.
Určitě vyjadřujeme pocity všech účastníků, 
že si tento úžasný zážitek uchováme dlouho
v  paměti. Děj kolem promoce i  ruch praž-
ských ulic nás mírně unavil a  rádi jsme se 
vrátili do našeho milého Pošumaví.
Na závěr chceme poděkovat vedení Měst-
ské knihovny za organizaci studia, naší 
vedoucí Bc. Haničce Ferdové za vzorné 
zajištění zájezdu a  řidiči autobusu za bez-
pečný návrat. Vřele doporučujeme všem 
zájemcům o  studium na VU3V: Přihlaste 
se, stojí to za to. 

Emilie Marková, Jiří Moravec

Petra Braunová
Byli jsme v  knihovně na besedě se spiso-
vatelkou Petrou Braunovou. Ukázala nám 
tam svoji novou knihu, která se jmenuje 
Nela Malá, co nechtěla být malá. Já osob-
ně jsem už od Petry Braunové přečetla tyto 
knížky: Rošťák Oliver, Ztraceni v  čase, 
Tramvaj plná strašidel, Ema a  kouzelná 
kniha. Nejvíce se mi líbila knížka Ztraceni 

v  čase. Doufám, že Petra Braunová bude 
psát ještě mnoho let, poněvadž její knížky 
jsou dobrodružné, pěkné a poučné zároveň. 
A  už se moc těším, až si přečtu její novou 
knihu o Nele Malé, co nechtěla být malá.
Vendulka Panušková, 4. B, ZŠ Komenského

Jan Kačer 
v Horažďovicích
Všichni, kterým je blízké fi lmové a divadel-
ní umění, zavítali 11. prosince do Oblastní 
charity Horažďovice. Městská knihovna 
zde pořádala besedu se známým hercem 
a  režisérem Janem Kačerem. Náš host 

nejen že hrál v řadě televizních fi lmů a in-
scenací, ale především působil v  mnoha 
českých a  moravských divadlech. Besedu 
jsme nazvali podle jedné z  knih, které je 
pan Kačer autorem – „K přátelům“.
Pan režisér hned od začátku ochotně od-
povídal na všechny otázky nejen z řad ho-
ražďovických seniorů, ale i  těch mladších 
účastníků besedy. Dozvěděli jsme se o tom, 
jak se vlastně dostal k herectví, jaký je roz-
díl mezi prací herce a režiséra. Vzpomínal 
na svoji maminku, na paní učitelku, ale 
také na šikovného souseda, který uměl ab-
solutně všechno, všude konal jenom dobro, 
do divadla sice nechodil, zato měl moc rád 
buřty. Zazněla celá řada jmen českých her-
ců a hereček, se kterými pan Kačer praco-
val. Nemá smysl je jmenovat, neboť jak sám 
pan režisér řekl: „Pracoval jsem se všemi, 
které znáte“. Nezapomněl ani na vtipné 
perličky z domova, týkající se dlouholetého 
soužití s  herečkou Ninou Divíškovou, se 
kterou vychoval 3 dcery.
Příjemné prosincové odpoledne ukončil 
pan Kačer heslem, kterým bychom se měli 
všichni řídit: „Žít se má pokud možno teď.“
Akce proběhla v rámci projektu Seniorům 
Dokořán za fi nanční podpory Ministerstva 
kultury ČR. 

Petra Tomešová

Cyklovyjížďky: 
Krajina jako ementál
Pod tímto názvem připravuje horažďovické 
muzeum seriál cyklovýletů na méně či více 
známá místa spojená s  hornictvím v  jiho-
západních Čechách. Hornická činnost zde 
totiž v  minulosti významně ovlivňovala 
jak krajinu, tak i  vývoj lidského osídlení. 
Lidé totiž od pradávna prahli po drahých 
kovech, které se zde vyskytují, jako je zlato 
a stříbro, nebo po technických surovinách 

jako například grafi t. Nověji se zde pak 
vyhledával především strategický uran 
a wolfram. 
Kdybychom se krajinou procházeli před 
500 lety, v  některých místech byla horní-
ky tak prokutaná, že by nám připomínala 
právě sýr ementál. Dnes jsou stopy po této 
činnosti již sotva patrné a v terénu je odhalí 
pouze oko zkušeného odborníka. Vyrazte 
tedy s námi na kole objevovat zvláštní krásu 
těchto míst, po kterých vás provede a s je-
jich historií seznámí Aleš Červený.
Cyklovýlety budou celodenní, většinou smě-
řované na sobotu a  jejich délka by neměla 
přesáhnout 50 km. Některé vzdálenější vý-
jezdy budou kombinovány s  vlakovou do-
pravou. Přesné plány tras, jejich náročnost 
a případné občerstvení budou aktuálně zve-
řejněny v některém z jarních čísel Horažďo-
vického obzoru, na www.muzeuhd.cz a  na 
vývěsce v zámeckém nádvoří. 
Připomínáme, že to budou cyklovýlety, 
nikoliv cyklozávody, takže se pojede podle 
tempa nejslabších účastníků a  přestávky 
budou voleny po dohodě, podle potřeby. 
Žádný kopec není tak vysoký, aby nešlo 
kolo vytlačit!

Aleš Červený, 
Městské muzeum Horažďovice

Z RADNICE 

Pokračování ze str. 1

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE 
12. 1. 2015

– schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlou-
vě ze dne 31. 3. 2011 týkající se zvýšení 
pronajatých nebytových prostor na výmě-
ru 145,59 m2 v  čp. 180, Strakonická ulice, 
Horažďovice nájemci HUA HUA s.  r.  o., 
Čs. Legií 115, Klatovy I, zastoupeného 
paní Qinghua Xiong, za účelem provozo-
vání čínské restaurace za nájemné ve výši 
639,50  Kč/m2/rok (provozní prostory – 
přízemí), 558,30 Kč/m2/rok (sklad – sklep, 
kompresorovna – suterén) s  platností od 
1. 2. 2015
– schvaluje pronájem nebytových prostor 
o  celkové výměře 668 m2 v  čp. 372, uli-
ce Strakonická, Horažďovice společnosti 
SUNHILL Best of Cotton s. r. o., Podbran-
ská 57, Horažďovice za účelem skladovacích 
prostor s  platností od 15.  1.  2015 na dobu 
neurčitou s  tříměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok bez DPH, 
schvaluje příslušnou nájemní smlouvu
– schvaluje pronájem nebytových prostor 
o  výměře 184,32 m2 v  čp. 262, ulice May-
erova, Horažďovice Jaroslavě Koblihové, 
se sídlem Hollarova 956, Horažďovice za 
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účelem prodeje nábytku s  platností od 
1.  2.  2015 na dobu neurčitou s  tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 381 
Kč/m2/rok + příslušná sazba DPH, schva-
luje příslušnou nájemní smlouvu – za reali-
zaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor inves-
tic, rozvoje a majetku města
– v  záležitosti financování akce Rekon-
strukce a  revitalizace Mírového náměstí 
v  Horažďovicích schvaluje přijetí nejvý-
hodnější nabídky uchazeče Komerční ban-
ka, a.  s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, IČ: 
45317054 na dodavatele zakázky: „Úvěr 
na částečné financování akce Rekon-
strukce a  revitalizace Mírového náměstí 
v  Horažďovicích ve výši 30  000  000 Kč“ 
ve variantě pevná úroková sazba, zadáva-
ná dle § 18 obecné výjimky z  působnosti 
zákona č. 137/2006 Sb. o veřejných zakáz-
kách v  platném znění s  nabídkovou cenou 
442 880 Kč a ukládá vyzvat Komerční ban-
ku, a.  s., Na Příkopě 969/33, Praha 1, IČ: 
45317054 k předložení návrhu smlouvy na: 
„Úvěr na částečné financování akce Rekon-
strukce a  revitalizace Mírového náměstí 
v Horažďovicích ve výši 30 000 000 Kč“ ve 
variantě pevná úroková sazba
– rozhodla o  výběru nejvhodnější nabíd-
ky uchazeče Jiřího Urbánka, Hraniční 70, 
Strakonice na zhotovení projektové doku-
mentace stavby „Hřbitov – kolumbárium“ 
včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 
42 000Kč + DPH a výkonu autorského do-
zoru ve výši jednotkové ceny 300 Kč/hod 
+ DPH a  150 Kč/cestu + DPH a  schvaluje 
příslušnou smlouvu o dílo 

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

Půjčky z fondu 
rozvoje bydlení
Upozorňujeme zájemce o  získání zvýhod-
něných půjček z fondu rozvoje bydlení Měs-
ta Horažďovice na zvelebení obytných bu-
dov nebo bytů, že Město vyhlásilo 14. ledna 
2015 výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřej-
něny na úřední desce a  na internetových 
stránkách města na adrese: http://www.
muhorazdovice.cz/muhd/.
Žádost o  půjčku se podává na závazném 
formuláři, který je k  dispozici na Finanč-
ním odboru města Horažďovice (číslo tel. 
371 430 550) nebo na internetových strán-
kách města ve složce formuláře pro podání 
– odbor finanční. 
Lhůta pro podání žádostí končí dne 10. úno-
ra 2015 v 11 hod.

Ing. Marie Velková

vedoucí finančního odboru

Oznámení
Technické služby Horažďovice nabízejí 
k  prodeji palivové dřevo. Prodej bude 
probíhat od 23. 2. 2015 v areálu Tech-
nických služeb, Žižkova 1010. Cena za 
1 prm je 575  Kč vč. DPH, minimální 
možný odběr jsou 4 prm. Odvoz do 10 
km zajištěn zdarma. Kontaktní osoba: 
Benešová Marcela, tel. 608 448 698, 
mbenesova@muhorazdovice.cz.

Změna v podávání 
žádostí o příspěvek
Upozorňujeme žadatele o příspěvek z roz-
počtu města na kulturní, sportovní a  jiné 
akce, že v  roce 2014 vstoupila v  platnost 
nová pravidla pro poskytování příspěvků 
z  rozpočtu města a  současně se změnila 
i podoba žádosti. Veškeré dokumenty jsou 
volně ke stažení na webových stránkách 
Městského úřadu Horažďovice: http://
www.muhorazdovice.cz/muhd/prispevky.
asp nebo v  kanceláři odboru památkové 
péče, školství a  kultury – II. patro, č. dve-
ří 219, popř. informace poskytneme na tel. 
čísle 371 430 557. Termín pro podání pří-
spěvků je do 31. 3. 2015. 

Jitka Chalupná, odbor PPŠK 

Prodej známek 
pro podnikatele
Prodej známek na popelnice pro rok 2015 
firmy RUMPOLD P, s. r. o. pro podnika-
jící subjekty se uskuteční v  prostoru kina 
Otava dne
16. 2. 2015 v době  9.00–12.00

13.30–17.00
nebo si je podnikající subjekty mohou za-
koupit v provozovně firmy RUMPOLD P, 
s. r. o. na adrese Nová 240, 342 01 Suši-
ce, v  pracovní dny v  době: 7.00–11.00 
a 12.00–15.30 hod.

Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

Informace 
ke kompostérům
Vážení občané, dosud nebylo vydávání 
kompostérů ukončeno, protože 105 přihlá-
šených zájemců si kompostér nevyzvedlo. 
Vzhledem k tomu, že vydávání kompostérů 
je nezbytné dokončit, zbylé kompostéry bu-
dou vydávány v termínu od 16. do 20. úno-
ra 2015. Výdej se netýká občanů, kterým 
kompostér nebyl vydán již v dřívějším ter-
mínu, protože nebyli uvedeni na seznamu 

zájemců. Toto bude řešeno samostatně po 
20. únoru 2015.
Postup předání kompostéru je následující:
1. Kompostéry budou vydány občanům, 
kteří se v  říjnu 2013 závazně k  odběru 
kompostéru přihlásili. Tito občané budou 
ve „Smlouvě o  výpůjčce“ uvedeni jako 
vypůjčitelé. Měl by to tedy být vlastník 
pozemku, kde bude kompostér umístěn 
(popř. nájemce).
(Důvod, proč je vydávání kompostérů pod-
míněno uzavřením smlouvy o výpůjčce, byl 
vysvětlen v říjnovém čísle Obzoru a souvisí 
s  udržitelností projektu, v  rámci kterého 
byly kompostéry s  významnou dotační 
podporou pořízeny).
(V případě, že by měl někdo ze závazných 
odběratelů kompostéru zájem seznámit se 
se zněním smlouvy před odběrem kompo-
stéru, je možné si o ni požádat mailem).
2. Výdej kompostérů proběhne v  době od 
8.00 do 15.00 v areálu Technických služeb, 
adresa Žižkova ulice, č. p. 1010.
3. Kompostér bude vydán občanům po 
podpisu „Smlouvy o  výpůjčce“. Na místě 
předávání kompostérů budou do „Smlouvy 
o výpůjčce“ uvedeny identifikační údaje vy-
půjčitele, tedy jméno, příjmení, datum na-
rození, trvalý pobyt. „Smlouvu o výpůjčce“ 
vypůjčitel podepisuje osobně, měl by tedy 
kompostér osobně i vyzvednout. (Nebude-
-li to možné, bude řešeno na místě).
Součástí „Smlouvy o výpůjčce“ je protokol 
o předání kompostéru.
Do protokolu vypůjčitel uvede, kde bude 
kompostér po dobu výpůjčky umístěn. Po-
kud bude na zahradě u  rodinného domu, 
chalupy či chaty, uvede se číslo popisné, 
popř. číslo evidenční, bude-li kompostér 
na zahradě bez objektů, uvede se parcelní 
číslo pozemku a katastrální území. Je nut-
né, aby tyto údaje vypůjčitel při přebírání 
kompostérů znal.
4. Kompostér bude předán odběrateli v de-
montovaném stavu (zapáskovaný plášť, 
délka 111 cm a  víko, celková hmotnost 
30 kg). Kompostér si každý smontuje sám. 
Návod na montáž je součástí každého kom-
postéru.
5. Dopravu kompostéru na místo si každý 
zajišťuje sám na své náklady.

V  případě jakýchkoliv dotazů v  této věci 
kontaktujte: Ing. Anna Vachušková, na tel. 
371 430 549, nebo mailem vachuskova@
muhorazdovice.cz

Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

Vážení občané, 
město obdrželo od společnosti EKOKOM 
k distribuci do domácností letáky ke třídění 
odpadu. Leták byl vytvořený ve formě plá-
novacího kalendáře ve spolupráci s  Plzeň-
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Nabídka práce
Město Horažďovice, 

organizační složka Aquapark, 
hledá zaměstnance 

na pozici kumulované práce. 
Náplň práce: 

střídání úklidu, pokladny a plavčíka

dvousměnný provoz 
s nástupem od 1. 3. 2015 

Požadavky:
– dobrý zdravotní stav 
– časová fl exibilita
– občanská bezúhonnost 
– zdatnost v plavání

Informace na tel: 723 430 109

ským krajem pro plošné využití na území 
celého kraje a  má plnit osvětovou roli pro 
zvýšení úrovně třídění zejména obalových 
odpadů. V  letáku je uvedeno, že nápojové 
kartony se odkládají do oranžových kon-
tejnerů.
V  této souvislosti sděluji, že v  Horažďovi-
cích nápojový karton sbíráme do žlutých 
kontejnerů společně s  plastovými odpady. 
Je to z toho důvodu, že svozová společnost 
provozuje v  Sušici třídící linku na plasty 
a při třídění plastů vytřídí ze směsi i nápo-
jové kartony

Ing. Anna Vachušková, 

odbor životního prostředí

Jak probíhá... 
REVITALIZACE ZELENĚ VE MĚSTĚ 
HORAŽĎOVICE – I. ETAPA? 

Realizační práce na obnově parčíků a zele-
ně na vybraných veřejných prostranstvích 
byly zahájeny kácením neperspektivních 
dřevin v  lednu 2015. Mnohé kolemjdoucí 
zcela určitě napadlo: „Co se to tu děje? Proč 
se ty stromy kácejí?“ nebo i  „Kdo a  proč 
tady ničí náš parčík?!?“ a mnohé jiné otáz-
ky. Dovolím si podat zde stručné vysvětle-
ní. Slovo „revitalizace“ doslova znamená 
„znovu-oživení“. Ve vztahu k  veřejnému 
prostranství a architektuře se jeho význam 
dá lépe vystihnout slovy „celková obnova, 
která by měla přinést zlepšení stávající-
ho stavu a  zajistit dlouhodobé fungování 
systému a  jeho prvků na daném místě“. 
To je také skutečně cílem celého projektu 
Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice 
a přilehlých obcích. Všechny dřeviny, které 
byly do projektu zahrnuty, byly pečlivě pro-
hlédnuty a byl vyhodnocen jejich zdravotní 
stav a funkce na dané lokalitě, dlouhodobá 
perspektiva, životaschopnost a  vhodnost 
umístění vzhledem k provozu a k ostatním 
potřebám daného prostoru. V  úvahu byla 
brána i  hlediska památkové péče, bezpeč-

nosti provozu na veřejných komunikacích, 
náročnost údržby daných lokalit, obecné 
principy zahradní a  krajinářské architek-
tury, ekologické podmínky a  estetická 
hodnota jednotlivých dřevin. Teprve na zá-
kladě tohoto vyhodnocení byly určeny keře 
a stromy ke kácení – nemocné, poškozené, 
nevhodné a neperspektivní na dané lokali-
tě. K výběru dřevin ke kácení jsme přistu-
povali opravdu velmi citlivě a s vědomím, že 
každý živý strom má v městském prostředí 
svou nezastupitelnou ekologickou hodno-
tu. U těch stromů, jejichž negativní charak-
teristiky a  funkce převážily nad funkcemi 
pozitivními, bylo rozhodnuto o  pokácení. 
To pak schvaloval ještě Národní památko-
vý ústav v Plzni, Agentura ochrany přírody 
a krajiny v Plzni, Státní fond životního pro-
středí Ministerstva životního prostředí ČR 
a  v  neposlední řadě také Odbor životního 
prostředí Městského úřadu v  Horažďovi-
cích. Namísto odstraněných dřevin a  prv-
ků byly navrženy výsadby nových stromů 
a  keřů a  založení květinových záhonů 
a  nových prvků veřejné zeleně tak, aby se 
současným problémům předešlo již při vý-
sadbě a aby tyto nové prvky mohly na dané 
lokalitě bez větších problémů dlouhodobě 
fungovat a  přinášet mnohonásobný uži-
tek obyvatelům i  návštěvníkům Horažďo-
vic. Výsadby nových stromů a keřů budou 
provedeny na jaře a  založení květinových 
záhonů bude následovat během vegetační 
sezony tohoto roku. Je velmi pravděpodob-
né, že se nové úpravy budou líbit někomu 
více a někomu méně. Je jasné, že není mož-
né předejít všem budoucím problémům a je 
také skutečností, že při projektování a  re-
alizaci opatření tohoto typu nelze vyhovět 
každému. Například podmínka vyplývající 
z ochrany vedení sítí technického vybavení 
byla velmi omezující a  nepříjemná při na-
vrhování nových výsadeb. Přesto však bylo 
v rámci celého projektu dosaženo takového 
kompromisu, který, pevně věřím, přinese 
Horažďovicím (včetně přilehlých obcí) již 
v  krátké budoucnosti skutečně příjemné 
„oživení“ dotčených veřejných prostran-
ství. Celý projekt je k nahlédnutí v kancelá-
ři starosty města Horažďovice.

Mgr. Vladimír Ledvina

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

  Po, St, Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
  Út, Èt 8.00-12.00, 12.30-16.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
   3. TÝDEN V ÚNORU

  16. 2. - 20. 2 . 2015
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

ŠKOLY

Křesťanská mateřská 
škola
MY TŘI KRÁLOVÉ JDEME K VÁM…

Tak nám nastal nový rok, ale my se ještě 
stále ve vzpomínkách vracíme do roku 
předchozího, do období očekávání přícho-
du Ježíška. Rádi bychom zde zmínili náš 
adventní koncert v  kostele Nanebevzetí 
Panny Marie. V malebném prostředí toho-

to místa nebylo těžké naladit se na vánoč-
ní notu. Pod vysokou klenbou se odrážely 
dětské hlásky, hladily nás všechny po uších 
i duších a pomalu a jistě nám všem přinesly 
vánoční náladu. Následující dny ve školce 
nám utekly jako voda. Však jsme se je pocti-
vě snažili naplnit vánočními zvyky, koleda-
mi a  vyhlížením Ježíška. Uspořádali jsme 
tradiční adventní dílny pro rodiče i  veřej-
nost, navštívili betlém v  Sušici a  nakonec 
jsme se dočkali nejen Ježíška, ale i báječně 
dlouhých vánočních prázdnin.
Ihned po návratu do školky jsme dne 6. 1. 
2015 v naší duhové mateřince oslavili svá-
tek Tří králů. Společně jsme navštívili kos-
tel sv. Petra a Pavla, kde pan farář požehnal 
koledníkům tříkrálové sbírky, a zazpívali si 
několik koled.
Poté už šest dětí ze třídy Broučků vyrazi-
lo s doprovodem do ulic koledovat. Obešli 
část náměstí, Havlíčkovu a Ševčíkovu ulici. 
Ve všech obchodech, do kterých zavítali, 
se setkali s  vlídným přijetím, nikdo dětem 
neodmítl přispět na charitativní sbírku, ba 
navíc ještě většina dárců obdarovala malou 
dobrotou i  samotné koledníky. I  když naši 
koledníci byli po nějaké době již unaveni 
(celkem koledovali asi 30krát), statečně 
zpívali ze všech sil až do konce koledy. Vě-
děli, že to dělají pro dobrou věc a že peníz-
ky, které tak získají, pomohou lidem, kteří 
to moc potřebují.
Za pár dní jsme se od zástupkyně Ob-
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lastní charity Horažďovice dozvěděli, že 
naši Broučkové vykoledovali krásných 
4  957,00  Kč. Děkujeme tímto všem, kteří 
do sbírky přispěli nejen za peníze samé, ale 
i za to, že dali dětem krásný příklad – že po-
máhat potřebným je správná věc.
Tento měsíc k nám zavítalo s kouzelnou „An-
dělskou pohádkou“ divadlo Nána. Pohádka 
to byla velmi poetická, překrásně výtvarně 
zpracovaná a s humorem podaná. Však i ze 
všech fotografi í pořízených při představe-
ní je zcela jasné, že jak děti, tak i dospělí se 
skvěle bavili. Ostatně posuďte sami. 

A  co nás ještě tento měsíc čeká a  nemine? 
Jestli nám počasí bude nakloněno, rádi by-
chom uskutečnili odložený lyžařský kurz. 
Sestřičky nás tak jako každý měsíc pozvou 
na smyslově symbolickou pedagogiku 
v klášteře. Dojde samozřejmě i na pravidel-
nou návštěvu seniorů v penzionu. A v nepo-
slední řadě chystáme pro předškoláky výlet 
na interaktivní výstavu Stroj času do Písku.
Rozloučíme se tentokrát pranostikou. „Le-
den jasný, roček krásný“, tak tedy ať je ten 
letošní leden opravdu hodně jasný vám pře-
jí všichni zaměstnanci KMŠ.
Za Křesťanskou mateřskou školu

Lucie Listopadová a Ivana Salvová

Mateřská škola 
Na Paloučku

PŘEDŠKOLNÍ VZDĚLÁVÁNÍ 
V ZAHRANIČÍ

Jako pedagogové se můžeme účastnit růz-
ných kurzů a  seminářů. Ne všechny jsou 
ovšem kvalitní a ne všechny odpovídají na-
šim potřebám. V loňském roce jsme se zú-
častnili celoročního projektu Inkluzivním 
vzděláváním k  autenticitě prostředí MŠ, 
kterou zastřešovala organizace STEP BY 
STEP ČR. V letošním roce tato organizace 
zastřešuje projekt Společně k inovativnímu 
vzdělávání v  rámci projektu EU Investice 
do rozvoje vzdělávání. Tento projekt začal 
v  srpnu 2014 Letní školou v  Liberci. Pro-
jekt je zajímavý svou různorodostí. Patří 
do něj kurz mentoringu, kurz práce s table-

Děti ve školce při dopolední svačině.

tem, intervizní setkání, proběhl velmi zají-
mavý kurz Matematika všemi smysly, který 
nás seznámil s  výukou matematiky podle 
profesora Hejného. Perličkou v  projektu 
jsou zahraniční stáže. Měla jsem možnost 
zúčastnit se zahraniční stáže v Belgii.
První prosincový týden se 15 ředitelek ma-
teřských škol z  celé republiky vydalo do 
Belgie. Stáž probíhala v městě Ghent, které 
je vzdálené asi 60 kilometrů od Bruselu.
V  Ghentu jsme navštívili Artevelde Uni-
verzity College, což je vyšší odborná ško-
la, která připravuje předškolní pedagogy 
a pedagogy pro 1. stupeň ZŠ. Dále jsme na-
vštívili mateřské školy různých zřizovatelů 
a  také jesle pro děti ve věku od 0 do 3  let. 
Celá stáž byla velmi inspirativní. Zjistili 
jsme, že prostředí mateřských škol je u nás 
mnohem podnětnější, více přizpůsobené 
hrám a rozvoji dětí. Ale pro pedagogy a děti 
také mnohem svázanější. V  Belgii neplatí 
celá řada předpisů, zejména z oblasti hygi-
eny a bezpečnosti, jako u nás.
Děti se nepřezouvají, škola nezajišťuje 
stravování v  takové míře jako u  nás, děti 
si nosí svoje svačiny (většinou ovoce) a  na 
oběd odcházejí domů. Nikde jsme neviděli 
postýlky ani lehátka, odpolední odpočinek 
v  mateřských školách také neprobíhá. Ale 
viděli jsme i  takové rozdíly, které bychom 
uvítali. Učitelka v  mateřské škole v  Belgii 
se v  době svého pracovního úvazku, který 
je nižší než u nás, věnuje skutečně „jen“ dě-
tem. Nemusí vyplňovat a zapisovat a psát... 
Ve škole je jen a jen pro děti a pro jejich ro-
diče (zákonné zástupce). Učitelé MŠ jsou 
velmi ceněni, protože se všeobecně ví, že 
čím menší je dítě, tím větší péči potřebuje 
ve smyslu přípravy pro další život a pro dal-

ší stupeň vzdělávání. U  nás se o  významu 
předškolního vzdělávání také hovoří, ale 
většinou jen v prohlášení politických stran 
před volbami. Učitelé v  MŠ a  na 1. stup-
ni ZŠ mají stejné vzdělání, stejné úvazky 
i stejné platy.
Město Ghent je silně multikulturní město. 
Ve školách jsou děti různých národností 
i různých etnik. Školy se snaží všem dětem 
i  rodinám vyjít vstříc a  ulehčit jim tak za-
řazení ve společnosti. Ještě jeden postřeh 
zaslouží pozornost. Již v  mateřské škole 
se děti učí jak se chovat hospodárně a  jak 
podporovat ekologii ve svém okolí. U nás se 
těmto tématům také věnujeme, ale v  tam-
ních školách se velmi důsledně třídí odpad, 
i nejmenší dětí vědí, že mají zavírat dveře, 
protože vytápění místností není laciné. Ve 
třídách se vede evidence o tom, jak se děti 
dostaly do školy, zda pěšky, na kole, au-
tem, autobusem... Přeprava na kolech je 
velmi rozšířená, zaměstnavatelé svým za-
městnancům poskytují příspěvek na kola, 
pokud nejezdí do zaměstnání autem, ale 
využívají kolo.
Po celou dobu stáže nás provázeli velmi 
příjemní lidé a  rovněž na vynikající tlu-
močníky jsme měli velké štěstí. Stáž byla 
perfektně zorganizovaná, čas byl rozložen 
efektivně, takže jsme si mohli prohlédnout 
i  turisty vyhledávaná místa jak v  Ghentu, 
tak v Bruselu.
Nyní nás čeká další stáž, a to do Litvy. Urči-
tě bude zajímavé porovnání systému vzdě-
lávání v další evropské zemi. O postřehy se 
podělím příště.

Mgr. Marie Sládková

Kola, která jsou zaparkovaná na každém 

kroku.

ZŠ Komenského

NECHÁ SE JEŽEK POHLADIT? 

I  v  letošním šk. roce navazujeme na vý-
bornou spolupráci s  PŘÍRODOVĚDNOU 
STANICÍ V  HORAŽĎOVICÍCH. Vybrali 
jsme si výukový pořad „JEŽKOHRÁT-
KY“ a opět jsme prožili skvělé dopoledne. 
Byli jsme překvapeni chováním ježka bě-
lobřichého. Hověl si na ruce Ing. Veroniky 
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Týrové a nechal se hladit jako koťátko. Do-
zvěděli jsme se mnoho zajímavostí z  ježčí-
ho života a  každý žáček si odnesl jednoho 
ježka domů. Byl sice vyrobený z ovoce, ale 
hladit se nechal také. Děkujeme za bezvad-
ný program a těšíme se na další spolupráci.

Marie Buchtová, 

Jana Renčová, tř. uč. 3. tříd

FLORBAL – SOUSTŘEDĚNÍ 
STARŠÍCH DÍVEK

Čtvrtek 29. ledna nebude výjimečný jen 
tím, že školáci dostanou pololetní vysvěd-
čení. Naše družstvo starších fl orbalistek 
z  8. a  9. ročníků, které letos dokázalo vy-
hrát okresní i krajské kolo ve fl orbalu, se již 
podruhé ve své historii pokusí co nejlépe 
zvládnout nominaci o  republikové fi nále. 
Drama se odehraje opět v  naší dobře zná-
mé hale Lokomotiva v Plzni na Slovanech. 
Před dvěma lety se nám zde podařilo do-
sáhnout na stříbrnou příčku. Na republiku 
postoupí jen jedno družstvo ze třech. Se-
tkáme se zde opět s  nejlepším družstvem 
z Jihočeského a Středočeského kraje. 
Abychom pro co nejlepší výkon udělaly 
něco navíc, domluvily jsme si na neděli 
25. 1. fl orbalové soustředění. Od 11.30 do 
14.30 se budeme potit v hale Blatenská, za-
měříme se na taktiku hry, standardní situa-
ce a samotnou hru. Abychom měly silného 
soupeře, pozvaly jsme si družstvo chlapců 
složené ze současných i  bývalých výbor-
ných fl orbalistů naší školy. Po třech hodi-
nách se posilníme lehčím, ale vydatným 
obědem a  přesuneme se do horažďovické-
ho bazénu, kde nás bude čekat kondiční 
trénink ve vodě, relaxace a parní sauna. Cí-
lem celé akce není jen sportovní vyžití, ale 
i  upevnění soudržnosti kolektivu hráček. 
Psychika a dobrá pohoda v týmu má často 
hlavní podíl na výkonu. 
29. 1. nám držte pěsti, budeme to potřebo-
vat, protože oba zápasy, které nás čekají, 
budou velice náročné a  těžké. Budeme se 

rvát o  co nejlepší umístění a  na plzeňské 
palubovce klidně necháme všechny síly, ale 
soupeřkám nic nenecháme zadarmo!!
P. S. Přeji všem mým holkám hodně štěstí 
a úspěchů v Plzni a ať to dopadne, jak chce, 
už teď jste pro mě vítězkami, protože to, co 
jste dosud dokázaly, je BOMBA!!! Pro mě 
je osobní výhrou to, že na trénincích se nás 
schází kolem třiceti a  že stále přicházejí 
nové zájemkyně. Dokonce se k nám vracejí 
i dívky, které s námi dříve hrály a nyní jsou 
na středních školách. Florbal jim chybí, 
proto se opět zapojily do pravidelných tré-
ninků v  našem Centru sportu. V  příštím 
roce uvažujeme o  třetím tréninkovém dni 
a MOŽNÁ se podaří i něco víc…… 
To samé můžeme konstatovat i  chlapec-
kých trénincích, kde se kolegovi Herma-
novi schází i 34 kluků! Speciálně bych zde 
chtěla poděkovat bývalému žákovi naší 
školy, skvělému fl orbalistovi – Adamu Pe-
novi, který letos pravidelně dochází na tré-
ninky našich chlapců z 1. stupně a ochotně 
pomáhá jako asistent trenérovi Martinu 
Baarovi. Těchto hráčů se tady schází také 
kolem třiceti. Těší nás, že v Horažďovicích 
neplatí, že by se všechny děti odpoledne vá-
lely doma u televize nebo u počítače. V na-
šem městě to žije sportem! 

Jiřina Stichenwirthová, Centrum sportu 
při ZŠ Komenského Horažďovice 

VĚDA A TECHNIKA 
NA ZŠ KOMENSKÉHO

Prosinec nebyl pro naši školu jen měsíc 
spojený s Vánocemi, ale pro žáky to byl čas 
naplněný vědou a  technikou. Již koncem 
listopadu se 8. a 9. třídy zapojily do projek-
tu ZČU FEL Plzeň s názvem „Člověk, ener-
gie a společnost“. Jednalo se o tři přednáš-
ky na naší škole o  obnovitelných zdrojích 
energie, kdy pan Ing. Milan Bělík Ph. D. 
přiblížil dětem, jak a  za jakých podmínek 
se získává energie z různých zdrojů a jak ji 
můžeme využít. Svoje přednášky obohatil 
tematickými fotografi emi ze svých cest po 
celém světě. Tento projekt hrazený z fondů 
EU byl završen 17. 12. 2014 exkurzí přímo 
na Vysoké škole elektrotechnické v  Plzni. 
Žáci si prakticky vyzkoušeli nejen pokusy 
ohledně energie, ale prohlédli si některé 
laboratoře a  největším zážitkem byly pro 
ně experimenty s vysokým napětím, blesky 
a jinými elektrickými výboji.
Také 4. 12. 2014, kdy se na naší škole konal 
Den otevřených dveří, byl spojený s vědou. 
A to opět díky ZČU v Plzni. Tentokrát nesl 
projekt název „Bav se vědou“ a  že se žáci 
opravdu bavili, bylo vidět na jejich zápalu 
a  chuti vše si vyzkoušet. Celá škola, třídy, 
chodby i  učebny byly naplněny tolika po-
kusy a  činnostmi, že ti, kteří si dopoledne 
nestihli vše vyzkoušet, přišli i  odpoledne, 
kdy byl stejný program připravený pro ve-

řejnost. Všichni, kdo jste u nás na této akci 
byli a nemohli své děti odtrhnout od expo-
nátů, mi dáte za pravdu, že virtuální dvoj-
ník, robot Arduino, hry spojené s  funkcí 
lidského mozku, interaktivní barevné pís-
koviště, 3D tisk a celá řada dalších zajíma-
vých fyzikálních pokusů ukázaly, že věda 
může být opravdu zábavná.   

Dagmar Kovačová

ZŠ Blatenská

NOVÉ PŘÁTELSTVÍ

Začátkem školního roku nás napadlo, že by 
bylo dobré, kdyby naše škola začala spolu-
pracovat s nějakou školou v Německu. In-
tenzivně jsme začali pátrat a shánět infor-
mace. Výlet do bavorského Schönsee nám 
pomohl navázat nové kontakty a  za po-
moci paní Magdaleny Becher jsme oslovili 
německou Mittelschule Neunburg vorm 
Wald. Tamní paní ředitelka byla potěšena 
a  velice ráda s  námi začala spolupracovat. 
Mittelschule Neunburg vorm Wald se sta-
la naší partnerskou školou. Ihned jsme se 
pustili do několika společných projektů 
a žáci si začali vyměňovat e-mailovou kore-
spondenci. 
Nyní se těšíme na naše první společné se-
tkání, které se uskuteční v březnu v Neun-
burgu. Naši žáci 8. tříd pojedou na pět dní 
do německého Wildniscampu am Falken-
stein a  v  květnu přijedou německé děti na 
pět dní do Envicentra v Horažďovicích.
Věříme, že se naše partnerství bude dále 
prohlubovat a přinese spoustu radosti, po-
znání a hezky strávených chvil.

Mgr. Zdeňka Zemenová

ZUŠ Horažďovice
Máme za sebou první pololetí školního 
roku a  vysvědčení byla vydána. Ale to 
neznamená, že jsme začali odpočívat. 
V  únoru a  březnu proběhnou ve škole 
tradiční třídní přehrávky všech vyučova-
ných nástrojů naší školy. V těchto týdnech 
samozřejmě také plánujeme další akce 
a připravujeme se na ty, které proběhnou 
ve druhém pololetí. O nich vás budu prů-
běžně informovat. 
11. února se představí naši žáci v okresním 
kole soutěže dechových nástrojů žesťo-
vých. Budeme jim držet palce a věříme, že 
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si přivezou hezké zážitky a pocit dobře od-
vedené práce. 
Na závěr bych se ještě rád vrátil k některým 
akcím, které proběhly již v prosinci. Znovu 
bych rád poděkoval všem, kteří se spolupo-
díleli na organizaci vánočního koncertu. 
Domníváme se, že koncert byl nejen hez-
kým kulturním zážitkem, ale i  příjemným 
společným setkáním pedagogů, rodičů 
a dalších návštěvníků koncertu. 
Poslední akcí roku 2014 byl výlet žáků vý-
tvarného oboru, kteří přijali nabídku na 
prohlídku sklářské huti ve Vimperku. Žáci 
si zároveň mohli vyzkoušet vytvořit skleně-
né předměty dle vlastní volby. Pro všechny 
to byl zajímavý a poučný výlet, ze kterého si 
kromě poznatků o životě a práci ve sklářské 
huti přivezli také krásný upomínkový před-
mět. A věřte mi, že výtvory to byly opravdu 
krásné.

Mgr. Martin Petrus, ředitel ZUŠ

VÝZVA OBČANŮM
Pro připravovanou knihu o druhé 

světové válce na Horažďovicku hledám 
pamětníky, dobové dokumenty, foto-

grafie, noviny, časopisy, dopisy, vzpo-
mínky pamětníků apod. Budu vděčný 

za každou maličkost či upozornění. 
Kontakt v redakci 

Horažďovického obzoru.
Josef Chalupný

PS Prácheň
STATISTIKA NUDA JE...

Naši milí čtenáři a posluchači,
na počátku nového roku bývá pravidlem 
bilancovat. A tak i já si dovolím trochu shr-
nout činnost pěveckého spolku Prácheň 
v roce 2014. 
Byl to v  naší novodobé historii – připomí-
nám, že spolek obnovil svou činnost v roce 
1992, tedy minulý rok to bylo 22 let – jeden 
z  nejproduktivnějších roků. Nejen, že se 
sbor – jakoby na počest těchto dvaceti dvou 
let – prezentoval na veřejnosti právě 22 krát, 
ale navíc se nám povedlo uskutečnit velkou 
akci, o jejíž realizaci jsme přemýšleli mnoho 
let a teprve v minulém roce jsme našli dost 
odvahy ji zrealizovat. V  květnu jsme totiž 
zorganizovali setkání západočeské části 
Unie českých pěveckých souborů. A aby 
toho nebylo málo, bylo to setkání přímo ku-
laté – desáté – a tak jsme se snažili, aby vše 
bylo co nejlepší. V  rámci této akce se sjelo 
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do našeho města 16 sborů z Karlovarského 
a Plzeňského kraje – celkem na 550 zpěvá-
ků – a  společně jsme se prozpívali celým 
17. květnem. Před polednem prošel průvod 
městem, aby svým krátkým společným vy-
stoupením na nádvoří zámku pozval hudby-
milovné obyvatele Horažďovic na odpolední 
a  večerní koncerty. Během pětihodinového 
hudebního maratónu se představily postup-
ně všechny sbory ve dvacetiminutových vy-
stoupeních – nejprve v kostele Panny Marie 
a  následně v  sále hotelu Prácheň – aby se 
pak spojili k  společnému večernímu zpěvu 
v kostele Petra a Pavla. Den se nadmíru vy-
dařil a věříme, že byl nezapomenutelný pro 
všechny účastníky.
Kromě tohoto našeho „velkého dne“ jsme 
opakovaně vystupovali v  Horažďovicích 
i  okolních obcích Pačejově, Velkém Boru 
a  Svéradicích. Věříme, že jsme všude při-
nesli pohodu a  dobrou náladu a  s  touto 
činností chceme pokračovat i v roce 2015. 
Již nyní máme naplánováno 7 vystoupení, 
z nichž první bude pro nás velmi význam-
né. V  sobotu 11. dubna budeme zpívat 
v Praze na Loretě. Ale o tomto – i ostatních 
koncertech – vás budeme včas informovat 
v dalších číslech Horažďovického obzoru. 

za PSP Simona Sládková

Klub „Nebuď sám“ 
V měsíci únoru vás srdečně zveme do klubu 
„Nebuď sám“. 
2. 2. pondělí Baduan Jin – relaxačního 
cvičení pro každého s M. Bauerovou. Spo-
lečenská místnost (ve 4. patře) DPS Pa-
lackého od 9.00 hod. Projekt „Seniorům 
dokořán“. 
3. 2. úterý Posezení s harmonikou – aneb 
„masopust nás baví“ Bál s  přívlastkem 
„MAŠLIČKOVÝ“ s  písničkami, tancem 
a  dobrou náladou pro všechny. K  tanci 
a poslechu zahrají oblíbení Úterníci. Jídel-
na DPS Palackého v 15.00 hod. 
4. 2. středa Léky a  zdraví – zajímavé po-
vídání s Mgr. V. Jáchimem nad tématikou, 
která je blízká všem generacím. Společen-
ská místnost (ve 4. patře), DPS Palackého 
ve 14 hod.
4. 2. a každou další středu – Turnaj v žolí-
cích. Společenská hala DPS Loretská 1069 
od 10.00 hod. 
9. 2. pondělí – Holky v  akci – tentokrát 
okusíme dobroty dvojí chuti! Začínáme ve 
13.30 hod v jídelně DPS Palackého. 
11. 2. středa – Setkání s  dětmi z  KMŠ 
– i  v  únoru nás navštíví děti se svým pro-
gramem – přijďte si společně popovídat, 

zazpívat, tvořit a třeba se i zasmát. Jídelna 
DPS Palackého od 9.45 hod (po cvičení na 
DPS 1061).
11. 2. středa – Technické skvosty Šumavy 
– zajímavá přednáška Mgr. P. Hubeného, 
ředitele NP Šumava, začátek přednášky 
v  16 hod. Jídelna DPS Palackého. Projekt 
„Seniorům dokořán“.
17. 2. úterý – Tvůrčí dílna – pojďme si spo-
lečně vytvořit pěkný dárek svým blízkým 
pro potěšení. Dílna v suterénu DPS Palac-
kého od 13.30 hod.
25. 2. středa – Přírodovědná stanice v Ho-
ražďovicích – povídání o vzniku a historii 
horažďovické přírodovědné stanice, jejím 
poslání, činnosti a s možností seznámit se, 
případně si pohladit jedno ze zvířátek. Spo-
lečenská místnost (ve 4. patře), DPS Palac-
kého ve 14 hod.
26. 2. čtvrtek – Stolní hry. Začátek ve 
13 hod. v jídelně DPS Palackého. 
Telefon: 376 512 596 
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za 
finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

Mgr. Dagmar Ušiaková

Ohlédnutí 
za OTAVÁCKÝM  
rokem 2014
Rok se s rokem sešel a než jsme se nadáli, 
znovu stojíme na začátku nového roku, 
který láká a zve ke spoustě dobrodružství, 
do kterých se rádi pouštíme s  našimi přá-
teli a  kamarády. Zastavme se na chvilku 
a  pojďme v  krátkosti zavzpomínat na to, 
co se událo v naší skupině v minulém roce, 
a že toho nebylo málo...
Již tradičně jsme nově příchozí rok uvítali 
víkendovým pobytem na Zelené Lhotě, 
kterou díky pohostinnosti PS Kdyně vy-
užíváme v  době pololetních prázdnin již 
mnoho let. Kdo s námi jezdí pravidelně, ví, 
že se může těšit na zimní radovánky a ne-
záleží na tom, zda bobař či lyžař – každý 
má o  zábavu postaráno. I  když paní Zima 
byla v loňské sněhové nadílce velmi skoupá, 
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snad se ustrnula nad naší vytrvalostí a my 
jsme si užili báječné sněhové skotačení ve 
skiareálu Špičák. 
Do jarního období vkročil oddíl starších 
Velikonočním posezením ve Vrbně, které je 
vždy ve znamení večerního posezení v kru-
hu přátel a prvního opékání buřtů následu-
jícího dne. 
V dubnu jsme přivítali probouzející se pří-
rodu Jarním pochodem, kterého se účast-
nily nejen děti spolu s  rodiči, ale i  naši 
kamarádi z  PS Sušice. Abychom si cestu 
pořádně užili, čekalo na nás cestou plnění 
úkolů. Odměnou byla návštěva Muzea řeky 
Otavy a voroplaby ve Střelských Hošticích, 
kde jsme načerpali informace o historii na-
šeho blízkého okolí. 
Květnový měsíc se pro nás stal již tradiční 
účastí na Květinovém dni a na akci Odpo-
ledne na Práchni, kde jsme se formou „po-
hádkového lesa“ snažili přispět k pohodové 
atmosféře odpoledne stráveného na místě 
pro náš region tak významném. Druhý den 
ráno jste nás mohli potkat na třetím kilo-
metru trasy Horažďovické padesátky, kde 
jsme se pokusili občerstvit žíznivé a hlado-
vé, dětem zpříjemnit čekání na rodiče plně-
ním různých disciplín. 
Na začátku června na nás čekalo Krajské 
setkání pionýrů v Hradci u Stodu a to vždy 
znamená mnoho zážitků s  novými kama-
rády, dobrodružství pod stanem a  návrat 
domů se spoustou odměn a nových zkuše-
ností. Tím ale naše červnové aktivity ne-
skončily. Vzhledem k blížícímu se termínu 
letního tábora v Málkově bylo nutné upra-
vit tábořiště a  vzápětí postavit tábor, aby 
další ročník mohl vypuknout. 
A  bylo to tu. Dlouho očekávané, pro nás 
magické datum 2. 7. 2014, začátek tábora. 
Po dlouhých letech velká změna. Odešli 
velikáni, kteří nám vyrostli ze školních la-
vic základních škol, ale žádný strach, jejich 
místa rázem zaplnila tlupa malých nadšen-
ců, takže téma celotáborové hry „Šmoulo-
vé“ se jevilo jako naprosto ideální. A co dál 
dodat k těmto 17 báječným dnům? Zase se 
nám nechtělo odjíždět domů. 
Abychom zaplašili stesk, další víkend jsme 
se sešli jako vodní formace při splouvání 
řeky Otavy a nutno říci, že účast byla oprav-
du hojná. Téměř padesátičlenný tým vedený 
žlutým otaváckým raftem. Radost pohledět. 
Ani vydatný déšť nám nemohl zkazit náladu. 

Přišel konec září a na nás čekalo Nové Měs-
tečko u Sušice. Tradice loučení s létem. Ob-
líbený pobyt v  chatkách u  řeky a  zároveň 
tak trochu loterie. Bude mrznout, nebo se 
nad námi příroda ještě slituje? Slitovala. 
Dokonce jsme i pěší výlet k řopíkům zvládli 
bez deště a jiných rozmarů počasí. 
Začátkem října jsme uspořádali podzimní 
výpravu na Špičák a Pancíř. Do naší turis-
tické výzbroje jsme zařadili čepice, rukavi-
ce a další různé tepelně-funkční vychytáv-
ky, které se sluší mít při podzimní horské 
turistice. Co víc k tomu dodat. V naprosto 
nečekaných 20°C jsme zdolali obě rozhled-
ny, lehce vykoupáni ve vlastním potu jsme 
se vrátili domů s pocitem skvěle prožitého 
slunečného dne. Z podzimních akcí už nám 
zbývala jen Drakiáda. 
Abychom si zpříjemnili čekání na Ježíška, 
uspořádali jsme 20. 12. Vánoční diskotéku 
ve Velkých Hydčicích, kde si mohli děti, ro-
diče i přátelé zatančit. V průběhu odpoled-
ne nás na parketu navštívila Karkulka i s vl-
kem (nebo to byl vlkodlak?), dýně, kostra, 
kůň a další zvířena. Rozdali jsme si dárky, 
koukli na ohňostroj a šli jsme se domů těšit 
na Štědrý den. Na Boží hod vánoční jsme 
se znovu sešli při příležitosti 6. ročníku 
Vánočního pochodu „ Jen tak“, který slouží 
jako tečka v seznamu našich akcí. 
Starý rok je tedy uzavřen, a  co nás čeká 
v  tom letošním? To všechno a  ještě více 
najdete na našich stránkách www.otavaci.
pionyr. Tak tedy na viděnou. 

Skupina Prácheň

Sbor 
dobrovolných 
hasičů
Dnes se naposledy objevuje logo 150 let 
českého dobrovolného hasičstva, které 
provázelo moje články po celý minulý rok. 
Ve 22 vstupech se objevovala historie ha-
sičstva od jeho vzniku až po současnost. 
Ve zkratce vybírám: Velvary – 1. český ha-
sičský sbor 1864, 1. český na Moravě v roce 
1871 – Velké Meziříčí a 1. český ve Slezsku 
roku 1884 v Kylešovicích. Náš sbor založen 
25. 4. 1878, 1. česká župa vznikla 25. 10. 
v témže roce rovněž u nás. 1. časopis vyšel 
v Klatovech také v roce 1878. 1891 založena 
Zemská ústřední jednota Království české-
ho (náměstkem byl Matěj Mayer) a v témže 
roce se konal I. sjezd hasičstva. Hasičská 
vzájemná pojišťovna vznikla v  roce 1900. 

HASICSKÉ 
��� �������	
���������	
�
� �� �����HASICSKÉ 

1914–1918 – I. světová válka, 1919 ustano-
vení jednot, 1929 postaven v  Praze hasič-
ský dům a hasiči za II. světové války. 1953 
z  hasičů požárníci, 1968 federalizace po-
žární ochrany, 1975 vznik centra hasičské-
ho hnutí Přibyslav, 1990 vznik Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska a jsou z nás 
opět hasiči a v roce 1991 byl ofi ciálně vzpo-
menut patron hasičů sv. Florián. 
9. ledna se konala ve zdejší zbrojnici vý-
roční valná hromada našeho sboru za pří-
tomnosti 36 mužů, 13 žen a 4 hostů, mezi 
nimi byl starosta města pan Ing. Michael 
Forman a vedoucí krizového řízení našeho 
města pan František Kříž. Sbor má celkem 
i  s  mladými hasiči 84 členů. Po uvítání 
všech přítomných panem Jiřím Černým 
měli zprávy: starosta sboru, velitel a před-
seda revizního výboru. Následoval plán 
činnosti na rok 2015 a předání věrnostních 
medailí a stužek. Hlavním bodem byly vol-
by výboru a revizorů na další pětileté obdo-
bí. Výbor sboru byl zvolen z 15 členů na 9. 
Hlavní změnou byl post velitele. Novým se 
stal pan Václav Melka mladší. Výbor slo-
žil slib poslušnosti a  po něm následovala 
diskuze. Po jejím skončení bylo přečteno 
a  odhlasováno usnesení. Schůzi nám uza-
vřel velitel stanice npor. Petr Papoušek. Po 
občerstvení zahrála část kapely Otavanka. 

Karel Halml 

Poděkování hasičům 
z Horažďovic
Vážení, chtěli bychom tímto poděkovat 
hasičům z Horažďovic za pomoc. V ne-
děli 28. 12. 2014, večer, asi ve 20 hod., 

nám ochotně nastartovali trucující fa-

bii. Ještě jednou děkujeme.

Manželé Šabatkovi, Blatná

Diakonie Západ
Místo pro všechny Havlíčkovku najdete 

v Horažďovicích v Havlíčkově ulici č. p. 46 

a 505. Havlíčkovka je místem propojených 

sociálních služeb poskytovaných Diakonií 

Západ v  lokalitě ORP Horažďovice. Těmi-

to službami jsou Klub Dok pro děti a mlá-

dež, Archa pro rodiny s  dětmi a  Adite pro 

náhradní rodiny. Důležitou součástí tohoto 

místa je kavárna, která poskytuje hlavní 

zázemí pro realizaci setkávání. Havlíčkov-

ka vychází z vize a poslání Diakonie Západ 

a její dceřiné společnosti Možnosti tu jsou 

a  ze zásad komunitní práce. Rádi bychom 

vás do Havlíčkovky srdečně pozvali na za-

jímavá setkání.

Nejen středy patří Havlíčkovce 

4. 2. 2015, od 17 hod. beseda na téma: 
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Změna životního stylu – strava, pohyb, 
změna myšlení. Chcete změnit svůj život 
a  nevíte – jak na to, kde začít… inspira-
ci vám přinese vítězka celostátní soutěže 
o zdravém životním stylu Eva Doubková.
11. 2. 2015, od 17 hod. Umíte zacházet 

s penězi? Dozvíte se, jak se správně posta-
rat o jejich správné a hlavně účelné využití 
a zajištění. Budete mít možnost diskutovat 
nad vaší aktuální fi nanční situací. Odpo-
vídat vám bude konzultant Ing. Bc. Pavla 
Králová a regionální ředitel Vít Král. 
25. 2. 2015, od 17 hod. Beseda na téma: 

Změna životního stylu v  každém věku. 
Přemýšlíte nad změnou stravy, pohybu, 
myšlení a nevíte – jak na to, kde začít… od-
poví vám vítězka celostátní soutěže o zdra-
vém životním stylu Eva Doubková.

Stále sbíráme podněty, nápady, jak vyladit 
Havlíčkovku vašim potřebám a  přáním, 
podněty nám můžete předávat přímo v ka-
várně nebo na našem facebooku Čajokraj. 
Svou návštěvou podpoříte zaměstnávání 
lidí znevýhodněných na trhu práce.
Otvírací doba kavárny v  PO–ČT: 9.00–
21.00 a v PÁ: 9.00–23.00, Havlíčkova 46

Bc. Jana Niklová za Havlíčkovku, kontakt: 
jana.niklova@diakonie.cz, 604 523 187

Členská schůze 
Svazu zdravotně 
postižených 
Horažďovice
Příjemné odpoledne si užili členky a členo-
vé ze SZP Horažďovice na své schůzi, která 
se konala dne 9. 12. 2014 v KD v Horažďo-
vicích. Schůze probíhala ve slavnostním, 
předvánočním duchu. Jako první jsme při-
vítali nám už známé dětské tvářičky a jejich 
paní učitelky z mateřské školky Na Palouč-
ku. Pásmo vánočních říkanek a  písniček 
od malých dětí všechny přítomné potěšilo. 
Byly odměňovány častým potleskem.
Pozvání přijal a dostavil se starosta města 
Horažďovic Ing. Michael Forman. Mnozí 
měli možnost ho poznat až na tomto setká-
ní, neboť od voleb uplynula teprve krátká 
doba. Ve svém příspěvku hovořil o plánech 
města, o probíhajících pracích na náměstí, 
a  také o  tom, co neodmyslitelně k  životu 
patří, udržet si dobré mezilidské vztahy. Lí-
bilo se mu, jak byla schůze připravena a byl 
příjemně překvapen velkou účastí členů. 
Sešlo se nás 120. 
Následovala zpráva o  činnosti. V  úvodu 
jsme navodili vánoční atmosféru tím, že 
jsme si připomněli trochu vánoční historie, 
která k  Vánocům patří. Pak jsme zhodno-
tili činnost, která probíhala během roku. 
Rekondiční pobyty v Bechyni, v Podhájské, 
ale také jednodenní výlet po Šumavě, který 

se vydařil. Na rok 2015 plánujeme přede-
vším takové akce, které členům pomáhají 
překonávat a  trochu udržovat jejich zdra-
votní stav. 
Poděkovali jsme sponzorům, kteří naší 
organizaci fi nančně přispívají. Jsou to ho-
ražďovické fi rmy a  některé okolní obecní 
úřady. Podporují tím své spoluobčany, kte-
ří jsou organizovaní v našem SZP.
Jako na každé schůzi jsme popřáli členům, 
kteří oslavili své významné životní výročí. 
Každý jubilant dostal kytičku, a co všechny 
potěšilo, k přání se připojil i pan starosta.
Pak už následovalo jen povídání při kafíč-
ku. K tomu nám vyhrávala kapela sestave-
ná z muzikantů, členů a jejich hostů.

Božena Behenská, členka výboru SZP HD

ZAJÍMAVOSTI

Tříkrálová sbírka 
2015
Jako každý rok chceme na následujících řád-
cích informovat o výsledku Tříkrálové sbírky.
V  Horažďovicích proběhla v  úterý 6. ledna 
2015 a  24 obcemi v  okolí Horažďovic pro-
cházeli tři králové 3. a 4. ledna 2015. Ve 4 ob-
cích ještě 10. a  11. ledna 2015. Jejich cesty 
vedly do příbytků lidí, aby jim přinášeli po-
žehnání a popřáli do nového roku vše dobré. 
Do sbírky se tentokrát zapojili 204 koled-
níci a 70 vedoucích skupinek z řad zaměst-
nanců charity a  dobrovolníků. Někteří 
z  nich absolvovali koledování několikrát – 
v Horažďovicích a pak i v okolních obcích. 

Patří jim velké poděkování, že se i  přes 
zimu a někde i nepříjemný ledový vítr a déšť 
s nadšením vydali do ulic. Kromě příspěv-
ku do zapečetěné pokladničky dostali ko-
ledníci mnohdy i  nějakou sladkost a  vřelý 
úsměv. Společně se jim podařilo dosáhnout 
úžasného výsledku. Do 70 zapečetěných 
kasiček nashromáždili rekordních 232 
832, – Kč, což opět prověřilo štědrost všech 
dárců a  našich příznivců. Lidé jsou k  nám 
milí, vstřícní a štědří – svědčí o tom nárůst 
výtěžku každým rokem. Přestože žijeme 
v nelehké době, lidé nám stále dokazují, že 
nemyslí pouze na sebe, ale jsou ochotni po-
máhat druhým.
Celý výtěžek byl odeslán na celorepubliko-
vé sbírkové konto Charity Česká republika. 
Zde se podle pevně stanoveného vzorce 
rozdělí na několik částí a zpět do naší orga-
nizace se vrátí podíl ve výši 65% za účelem 
podpořit charitní práci v našem regionu dle 
předem schválených záměrů. Dalších 15% 
obdrží Diecézní charita České Budějovice, 
jejíž jsme součástí, na podporu svých pro-
jektů. 10% výtěžku směřuje na humanitár-
ní pomoc v ČR i v zahraničí, 5% jde na pro-
jekty pomoci organizované Sekretariátem 
Charity Česká republika. Zbývajících 5% 
pokryje náklady na pořádání sbírky v  celé 
České republice.
Výtěžek bude využit dle schválených zá-
měrů na námi poskytované služby, tj. pe-
čovatelskou službu včetně volnočasových 
aktivit pro seniory, ošetřovatelskou službu 
a  občanské poradenství. Prostřednictvím 
Tříkrálové sbírky chceme opět podpořit 
i děti v Dětském domově Kašperské Hory – 
pobočka Chanovice a děti v Mateřské škole 
v  Hradešicích. Část výtěžku bude také vě-
nována na zakoupení rehabilitačního stro-
je pro malého chlapce, jemuž komplikuje 
běžný život dětská obrna. Znovu bude pod-
pořen i  záměr krizového fondu určeného 
na pomoc při živelných katastrofách lidem 
Horažďovicka – k  bezplatnému zapůjčení 
máme vysoušeče zdiva.
A  jak pomáhala Tříkrálová sbírka v  prů-
běhu roku 2014? Nemalou částkou opět 
pomohla sbírka k  pořízení nových kom-
penzačních pomůcek, které usnadňují 
pečujícím osobám pohyb a  manipulaci 
s  méně pohyblivými osobami. Finančně 
byly znovu podpořeny volnočasové aktivi-
ty pro seniory pořádané Oblastní charitou 
Horažďovice. Prostřednictvím oblíbených 
výletů mohli senioři navštívit řadu krás-
ných blízkých i  vzdálenějších míst našeho 
kraje. Díky Tříkrálové sbírce jsme mohli 
podpořit děti v  Dětském domově Kašper-
ské Hory v Chanovicích a v Dětském domo-
vě Nepomuk v Oselcích. 
V  Mateřské škole v  Hradešicích jsme při-
spěli na vybavení nově zrekonstruované 
zahrady. Novou polohovací postelí a  po-
lohovacím vakem jsme udělali obrovskou 

děti KMŠ Horažďovice
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radost Terezce z  nedaleké obce, která trpí 
těžkou srdeční vadou. Hlavním iniciátorem 
pomoci byli mladí hasiči z Kejnic. Ti přišli 
s  nápadem věnovat část výtěžku sbírky 
právě pro Terezku a k nim se přidaly další 
koledující obce.
Ještě jednou velké poděkování všem, kdo 
podpořili Tříkrálovou sbírku svým darem 
a přijali koledníky ve svých domovech. Je na 
místě také omluva těm, ke kterým koledníci, 
ať už z jakýchkoli důvodů, nedorazili.
Naše poděkování patří za podporu sbírky také 
Radě města Horažďovice, která opět všem na-
šim koledníkům do 15 let věnovala volné vstu-
penky do Aquaparku Horažďovice.
Věříme, že tříkrálové dary s  naší pomocí 
vždy podpoří správnou věc a  pomohou 
obohatit a  podpořit každodenní charita-
tivní práci v  našem regionu. Děkujeme za 
projevenou důvěru.

Olga Šulcová – koordinátor TS
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Padesát let turistického 
pochodu Horažďovická 
padesátka
V květnu letošního roku, v sobotu 23. květ-
na, proběhne již padesátý ročník turistic-
kého pochodu Horažďovická padesátka. 
V den pochodu to bude přesně padesát let 
a  jeden den ode dne, kdy začala historie 
našeho pochodu. K  jubileu pochodu se 
chci vrátit v několika pokračováních v Ho-
ražďovickém obzoru, shrnout běh času 
a  připomenout ty naše spoluobčany, kteří 
se zasloužili o to, aby pochod žil až do dneš-
ních dnů a  dočkal se padesátého ročníku. 
Hlavně ale je náš pochod raritou proto, že 
pokud mám správné informace, je Horaž-

diplom z roku 1966

ďovická padesátka druhý nejstarší bez pře-
rušení konaný dálkový pochod v Čechách. 
O  týden starší je pochod Praha – Prčice, 
ten ale měl vždy nesrovnatelné zázemí 
v porovnání s Horažďovickou padesátkou, 
a to jak v personální, tak materiální oblasti. 
Za „Prčicí“ stála Praha, kraj i profesionální 
celostátní vedení turistů (tím vůbec nechci 
snižovat práci těch, kteří pochod Praha – 
Prčice organizovali a organizují), ale v Ho-
ražďovicích od samého počátku pochod žil 
a žije díky nadšencům a v posledních letech 
také díky fi nanční pomoci města a sponzo-
rů. Bez těch, na které chci vzpomenout, by 
nebylo dnes na co vzpomínat.
Při přípravě tohoto příspěvku jsem vychá-
zel hlavně z materiálů, které mi poskytl syn 
předsedy odboru turistiky v roce 1966 pana 
učitele Josefa Šochmana, pan Ing. Josef Šo-
chman ml. Bez něj by mimo jiné nebylo ani 
potvrzeno datum konání prvního ročníku 
a neměl bych řadu unikátních popisů tras, 
mapek a  diplomů, protože já sám jsem se 
zúčastnil poprvé Horažďovické padesátky 
při osmém ročníku v roce 1973. Dále jsem 
využil dochované kroniky odboru turistiky 
ze šedesátých let, i když o prvním ročníku 
pochodu kronika nic nezaznamenala a píše 
až o  ročnících dalších. Dlouhé povídání 
jsem měl také s  nejstarší žijící účastnicí 
prvního ročníku pochodu paní Boženkou 
Salákovou. Další údaje jsou již z mého sou-
kromého archivu, který obsahuje 32 roční-
ků, ve kterých jsem fi guroval jako ofi ciální 
hlavní organizátor pochodu.
Historii Horažďovické padesátky bych 
rozdělil do několika období. Tím prvním 
je období založení pochodu v  roce 1966 
a  prvních jedenácti ročníků, kdy hlavními 
organizátory byli turisté z Odboru turistiky 
TJ Sport Horažďovice ve spolupráci s  VTJ 
Dukla Horažďovice. Ve druhém období se 
do zajišťování pochodu zapojily mládež-
nické organizace SSM Město, později také 
Městský výbor SSM a organizace SSM Tr-
žiště. Díky fi nančnímu zázemí začaly roč-
níky, kdy účastníci pochodu dostávali vedle 
diplomu také unikátní suvenýrové sklenič-
ky jako upomínku na absolvování pochodu 
V tomto období pochod dosáhl v roce 1980 
historicky nejvyššího počtu 737 účastníků, 
ale v dalších letech počty účastníků klesaly. 
Ve třetím období po roce 1990 měl pochod 

nejvíce „na kahánku“. Organizace SSM 
zanikly, fi nanční prostředky nebyly, a  po-
chod zachránila skupina pražských turistů 
vedená horažďovickým patriotem p. Ing. 
Josefem Šochmanem. S  hlavičkou „Josef 
Šochman (ml.) s  přáteli“ p. Ing. Josef Šo-
chman jen s  minimálním technickým za-
bezpečením, se symbolickým startovným 
(např. při 26. ročníku bylo startovné 2,60 
Kč) a  ze zasedací síně městského úřadu 
zorganizoval mezi roky 1991 až 1995 dal-
ších pět ročníků. To již byly ročníky dvacet 
šest až třicet. Od 31. ročníku se organizace 
a  zajištění pochodu zase vrací do našeho 
města. Já osobně jsem se vrátil pracovně 
domů do Horažďovic, a protože jsem chtěl 
zachovat pochod i  pro další roky, spojil 
jsem se s kamarády, se kterými jsem orga-
nizoval pochody v osmdesátých letech. Pod 
hlavičkou „Klub přátel Horažďovické pa-
desátky“ tak pokračoval a  dodnes pracuje 
štáb a skupina těch, díky kterým proběhne 
v letošním roce padesátý ročník pochodu.
První ročník pochodu pořádali ve spolu-
práci odbory turistiky VTJ Dukla a tehdejší 
Tělovýchovná jednota TJ Tatran Horaž-
ďovice. Účastníci pochodu se registrovali 
v  kasárnách, kde také každý dostal vojen-
skou snídani. Start byl hromadný a  od-
mávnutý vlajkou. Trasa vedla na Lnáře 
a Blatnou a zpět do Horažďovic s účastí 98 
pochodníků. Dle análů jich 96 došlo do cíle 
a  byli těmi, kteří založili tradici pochodu. 
Odnesli si diplom a kartičku pochodu, kte-
ré si můžete prohlédnout v příloze. A co se 
dělo v dalších letech, si řekneme příště.

Ing. Rudolf Dvořák

Jak šel rok 
ve vzpomínkách 
venkovského kluka
Na Nový rok – o  slepičí krok. Dne pomalu 
přibývalo a pole i louky odpočívaly pod vel-
kou bílou peřinou. Bylo ticho, na nebi svítil 
měsíček, zářily hvězdičky a  na sněhu mráz 
vytvářel miliony drobných jiskřiček. Vesnice 
se začala probouzet do dalšího zimního dne. 
Zdálo by se, že hospodáři v této zimní době 
neměli co na práci, ale opak byl pravdou. 
Většinou pletli košíky a nůšky, dělali košťa-
ta, vyráběli nejšle nebo dřeváky, mlátili cepy 
obilí a dělali povřísla na příští sklizeň obilí. 
Samozřejmě si připravovali také veškeré po-
třebné nářadí a povozy na blížící se jaro. 
Někteří muži skoro ještě za tmy odcházeli 
do lesa. Káceli stromy a  připravovali dříví 
tak, jak jim pan hajný nařídil. Za odměnu si 
mohli vykopat pařezy. V ruksaku na zádech 
si nesli sekery, bandasku s  černým kafem 
z cikorky, pár krajíců chleba a přes rameno 
pilu zvanou břichatka. Severní vítr pálil do 
obličeje i  do uší, sníh ze stromů padal za 
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krk a tak se stále dny opakovaly. Těžká ce-
lodenní práce o skromném jídle končila te-
prve tehdy, když sluníčko zapadalo a nebe 
se opět zatáhlo šedivými mraky, Sněží. 
K rodinám se vracejí opět za tmy. 
Na Tři krále o skok dále. Zima nepolevova-
la, i když se zdálo, že se den prodlužuje. Ale 
jen opravdu zdálo. Sněhu i  mrazu přibý-
valo. Silnice se protahovaly pluhem, který 
tahaly dva, někdy i  tři páry koní. Nesmělo 
se používat škváry ani nic jiného na posyp 
silnic, protože se většinou vše dopravovalo 
na saních, opět tažených koňmi s  krásně 
zvonivými rolničkami. A  což toho sáňko-
vání a  bruslení. Byly také roky, kdy se vy-
hlašovaly pracovní povinnosti na odklízení 
závějí na silnicích. 
Na Hromnice o hodinu více, půl krajíce a půl 
píce. Byl únor, doba masopustu a domácích 
zabijaček. Byly jitrnice, jelítka, ovar, tla-
čenka a  ve škole většinou zimní prázdniny 
pro nedostatek uhlí. Sníh. Únor bílý pole 
sílí. Kovárna, to byla taková společenská 
místnost. Bylo tam teplo nejen od výhně, 
ale i takové to sousedské teplo. Tam se také 
probralo věcí – ó jé! Někdo povídal, že sou-
sedovi při nakládání hnoje na vůz, jak chvá-
tal, prasklo v zádech a nemohl se ani hnout. 
Další k tomu dodal, že s kvaltem se h… do-
káže. A  což teprve těch různých historek. 
Končily lesní práce a nastávala příprava na 
jarní polní práce. Sníh pomalu mizel z polí. 
Voda zurčela ve strouhách. Přicházel bře-
zen… Pokračování za dva měsíce.

Karel Halml 

Třebomyslice jako 
každá vesnice…
Třebomyslice jako každá vesnice žijí svým 
životem, ale není jim jedno, co se v  obci 
děje. V obci se stále aktivně sportuje, hraje 
se fotbal, nohejbal, petangue, stolní tenis, 
zvláště teď v zimním období na sále v KD, 
a teď byla využita i ledová upravená plocha 
rybníku „Podkolářák“, kdy všechny věkové 
kategorie si po dlouhé době zase zabruslily. 
Pořád se po celý rok v Třebomyslicích něco 
děje. Chodí se na brigády na otop do hospo-
dy i do sálu a na různé akce, aby bylo v KD 
v  zimním období příjemně. Ale poslední 
měsíc v roce se v Třebomyslicích „finišuje“ 
a také se žije kulturou. 
Adventní náladu nám navodilo představe-
ní hradešického ochotnického divadelní-
ho spolku, který nám zahrál hru „S.R.O. 
s ručením omezeným“, kdy se zaplněný sál 
KD Třebomyslice velmi nasmál. Rozsvítili 
jsme tradičně vánoční stromek, zazpívali 
si společně s dětmi koledy, popili svařáček 
a v pohodě jsme se rozešli do svých domo-
vů. Obcí se prošel i sv. Mikuláš, anděl a čer-
ti, zatančili jsme si na tradičním hasičském 
bále. Naše děti z Třebomyslic i z Horažďo-

vické Lhoty nám zahrály krásnou pohádku 
„Ať žijí duchové“, kterou s  nimi nacvičily 
Maruška Makovcová a Michala Heřmano-
vá, za což jim patří velký dík. Obdivujeme 
naše děti, jak to krásně sehrály a pak nám 
ještě zazpívaly krásné koledy a  moderní 
písničky, kdy strhly celý sál ke společnému 
zpěvu. 
Scházíme se rovněž na Štědrý den večer 
po štědrovečerní večeři a nadílce u vánoč-
ního stromku na návsi. Z  rádia se linou 
vánoční koledy a nám se to moc líbí a bude 
to tradice. Ke konci roku 2014 k nám zaví-
tali i  břežanští ochotníci s  divadelní hrou 
„Tornádo“, kdy jsme se opět pěkně pobavili 
a zasmáli.
Silvestr jsme oslavili a  nový rok přivítali 
v hospůdce a na sále KD, kdy jsme si spo-
lečně všichni zatančili a moc pěkně se po-
bavili za půlnočního ohňostroje místních 
obyvatel. 1. ledna 2015 tradičním 3. roč-
níkem novoročního pochodu kolem Tře-
bomyslic jsme si pročistili hlavu, kdy jsme 
navštívili obec Velký Bor a  za společného 
setkání účastníků pochodu obyvatel Jete-
novic jsme byli mile přivítáni v hospůdce ve 
Velkém Boru. Zpáteční cestu jsme ukončili 
v  hospůdce v  Třebomyslicích, kde jsme se 
již tradičně na Nový rok opět setkali, po-
klábosili a  začali připravovat akce na rok 
2015, kterých snad nebude málo. Přejeme 
všem hodně štěstí, zdraví a  pohodu v  no-
vém roce.

kronikářka Božena Hošková

Knižní novinka 
z našeho regionu
Z HRADEŠIC DO VLADIVOSTOKU 
A ZPĚT – Z DENÍKU LEGIONÁŘE 

Autor válečných deníků z  let 1914–1920 
Karel Stuchl po absolvování učitelského 
ústavu se stal učitelem v  Hradešicích na 
Klatovsku. 
Deník Karla Stuchla z první světové války 
přináší pohled na ni takříkajíc zdola. Něko-
lik měsíců po vypuknutí první světové vál-
ky v roce 1914 byl dvaadvacetiletý vesnický 
učitel Karel Stuchl povolán do rakouské 
armády a poslán na válečné pole. Vrátil se 
až za šest a  půl roku. Odjel vlakem na jih 
do Rakouska a  po válečných střetnutích, 
nekonečných pochodech nebo přepravě 
vlakem přes dnešní Slovinsko, Chorvatsko, 

Proč na sušické 
gymnázium? 
Rok se zlomil a naši – náctiletí se opět do-
stávají do situace, kdy mají rozhodnout 
o  své budoucnosti. S  těmi budoucími je-
denáctiletými výrazně spolurozhodují ro-
diče, ti patnáctiletí mají trochu své před-
stavy a také své kamarády. A hodně záleží 
na tom, o čem a jak jsou oni i jejich rodiče 
informováni. Obecně se ví, že bez maturity 
to na vysokou a vyšší odbornou školu nejde 
a ani na trhu práce bez maturity moc pšen-
ka nekvete. Veškeré statistiky ukazují, že 
mezi nezaměstnanými na úřadech práce je 
jen minimum gymnazistů. I když absolven-
ti gymnázií nenastoupí k  dalšímu studiu, 
mají před ostatními vždy trochu náskok 
díky jisté jazykové vybavenosti, všeobec-
nému přehledu i  troše té logiky pobrané 
výcvikem v oné zbytečně obávané matema-
tice. I  proto se absolventi gymnázií snáze 
uchytí třeba v oblasti služeb, kde poptávka 
stále narůstá.
Sušické gymnázium bude pro školní rok 
2015/2016 opět otevírat 1 třídu osmileté-
ho a  1 třídu čtyřletého cyklu, každou po 
30  žácích. Pro přijímací řízení zvolilo for-
mu jednotných státních přijímacích zkou-
šek z Cermatu jako všechny ostatní střední 
školy s  maturitou v  Plzeňském kraji. Zo-
hledňovány budou i  výsledky prospěchu 
z minulého školního roku a v letošním po-
loletí, stejně jako úspěšnost v olympiádách 
vědomostního charakteru. Pro zájemce 
sušické gymnázium nabízí také přípravné 
kurzy ke zkouškám, a to: z českého jazyka 
12. 2. a  5. 3., z  matematiky 24. 2. a  10. 3. 
Přesný časový harmonogram a  informace 
k  přijímacímu řízení naleznete na webo-
vých stránkách gymnázia.
Pokud se se studiem začíná, je dobré mít na 
paměti cíl – totiž tu kýženou maturitu. Zde 
má sušické gymnázium velmi dobré skóre. 
Za celé čtyři roky, kdy probíhají povinné 
státní maturitní zkoušky, zadávané v  pí-
semné formě Cermatem, vždy všichni su-
šičtí maturanti uspěli s výjimkou jediného. 

Maďarsko, Slovensko, Polsko, Bělorusko, 
Ukrajinu, Rusko evropské i  asijské, Čínu 
a  opět Rusko, a  pak lodí přes Tichý oceán 
a Středozemní moře, se zastávkami ve vel-
kých asijských přístavech, dorazil přes Ter-
st znovu do své vlasti.
Kniha je k dostání v knihkupectví v Horaž-
ďovicích. 

Jana Kotrbová
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HISTORIE HORAŽĎOVICKÝCH DOMŮ
Úvod
Horažďovice jako město vzniklo ve druhé 
polovině 13. století na místě starší zástav-
by. Unikátní je zmínka o  lámání příkopů 
kolem nově hrazeného města z roku 1279. 
Král Václav II. potvrdil v roce 1293 měs-
tu znak. Současně s  výstavbou kostela, 
městských hradeb, bran a  městského hra-
du byla vytyčena parcelace jednotlivých 
domů a ulic. Domy, původně dřevěné, byly 
postupně nahrazovány kamennými s vyso-
kými štíty směřující do ulic. Mezi prvními 
obyvateli se vyskytují taková jména jako 
Goclin, Rapoto, Velek, Zdeslav či Heřman. 
Nejstarší obyvatelé tedy byli Němci i Češi. 

V  nejstarší městské knize Horažďovic tzv. 
Liber memorabilium, z let 1370–1599 jsou 
uváděny první prodeje domů. Tyto zápisy 
však nemají posloupnost a nelze je bezpeč-
ně přiřadit k současným stojícím objektům. 
Například v roce 1434 prodává Jan řečený 
Hrb dům svůj Váchovi řečenému Bruk, 
ležící mezi domem Janovcovým a  domem 
Třieskovým. Takto byla upřesňována lo-
kalita domů až do zavedení číslování v roce 
1778. Souvisle lze majitele jednotlivých sta-
veb doložit od roku 1622, předchozí měst-
ské knihy shořely při vypálení města v roce 
1619. Z  doby před tímto datem se tak za-

choval pouze zlomek písemností. Městské 
knihy mapující jednotlivé majitele domů 
zahrnují pouze město a předměstí, tedy zá-
stavbu před a za hradbami. Zářečí podléha-
lo vrchnosti a náleželo tak do gruntovních 
knih uložených u velkostatku Horažďovice 
(SOA Klatovy, uložení Klášter u Nepomu-
ka). U  pomístních názvů se nejstarší po-
jmenování ulic zachovalo u  ulice Trhové, 
ta se nazývala dobytčím trhem, další ulice 
dostali pojmenování až v 19. století. Dnešní 
ulice Strakonická se v 17. a první polovině 
18. století nazývala ulicí Koželužskou, poz-
ději Poštovskou, protože v  dnešním domě 
firmy Kovaltos byla zřízena pošta. Lokalita 
Husovo náměstí a  ulice směřující ke kapli 
sv. Vojtěcha se nazývala „Na schůně“. Zde, 
až k řece bývala hospodářská zázemí (dvo-

To znamená, že je škola schopna své žáky 
k maturitě dobře připravit. 
Je škoda, že se v poslední době na sušickém 
gymnáziu setkáváme se studenty z Horažďo-
vicka poněkud vzácněji. Často se v této sou-
vislosti argumentuje možnostmi dopravního 
spojení ve srovnání se spoji do Strakonic. 
Přihlédne-li se však k tomu, že na tamějších 
středních školách bývají časté tzv. ranní nul-
té hodiny a  téměř pravidelné vyučování do 
čtvrté hodiny odpolední, nelze mluvit o žád-
né úspoře času. Ale to už je na osobní úvaze 
jednotlivých žáků a jejich rodičů.
Pokud se uchazeči o  gymnaziální studi-
um rozhodnou pro Gymnázium v  Sušici, 
budou vítáni. A  komorní, téměř rodinné 
prostředí menší školy jim může nabídnout 
nejen kvalitní studijní cestu, ale i  řadu 
vzrušujících zážitků a zkušeností z aktivit, 
které studenti rádi: sportovní kurzy, exkur-
ze, studentské divadlo, robotika, muzika… 
jak se kdo čeho chopí.

Božena Bůžková

Regionální informační 
centrum Prácheňska 
a cestovní kancelář 
Ciao… aktuálně
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY 
V HORAŽĎOVICÍCH
Rádi bychom se s vámi vrátili do předvánoč-
ního času a  zavzpomínali na jednu z  mno-
ha krásných adventních akcí. Ve středu 
10.  prosince jsme se v  hojném počtu před 
6. hodinou večerní sešli před kinem Otava 
u  vánočního stromku, abychom se zastavi-
li v  tom předvánočním shonu a  společně si 
zazpívali. Naše informační centrum ve spo-

lupráci s Městem Horažďovice a především 
s  Regionálním deníkem uspořádalo akci 
Česko zpívá koledy. Na začátku všechny 
mile přivítal pan starosta Ing. Michael For-
man a  popřál všem krásné vánoční svátky. 
Zaznělo celkem 6 těch nejznámějších koled, 
a to: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus 
Pán, Půjdem spolu do Betléma, Den pře-
slavný jest k  nám přišel, Pásli ovce Valaši 
a Vánoce, Vánoce přicházejí. Tato setkání se 
konají po celé republice a lidé úderem šesté 
hodiny zpívají koledy, které hrají právě v tu 
chvíli i v Českém rozhlase.
Rádi bychom ještě jednou touto cestou 
poděkovali malým i  větším zpěváčkům 
z horažďovických dětských sborů Poupata 
a Kvítek a také pěveckému spolku Prácheň, 
kteří nám pomohli vás všechny ostatní 
rozezpívat. A  samozřejmě děkujeme také 
všem, kteří nám pomohli tuto akci uspořá-
dat. V Horažďovicích se toto setkání a zpí-
vání uskutečnilo poprvé, ale doufáme, že se 
z něj stane příjemná tradice.
Za Regionální informační centrum 
Prácheňska

Vladimíra Šlechtová

Hlubinné úložiště 
PRO RADIOAKTIVNÍ ODPADY V ČR, TAK 
JAK SE NAVRHOVÁNO, JE ZAŘÍZENÍ 
S NEBEZPEČNÝMI RADIOAKTIVNÍMI 
MATERIÁLY NA DESÍTKY TISÍC LET. 
Začínám pochybovat o tom, že je nutné bu-
dovat tak veliké a  nebezpečné „skladiště“, 
jak ho navrhují pracovníci Správy úložišť 
radioaktivních odpadů – SÚRAO. A jak ho 
popisují v technické zprávě.
V  této „Zprávě“ jsou uváděny i  předpoklá-
dané plochy pro jednotlivé součásti stavby:
– cca 306 hektarů hlubinného skladu, i když 

může být ta plocha prý o něco menší, ale i až 
skoro 2× větší (poznámka 306 hektarů je 
cca 450 chanovických fotbalových hřišť) 
– cca 29,5 hektarů povrchového areálu hlu-
binného úložiště
– dvě nová komunikační silniční napojení
– jedno nové železniční napojení
– další dva objekty mimo areál, cca každý 
do 100 m2 pro důlní větrání, opět spolu se 
samostatnými komunikačními napojeními
– nové napojení do stávajících vodotečí pro 
stálé odvádění podzemních vod z úložiště
– případné další potřebné úpravy a skládky 
v okolní krajině 
– a samozřejmě dlouhodobé důlní a staveb-
ní činnosti s velkými objemy materiálů
Stále postrádám jasnou koncepci a  neza-
pomínejme na budoucnost a na poskytnutí 
možnosti našim potomkům současné roz-
hodnutí o skladování změnit. Mysleme a ne-
zapomínejme na: 
– všeobecný dialog – společné otevřené hle-
dání řešení bez osobních vlivů 
– rovnost zúčastněných – dbát rovných práv 
a možností každé obce a každé instituce
– kontrolu veškerých činností – naprostá 
otevřenost při všech činnostech, veřejné po-
skytování informací, prověřování veškerých 
námitek a nových možností
– odpovědnost pro další generace – ať naši 
potomci mají možnost změnit naše rozhod-
nutí a činy. Jak vypadala energetika před sto 
lety? A  kam ji přivede vývoj za dalších sto 
let? 
Tyto čtyři body mi při současném jednání 
SÚRAO chybí.
Dále nelze zapomínat, že při zpracovávání 
jaderných materiálů hrozí především chy-
bující lidský faktor při všech činnostech, 
historická neznalost jaderné problematiky, 
co se bude odehrávat v  budoucnu, teroris-
tický útok na zařízení či havárie jakéhokoli 
druhu, při skladování posuny v  zemské 
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ry) měšťanů, kteří měli svůj dům v  centru 
a kde nebylo možné ve větším chovat doby-
tek. U domovních pojmenování je nejstarší 
název „U Modré hvězdy“ zmiňována již 
v  roce 1682, původně hospoda Jirkovská. 
(Objekt v  nedávné době přejmenován na 
hotel Prácheň). Oproti tomu, pojmenování 
domu „U Bílé růže“ je zmiňováno až v roce 
1830. Obyvatelé, kteří se do Horažďovic 
stěhovali, pocházeli často z  velkých dálek. 
V roce 1555 se přistěhoval Jiřík řezáč z Pa-
sova, 1676 Mikuláš Temple, papírník z War-
tenfelsu v Německu, Jiří Sautter v roce 1678 
ze Švábského Hallu v  Německu, dále Jiří 
Alter z  Głogówa v  Polsku či Petr Andreati 
z  Mendrisia ve Švýcarsku. Nově příchozí, 
museli ukázat na radnici tzv. list zachovací, 
tedy doklad, že pochází z lože manželského, 
že nebyli trestáni a že nejsou nikde dlužni. 
Zároveň museli do jednoho roku zakoupit 

ve městě dům. Tito noví obyvatelé, ale přišli 
většinou na základě potřeb vrchnosti jako 
například u  Mikuláše Temple, který pro 
hraběte Šternberka vyráběl papír v  dneš-
ním Rosenauerově mlýně. Historie domů 
byla zvolena pro svoji časovou náročnost 
pouze pro období let 1600–1800, tedy do 
číslování domů. Objem prodejů domů či jen 
výměny se v  těchto letech pohybuje okolo 
počtu 1330 jednotlivých transakcí. Bohužel 
majitelé domů si nedělali příliš hlavu se zá-
pisem do městských knih, pokud přecházel 
dům z otce na syna. Ve třech generacích tak 
není k domu například jediný zápis. Stejně 
tak, pokud přešel v  rámci rodiny dům na 
dceru, ta se vdala a jako majitel domu je uve-
den pouze manžel, pochopitelně tedy jiné 
příjmení. Písař tak takový převod nezazna-
mená a vystává otázka proč je zde jiný maji-
tel. Podobně se většinou nezaznamenávaly 

trhy v případě židovských obyvatel. Ti měli 
samostatnou trhovou knihu až roku 1770 
dle matriky. Z  lokací záznamů vyplývá, že 
například za kostelem stávala škola, masné 
krámy od roku 1622 jsou stále na stejném 
místě, byť dnešní pochází až z  roku 1856. 
Před špalíčkem na náměstí stávaly chleb-
né krámy a obecní kaplanka. V prostorách 
obecního dvora na předměstí byl obecní 
špitál, zrušený v  roce 1791 a  prodán obcí 
Josefovi Schollerovi mladšímu. Z  měst-
ských bran stávaly původně jen dvě, Praž-
ská a  Dolejší. Brána Klášterská (u  budovy 
polcie) vznikla až proražením městských 
hradeb v polovině 18. století. 
V  příštím čísle HO – historie domů započne 
dnes zámeckými budovami na náměstí (cuk-
rárna) a přilehlý dům čp. 12 (květinářství)

MgA. Jindřich Šlechta

kůře, praskliny ve skalním masívu a  mož-
nost průsaku vod, atd.
Pozor, jedná se o  období skladování mini-
málně sto tisíc roků, dle odborných odha-
dů!!
V  oficiální „Zprávě“ předložené Správou 
úložišť radioaktivních odpadů se například 
uvádí: 
– hrozí zdravotní a  bezpečností rizika pro 
obyvatelstvo (nutno dále vyhodnocovat) 
– hrozí ztráta tržní hodnoty objektů a  po-
zemků v oblasti okruhu minimálně 10 km
– hrozí snížení poptávky po zemědělských 
a lesnických produktech z oblasti 
– hrozí riziko poklesu podzemních vod a zá-
nik místních zdrojů pitné vody
– hrozí negativní vlivy na životní prostředí 
a krajinný ráz území a okolí
– hrozí velké negativní vlivy na zachování 
a rozvoj rekreačních aktivit v území a okolí
– hrozí cílené vylidnění některé menší vesni-
ce poblíž úložiště
– atd.
Kdo zaručí, při současné úrovni poznání 
v oboru geologie a technických věd, že pod-
zemní vrstvy pro hlubinné úložiště budou 
dlouhodobě stabilní? Pojem konečné úloži-
ště je něco, co lze těžko
garantovat. Z etického hlediska je odmítán 
vývoz jaderného odpadu do jiných zemí. 
Uvažujte o  alternativě předávaného správ-
covství, spočívající ve skladování jaderného 
odpadu 
ve skladu, který je průběžně monitorován 
a udržován. Odpovědnost za provoz skladu 
by byla předávána z  generace na generaci. 
Způsob skladování by měl počítat s  mož-
ností vyzvednutí odpadu a jeho případného 
„přebalení“ do nových nádob či nově pozna-
ného využití „odpadů“ – možnost přepraco-
vání radioaktivních materiálů.
Ukládání a skladování radioaktivních odpa-

dů je problém celonárodní. Proto nad ním 
nelze uvažovat jako nad lokální záležitostí. 
Měnící se vlády a další kompetentní institu-
ce stále nestanovily jasné a přesné postupy 
pro vytvoření úložiště, včetně prvotních 
a  přípravných kroků. Posledních dvanáct 
roků se pohybujeme v kruhu. Techničtí od-
borníci navrhují řešení, ale vládní a politické 
orgány přešlapují na místě a nechtějí udělat 
demokratický krok k  občanům a  jejich sa-
mosprávám. 
Hovoří se o  možných kompenzacích pro 
lokality, které budou souhlasit s průzkumy. 
Nabízené finanční vypořádání však zavání 
kupčením. Měl by být předložen komplexní 
materiál solidárních republikových dlouho-
dobých podpor pro dotčené území. Doda-
tečně nabízené státní příspěvky obcím za 
souhlas s průzkumnými pracemi beru jako 
nesystematické. Po letech dohadů jsou na-
bízeny jednotlivým obcím statisíce či někde 
miliony za schválení souhlasu k  průzku-
mům. Když to nebude stačit, tak stát něco 
„přihodí“. 
Jeden vrcholný politik mi k jednání o úložišti 
řekl: „Co blbnete, řekněte si o co nejvíce pe-
něz, vždyť zahájení provozu se stejně nedo-
žijete, vždyť to bude až po roce 2050.“ Tím 
mne dost urazil, už tím, že mne již pohřbí-
vá. Ale hlavně, my lidé na venkově neplá-
nujme jen na 4 roky volebního období. My 
myslíme na naše potomky. Když například 
sázíme nyní les, tak víme, že ho nebudeme 
těžit. A víme, že za 100 let dřevo využijí naši 
potomci a  opět po vytěžení vysázejí další 
stromky pro další generace.“
Pan ředitel SÚRAO Slovák při nedávném 
setkání v  Chanovicích nazval představitele 
obcí „partnery“, což považuji za výsměch. 
Dle ředitele Slováka prý máme přeci zákon-
nou možnost se o sporné postoje se státními 
institucemi soudit, toto má být partner-

ství?????
Na prvních stranách internetového portálu 
SÚRAO je uvedeno, že „Obce se dobrovolně 
účastní výběru vhodné lokality“. Obě tato 
prohlášení považuji za nepravdivá.
Byla ustanovena tzv. „Pracovní skupina 
pro dialog“. Jedná se však pouze o diskusní 
uskupení bez možnosti cokoliv změnit. Pro-
to ji chápu jako další zastírací manévrovací 
počin SÚRAO.
Po průzkumech mohou obce prý úložiště 
odmítnout. Představitelé samospráv jsou 
zvyklí pečlivě hospodařit a každá koruna se 
před vydáním několikrát obrátí. A na druhé 
straně se na venkově jedná na rovinu, tak 
proč brát nyní od státu peníze, když bychom 
potom odmítali úložiště. Určitě nelze nevi-
dět, že nabízené částky jsou mnohonásobně 
menší než například jednotlivé roční odmě-
ny čelních představitelů polostátních ener-
getických firem. 
Finanční náhrady považuji za velmi iluzor-
ní. Dokud bude potřeba venkovského ob-
čana finančně několikanásobně podhodno-
cována oproti občanům větších měst, nelze 
čekat důvěru venkova. Daně platíme všichni 
stejné, proto nechápu při daňovém přeroz-
dělování stále tak velký rozdíl. 
Ministerstvem životního prostředí byla vy-
dána „Rozhodnutí o  stanovení průzkum-
ných území pro možnost vybudování pod-
zemního úložiště vyhořelého jaderného 
paliva a  ostatních radioaktivních odpadů“. 
Termín vydání rozhodnutí se „náhodou“ 
trefil do poloviny října, kdy bylo těsně po 
komunálních volbách. A v dotčených obcích 
ještě nebyla ustanovena nová zastupitelstva 
a zvoleni noví starostové. Termín pro mož-
nost odvolání 15 dnů. Ale i za toto načasová-
ní, dle ředitele Slováka, si mohou obce samy 
– neměly se zdlouhavě zaobírat námitkami 
k zahájení řízení o rozhodnutí. 
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Společnost SUNHILL Best of Cotton s. r. o. 
Horažďovice

hledá 

šičky (taftařky) 
pro výrobu koupelnových předložek. 

Nabízíme dobré finanční ohodnocení a pracovní poměr 

na dobu neurčitou. Nástup možný ihned. 

Strukturovaný životopis posílejte na info@sunhill-cotton.

cz, nebo na adresu SUNHILL Best od Cotton s.r.o., 

Podbranská 57, 341 01 Horažďovice
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Není možné jiné řešení? Proč představitelé 
států Evropské unie ve spolupráci s dalšími 
státy Evropy nehledají společné řešení pro 
tento energeticky zásadní problém? Proč 
nelze společně hledat území, které není 
osídlené a  je u  něj předpoklad, že i  nadále 
nebude. Vím, že existují současné platné 
mezinárodní dohody. Ale myslím si, že toto 
je jedno ze zásadních témat pro jednání. 
Zvláště, když vidím, jak se europoslanci pi-
tvají mnohdy ve zbytečnostech.
A  co nové technologie na budoucí využití 
současných „odpadů“? Vždyť nám odbor-
níci tvrdí, že nynější vyhořelý materiál je 
energeticky využitý jen na několik procent. 
Vzpomeňme stáří jaderných technologií. 
Proč tedy nenávratně zakopávat ještě zřej-
mě využitelný materiál?
Hledání úložiště je významný společenský 
úkol a  těm, kteří ponesou budoucí břímě, 
musí být jasně dáváno najevo, že si jich 
společnost za jejich přístup váží a  ctí jejich 
vstřícnost. Bohužel jednání řady institucí 
mne nepřesvědčilo, že je s dotčenými obce-
mi jednáno na rovinu. 

Petr Klásek, toho času starosta obce
Chanovice, v lednu 2015

Počasí na Horažďovicku 

v roce 2014
Kdybych měl říci o  loňském počasí to nej-
zajímavější jednou větou, tak: rok rekordně 
teplý a  velké sucho v  jeho první polovině. 
Jistě uznáte, že tohle stojí za podrobnější 
vysvětlení. Jaké tedy bylo počasí v minulém 
roce u nás na Horažďovicku?
I. Průběh počasí
Zima (teplá a suchá)
Rok začal velmi mírně – bez sněhu, ani 
v  noci nemrzlo, přes den teploty šplha-
ly i  k  10°C (9. 1. dokonce 12,8 °C). Mráz 
−8  °C z  13. 1. byl jen výjimkou. Jinak se 
teploty držely pár stupňů nad nulou a tepr-
ve závěr ledna přinesl trochu sněhu (4 cm) 
a slabý celodenní mráz. Po několika dnech 
února sníh zmizel, neboť odpolední teploty 

se zase blížily k 10 °C, byť s ranními mrazí-
ky. A tak to šlo až do konce února. V sobotu 
15. 2. ukázal teploměr díky alpskému fénu 
až 14°C. Za celý únor nespadla prakticky 
ani vločka sněhu, ani kapka deště!
Jaro (velmi teplé a suché)
Březen pokračoval s  teplotami kolem 
10 °C, od 8. do 14. 3. vládlo krásné slunné 
počasí. Ranní mrazíky, ale denní teploty 
přes 15°C. Pak trochu deště a slabé ochla-
zení. Ale první jarní den se předvedl tep-
lotou 23  °C! Trochu tolik potřebné vláhy 
(21 mm), která přišla ke konci března, su-
cho neřešilo. Pak zase slunné počasí, teplo-
ty i přes 20°C. Od 8. 4. se trochu ochladilo, 
obden pár kapek deště, 14. 4. i první jarní 
bouřka. V  půli dubna (17. a  18. 4.) důvěři-
vým pěstitelům ještě mráz (−4 °C) spálil 
pelargónie, ale dál se teploty držely kolem 
20 °C s občasným náznakem deště či bouř-
ky. Až 1. máje zahřměla bouřka (18 mm 
i  s  krupkami). A  dál celkem teplo, sucho, 
sem tam trochu deště. Teprve 17.–18. 5. 
víc zapršelo (23 mm) a pak už teploty ata-
kovaly třicítku. Pár hromů 26. 5. přineslo 
konečně v následujících třech dnech vláhu 
(celkem 46 mm) tolik potřebnou!
Léto (spíš chladné, s bouřkovými lijáky)
Červen začal letním počasím, brzy teploty 
až tropické (9.–11. 6. přes 33 °C). V polovi-
ně měsíce vedra opadla, letní počasí kolem 
25 °C, ale déšť skoro žádný – a zase sucho! 
Začátkem července opět teploty kolem 
30  °C, které ukončila 8. 7. polední bouřka 
s  následným deštěm až do rána: naprše-
lo 50 mm! (Během pár hodin dvakrát víc 
než za celý červen!). Následovalo krátké 
ochlazení, ale letní počasí se brzy vrátilo. 
Další vydatný déšť přinesla i večerní bouř-
ka v  pondělí 21. 7. (31 mm). Následující 
bouřky koncem měsíce už mnoho vláhy 
nedaly. Srpen pokračoval v  bouřkovém 
počasí, v  druhé dekádě se ochladilo, tep-
loty už nepřekročily 20°C. Koncem měsíce 
(26.–27.  8.) ještě vydatně zapršelo (cel-
kem 29  mm) a  poslední den srpna dalších 
23 mm. Teprve teď bylo možno říci, že su-
cho provázející tento rok pominulo.

Podzim (teplý, zpočátku deštivý)
Září začalo deštivě, ale letní dny i s bouřka-
mi se ještě na pár dnů vrátily. Po nich už se 
ochladilo k 15°C. Po bouřce z 8. 9. (23 mm), 
přišly další vydatné deště (11.–14. 9.: 
46 mm). Od poloviny září se počasí ustálilo 
na teplotách kolem 20°C. V  sobotu 20.  9. 
ještě trochu zabouřilo a  koncem měsíce 
pak vykouklo babí léto. Stále teplo (10. 10. 
ještě 22 °C). Potom teploty začaly pomalu 
klesat, občas trochu deště. I v listopadu se 
teploty držely až k  10°C, zapršelo teprve 
18. a 19. 11. (17 mm). V závěru měsíce tep-
loměr postupně klesal k nule, ale mrazu ani 
sněhu jsme se ještě nedočkali.
Zima (do Vánoc velmi teplá a  suchá, pak 
mráz a sníh)
Také v prosinci se teploty držely nad nulou, 
první „podzimní“ mrazík přišel až v  noci 
na 9. 12. (−3 °C) a ještě druhý den (−6 °C) 
– a pak se zase vrátil „podzim“ s teplotami 
k  10  °C (18.–19.  12. dokonce 12 °C). Tep-
lá zima budila pozornost: noviny přinesly 
dokonce fotku kvetoucích sakur z  Č. Bu-
dějovic). Ještě o Štědrém večeru bylo 9 °C. 
Až po Vánocích uhodila zima: ráno –10 °C, 
přes den mráz –5°C, občas sníh. Na Silves-
tra ho bylo 9 cm. K radosti dětí přišla zima, 
na kterou jsme už skoro zapomněli. 

(dokončení v příštím čísle)

Dno rybníka Žebrák mělo na konci června 
vzhled pouště (foto J.Wagner)
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INSTALATÉR – TOPENÁŘ 
Martin Bůžek

Provádíme:  

• montáže ústředního vytápění
• rozvody vody a kanalizace
• opravy a úpravy veškerých stávajících rozvodů
• kompletní rekonstrukce bytových jader atd.
Horažďovice

e-mail: martin.b41@volny.cz, tel.: 724 806 207

������� ���	
���� �� �
��	�

������ � ���������

���	
�����  ���! �"�#�	�

$�%���
����"& '( �������) �
*�! ����
+�� ���	�
�� ,- .��/�!�� 0' 12	��3) *"������ �
��45
��	6
�
) '7��	�

$�
4�����"& ���2� � 8#����	��) ����"��	�! �"�6
���) �
9�	�! 7��4
���) +��
+����
+�) ��#���
+�)
�:+����
+�) ���2� ���
�! 8#��� � ;< �=>
�
7
$��*���& �,, � ���+������� ?����) �����
� ��
@6>
@ �������
�� +�
��#�
+��) ����
���	� +� 'A,) �
����
�= �=��� �
�
���!

'��7��7�
���= 4��
�
��+ ��+��/�� �� �6����&
BCDEFGHIJKHELMNOP) �
 �%�����7����7& Q8#���R
SSSTUVWXYTZ[

Společnost OVAG s. r. o.
zabývající se textilní výrobou 

se sídlem v Horažďovicích Předměstí,
hledá pracovníka na pozici

MECHANIK ŠICÍCH STROJŮ  ÚDRŽBÁŘ
Vyučení v oboru není podmínkou, pracovníka zaučíme
nástup ihned

Popis činnosti:
opravy šicích strojů
jednoduché údržbářské práce
příprava látek na výrobu

Požadavky:
manuální zručnost  
preciznost při práci s jemnou mechanikou
ochota učit se
zodpovědnost

Nabízíme:
práci na plný úvazek
Zajímavé platové ohodnocení
Stabilní perspektivní zaměstnání
Jednosměnný provoz

Životopis zašlete na: zkolacek@ovag.cz 
nebo volejte na 777 331 336

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

JSTE PODNIKAVÍ? MÁTE OBCHODNÍHO DUCHA?

ZAJÍMAJÍ VÁS REALITY, NEMÁTE VŠAK PRAXI?

——————— VŠE VÁS NAUČÍME! ——————— 

Přijmeme schopného člověka na pozici realitní
makléř do pobočky Horažďovice. 

         S námi budete mít kliku!
RK KLIKA s. r. o. | Blatenská 311 | Horažďovice | Tel.: 777 248 383 | E: info@rkklika.cz

realitní kancelář

Studio pro zdraví – Katovice
Nabízí:

MOKROU PEDIKÚRU na vynikající cenu 155,–
Hledá:

spolehlivou, pracovitou, poctivou MASÉRKU, 
na občasnou výpomoc. 

775 250 176

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

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

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

ZÁMEČNÍKA 
s platným svářečským průkazem na CO

2
. 

Telefon 376 512 538, 602 325 927.
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Dopravíme Vás nejen k léka�i ale kamkoliv a hlavn� kdy pot�ebujete. 

Doprava osobním automobilem. Zajiš�ujeme dopravu do všech zdravotních, 

lé�ebních za������	 �
 ���
����
��	 �
���� �� ������
Znalost všech specializovaných pracoviš� v Klatovech, Plzni, Písku, Praze, 
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Ú�ady, pošta, lékárna, návšt�vy blízkých, kade�nictví, výlety, nemocnice, 
Plavecký stadion, svatby, plesy,  

 divadla a jiné kulturní a spole'enské akce, 
letišt�, nákupy a jiné. 

Ujel Vám snad vlak (i autobus? Selhalo Vám vlastní vozidlo? 

Nep)íznivé po(así? 

                  STA*Í ZAVOLAT          

+,-./01 2, -3/e stát pro Vás normální. 

Nabízíme p4ízn567 89:; <= >9?9@=:58A7 B=C?D6E. Nejsme TAXI . 

FGH9B:I6A; J B9: <49B :I6K>Evou léka4e nebo zdravotnického za4ízení Li na 

H5:I CMN>OP

607 810 222   
QRSTSUVWX YZRS[\]T ^V_X` a bScXd[`efS ghij kSR]lmovice 

miroslavdudek@seznam.cz 

(za Rumpoldem)

tel: 

mobil: 
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AKCE
KINO OTAVA

6. 2. pátek 7. 2. sobota  20.00
INTIMITY

ČR – Sedm příběhů lásky, které vzájemně pro-
línají. Romantický film do 12 let nevhodný. 
Vstupné 95 Kč. 

13. 2. pátek 14. 2. sobota 20.00
JE NÁM SPOLU DOBŘE 

ČR – Hlavní hrdina – Čech zakládá v jednom 
čínském městě studia bohemistiky. Příběh 
z běžného života v nejlidnatější zemi. Vstup-
né 95 Kč.

20. 2. pátek 21. 2. sobota  20.00
MODELKY S. R. O.

ČR – Dvě nějdejší kamarádky, teď nesmiři-
telné rivalky, ikony českého módního světa. 
Zakopou na „stará kolena“ válečnou sekeru? 
Komedie do 12 let nevhodná. Vstupné 95 Kč. 

27. 2. pátek 28. 2. sobota  20.00
ŠŤASTNÁ 

ČR – Život a láska se zahrát nedají, ty se musí 
prožít. Romantický film režisérky Evy Toulo-
vé. Vstupné 95 Kč. 

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

6. 2. pátek 17.00 
O ZLÉ KOZE 

13. 2. pátek 17.00
O ZLÉ PRINCEZNĚ

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

16. 2. pondělí  9.00–12.00  13.30–17.00
PRODEJ ZNÁMEK NA KOMUNÁLNÍ 
ODPAD PRO PODNIKATELE

OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska (tel. 376 512 237)
pondělí, úterý, středa 8.00–12.00
kino Otava Horažďovice (tel. 376 511 890)
čtvrtek, pátek, sobota 16.00–20.00
příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek

KNIHOVNA
1. 2.  
VYHLÁŠENÍ SOUTĚŽE SBÍREJ 
SAMOLEPKY 2015

(pro děti do 15ti let), podrobnosti v knihovně, 
na vývěsce knihovny a na www.knihovna.ho-
razdovice.cz

2. 2.  Oblastní charita HD (4. patro) 9.00
BADUAN JIN 

– série cviků podle starých Číňanů

3. 2.  sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 

1. přednáška na téma „Dějiny oděvní kultury II.“

4. 2.  Oblastní charita HD (4. patro) 14.00
LÉKY A ZDRAVÍ 

– přednáška Mgr. Václava Jáchima

7. 2.  sál knihovny 10.00–17.00 
KURZ REIKI I. 

– v  kurzu se naučíte prakticky používat uni-

KULTURNÍ DŮM
6. 2. pátek  20.00
KŘESŤANSKÝ PLES

K  tanci a  poslechu hraje Experiment. Před-
prodej vstupenek u  paní Šaškové v  prodejně 
„Drogerie, papírnictví“ vedle kulturního 
domu, tel. 739 140 174. 

7. 2. sobota 19.30
KATEŘINA TUČKOVÁ: 

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

Premiéru divadelního představení uvádí Ty-
játr Horažďovice. Režie: Karel Šťastný. Před-
prodej vstupenek od 26.ledna v kanceláři kul-
turního střediska a v kině Otava dle otevírací 
doby předprodeje.

9. 2. pondělí 19.30
KATEŘINA TUČKOVÁ: 

ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ

Repríza divadelního představení. Předprodej 
vstupenek dle rozpisu otevírací doby. 

13.2. pátek 20.00
18. PLES ŠKROBAŘŮ 

K  tanci a  poslechu hraje The Party Band Pra-
ha, host večera Elvis Presley revival band, 
předtančení, míchané nápoje, bohatá tombola. 
Předprodej vstupenek v  Lyckeby Culinar u  sl. 
Bechynské, tel. 376 532 244 nebo 724 609 717.

16. 2. pondělí – 17. 2. úterý 
PRODEJNÍ TRH

18. 2. středa  19.30
ZORA KOSTKOVÁ: Z LOUŽE POD OKAP

Už od pradávna se šidilo, kradlo, podvádělo, 
uplácelo... a není tomu jinak ani dnes. Kome-
die se skvělým hereckým obsazením. Před-
platné skupiny A/1. Zbylé vstupenky v  před-
prodeji kina Otava a v KD před představením.

20. 2. pátek 20.00
MATURITNÍ PLES

Pořádá SŠ Blatná. Hraje Good Company Písek. 

22. 2. neděle  15.00
PLES SENIORŮ, ANEB POSEZENÍ 
S PÍSNIČKOU VE SVÁTEČNÍM

K  tanci a  poslechu hraje DOUBRAVANKA. 
Rezervace a  prodej vstupenek v  kině Otava, 
tel. 376 511 890, čt–so od 16.00 do 20.00.

25. 2. středa  10.00
ŠUPINKA VODNÍKA ŠTÍSTKA

Divadelní pohádka pro MŠ a 1.–3. třídu ZŠ.

27. 2. pátek 19.30
DANA LAURENTOVÁ: 

BOUŘKA NA OBZORU

Uvádí Tyjátr Horažďovice v režii Andrey Hla-
váčové.

28. 2. sobota  19.30
DANA LAURENTOVÁ: 

BOUŘKA NA OBZORU

Opakování divadelní komedie.

1. 3. neděle  14.00
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL

Změna programu vyhrazena

verzální životní energii. Informace a  přihláš-
ky: Radka Barborková, tel. 603 829 851.

8. 2.  sál knihovny 10.00–17.00
KURZ REIKI II. 

(Nutné mít Reiki I.) 

11. 2.  Obl. charita HD (jídelna v přízemí) 14.00
TECHNICKÉ SKVOSTY ŠUMAVY

17. 2.  sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU

2. přednáška na téma „Dějiny oděvní kultury II.“

18. 2.   sál knihovny 10.00
KOUZLENÍ S PAPÍREM 

– skládání krabiček origami způsobem s Hele-
nou Poustkovou

23. 2.  sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ 

– kvízy, testy a  praktické ukázky trénování 
paměti

DIAKONIE ZÁPAD 

Nejen středy patří Havlíčkovce  

4. 2.  17.00
BESEDA NA TÉMA:  
ZMĚNA ŽIVOTNÍHO STYLU – STRAVA, 
POHYB, ZMĚNA MYŠLENÍ

Chcete změnit svůj život a  nevíte – jak na 
to, kde začít… inspiraci vám přinese vítězka 
celostátní soutěže o  zdravém životním stylu 
Eva Doubková.

11. 2.  17.00
UMÍTE ZACHÁZET S PENĚZI? 

Dozvíte se, jak se správně postarat o  jejich 
správné a  hlavně účelné využití a  zajištění. 
Budete mít možnost diskutovat nad vaší ak-
tuální finanční situací. Odpovídat vám bude 
konzultant Ing. Bc. Pavla Králová a regionál-
ní ředitel Vít Král. 

25. 2.  17.00
BESEDA NA TÉMA: ZMĚNA 
ŽIVOTNÍHO STYLU V KAŽDÉM VĚKU

Přemýšlíte nad změnou stravy, pohybu, my-
šlení a  nevíte – jak na to, kde začít… odpoví 
vám vítězka celostátní soutěže o zdravém ži-
votním stylu Eva Doubková.

AKCE V OKOLÍ

14. 2. sobota  Svéradice 13.30
STAROČESKÝ MASOPUST

Průvod masek jako tradičně vyjde ve 13.30 
hodin od zadního vchodu kulturního domu, 
obejde náves a  před Obecním úřadem požádá 
starostu o  povolení k  zahájení masopustního 
veselí. Pak budou následovat návštěvy jednot-
livých domů a  poté závěrečné večerní a  noční 
posezení v místní hospodě.

14. 2. sobota KD Velké Hydčice 20.00
HASIČSKÝ BÁL SDH VELKÉ HYDČICE

Hraje skupina MELODION. Bohatá tombola! 


