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Z RADNICE 

Vážení spoluobčané, 
zastupitelstvo města na svém zasedání dne 
2. 4. 2015 schválilo zastavení rekonstruk-
ce náměstí ve stávající podobě a  současně 
s  tímto schválilo také změnu vzhledu ná-
městí. Nový vzhled náměstí vychází z návr-
hu, který byl v  roce 2006 odměněn cenou 
Společnosti Petra Parléře za přínos k rozvoji 
architektury měst a  který byl později, po 
veřejných diskuzích, upraven a v roce 2010 
také schválen tehdejším zastupitelstvem. 
Současná nová podoba náměstí byla ještě 
upravena, zejména značným zvýšením po-
čtu stromů. Plocha náměstí je nově rozděle-
na na dopravní a klidovou část, kde klidová 
(západní část) je doplněna parčíkem vzrost-
lých stromů a  altánem pro kryté sezení. 
Obvod náměstí lemují rozšířené chodníky, 
které značně zvýší možnosti obchodníků 
využít tuto plochu pro prezentaci svého zbo-
ží. Chodník je stíněn stromořadím hlohů, 
které vytváří příjemné prostředí pro naku-
pující. Obrázky, které prezentují, jak bude 
náměstí vypadat, jsou umístěny na webo-
vých stránkách města a za okny městského 
úřadu. Jak bude nyní vypadat další postup 
při rekonstrukci náměstí? Nejprve bude 
provedena revize dokončených prací, tyto 
budou zaplaceny a bude ukončena smlouva 
se stávajícím dodavatelem stavby. Současně 
bude připravována nová dokumentace pro 
územní rozhodnutí, která bude řešit všech-
ny nedostatky zjištěné při probíhající stavbě 
a samozřejmě také nové uspořádání komu-
nikací, či další doplňující detaily. V  tomto 
případě bude, z  velké míry, použita doku-
mentace, která byla již dotčenými státními 
orgány schválena v  roce 2010. Dále bude 
připravována dokumentace pro staveb-
ní povolení a  dokumentace pro provedení 
stavby, která bude podkladem pro vyhláše-
ní nového výběrového řízení na dodavatele 
stavby. Nepřetržitě však bude, v maximální 
možné míře, pokračovat archeologický prů-
zkum, aby následně došlo k co nejmenšímu 
zpoždění stavby. Nový dodavatel stavby by 
mohl být znám na podzim letošního roku 

a  termín dokončení náměstí se předpoklá-
dá v létě roku 2016. Samozřejmě se budeme 
snažit, aby po celou dobu rekonstrukce bylo 
náměstí lidem co nejvíce přístupné. Po dobu 
rekonstrukce se nebude platit parkovné. 
Nyní se ještě vrátíme k  revitalizaci měst-
ských parků. Ve výlohách našeho kina 
můžete v  současné době vidět výkresy, ze 
kterých je patrno, jak vypadaly a  budou 
vypadat parky ve městě, ve kterých probí-
há revitalizace. Uvidíte stav původní, kde 
jsou vyznačeny stromy, které byly vykáce-
ny a  také výkresy nového stavu, kde mů-
žete vidět nově vysazené stromy a celkový 
vzhled parčíků. 
Dále bychom vás, občany, chtěli poprosit, 
abyste nebyli lhostejní k věcem, které se oko-
lo vás dějí. Zde máme na mysli hlavně zaklá-
dání nelegálních skládek, znečišťování ve-
řejného či soukromého prostranství, ničení 
obecního i soukromého majetku (vysypané 
koše, ohnuté nebo vylomené dopravní znač-
ky), obecně krádeže a  podobné věci, které 
znehodnocují příjemný život v našem městě. 
V případě, že na nějakou takovou situaci na-
razíte, oznamte to, prosím, ihned na měst-
skou či státní policii. Dovolujeme si také 
upozornit na obecně závaznou vyhlášku 
3/2011, která upravuje pohyb psů ve městě. 
Množí se nám případy volného pohybu psů 
po městě a na místech, kde je toto zakázáno. 
Zvláště pokud se jedná o  bojová plemena 
psů, je tato skutečnost velmi nebezpečná. 
Městská policie se zaměří na dodržování 
této vyhlášky (znečišťování prostranství psí-
mi výkaly, evidenci psů a placení poplatků). 
V  sobotu 18. 4. 2015 jsme se jako zástupci 

 Společná akce obcí a spolků proti záměru vybudovat hlubinné úložiště radioaktivních odpa-
dů v naší lokalitě zvané „Březový potok“.

města zúčastnili akce proti vybudování hlu-
binného úložiště jaderného odpadu v  loka-
litě nazývané Březový potok, což je vlastně 
oblast Maňovic, Chanovic, Pačejova, Olšan, 
Kvášňovic a Velkého Boru. V rámci sobotní-
ho jarmarku jsme měli postaven informační 
stánek, kde občané podepisovali petici proti 
úložišti. Odpoledne se naši zástupci zúčast-
nili vyvrcholení společné akce, které pro-
běhlo v  Chanovicích. Tam doběhla štafeta 
složená ze zástupců spolků, občanů a  sta-
rostů dotčených obcí a následovalo předání 
petice starostovi Chanovic, poté vystoupily 
pěvecké sbory Velkobor, Prácheň a  Školní 
dětský při ZŠ Pačejov. Celá akce se řídila 
mottem „Nedejme se!!“, což symbolicky 
ukázalo společné zvednutí spojených rukou 
zástupců všech zúčastněných subjektů. 

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

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE  
30. 3. a 1. 4. 2015
–  jmenuje členy pracovní skupiny pro re-
generaci městské památkové zóny Horaž-
ďovice pro rok 2015–2020 
–  schvaluje nabídkové řízení na prodej 
bytové jednotky č. 790/4 Šumavská ulice 
v Horažďovicích a spoluvlastnického podí-
lu na společných částech domu za minimál-
ní cenu 450 900 Kč 
– doporučuje ZM projednat a schválit pro-
dej p. č. 2484/4 zahrada o výměře 17 m2 v k. 
ú. Zářečí u Horažďovic za cenu 100 Kč/m2 

pozemku + náklady s prodejem související 
Pokračování str. 5
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STALO SE 

Fotoreportáž 
Velikonoční jarmark

Foto: J. Chalupná

KULTURA

Noc s Andersenem 
2015
Dobrodružný večer s  Andersenem si 
v  knihovně užilo 18 dětí, 4 knihovnice a  3 
členové o. s. GOADA, kteří pro děti připra-
vili dobrodružnou šifrovací hru. 

Z  indicií uložených v  knížkách skládali 
dobrodruzi heslo.

Další nápověda čekala v  Červené bráně, 
podle ní děti uhádly cíl výpravy. 

Cílem byla hasičská stanice, kde nám čle-
nové HSZ ochotně předvedli techniku 
a zodpověděli dětem všetečné dotazy.

V sobotu si našlo cestu do knihovny 16 mi-
lovníků deskových her. Při zážitkovém od-
poledni plném her pro celou rodinu, které 
jsme uspořádali ve spolupráci s o. s. GOA-
DA, si návštěvníci zahráli své oblíbené hry 
a mohli vyzkoušet také úplné novinky.
Poděkování patří posluchačkám univer-
zity třetího věku, které se postaraly o ob-
čerstvení.
Obě akce byly připraveny v rámci projektů 
„Děti a čtení“ a „Seniorům Dokořán“.

Eva Marešová

TENTOKRÁT S PRINCIPÁLEM „TYJÁTRU“  

KARLEM Š ASTNÝM

27. kv tna 2015 od 15.00 hod.  
v Oblastní charit  HD

(4. patro) 

Po ádá M stská knihovna ve spolupráci s Oblastní charitou HD
v rámci projektu „SENIOR M DOKO ÁN“ za finan ní podpory Ministerstva kultury R 

Velikonoční koncert
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Městské muzeum Horažďovice a TYJÁTR Horažďovice 
Vás srdečně zvou na celosezónní výstavu pro celou rodinu

TYJÁTR SLAVÍ 
aneb 170 let amatérského divadla v Horažďovicích

2. 6. – 30. 9. 2015 
denně (kromě pondělí) 
9.00–16.00 hod.
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Dětské pěvecké sbory Poupata a Kvítek
Vás co nejsrdečněji zvou na 

LETNÍ KONCERT

konaný dne 2. června 2015
od 18.00 hodin

v kostele sv. Jana Křtitele na hřbitově

Městské muzeum 
ŽIVOTNÍ JUBILEUM KNĚŽNY MARIE 
Z LIECHTENSTEINU
Manželka hlavy Lichtenštejnského knížec-
tví slaví 75. narozeniny. Pražská rodačka 
prožila část dětství v jižních Čechách. Umě-
ní, školství a sociální péče jsou hlavními ob-
lastmi jejích zájmů.
V  novodobé historii se nestává příliš často, 
aby se na území České republiky narodil 
člen panovnické rodiny. Jednou z  takových 
osobností je Marie-Agläe rozená hraběnka 
Kinská, která se narodila 14. dubna 1940 
v Praze, manželka současné hlavy Lichten-
štejnského knížectví knížete Hanse-Ada-
ma II. (*14. 2. 1945).
Kněžna Marie se narodila jako čtvrté dítě 
hraběte Ferdinanda Kinského (1907–1969) 
a  Henrietty hraběnky z  Ledebur-Wicheln 
(1910–2002). Měla ještě tři sestry a tři brat-
ry. Její otec pocházel z knížecí větve českého 
rodu Kinských z Vchynic a Tetova. Malá Ma-
rie své dětství prožila do roku 1945 na zám-
ku v Horažďovicích, poté v Bavorsku. 
Její otec převzal řízení velkostatku v Horaž-
ďovicích v roce 1928 a o pět let později se sem 
přestěhoval s manželkou. Byl předsedou Ju-

náka v  Horažďovicích, čestným předsedou 
Sportovního klubu Horažďovice a  členem 
dalších organizací. Její maminka se naučila 
velmi dobře česky. V  době 2. světové války 
si nezadali s  okupační mocí, naopak inter-
venovali u  okupačních úřadů ve prospěch 
českých spoluobčanů. Proto jim, jako sluš-
ným českým Němcům, nebylo možné po 
osvobození nic vytknout. Hraběcí pár byl po 
vyslechnutí, podle tehdejších zákonů, odsu-
nut do Německa. 
Marie Kinská navštěvovala v  letech 1946-
1950 základní školu sester benediktýnek ve 
Wald Cloister v Baden-Würtenbersku a vy-
studovala reálné gymnázium. V  roce 1957 
odjela do Velké Británie, aby se naučila dob-
ře anglicky. Poté zde vystudovala Akademii 
užitého umění. Umění zůstalo dodnes její 
velkou zálibou. Francouzský jazyk si osvo-
jila během pobytu v Paříži. V roce 1965 za-
čala pracovat jako grafi k pro jednu tiskárnu 
v Německu. 
Ačkoliv do domu Kinských docházel i mladý 
princ Karel Schwarzenberg, srdce mladé 
hraběnky získal jiný nápadník. V neděli 30. 
července 1967 se ve vaduzském chrámu sv. 
Florina provdala za korunního prince Han-
se-Adama. Byla to její osobní volba a kněžna 

jí nikdy nelitovala. Již v  létě následujícího 
roku se knížecímu páru narodil první syn, 
korunní princ Alois (*11. 7. 1968). Rodina se 
rozrostla ještě o prince Maximiliana (*16. 5. 
1969) a Constantina (*15. 3. 1972) a dceru 
Tatjanu (10. 4. 1973). Ti jejich rodinu roz-
množili o 15 vnoučat.
Jako manželka hlavy státu se kněžna Ma-
rie účastní politických akcí v  knížectví 
i  v  zahraničí. V  Lichtenštejnsku se anga-
žuje v  oblasti kultury, školství a  sociální 
péče. Je prezidentkou Lichtenštejnského 
červeného kříže a  Society for Therapeu-
tic-Pedagogical Aid. Jako znalec umění 
je cennou rádkyní knížete Hanse-Adama 
II. při nákupech uměleckých děl do pro-
slulých knížecích sbírek, které její man-
žel rozmnožil o více než třetinu. S velkou 
radostí proto přivítala rekonstrukce obou 
lichtenštejnských paláců ve Vídni, které 
byly poškozeny za 2. světové války. Za-
hradní a  městský palác byly otevřeny pro 
veřejnost v  letech 2003 a 2013, po rekon-
strukcích stojících přes 120 milionů eur.
Kněžna udržuje kontakty se svými pří-
buznými v  České republice (rod Kinských) 
a  s  dalšími přáteli. Poprvé Českou republi-
ku navštívila společně se svým manželem 
v  březnu 2012, při příležitosti otevření vý-
stavy o životě a díle knížete Jana Adama I., 
která byla uspořádána na zámku v Mikulo-
vě. Kontakty s rodem Kinských udržuje také 
město Horažďovice. Často ho navštěvuje 
zejména kněžnin starší bratr profesor Fer-
dinand Kinský (*1934), který je čestným 
občanem města. Jeho druhorozený syn 
Johannes (1964–2008) byl známým ban-
kéřem a členem představenstva Erste Bank 
a České spořitelny.

Pavel Juřík

K JUBILEU KNĚŽNY MARIE 
Z LICHTENSTEINU
Ve spolupráci s Historickým spolkem Lich-
tenstein, o. s., připravilo muzeum jménem 
města a  svým zaslání zdravice a  prezentu 
k  významnému životnímu jubileu kněžny 
z Lichtensteinu.

Kněžna Marie s  manželem knížetem Han-
sem-Adamem II. při oslavě státního svátku 
Lichtenštejnska 15. srpna 2014 (v  pozadí 
korunní princ Alois s manželkou Sofi í)

Kněžna Marie z  Liechtensteinu, rozená 
hraběnka Kinská, na fotografi i s rodinou
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Ručně paličkovaný krajkový náhrdelník se 
sedmi pravými perlami (autor: Kateřina 
Červená)

Město zaslalo skleněné těžítko se symbolic-
kou perlou (Horažďovice perla Otavy) s gra-
vírovaným nápisem jména města a na svislé 
straně hranolu datem narození kněžny.
Muzeum se připojilo vedle přenosných per-
manentních vstupenek, propagačních mate-
riálů, zmenšeným reprintem Willenbergovy 
veduty města z r. 1602, ručně paličkovaným 
krajkovým náhrdelníkem se symbolickými 
perlorodkami osazenými sedmi pravými 
perlami. Zlatavé vetkané drátky symbolizují 
zlatonosnou řeku Otavu. Na Horažďovicku 
je vedle perel paličkovaná krajka v  řemes-
lech zastoupená. Prezenty mají upomínat 
na Horažďovicko.

Za kolektiv muzea Mgr. Iva Košatková

SPORT 

Nábor nových 
fotbalistů
Oddíl kopané hledá nové naděje narozené 
v  roce 2009 a  2010. Máte-li doma malého 
fotbalistu či fotbalistku, přijďte se společně 
podívat na hřiště na Lipkách a nezávazně si 
s námi zatrénovat.
Staňte se i  vy součástí naší fotbalové ško-
ličky.
Co vašemu dítěti nabízíme?
– zajistíme dostatek pohybu pro optimální 
tělesný růst
– trénink zvýší odolnost vůči nemocem
– naučí se týmové spolupráci a odpovědnos-
ti vůči kolektivu
– najde si nové kamarády
– vyroste jako individualita
– naučí se základům fotbalu
Všechny případné zájemce srdečně zve FK 

HORAŽĎOVICE, oddíl založený v  roce 
1920.
Tréninky Lipky: duben–červen 2015:
PO  16.45 – 18.00
ST  16.15 – 17.30
Případné dotazy zodpoví a bližší informace 
poskytne:
Josef Korbel – trenér, tel.: 602 125 271
Petr Pavelec – trenér, tel.: 777 732 934

 

Z RADNICE 

Pokračování ze str. 1
– souhlasí s  poskytnutím dotace ve výši 
11 100 Kč na provoz pojízdné prodejny v ka-
lendářním roce 2015 
– souhlasí s  poskytnutím dotace ve výši 
2 500 Kč na provoz Střediska výchovné péče 
Domažlice – víkendové a zážitkové akce pro 
klienty ze sociálně slabých a  znevýhodně-
ných rodin pořádané v roce 2015
– souhlasí s  poskytnutím dotace ve výši 
2 500 Kč na provoz zařízení a pomoci ohro-
ženým dětem v  zařízení pro děti vyžadující 
okamžitou pomoc Klokánek v  Janovicích 
nad Úhlavou
– souhlasí s  poskytnutím dotace ve výši 
50 000 Kč na provoz sociálních služeb v Ho-
ražďovicích: nízkoprahového zařízení Klub 
Dok pro děti a mládež a sociálně aktivizač-
ních služeb pro rodiny s dětmi Archa v roce 
2015 poskytované Diakonií ČCE – středisko 
západní Čechy 
– souhlasí s  poskytnutím dotace ve výši 
2 500 Kč na provoz sociální služby odbor-
ného sociálního poradenství – Poradna 
pro rodinu, manželství, mezilidské vztahy, 
psychosociální, pracovně-profesní oblast 
a osobnostní rozvoj, o. p. s., Záboří 83
– v  záležitosti pronájmu obecních bytů 
schvaluje zásady pronájmu obecních bytů 

ve vlastnictví města platné od 1. 4. 2015 a zá-
sady pronájmu obecních bytů – DPS platné 
od 1. 4. 2015
– neschvaluje záměr prodeje p. č. 2821/1 
v k. ú. Horažďovice pro individuální výstav-
bu rodinného domu pro bydlení s  tím, že 
jsou jiné možnosti pro individuální výstavbu
– schvaluje pronájem části nebytových pro-
stor o výměře 41,14 m2 v přízemí domu čp. 
311, ulice Blatenská, Horažďovice Martině 
Baarové za účelem provozování poradny 
pro komplexní a  harmonický rozvoj osob-
nosti s platností od 1. 4. 2015 
Výběr bodů z jednání rady města.
Kompletní usnesení z jednání rady města je 
zveřejněno na adrese
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/rada.asp

Stavěli tesaři
Po delší odmlce se opět vracíme k  pro-
blematice, která je každému správnému 
Čechovi blízká. Je to výstavba čehokoliv, 
neboť stejně jako rčení „Co Čech, to muzi-
kant“ je možno bez obav uvést i „Co Čech, 
to stavař“. Od přijetí nového stavebního 
zákona v  roce 2006 uplynulo v  Otavě už 
hodně vody, a ačkoliv pro mnohé z nás (my-
slím tím jak občany, tak úředníky) přinesl 
více komplikací, nežli jsme byli zvyklí z dob 
minulých, musíme se prostě všichni naučit 
s ním žít.
Proto i  v  dalších číslech Horažďovického 
obzoru budeme postupně vysvětlovat zása-
dy, jejichž dodržování by občanům mělo po-
moci snáze proplout úskalími povolovacích 
řízení tak, aby stavba a její příprava byla pro 
stavebníka více radostí nežli traumatizují-
cím zážitkem.
Tyto zásady budou chronologicky řazeny 
tak, jak obvykle výstavba probíhá od své 
přípravy až po slavnostní okamžik dokon-
čení a následného užívání. 
1. Zásada č. 1 – ujasni si, co a kde chceš po-
stavit.
Tato zdánlivě „jasná“ zásada je jednou 
z  nejdůležitějších, neboť její objasnění již 
v  zárodku ovlivní, zda a  kde bude možno 
stavbu vůbec realizovat. 
Stavební zákon chrání jako hodnotu ne-
zastavěné území, a  proto realizace stavby 
v  otevřené krajině je dnes téměř nemys-
litelná. Stavby pro bydlení nebo rekreaci 
by měly vždy mít úzkou vazbu na zasta-
věné území. Má to svůj důvod, každý chce 
k domu přijet autem, mít vodu, kanalizaci, 
elektřinu a tyto nezbytné prvky jsou v obci 
nebo městě obvykle dobře dostupné. 
Mimo zastavěné území v  krajině lze stavět 
jen výjimečně, a to stavby, které mají s kra-
jinou přímou souvislost (např. zemědělské 
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stavby, stavby pro lesní či vodní hospodář-
ství apod.) 
A  aby to nebylo tak jednoduché, některé 
obce mají zvláštní dokument – územní plán. 
Je to vlastně zákon, kterým si zastupitelstvo 
obce stanovuje nad rámec stavebního zá-
kona možnosti dalšího stavebního rozvoje 
v  obci. Pokud obec územní plán má, je ne-
zbytné umístit stavbu tak, aby byla s  tímto 
dokumentem v souladu. Územní plán je ve-
řejná listina, a to, zda ji obec má, naleznete 
na jejích webových stránkách, případně na 
stránkách Městského úřadu Horažďovice 
v  sekci územní plány. Územní plán má dvě 
základní části. Výkres s  barevným vyzna-
čením ploch a jejich využití a textovou část, 
která obvykle slovně možnosti v území ještě 
upřesňuje a popisuje. A jen pro upřesnění – 
město Horažďovice platný územní plán má 
a  v  současné době již platí i  jeho poslední 
změna č. 1. 
V této souvislosti je vhodné si ověřit, zda je po-
zemek, který mám obvykle již vytipovaný, je 
pro stavbu určen. Bohužel dodnes přetrvává 
mylná představa, že mám-li pozemek ve svém 
vlastnictví, mohu si na něm dělat, co chci. 
Výše uvedené rozhodování v  sobě skrývá 
mnohá úskalí, tak jako život v  dnešní době 
plné vzájemně propletených a  mnohdy si 
protiřečících právních předpisů. Proto jed-
no doporučení. Není projevem neschopnos-
ti přibrat již od počátku k přípravě odborní-
ka (projektanta), který by kromě vlastního 
návrhu měl být i  schopen vám mnohé ne-
jasnosti vysvětlit nebo pomoci je překonat. 
A pak je tu stavební úřad, na který se můžete 
kdykoliv obrátit, a  který, pokud budete mít 
v zásadě č. 1 jasno, vám je schopen a ocho-
ten potřebné informace poskytnout. 
V  zásadě č. 2 se zastavíme u  získání doku-
mentace a jejího projednání
Co říci ještě na závěr. Z pochopitelných dů-
vodů nemůžeme veřejně řešit konkrétné 
případy, nicméně pokud se bude některý 
problém opakovat, vynasnažíme se k němu 
podat výklad a zásady řešení. 

Ing. Josef Kotlaba, odbor výstavby a územní-
ho plánování 

Horažďovice 
Předměstí 
– VÝZVA OBČANŮM K ODSTRANĚNÍ 
SEPTIKŮ A DOMOVNÍCH ČISTÍREN 
Z KANALIZAČNÍCH PŘÍPOJEK
Vážení občané Horažďovic Předměstí,
od prosince 2014 je celá kanalizační síť 
Předměstí Horažďovice napojena na cent-
rální čistírnu odpadních vod (ČOV) města, 
proto vás žádáme o  odpojení všech septi-
ků, jímek a domácích ČOV v co nejbližším 
termínu.
Přímé napojení přípojky do kanalizace za-
ručuje čerstvé odpadní vody v  kanalizaci. 

V septiku totiž dochází k negativnímu zahní-
vání odpadních vod, při kterém vznikají silně 
zapáchající plyny. Odpadní vody ze septiků 
jsou pak těmito plyny silně nasyceny a  při 
transportu v kanalizaci se následně uvolňují. 
Dochází k  tomu zejména po průchodu čer-
pací technikou a  v  místě napojení výtlačné 
kanalizace do gravitačního sběrače kanali-
zace v Blatenské ulici (u nemocnice). Zahní-
vající odpadní vody mohou také způsobovat 
provozní problémy na městské ČOV (bakte-
rie již „mrtvý“ kal nemohou zpracovávat).
Občané Horažďovic s  bydlištěm v  okolí vy-
ústění výtlaku kanalizace z Předměstí si po 
zprovoznění stavby kanalizace v Předměstí 
opakovaně hromadně stěžují na trvalý velmi 
silný zápach vycházející z  kanalizace. Jak 
jsme již popsali, může toto být způsobeno 
právě zahnívajícími odpadními vodami.
Prosíme vás tedy o  odpojení septiků a  jí-
mek v co nejkratší době, abychom zápach 
co nejdříve odstranili. 
Současně vás chceme upozornit, že tato po-
vinnost vlastníků nemovitostí je také dána 
i zákonem č. 274/2001 Sb. o vodovodech a ka-
nalizacích, v § 18 odst. 3, ze kterého vyjímáme: 
„V případě, že je kanalizace ukončena čistír-
nou odpadních vod, není dovoleno vypouštět 
do této kanalizace odpadní vody přes septiky 
a  čistírny odpadních vod, pokud se nejedná 
o čistírny odpadních vod k odstranění znečiš-
tění, které převyšuje limity znečištění uvede-
né kanalizačním řádem“ (to jsou např. lapače 
tuků, neutralizační stanice kovoprůmyslu, 
apod., toto neplatí pro domovní ČOV)
Žádáme proto všechny vlastníky kanali-
začních přípojek napojených na kanaliza-
ci předměstí o splnění zákonné povinnos-
ti – odpojení septiku nebo domovní ČOV 
v  co nejkratším termínu, nejpozději však 
do 31. 10. 2015. 

Děkujeme.

Po uplynutí termínu bude provedena kont-
rola plnění výše uvedené povinnosti. 
V souvislosti s tím jsme nuceni vás také in-
formovat, že v případě neplnění této povin-
nosti, je možné toto pokutovat:
§ 32 Přestupky, odst. (5) Fyzická osoba se 
jako odběratel dopustí přestupku tím, že
j) v rozporu s §18 odst. (3) vypouští do kana-
lizace odpadní vody přes septik nebo čistír-
nu odpadních vod v případě, že je kanalizace 
ukončena čistírnou odpadních vod, 
§ 32 Přestupky, odst. (7) Za přestupek lze 
uložit pokutu
 c) do 100 000 Kč, jde-li o  přestupek podle 
odstavce 1 písm. e), f) nebo g), odstavce 2 
písm. e), g) nebo i) bodu 1 nebo 3, odstavce 
5 písm. e), i), j) nebo n) anebo odstavce 6 
Děkuji vám za ochotu ke vstřícnému řeše-
ní a v případě potřeby nás neváhejte kon-
taktovat.
Horažďovice 14. 4. 2015  

 Ing. Michael Forman, starosta města

Setkání starosty 
města 
S VEDOUCÍM DOPRAVNÍHO 
INSPEKTORÁTU ÚZEMNÍHO 
ODBORU KLATOVY PČR 
K BEZPEČNOSTI PROVOZU NA 
POZEMNÍCH KOMUNIKACÍCH
V pátek 27. března 2015 proběhlo na horaž-
ďovické radnici setkání starosty města Ho-
ražďovice Ing. Michaela Formana a vedou-
cího dopravního inspektorátu Územního 
odboru PČR npor. Mgr. Šafaříka. Jednání 
byl též účasten představitel bezpečnosti 
a krizového řízení MěÚ Horažďovice a ve-
litel Městské policie Horažďovice.
Hlavním předmětem celého společného 
setkání bylo projednání stavu a  zvýšení 
bezpečnosti silničního provozu v  Horaž-
ďovicích a na území obce s rozšířenou pů-
sobností Horažďovice, včetně informování 
o  určitých statistických údajích směrem 
k dopravě a bezpečnosti zjištěných při do-
hledu nad bezpečností silničního provozu. 
Z  jednání vyplynulo, že nikomu není lho-
stejná bezpečnost účastníků a  plynulost 
silničního provozu na Horažďovicku.
Z  tohoto důvodu bude ze strany policistů 
a  městských strážníků pokračovat dohled 
na maximální dodržování zákona o  silnič-
ním provozu. Policisté kontroly zaměří 
zejména na dodržování nejvyšší povolené 
rychlosti jízdy v  obci, včetně nejvyšší po-
volené hmotnosti nákladních vozidel, na 
řidiče, kteří jezdí pod vlivem alkoholu či 
návykových látek, na kontrolu technického 
stavu vozidel a obecně na dodržování všech 
pravidel silničního provozu. Městská poli-
cie se zaměří na cyklisty, a to především na 
používání předepsaného osvětlení při jízdě 
na kole za tmy.
Na závěr starosta města pochvalně ocenil 
PČR DI Klatovy za příkladnou spoluprá-
ci při zabezpečování místních záležitostí 
v rámci provozu na pozemních komunika-
cích a předávání informací.
Bezpečnost, OUI a krizové řízení MěÚ Ho-
ražďovice

Městská policie Horažďovice

Městský úřad 
Horažďovice 
SE ZAPOJÍ OD 1. 5. 2015 DO 
PROJEKTU DOBRÝÚŘAD
Protože nás zajímá váš názor na fungová-
ní úřadu, zkušenost, kterou s  ním máte, 
a  nápady k  případnému zlepšení, nechalo 
se vedení úřadu inspirovat v rámci zkvalit-
ňování výkonu veřejné služby elektronic-
kou službou vnějšího hodnocení úředníků 
a  kvality života ve městě. Jedná se systém 
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DOBRÝÚŘAD, který je dokonalejší než 
papírová hodnocení.
Pomocí tohoto systému budeme moci zís-
kávat nejen zpětnou vazbu k naší odvedené 
práci – vašima očima – ale později také ke 
kvalitě života v  našem městě. Systém poj-
me i další otázky, které vás zajímají: strate-
gické plány ke konkrétním místům, anketní 
otázky, otázky na inovace, … Hlavním cí-
lem projektu je snaha o zlepšení komunika-
ce mezi zaměstnanci úřadu, o zdokonalení 
komunikace mezi městem a  jeho občany, 
o  zlepšení poskytovaných služeb, ale také 
o získání pozitivní zpětné vazby od vás. 
Kromě výše uvedených věcí patří také mezi 
hlavní výhody systému následující:
– aktivita je kladena na nás (město a úřad) 
– žádáme o zpětnou vazbu,
– zhodnotit smí pouze oslovený občan, kte-
rý úřad navštívil, 
– prosba o hodnocení je odeslána občanovi 
e-mailem další den po návštěvě úřadu (ne-
zastavujeme občany na ulici jako u papíro-
vých dotazníkových šetření),
– na zhodnocení má respondent nejvýše 
5 dní.

Jaký je postup? Během jednání na úřadě si 
můžete ze stojánku vzít formulář, v  němž 
vyplníte svou e-mailovou adresu a  odbor, 
na kterém jednání probíhalo. Vyplněný 
formulář vhodíte do boxu u  východu. Bě-
hem následujících dní vás e-mailem DOB-
RÝÚŘAD vyzve, abyste zhodnotili svou 
zkušenost s úřadem a městem. Mezi hlavní 
pravidla systému patří: 
– Hodnocení je anonymní (nikdo se nedo-
zví, jak jste hodnotili a z jaké adresy). 
– Systém neumožňuje úřadu/městu sledo-
vat, ze které e-mailové adresy hodnocení 
přišlo, popř. z  jakých adres bylo či nebylo 
hodnoceno. 
– Jakmile je váš e-mail zadán do systému, 
je mu přiděleno číslo, proto není možné 
zjistit, kdo hodnotil, pokud vůbec hodnotil. 
– Váš e-mail je uložen jen v systému DOB-
RÝÚŘAD pro případ, že by vás vylosoval 
a chtěl požádat o adresu, kam může zaslat 
poukázku na nákup.

Vaši e-mailovou adresu DOBRÝÚŘAD 
nikomu dalšímu nepředá. Nemusíte se tak 
obávat nevyžádaných e-mailů komerčních 
subjektů. Do hodnocení mohou být zařaze-
na pouze vybraná oddělení a odbory, tzn., 
že nemusíte nutně najít stojánky s formulá-
ři v každé kanceláři. 
Konkrétní odbor můžete hodnotit nejvýše 
jednou měsíčně. Pokud jste v  krátké době 
navštívili tentýž odbor vícekrát, systém vás 
o  hodnocení požádá pouze jednou. Pokud 
jste navštívili dva různé odbory – a oba jsou 
zařazené do systému hodnocení – obdržíte 
e-maily dva. Svou zkušenost (hodnocení) 
můžete vyplnit a odeslat nejpozději 5. den 

od obdržení e-mailu. Ze všech hodnotících 
vybere DOBRÝÚŘAD jednou měsíčně pří-
jemce poukázky do supermarketu. Vyloso-
vaného bude DOBRÝÚŘAD kontaktovat 
elektronicky.
Máte-li jakékoli otázky, kontaktujte nás na 
urad@muhorazdovice.cz a  nebo přímo 
DOBRÝÚŘAD a to na info@dobry-urad.cz.
Za spolupráci a  vaše názory k  projektu 
DOBRÝÚŘAD vám děkujeme.
S  využitím materiálů projektu DOBRÝ-
ÚŘAD, vedení města a  vedení Městského 
úřadu Horažďovice

Bezpe nost a krizové ízení, M ovice

ŠKOLY

Křesťanská mateřská 
škola
Tak jako sluníčko víc a  víc natahuje svoje 
paprsky, i  my natahujeme své vycházky 
do jarní přírody. Rádi pozorujeme změny 
kolem nás, a  právě příroda nám je nabízí 
v hojném počtu. 
První jarní zašimrání vytáhlo třídu Oveček 
na prohlídku statku u Doubků, kam nás po-
zval náš kamarád Jindříšek. Nasadili jsme 
si batůžky a  už se šlapalo. Na statku jsme 
měli možnost vidět nejen čerstvě naroze-
ná telátka, ale i  kravičky, býčky a  pejska 
Pluta, který se s  námi rychle skamarádil. 
Největším zážitkem však byly „svačinové 
hody“ na slámě a projížďka traktorem, a to 
nejen pro kluky. Tímto bychom chtěli ještě 
jednou velmi poděkovat za umožnění ná-
vštěvy u  zvířátek a  za ochotu, vřelé přijetí 
a obrovskou trpělivost.
Jak se stalo už příjemnou zvyklostí letošní-
ho roku, patří každá druhá středa v měsíci 

návštěvě babiček a dědečků v domě senio-
rů. Připravili jsme si společné tvoření, při 
němž dětem velmi ochotně asistovali. Poté 
děti potěšily oči seniorů dvěma tanečky 
a jejich uši a snad i srdce dětskými lidový-
mi písničkami při kytaře. Úsměv na tvářích 
„staroušků“, ale i dětí mluvil za vše. 
Další zajímavá návštěva nás čekala ve Sbo-
ru dobrovolných hasičů v  Horažďovicích, 
kde jsme se seznámili s technikou a vozidly 
záchranného sboru. Dostali jsme možnost 
vyzkoušet si, jak těžká, ale zajímavá a také 
záslužná je práce hasičů. Nejen kluci, ale 
i  holčičky směle lezli po vysouvacím žeb-
říku, pomocí hasicího přístroje proudem 
vody shazovali kuželky. Ochotní členové 
hasičského sboru nám předvedli ukázku 
stříhání kovového rámu kola elektrickými 
nůžkami, provedli nás vnitřními prostory 
garáží a  síní tradic. Děti po návratu s  vel-
kou radostí namalovaly obrázky, které 
bychom rádi předali hasičskému sboru 
jako poděkování. Velký dík patří všem za-
městnancům, kteří se nám po celou dobu 
věnovali, panu Karlu Halmlovi a paní Jitce 
Chalupné, kteří nám návštěvu zajistili. 
No a  co dál? Samozřejmě nebudeme za-
hálet ani v  květnu. Budeme v  tom pěkně 
plavat, neboli našim předškolákům začne 
kurz plavání v místním plaveckém bazénu, 
vyzkoušíme si, jak to vypadá ve škole při 
návštěvě předškoláků v  obou základních 
školách, vyletíme si na výlet, a  to do dvo-
ra Krutěnice. 7. 5. naši Duháčci zazpívají 
maminkám k  jejich svátku v  místním kul-
turním domě, budeme se těšit na návštěvu 
dětí ze ZUŠ Horažďovice a úplně na závěr 
května popasujeme naše předškoláky na 
školáky. Čeká nás zkrátka spousta práce 
a zábavy. A my všichni se na to už moc tě-
šíme. 
Přejeme i vám ať se ani vy v květnu nenudí-
te, ať dokážete správně vyvážit poměr prá-
ce a zábavy. A také kéž květen už konečně 
pořádně zrůžoví naše tváře a  obarví svět 
kolem nás.
Za křesťanskou mateřinku 

Lucie Listopadová 
a Bc. Jaroslava Panušková
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Střípky z Paloučku
Už je tomu rok, kdy jsme v  naší školičce 
začínali s  úpravou prostorů hospodář-
ského pavilonu pro vybudování nové tří-
dy. Tehdy jsme věděli pouze to, že třída 
bude mít menší prostory a tudíž bude pro 
menší počet dětí. Když byla třída vybu-
dovaná, rozhodli jsme se, že do ní umís-
tíme naše nejmenší děti. A  potvrdilo se, 
že naše rozhodnutí bylo správné. V  naší 
nové – páté třídě je v  současné době 15 
dětí, které využívají poněkud netradiční 
prostory. Třída je svými prostory odlišná 
od ostatních tříd, ale je útulná a  svými 
prostory odpovídá potřebám nejmenších 
dětí. Protože rozhodnutí o provozu „ nej-

menší“ třídy bylo pro nás něčím novým, 
stále hledáme nové možnosti a zjišťujeme 
zda to, jakým způsobem organizujeme 
provoz nejmenší třídy, je vyhovující pro 
děti, rodiče i  pedagogy. Názory rodičů 
jsme zaznamenali v  dotazníkovém šet-
ření, které proběhlo při téměř 100% za-
stoupení rodičů. Děkujeme rodičům za 
velmi povzbuzující zpětnou vazbu a také 
náměty, které přicházejí z  jiného úhlu 
pohledu.
V současné době již máme po zápisu no-
vých dětí pro nadcházející školní rok. Vý-
sledky zápisu potvrdily, že naše nejmenší 
třída Sluníčka bude opět naplněna.
Rovněž děkujeme všem, kteří v  době zá-
pisových dnů navštívili naši mateřskou 
školu a rozhodli se, že ji budou navštěvo-
vat pro předškolní vzdělávání svých dětí.
Krásné jarní dny z Paloučku!

 Marie Sládková

ZŠ Komenského
ZLATÝ KVÍTEK
31. března 2015 se v Rokycanech konala 
Regionální soutěžní přehlídka dětských 
pěveckých sborů. Na naší škole ZŠ Ko-
menského jsou dva dětské sbory a  jeden 
z nich, Kvítek, se vydal na cestu.
Kvítek byl na této soutěži již poněkoli-
káté, věděli jsme tedy, co nás čeká. Den 
začal tím, že jsme se v 8 hodin ráno sešli 
v hudebně školy, abychom se rozezpívali. 
Všichni jsme byli rozespalí, přesto jsme 
ranní zkoušku zvládli dobře. Autobus pro 
nás přijel v  9 hodin a  začal „boj o  zadní 
místa“ v  autobuse. Ten nakonec vyhrála 
pětičlenná partička holek z osmičky. Ces-
ta autobusem ubíhala rychle. Každý vě-
děl, že soutěž začíná až odpoledne, proto 
se dopoledne konala zastávka v námi ob-
líbené Olympii v Plzni.
Před rozchodem jsme byli poučeni, že 
nemáme chodit sami, a hned poté jsme se 
rozprchli. Snad každý si něco koupil, buď 
jídlo, nebo oblečení, anebo obojí. Když 
nám rozchod skončil, nasměrovali jsme 
paní učitelky k  východu z  podzemního 
parkoviště a vyjeli jsme.
Do rokycanské školy, kde se soutěž ko-
nala, jsme přijeli včas. Dostali jsme třídu 
na odložení věcí, popřípadě převlečení, 
a šlo se zpívat. Na řadu jsme šli jako prv-
ní. Paní moderátorka řekla něco o našem 
sboru a poté uvedla náš soutěžní reperto-
ár. Jako první píseň jsme zazpívali chor-
vatskou lidovou Izašla je zelena na ranča, 
poté následovala píseň Jeane d Árc. Jako 
třetí jsme zazpívali slavnou píseň od sku-
piny Queen – We will rock you, která byla 
upravena pro pěvecký sbor, a  zakončili 
jsme vše pásmem písní od Jiřího Sche-
lingera. Když jsme dozpívali, poslouchali 
jsme konkurenci. Během pauzy před vy-
hodnocením nás čekala nemilá zpráva, 
chtěli nás diskvalifikovat za to, že jsme 
nezazpívali českou lidovou píseň. Po 
dlouhém „povídání“ s porotci (českou li-
dovou, tu my dáme „zfleku“) jsme dostali 
šanci ještě zazpívat písničku Ach, synku 
synku ve dvojhlase. Při závěrečném vy-
hlašování nás napínali, KVÍTEK si ne-
chali na konec a  zařadili ho do Zlatého 
pásma. Zpívali jsme prý skvěle. 
I  přes tyto drobné nepříjemnosti pova-
žujeme výlet za velmi vydařený, vždyť 
jsme si přivezli zlato. Hned druhý den ve 
středu jsme místo zpívání šli oslavovat, 
a kam jinam než k Velíškům do cukrárny!

Bára Klempířová, 
žákyně VIII. B

ZŠ Blatenská
ŽÁCI ZŠ NA MĚSTSKÉ POLICII
Díky obětavosti strážníků městské policie 
měli naši žáci šanci seznámit se s jejich kaž-
dodenním chlebem. Žáci v budově městské-
ho úřadu viděli devět kamer, které jsou majet-
kem města, a byli upozorněni, že je zároveň 
mohou sledovat policisté státní. Seznámili 
se i s kamerami, které jsou na vjezdech i vý-
jezdech z  města a  slouží nejen k  zazname-
nání meteorologických údajů, ale také jako 
informace, jak řidiči dodržují předpisy. Díky 
kamerám se policistům podařilo objasnit 
spoustu přestupků – činů, proto se do kame-
rového systému bude nadále investovat. Kro-
mě těchto kamer čekají na nepoctivce tak-
zvané fotopasti. Žáci získali informace, že je 
lepší chovat se slušně, nedostat se do křížku 
se zákonem, a to proto, že se většině přibližu-
je věková hranice patnácti let.
Mladiství jsou trestně odpovědní a  leckdy si 
svojí nerozvážností či nedbalostí mohou po-
kazit celý život. Prostě neznalost neomlouvá. 
I když žáci toto berou s nadhledem a ptají se: 
„Proč takové informace máme přijímat my?“ 
Nejenom naše mládež, ale i současná společ-
nost má plná ústa práv, zapomíná se, že ruku 
v  ruce s  právy jdou také povinnosti. Dále 
policista žáky informoval o bezpečném užití 
přechodu, tedy chůzi bez sluchátek v  uších 
a vyvarování se zbytečnému riskování, zdali 
první pojede automobil, nebo půjde chodec.
Před rozloučením policista nabádal žáky, aby 
se chovali na sociálních sítích obezřetně, ne-
sdělovali údaje, které by mohly být zneužity 
další osobou. Dále upozornil na jednání, jako 
je šikana a kyberšikana. Rovněž upozornil na 
trestnost při podání návykové látky. Někteří 
žáci byli vyvedeni z  míry tím, že kouření či 
popíjení alkoholických nápojů se zákonem 
netrestá, protože největší vliv v tomto věku by 
měla mít rodina.
Pro tentokrát beseda s policií patřila mezi 
příjemné záležitosti. Věřím, že se opět na 
besedě v dobrém setkáme.   

 Mgr. Šárka Zeithamlová

RUČIČKY KRAJE
Sedmé třídy se účastnily celokrajského se-
tkání partnerských škol s názvem Ručičky 
kraje na nádvoří Krajského úřadu Plzeň-
ského kraje. 
Jednotlivé obory škol se prezentovaly for-
mou expozic. Vystavovaly produkty, které 
vytvořili v  rámci projektových volnočaso-
vých aktivit žáci středních škol se spolupra-
cujícími základními školami. Naše škola 
spolupracuje se SŠ v Sušici.

Sluníčka jsou zdatní muzikanti.
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Cílem projektu „Podpora technického a pří-
rodovědného vzdělávání v  Plzeňském kra-
ji“ je podpora spolupráce škol, a  to jak na 
úrovni SŠ navzájem, tak na úrovni SŠ a ZŠ. 
Právě žáci ZŠ jsou cílovou skupinou, u  níž 
by měl být tímto projektem podpořen zájem 
o technické a přírodovědné vzdělávání. 
Akci zahájil hejtman Plzeňského kraje Vác-
lav Šlajs slovy, že Plzeňský kraj je krajem 
strojírenství. Skutečnost je taková, že na 
trhu práce je stále nedostatek šikovných 
techniků, proto je dobře, že se akce usku-
tečnila pro ty, kteří se o svém studiu teprve 
rozhodují.
Žáci si mohli vyzkoušet různé aktivity, na-
příklad výrobu hřebíku, přemýšlet nad ně-
kolika hlavolamy, poskládat si z  překližky 
škorpióna nebo orla. Další zajímavostí bylo 
virtuální sváření. Nabídka byla široká, pro-
tože se prezentovalo 18 středních škol. Ma-
rek Bouček a  Tomáš Hlobík sestavili mo-
del mořského orla a odvezli si ho do školy. 
Další program zajistila TECHMANIE SCI-
ENCE CENTRUM. V  tomto ráji si každá 
dušička, a  nejen ta dětská, nalezne to své. 

Stanoviště byla různá, například fi lmohra-
ní. Na stanovištích jsme mohli obdivovat 
různé fi lmové triky, zpravodajské studio, 
kosmickou loď, kde se odehrál útok robotů; 
další stanoviště se věnovala smyslům člově-
ka; jiná ukazovala sílu větru. 
Díky naší partnerské škole SŠ Sušice se 
naše škola mohla účastnit. Pro žáky bylo 
připraveno bohaté a  chutné občerstvení. 
Žáci měli zdarma cestu do Plzně a  zpět, 
vstupenky do Techmánie. 
Všichni jsme si tento den náramně užili.
Mgr. Š. Zeithamlová, M. Bouček, T. Hlobík

JARO VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
S  masopustním veselím koncem února 
jsme se rozloučili se zimou a  přípravy na 
uvítání jara mohly začít. Formou besed, 

soutěží, kvízů a  hádanek jsme si osvěžili 
všechny znalosti, které o  jaru víme. Kres-
lili jsme, malovali, vyráběli veselé dekora-
ce, kterými jsme si vyzdobili třídy, okna 
i  chodby a  odnesli jsme si je i  domů. Nej-
zdařilejší práce jsme vystavili v  budovách 
penzionu v Horažďovicích. 
Zpívali jsme písničky s jarní tematikou, učili 
se básničky a říkadla…. Lákali jsme jaro vše-
mi možnými způsoby. A  ono přišlo. První 
jarní den jsme oslavili jarními závody mezi 
odděleními ŠD venku na školním hřišti. 

Pod vedením paní vychovatelky Petry 
Smejkalové kroužek žáčků – zpěváčků na-
cvičil jarní kulturní pásmo na tři veřejná 
vystoupení. Již tradičně rozdávali radost 
klientům a divákům z řad veřejnosti v pen-
zionu, potěšili bývalé pracovníky nemoc-
nice při jejich jarním posezení a  zazpívali 
i  pacientům místní nemocnice. Všichni 
diváci si odnesli spolu s  hezkým zážitkem 
i malý dárek od nás – jarní zápich v podobě 
kuřátka, ovečky, zajíce nebo čápa.
Všichni žáci družiny pilně trénovali básnič-
ky a písničky na společné setkání s rodiči, 
které proběhlo v  termínu uzávěrky Obzo-
ru. Proto vás o této akci budeme informo-
vat v příštím čísle.

 Radka Šperlíková, vychovatelka ŠD

PŘEHAZOVANÁ
Ve čtvrtek 12. 3. 2015 se uskutečnilo v Su-
šici okrskové kolo v přehazované pro žáky 
4. a 5. tříd.
Naši školu reprezentovala dvě družstva – 
smíšené (2 dívky, 2 chlapci) a chlapecké.
V kategorii smíšených dvojic hrálo celkem 
5 družstev systémem „každý s každým“. Ze 
čtyř zápasů naši žáci prohráli pouze úvod-
ní zápas, ostatní tři vyhráli. Stali se vítězi 
a postoupili do okresního fi nále. 
To se konalo v pátek 27. 3. 2015 v Klatovech 
a  naše družstvo se umístilo na celkovém 
čtvrtém místě za týmy Klatov, Bezděkova 
a Nýrska. Jednou jsme vyhráli a v ostatních 
zápasech nás od vítězství dělilo jen málo. 
Trochu smůla, ale být čtvrtí v  okrese není 
vůbec špatné. 

 Mgr. Jindřiška Antropiusová

ZUŠ Horažďovice
Do konce školního roku zbývají poslední 
dva měsíce. Přípravy na tradiční velké 
akce, spojené s  koncem roku, tedy fini-
šují. Ale aktivitou hýřili naši žáci a jejich 
učitelé i v uplynulém období.
Velmi aktivní byli žáci literárně-drama-
tického oboru, který se zúčastnil několi-
ka akcí. Například dvoudenní přehlídky 
„Poezie na rynku“ v Klatovech či tradič-
ní soutěže „Sušický Tajtrlík“. Další akce 
mají naplánovány ještě na druhou polovi-
nu dubna.
Flétnový a  houslový soubor se představi-
ly na velikonočním koncertě, na kterém 
si zahrály společně s  Pražským komor-
ním triem. Bylo to velmi příjemné setká-
ní s  velkými muzikanty. Všichni tři páni 
profesoři Robert Pacourek (klarinet), To-
máš Strašil (violoncello) a  Michal Rezek 
(klavír) se chovali velmi vstřícně a  mile. 
Všichni jsme si koncert velmi užili a  opět 
se utvrdili v tom, že ne každý, kdo opravdu 
něco umí, musí být náfuka a primadona.
V  květnu bych vás všechny rád pozval 
na velké akce, které budeme pořádat. 6. 
května se v kavárně Černý kafe uskuteční 
v  16.00 hodin vernisáž absolventské vý-
stavy žákyň výtvarného oboru. 12. květ-
na zvu do kulturního domu všechny pří-
znivce divadla. Tradiční přehlídka všech 
skupin literárně-dramatického oboru 
„Dramaťácká sklizeň“ začne v 15.30 ho-
din. Dopoledne se žáci předvedou před 
svými kamarády ze základních škol a od-
poledne jste zváni všichni. Hned o  den 
později se uskuteční vernisáž výstavy 
mladších žáků výtvarného oboru, tento-
krát ve vestibulu DPS v  Palackého ulici. 
Hudební obor čeká také jedna velká udá-
lost. 27. května se v muzeu uskuteční ab-
solventský koncert od 16.00 hodin. 
Zajdeme také navštívit děti do mateř-
ských škol. Rádi bychom jim představili 
různé hudební nástroje, ale i naše jiné ak-
tivity. Věříme, že děti zaujmeme a uvidí-
me je následně na talentových zkouškách 
jako naše možné budoucí žáky. Talentové 
zkoušky se uskuteční ve čtvrtek 4. červ-
na od 15.00 hodin. Již nyní si můžete 
stáhnout, vyplnit a  případně i  zaslat do 
školy „Žádost o  přijetí do ZUŠ“. Bližší 
informace se dozvíte v příštím čísle či na 
našich stránkách: www.zus.horazdovi-
ce.cz. Budeme se těšit na setkání s  vámi 
na našich akcích i  na nové adepty, kteří 
by rádi naši školu navštěvovali v příštích 
letech.

Mgr. Martin Petrus
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Znovu se ukázalo a  potvrdilo, že Střední 
škola Horažďovice poskytuje kvalitní vzdě-
lání v gastronomickém oboru a může směle 
konkurovat ostatním, daleko větším školám.

ANI CUKRÁŘI SE NEZTRATILI…
18. března jsme odjeli na cukrářskou soutěž 
do jihočeského Písku. Úkolem soutěžících 
bylo dodělat a ozdobit dortový korpus. Téma 
si žáci losovali z nabídky – jaro, léto, podzim, 
zima. V konkurenci sedmi soutěžících odsa-
dila 1. místo žákyně naší školy Klára Macha-
čová. Čestným předsedou poroty byl známý 
krasobruslař a mistr Evropy Tomáš Verner.
Měsíc březen jsme uzavřeli dalším velkým 
úspěchem. Soutěžní tým cukrářek z  naší 
školy obsadil v soutěži Horažďovický větr-
ník 1. místo. Jedná se o klání, které pořádá 

SŠ Horažďovice již čtvrtým rokem. Téma 
bylo pro všechny soutěžící stejné – veliko-
noční perníčky a  jejich zdobení. K  vidění 
byly nádherné práce od všech soutěžících, 
kteří k nám přijeli i z Jihočeského kraje. Po-
rota po náročném hodnocení ocenila prv-
ním místem právě náš tým. A kdo se o tento 
úspěch postaral? Žákyně Hanka Polenová 
a Kateřina Marková. Děvčatům patří podě-
kování a velká gratulace.

Zástupce ředitele Miloslav Turek

ÚSPĚCH STUDENTŮ 
OBORU GRAFICKÝ DESIGN 
SŠ HORAŽĎOVICE
Studenti oboru Grafický design se zúčast-
nili soutěže renomované firmy CWS-boco 
Česká republika, s. r. o., která je součástí 
nadnárodního koncernu CWS-boco. Úko-
lem bylo vytvořit originální grafické návrhy 
na přední kryt dávkovače na mýdlo a  dáv-
kovače na textilní ručníky. 
Bylo zadáno 5 témat – gastronomie, město, 
příroda/ekologie, děti a  volná tvorba. Co 
se týče barevnosti nebo dalších podmínek, 
nebyla žádná omezení. Odměna pro vítěze 
každé kategorie byla 5000 Kč. 
Do soutěže přišlo celkem 99 soutěžních 
návrhů (!) od žáků grafických oborů oslo-
vených škol z  celé republiky. Nejprve bylo 
vybráno 50 návrhů, které postoupily do 
dalšího kola. Následně proběhla ještě další 
2 kola, ze kterých konečně vzešli ti nejlepší 
a těmi jsou:

Střípky  
ze SŠ Horažďovice
VAŘÍME TO SLOW…
Právě pod tímto názvem se skrývala sou-
těž týmů Plzeňského kraje a  bavorského 
Regensburgu, která se konala 19. 3. 2015 
v kulturním domě Peklo v Plzni. A opravdu 
to tam jako v  pekle vypadalo. Od nainsta-
lovaných kuchařských studií se kouřilo, 
atmosféra byla hustá a  napjatá, nervozita 
na bodu varu. Úkolem tříčlenných týmů 
bylo sestavit a  uvařit menu skládající se 
z  předkrmu, hlavního chodu a  teplého 
moučníku. Aby to nebylo tak jednoduché, 
byly zadány základní suroviny: pstruh, 
kuře z  farmy Loužná a  tvaroh z  mlékárny 
Joma. Střední škola Horažďovice sesta-
vila mančaft z  Hanky Polenové, Kateřiny 
Vujanovičové a  Radka Kvítka. Určitě jste 
zvědavi na naše meníčko. Tak tedy: tatarák 
ze pstruha na opečeném bylinkovém toastu 
s  křupavým rybím chipsem, zauzený filet 

ze pstruha na čočkovém salátku s karotkou 
a křenovou pěnou, rolované kuřecí stehno 
s fáší s medvědím česnekem „Souse vide“, 
pyré z černého kořene, pomalu tažená mr-
kev ve vakuu v  přepuštěném másle, silný 
kuřecí fond, sladká tečka v  podobě tvaro-
hových knedlíčků ve strouhaném perníku 
a  pražené strouhance, pošírovaná hruška 
v  červeném víně a  jablíčkové pyré. Nezní 
to báječně? A také to tak vypadalo, protože 
porota složená ze špičkových gastronomic-
kých odborníků jako jsou Ondřej Slanina, 
Filip Sajler, Václav Pach, Martin Svatek 
(a  mnozí jiní) ohodnotila toto menu nád-
hernou bronzovou medailí. Soutěžící se 
na klání s  obrovskou konkurencí pečlivě 
připravovali a svou náročnou přípravu také 
zúročili. Týme, díky! 

KATEGORIE „GASTRONOMIE“ – Karo-
lína Polenová, 1. ročník SŠ Horažďovice
KATEGORIE „MĚSTO“ – Václav Rojík, 
2. ročník VOŠ A SŠ Varnsdorf
KATEGORIE „PŘÍRODA/EKOLOGIE“ 
– Monika Horynová, 1. ročník SŠ Horaž-
ďovice
KATEGORIE „DĚTI“ – Roman Kelbich, 
2. ročník VOŠ Václava Hollara
KATEGORIE „VOLNÁ TVORBA“ – Te-
reza Zachová, 2. ročník SŠ Horažďovice

Naši žáci tedy získali tři (!!!) z pěti prvních 
míst a  zúčastnili se předání cen v  Praze 
v  sídle společnosti CWS-boco Česká re-
publika, kde bylo na programu vyhodno-
cení, předání cen a  fotografování. Akce 
se zúčastnilo vedení firmy a  marketingoví 
specialisté z agentury Q2 Interactive. 
Pro studenty je obrovským úspěchem 
umístění v  soutěži, ocenění, jež si mohou 
zahrnout do svého portfolia, až se budou 
hlásit na VŠ či VOŠ grafického zaměření 
nebo do zaměstnání ve svém oboru. Ale 
největším přínosem do budoucna pro stu-
denty je setkání s  nejužším vedením tak 
velké společnosti a marketingovými speci-
alisty – hovořilo se o fungování firmy, jejím 
marketingu, propagaci, reklamě. Všichni 
byli velice vstřícní, milí a celkový dojem byl 
velice příjemný.

Mgr. Petra Kolářová, 
učitelka odborných předmětů
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VÍTĚZSTVÍ V SOUTĚŽI CWS-BOCO 
OČIMA STUDENTKY
Když jsem se dozvěděla, že naše škola měla 
v této soutěži hned 3 úspěchy z 5, byla jsem 
nadšená. A  ještě větší radost jsem měla, 
když jsem byla jednou z  nich. Nevěděla 
jsem, co od toho mám čekat, byla jsem zvě-
davá, jak to bude probíhat, jak to tam bude 
vypadat... Ve společnosti CWS-boco nás 
velmi mile přivítali a všichni byli moc milí. 
Nejdříve jsme se dozvěděli něco o  fi rmě 
a  poté o  soutěži. Celé setkání proběhlo na 
vysoké úrovni. Myslím si, že každý z nás si 
to velmi užil a všichni byli nadšeni z přístu-
pu lidí z fi rmy a z celého kolektivu.

Tereza Zachová, 2. ročník oboru Grafi cký 
design, vítězka kategorie Volná tvorba

SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů
Shromáždění delegátů sborů dobrovol-
ných hasičů (dříve konference) okresu 
Klatovy se konalo za krásně prosluněné 
soboty 21. března od 9 hodin v Kulturním 
domě v Hlavňovicích. Minulé shromáždě-
ní se konalo před pěti roky v našem kultur-
ním domě. 
Z  300 pozvaných delegátů, zvolených na 
výročních valných hromadách sborů le-
tošního roku, se jich dostavilo 216, kteří si 
zvolili starostu okresního sdružení hasičů 
(OSH), jeho 4 náměstky, členy výkonných 
výborů z jednotlivých obvodů, kterých je 8 
(Plánice, Horažďovice, Žihobce, Sušice, 
Běšiny, Nýrsko, Klatovy a  Švihov). Dále 
byla zvolená sedmičlenná kontrolní a  re-
vizní rada a  vedoucí odborných rad (veli-
telů, mládeže, prevence, ochrany obyvatel 
a  rady žen). Těmto volbám předcházely 
volby po obvodech. Dále to byli kandidáti 
do krajského sdružení, 8 delegátů a  2 ná-
hradníci na V. sjezd Sdružení hasičů Čech, 
Moravy a Slezska (SH ČMS) v Pardubicích, 
který se bude konat 4. – 5. července 2015. 
Volby pokračovaly návrhy na nejvyšší funk-
cionáře našeho SH ČMS (starosta, náměs-
tek, člen výkonného výboru) a další. 
Státní hymnou bylo zahájeno celé jednání, 
bylo vzpomenuto zemřelých členů a  řídí-

cí shromáždění přivítal všechny zúčast-
něné delegáty a  hosty, mezi kterými byli: 
pan Oulický z  kanceláře SH ČMS, ředitel 
Hasičského záchranného sboru (HZS) 
Pzeňského kraje pan Pavlas a  ředitel HZS 
okresu Klatovy pan Bucifal, poslanci Látka 
a  Jakubčík, zástupce Hasičské vzájemné 
pojišťovny a policie, starostka OÚ Milínov, 
starosta OÚ Hlavňovice, starosta MěÚ Su-
šice a další. 
Starosta OSH pan Veith zhodnotil uplynu-
lých 5 let za všechny již zmíněné rady OSH. 
V  bohaté diskusi se střídali hosté i  čelní 
funkcionáři. Staronový okresní starosta 
hasičů byl zvolen počtem 135 hlasů z 226. 
Druhý kandidát obdržel 91 hlasů.
Klatovský okres čítá 235 sborů, zastou-
peno jich bylo 184. Dále má 10 652 členů, 
z  toho 1 291 mladých hasičů, 53 historic-
kých a  6 čestných praporů. Zasloužilých 
hasičů je přes 300 a 40 má titul Zasloužilý 
hasič. Návrh na zvýšení členských příspěv-
ků nebyl schválen. V  republice klesl počet 
základních organizací a  tím i  počet členů. 
Z okrsku č. 8. Horažďovice se shromáždě-
ní nezúčastnili delegáti z  Hejné, Slivovic 
a Třebomyslic.
Závěrem bylo přečteno usnesení a  všemi 
delegáty schváleno.
Naše řady opustil dlouholetý člen, zaslou-
žilý hasič pan Ladislav Chaluš, nositel 
Řádu sv. Floriána, různých svazových vy-
znamenání a medailí. Čest jeho památce! 

 Karel Halml

PS Prácheň
V PRAZE JE BLAZE
Tak už je to tady. Dlouho připravovaný vý-
let do Prahy se konečně uskutečnil. Auto-
bus, plný zpěváků a jejich blízkých, vyrazil 
v  sobotu krátce po poledni k  naší matičce 
stověžaté. Cesta proběhla v pohodě, počasí 
nám přálo – ani vedro, ani slejvák – co více 
můžeme chtít! 
Vystoupíme z autobusu, dojdeme zbylých 
asi 200 metrů k  Loretě a  už je tady první 
překvapení: Na náš dotaz po kontaktních 
osobách, prohlídce a  koncertu nikdo nic 
neví. Ale my se nevzdáváme a  po chvíli 
vyptávání najdeme osobu, která se od této 
chvíle o  nás vzorně postará. Podle hesla 
„Nejdříve práce – potom zábava“ jdou 
zpěváci nejprve do kostela Narození Páně, 
kde proběhne zhruba hodinová zkouška. 
Ostatní „účastníci zájezdu“ se jdou projít 
po Hradčanech, dají si kávičku, užívají si 

poklidného odpoledne. 
V půl páté se opět všichni sejdeme u vcho-
du do Lorety, kde se nás ujme bratr fran-
tiškán. Jeho velmi zasvěcený výklad nás 
provede ambity, zhlédneme rohové kaple 
a  při vyprávění o  vzniku pražské Lorety 
dojdeme do volného prostoru, uprostřed 
kterého stojí „Santa Casa“ – Svatá Chýše. 
Jde o  kopii domku, kde archanděl Gabriel 
zvěstoval Panně Marii, že počne z  Ducha 
svatého a  Panna Maria tu pak žila až do 
Kristovy smrti. Stavba pražské Svaté chýše 
započala 3. 6. 1626 a  všechny vnější stěny 
jsou pokryty reliéfy ze života P. Marie od je-
jího narození přes zasnoubení, návštěvu sv. 
Alžběty a  narození Páně, klanění tří králů 
až po smrt Panny Marie a přenesení Svaté 
Chýše z  Nazareta do italského Loreta na 
křídlech andělů. 
Toto všechno a  ještě mnoho dalšího vy-
slechneme při zasvěceném výkladu. Pro-
hlídka pokračuje kostelem Narození Páně, 
jehož interiér patří k nejzdobnějším v Pra-
ze. Odtud jdeme na galerii, kde se nachází 
klenotnice. Dech nám vyrážejí nádherné 
domácí oltáříky a překrásně zdobené mon-
strance, z  nichž nejcennější je diamanto-
vá monstrance zvaná „Pražské slunce“ 
s 6 222 diamanty. Během prohlídky si také 
vyslechneme zvonkohru, která každou ho-
dinu hraje krásné melodie již 320 let. 
Po prohlídce je nejvyšší čas se připravit 
na mši, která začíná přesně úderem šesté. 
V  kostele je nádherná akustika a  náš zpěv 
zde nabývá jakési velebnosti a  plnosti. Na 
mši pak navážeme krátkým koncertem, za-
zpíváme jedenáct skladeb počínaje Staro-
českým chorálem a konče třemi spirituály, 
které si odnesou zasloužený potlesk. K do-
movu pak odjíždíme příjemně unaveni, plni 
dojmů a  přesvědčeni, že podobnou akci si 
brzy budeme muset zopakovat. 
Pokud si budete chtít prohlédnout více fo-
tografi í, dovědět se něco o  plánovaných 
koncertech a  případně dalších společných 
výletech, nebo dokonce rozšířit naše řady, 
navštivte webové stránky na adrese www.
psprachen.cz. 

Za PS Prácheň Simona Sládková

sbor před oltářem
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PS Prácheň 
(OTAVÁCI)
BRUSLENÍ SUŠICE

Během letošní zimy jsme dvakrát navští-
vili zimní stadion v Sušici. Po příjezdu byl 
největší problém se zavázáním bruslí, ale 
zvládlo se to. Pak se Otaváci ve velkém po-
čtu vrhli na místní led. Byl krásně upravený 
a nádherně se bruslilo. Každý podle svých 
možností a svého umu. Hodina a půl rych-
le utekla a  po sundání bruslí to vypadalo, 
že se vznášíme. Moc jsme si tohoto sportu 
užili a snad příští rok pojedeme vícekrát.

Šedý medvěd

Skautské středisko 
Prácheň
SVOJSÍKŮV ZÁVOD
Na první jarní den v sobotu 21. 3. 2015 pro-
běhlo ve Spáleném lese v Lubech u Klatov 
okresní kolo Svojsíkova závodu (=  vše-
stranný závod družstev). Součástí závodu 
jsou disciplíny zaměřené na zručnost, zdra-
vovědu, řešení krizových situací, fyzickou 
zdatnost, orientaci, vyhledávání informa-
cí, paměť, myšlení atp. Počasí bylo nade 
všechna očekávání krásné a realizace závo-
du se organizátorům z  klatovského skaut-
ského střediska Královák velmi zdařila. 
Naši skauti a  skautky opět dokázali vybo-
jovat medailová umístění. Děvčata přivezla 
bronzovou medaili a  chlapci se stříbrnou 
medailí postupují do krajského kola, kte-
ré se uskuteční 5.–7. 6. 2015 v  Přešticích. 
Všem patří velká gratulace a  pochvala za 
výbornou reprezentaci střediska.

Za středisko Prácheň Šimon Matějka

SETKÁNÍ SKAUTŮ NA OTAVĚ
Letos již 20. ročník této tradiční akce zahá-
jil druhý dubnový víkend. Zástupy skautů 
a  skautek ze všech možných končin se se-
tkaly na Otavě, aby spojily své síly a  spo-
lečně zvítězily nad nebezpečnou nákazou, 
která se rychle šířila naším městem. 
Skupinky měly za úkol během páteční noč-
ní hry bojovat se zákeřnými viry pomocí 
vakcín, které získaly plněním nejrůzněj-
ších úkolů na stanovištích. Své dovednosti, 
které nabyly při pátečním večeru, využily 
druhý den při plnění humanitárních misí 
po celém světě. Stateční hrdinové se mu-

Spolupráce především

seli potýkat s  nedostatkem pitné vody, ze-
mětřesením, požáry, ba dokonce si museli 
poradit s válečnou situací.
V  odpoledním programu je pak čekala 
spousta dalších dílčích her a tematické di-
vadlo Pěna od huby v  podání horažďovic-
kých vedoucích. Setkání ukončil v  sobotu 
večer slavnostní táborový oheň na Panské 
zahradě.
Velké poděkování patří ZŠ Komenského 
a  SŠ Horažďovice za poskytnutí prostor 
k  ubytování návštěvníků a  také organizá-
torům, bez kterých by akce nemohla pro-
běhnout. 
Za středisko Prácheň Štěpánka Purschová

Klub „Nebuď sám“ 
Srdečně všechny zveme a přejeme vám pří-
jemnou zábavu. 
4. 5. pondělí Baduan Jin – relaxační cviče-
ní pro každého s M. Bauerovou. Společen-
ská místnost (ve 4. patře) DPS Palackého 
od 9.00 hod. Projekt „Seniorům dokořán“
5. 5. úterý vystoupení dětí MŠ Loretská 
– pásmo básniček, písní a říkadel dětí MŠ 
Loretská. Společenská hala DPS Loretská 
1069, začátek v 10.00 hod.
5. 5. úterý posezení s harmonikou – k tan-
ci a poslechu nám zahrají oblíbení Úterníci. 
Zvláště zveme naše milé maminky a babič-
ky! Jídelna DPS Palackého v 15.00 hod. 
6. 5. a každou další středu – turnaj v Žo-
lících – společenská hala DPS Loretská 
1069 od 10.00 hod.
11. 5. pondělí holky v akci – znovu se pus-
tíme do pečení dobrůtky. Začátek ve 13.30 
– jídelna DPS Palackého
13. 5. středa vernisáž žáků ZUŠ – Přijďte 
se seznámit s výsledky práce talentovaných 
žáků-absolventů výtvarného oboru ZUŠ 
v  Horažďovicích a  samozřejmě i  jejich pe-
dagogů. Začátek v  16.00 hod. v  hale DPS 
Palackého.
14. 5. čtvrtek setkání s dětmi z KMŠ – Pojďte 
s námi přivítat děti z KMŠ s jejich programem 
– můžete si společně popovídat, zazpívat, tvo-
řit a třeba se i zasmát. Jídelna DPS Palackého 
od 9.45 hod (po cvičení na DPS 1061)

19. 5. úterý prohlídka přírodovědné 
stanice v  HD – V  doprovodu p. Pánkové. 
Možnost dopravy po předchozí domluvě 
v kanceláři OCH. Odchod od DPS Palacké-
ho ve 13.00 hod. nebo přímo před stanicí ve 
13.30. Vstupné 25 Kč.
21. 5. čtvrtek výlet na zámek v Červeném 
Poříčí a do Klatov – První společný výlet. 
Program: návštěva zámku v  Červeném 
Poříčí, Klatovy – muzeum sklářství a indi-
viduální prohlídka města. Sraz před DPS 
Palackého v 8.00 hod. – zájemci, hlaste se 
prosím v  kanceláři OCH nebo na tel. čísle 
376 512 596. 
25. 5. pondělí vystoupení souborů Kvítek 
a  Poupata – srdečně zveme k  dopolední-
mu pozastavení s překrásnými písněmi dětí 
ze souborů Kvítek a Poupata. Vstupní hala 
DPS Palackého, začátek v 10.00 hod.
27. 5. středa 4. kopa divadelních historek 
– Veselé, ale i  často dramatické historky 
z divad. prostředí – tentokrát se o ně přijde 
podělit známý místní režisér a  herec, pan 
Karel Šťastný. Společenská místnost 4. pa-
tro DPS, začátek v 15 hod – Projekt „Seni-
orům dokořán“
Telefon: 376 512 596 
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za 
fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

Mgr. Dagmar Ušiaková
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Ohlasy čtenářů 

OKRESNÍ STAVEBNÍ PODNIK 
KLATOVY, ZÁVOD HORAŽĎOVICE

Co se stalo, každý ví, a co bude dál – kdo ví, 
ať odpoví.
Fotodokumentace pan V. Šlechta

V. J., bývalý zaměstnanec OSP, 
závod Horažďovice

Administrativní budova, rok 1950

Demolice, rok 2010

Dnešní stav, rok 2015

ZAJÍMAVOSTI

Oživené lavičky
Žijeme zde společně, tak proč se do naše-
ho společného života nezapojit aktivnější 
formou?
Rády bychom vás touto cestou informova-
ly o chystaném projektu s názvem Oživené 
lavičky a vyzvaly vás k připojení se k nám. 

Oživené lavičky je iniciativa horažďovic-
kých občanů, kteří mají zájem spoluutvá-
řet veřejný prostor v Horažďovicích. Skrze 
tento projekt chceme zpříjemnit a  oživit 
prostředí, ve kterém se každý den pohybu-
jeme. Samotný název nastiňuje náš záměr. 
V podstatě půjde o jednoduchou aktivitu – 
o oživení laviček citátem, a tak o jejich vytr-
žení z každodenní šedi. 
Co je potřeba udělat pro to, abych se mohl 
zapojit do projektu? Stačí poslat návrh citá-
tu, který byste rádi vídali na některé z měst-
ských laviček v  Horažďovicích na emailo-
vou adresu: ozivenelavicky@gmail.com do 
31. 5. 2015 (skrze tuto emailovou adresu 
vám v případě zájmu sdělíme jakékoliv po-
drobnosti o projektu a zodpovíme jakékoliv 
dotazy), v sobotu 6. 6. 2015 se dostavit do 
Parkánu, odkud vás vyšleme s  potřebným 
materiálem k  jedné z  laviček zapojených 
do projektu, kam napíšete svůj citát. Citáty 
mohou zasílat jak jednotlivci, tak páry, ro-
diny, formální i neformální skupiny našeho 
města. Další informace naleznete během 
května na různých místech Horažďovic 
a na facebookových stránkách.

Na spolupráci a příjemné setkání se těší 
Mirka Nováčková a Markéta Mrázová

Rok 1945
Nikdy nekvetly šeříky tak krásně … a celý ná-
rod povstal
Od začátku roku 1945 jen málokdo pochy-
boval, že se druhá světová válka konečně 
již chýlí ku svému konci. Německo prohrá-
valo jednu bitvu za druhou. Přišel květen, 
válka skončila a tím i utrpení milionů lidí, 
kteří po dlouhých šest let strádali. Skončilo 
vraždění a smrt. 
1945 – jeden jediný rok v nekonečném moři 
času, malý korálek na šňůrce věčnosti. Je-
den jediný rok, nepatrný zlomeček v  ději-
nách lidstva, Evropy i  naší vlasti. A  přece 
jen nezapomenutelný, nezaměnitelný, živý 
a  současný. Události, které mají ve svém 
křestním listě datum 1945, nejsou jen his-
torií, ale i  součástí dneška, ještě po 70 le-
tech aktuální. 
Konec nejničivější války, kterou lidstvo 
poznalo, tanky s  rudou hvězdou v  ulicích 
Berlína i Prahy, ale i tanky s hvězdou bílou 
v Chebu, Plzni, Horažďovicích a dále na jih, 
zuhelnatělá Hitlerova mrtvola, hromady na-
cistických standard, ale i salvy a jásot na po-
čest vítězství… Vítězství míru nad válkou. 
V květnových oslavách se vzpomíná sovět-
ských vojáků, v  našem a  Jihočeském kraji 
zase amerických, ale málo se vzpomíná 
našich vojáků – Čechoslováků. Vždyť čes-
koslovenští vojáci, příslušníci naší zahra-
niční armády, kteří bojovali jak na západní 
frontě, tak rovněž na východní, středním 
východě, v  severní Africe a  jinde, splnili 

svoje poslání v boji proti hitlerovským oku-
pantům, za svobodu vlasti a obnovení Čes-
koslovenské republiky se ctí. Bojovali ze 
všech sil statečně, úspěšně a výrazně se za-
sloužili o naši svobodu a nezávislost. Patří 
jim za to uznání a vděk. 
Kam se ale podělo ono uznání a vděk v to-
talitním komunistickém režimu, že byli 
postiženi právě ti, kteří se také zasloužili 
o obnovu ČSR? Tito stateční vlastenci byli 
hrubými a  nezákonnými zásahy do jejich 
života vyloučeni z života veřejného a vrženi 
na okraj společnosti. Na předním místě to 
byli vojáci našeho zahraničního odboje na 
západě. Hodně jich bylo obviněno z  proti-
státní činnosti a  uvězněno jako agenti im-
perialismu, záškodníci a  nepřátelé lidu po 
roce 1948. Fakta přímých svědků (dnes již 
většinou nežijících), kteří prošli věznicemi 
v  Ruzyni, Pankráci, Mírovem, Bory, Leo-
poldovem a  dalšími žaláři a  tábory nuce-
ných prací – žalují…… 
Historickému roku 1945 musíme být vděč-
ni za to nejcennější – za svobodu a mír. 
Vzpomínal pamětník událostí 

Karel Halml. 

Horažďovická 
padesátka 
Poslední částí po předchozích třech poví-
dáních o pochodu je pozvání na letošní 
jubilejní 50. ročník

Pozvánka
na jubilejní 50. ročník dálkového pochodu
Horažďovická padesátka pořádaného po-
prvé v roce 1966 Odborem turistiky v čele 
s panem učitelem Josefem Šochmanem

Termín: sobota 23. května 2015 

Trasy: 
100, 50, 25, 15 km pro pěší a cykloturisty 
7 km dětská a začátečnická trasa

Prezentace a start:
Pro všechny trasy je start na nádvoří zámku
100 km – start v pátek 22. května od 19 do 
22 hod.
100 km cyklo, 50, 25, 15 a 7 km v sobotu od 
6 do 10.30 hod.

Cíl: 
Pro všechny opět v prostoru startu 
– nádvoří zámku do 17 hod.

Občerstvení: 
Na Špičce ostrova zajišťují občerstvení a hry 
pro děti Otaváci 
Na trasách je možné v pohostinstvích 
(informace na startu)

Vedení tras: 
jihozápadně od Horažďovic – popisy na vy-
žádání (kontakt viz. Informace)

Ubytování:
Jednoduché na podlaze klubovny, na vlast-
ní karimatce, ve vlastním spacáku
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Rozloučení
Dne 18. února 2015 jsme se ve smuteč-
ní síni v  Horažďovicích naposledy roz-
loučili s panem Josefem Krejčím. Všem 
přátelům, kamarádům a známým, kteří 
se s námi s naším tatínkem přišli rozlou-
čit, a  za všechny květinové dary děkuje 
rodina Krejčova.

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 KVÌTNU

  18. 5. - 22. 5 . 2015
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

V  případě zájmu nutná přihláška předem 
na níže uvedeném kontaktu

Informace: 
Ing. Rudolf DVOŘÁK, tel.: 602844625, 
e-mail: horazdovicka50@seznam.cz
 Poznámky: 
* trasy pochodů najdete na mapě KČT č. 68 
– Pootaví 
* účastníci pochodu obdrží mapku (mimo 
trasy 7 km) a popis trasy, v cíli suvenýrovou 
skleničku a grafický list, děti na trase 7 km 
malé překvapení u táboráčku, kde si mohou 
vyzkoušet své dovednosti a  upéct buřtíka 
(svého nebo budou k zakoupení u ohně) 
* doprovodné akce pro účastníky: rýžování 
zlatinek na Otavě, geocaching, komento-
vaná prohlídka přírodovědné stanice, vstu-
penky do krytého bazénu v  Horažďovicích 
pro dny 23. a 24. 5. za poloviční vstupné pro 
děti i dospělé – k zakoupení u pořadatele

Regionální informační 
centrum Prácheňska 
a cestovní kancelář 
Ciao… aktuálně
ZPRÁVA O ČINNOSTI
Během celého roku jsme opět sledovali ná-
vštěvnost turistického informačního centra 
města Horažďovice. Za období leden – pro-
sinec 2014 nás navštívilo 8 937 lidí. Nej-
vyšší počty turistů přicházejí logicky v let-
ních měsících, kdy sezóna vrcholí. V  zimě 
návštěvnost mírně stagnuje, ale na jaře se 
počty opět zvyšují. V období, kdy se kona-
jí největší kulturní a  sportovní akce, není 
možné objektivně zaznamenat souhrnný 
počet návštěvníků. (jedná se např. o  Slav-
nosti Kaše, Jmeniny, sportovní víkend, 
jarmarky...), neboť sami se akcí jako info-
centrum účastníme – jsme turistům lépe 
k dispozici, umisťujeme informační stánek 
přímo v centru či pomáháme se samotnou 

realizací. Skutečný počet lidí je tedy daleko 
vyšší – právě o  ty, kteří přijedou na naše 
městské slavnosti. To nás velmi těší. 
Naším hlavním úkolem je poskytovat 
návštěvníkům i  obyvatelům města vždy 
aktuální informace z  oblasti turismu, in-
formovat místní obyvatele o  akcích mimo 
Horažďovice v  rozsahu ČR a  stále častěji 
i v zahraničí, ale také poskytovat stále nové 
služby v oblasti komplexního servisu v ces-
tovním ruchu. Na webových stránkách in-
focentra aktualizujeme informace o kultur-
ních a sportovních akcích, které se v našem 
městě konají. Na dostupných portálech 
propagujeme a prezentujeme město.
Stejně jako v  předchozích letech, tak i  letos 
jsme se zúčastnili několika veletrhů cestov-
ního ruchu s cílem přilákat do našeho města 
více turistů, informovat prostřednictvím pro-
pagačních materiálů o  zajímavostech a  krá-
sách Horažďovicka, a  také navázat kontakt 
s ostatními městy v Čechách i v zahraničí. 
V  loňském roce jsme nechali vyrobit nové 
suvenýry – dřevěné magnety různých veli-
kostí s  motivem zámku a  kostela sv. Petra 
a  Pavla a  keramické zvonečky s  motivem 
Červené brány.
Věříme, že i v  letošním roce zavítá do Ho-
ražďovic spousta nových, ale i těch věrných 
turistů a společně se všemi se budeme těšit 
na horažďovické náměstí v novém kabátě.
Regionální informační centrum Prácheňska, 

cestovní kancelář Ciao…, 
Horažďovice, © Vladimíra Šlechtová

Stáže ve firmách 
nabízejí šanci 
studentům 
i nezaměstnaným
Příležitost, jak zvýšit uplatnitelnost na 
trhu práce, získat nové kontakty či rov-
nou zaměstnání, nabízí aktuálně reali-
zované projekty Stáže pro mladé zájemce 
o zaměstnání 2 a Stáže ve firmách – vzdě-
lávání praxí 2, které zprostředkovávají 
stáže u soukromých firem působících na 
českém trhu. Poskytovatelům stáže jsou 
po ukončení propláceny předem stano-
vené náklady! Informace naleznete na: 
www.stazepromlade.cz, www.stazeve-
firmach.cz. 
V rámci Plzeňského kraje můžete navští-
vit regionální kancelář na adrese Neru-
dova  35, Plzeň, kde se můžete informo-
vat o  možnosti podpořit či rozšířit své 
uplatnění v  rámci jednoho ze stážových 
projektů.
Realizátorem obou projektů je Fond dal-
šího vzdělávání, příspěvková organizace 
Ministerstva práce a sociálních věcí.

Ing. Nikol Nejmanová 

Tenkrát 
v Horažďovicích
Sedmdesát let je skoro celým lidským vě-
kem. Není divu, že události před 70 lety 
v  našem městě už pamatuje málokdo, 
a  když, tak jsou to jen dětské vzpomínky. 
Odpovědi na to, co se dělo v Horažďovicích 
na jaře 1945, musíme hledat v  dokumen-
tech – třeba v městské kronice.
Začátek r. 1945 už naznačoval, že konec vál-
ky se blíží: nejen při pohledu na rozložení 
válečných front, ale i z pohledu praktického 
života ve městě. Zásobování se zhoršovalo 
(už jen 15 dkg umělého tuku na měsíc, soli 
jen 10 dkg, kvasnic 2 dkg, cukru polovic), 
odběr el. energie se musel snížit o  30 %, 
omezovala se vlaková doprava, rychlíky 
a  spěšné vlaky už nejezdily. Krajem prou-
dili němečtí uprchlíci (zejména z  pruského 
Slezska), které bylo třeba ubytovat. Školní 
budovy byly pro ně zabrány, žáci si chodili 
pro úkoly jednou týdně, posléze už vůbec 
ne. Mladí lidé byli povoláváni na kopání 
tankových zákopů na Moravě a v severních 
Čechách. Omezoval se provoz pošty. Nad 
městem se objevují američtí hloubkoví letci 
ostřelující vojenská auta a hlavně lokomoti-
vy (nádraží Babín, vlak u Práchně, nádraží 
Horažďovice). Duben zahltil silnice chaotic-
kým spěchem vozidel, zejména v  noci, kdy 
hloubkaři nelétali. 
Že je konec války na spadnutí, naznačila 
městu 30. 4. zpráva o oběšení italského dik-
tátora Mussoliniho a  vzápětí (2. 5.) zpráva 
o  smrti Hitlera. V  sobotu 5. května dochá-
zí na četnickou stanici telefonický pokyn 
k  odstraňování německých nápisů vzápětí 
s  nadšením prováděný. Na balkon radnice 
vystoupil stavitel František Listopad a ohlá-
sil lidu, že se jako bývalý zákonný starosta 
ujímá vedení města a poručil vyvěsit česko-
slovenské vlajky. Četnictvo začalo odvádět 
udavače a  „vlajkaře“ (členové české fašis-
tické organizace Vlajka) do vězení, kde měli 
vyčkat řádného soudu. V  neděli 6. května 
odpoledne přijíždějí očekávané kolony ame-
rické armády od Rabí (tanky, těžká děla, 
vozy s kulomety, osobní auta, pomocné vozy 
– pluhy, jeřáby, mosty, zásobování) nadšeně 
pozdravované Horažďovicemi. „Děkujeme 
vám za osvobození,“ vítal je anglicky a rus-
ky psaný transparent. Na oplátku za lidmi 
nabízené jídlo a  pití rozdávají Američané 
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HISTORIE HORAŽĎOVICKÝCH DOMŮ
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město 
DŮM ČP. 14
V roce 1619 náleží dům Cypryánu Mylne-
rovi. V roce 1606 byl purkmistrem, v roce 
1622 je uveden jako radní. V roce 1619 je 
dům zmiňován v souvislosti s přidělením 
kmenů na stavbu jeho shořelého domu po 
velikém požáru města způsobeném dran-
cováním vojsk generála Bonaventury Bu-
quoye. Na opravu domu mu bylo přiděle-
no obcí 40 kmenů na krov. Po jeho smrti 
došlo v  roce 1625 k  právnímu napadení 
pozůstalosti mezi manželkou zesnulého 
Cypryána Mylnera Markétou a  její dce-
rou Kateřinou provdanou Kryspachovou. 
Dcera si stěžuje, že jí bylo z  dědického 
podílu přisouzeno jen pole, chmelnice 
a  jedna kráva. Zatímco matka její dosta-
la přes polovici všeho dědictví. V  roce 
1634 náleží dům Janovi Heritesovi, to-
hoto roku je uváděn také jako cechmistr 

řeznického cechu. V roce 1627 měl potíže 
s  vrchností, protože odmítal přistoupit 
na katolickou víru. Z  rekatolizačních 
důvodů došlo v  roce 1636 k  prohlídce 
domů měšťanů, aby se zjistilo, jaké kni-
hy přechovávají, respektive jsou-li mezi 
nimi také knihy nekatolické. U Jana Mal-
kovského nalezeny knihy: „Bible Melan-
trychova, Postylla připsaná Jeho Milosti 
panu z  Rožmberka, Pasional, Kancionál 
Český, Písně roční, Herbář –  německá 
a  česká kniha, Lékařská psaná kniha“. 
V roce 1628 mu byly postoupeny vrchnos-
tí dvě místa masných krámů po zemřelém 
Floriánovi Malkovském. V  roce 1654 je 
uváděn v  Berní rule jako řezník, vlastní 
53 strychů (korců) polí, 2 koně, 3  krávy, 
1 jalovici, 28 ovcí a  7 sviní. V  roce 1681 
přechází dům Jana Heritesa na manželku 
Voršilu Heritesovou. V rámci pozůstalos-

ti po Janu Heritesovi rozděleny zbývající 
pole a  louky mezi Voršilu Heritesovou, 
sourozence Jana, Václava, Zuzanu, Flo-
riána, Ondřeje a  Ludmilu, provdanou za 
Matěje Rábského. V roce 1697 postupuje 

Stav objektu z  konce 19. století, objekt má 
ještě hrotité pozdně-gotické ostění vstupní 
brány.

Služby pro váš domov
Nemáte někoho, který je ochoten pomoci přidělat poličku, vyměnit 
žárovku, posekat zahradu, ostříhat živý plot, naštípat, nařezat a na-
sekat dřevo a další opravy a služby. Jsem připraven Vám pomoci.
Volejte na tel.: 603 817 450. Ručím za kvalitní práci!
Boh. Valach     Kadov-Pole 59

čokoládu a  cigarety. Kolona délky 20 km 
projíždí městem asi dvě hodiny a pokračuje 
dál. Větší část směrem na Velký Bor a menší 
část na Blatnou. Část kolony zůstává ve měs-
tě k udržení pořádku a zajištění prchajících 
německých vojáků.
V  pondělí 7. května jsou ze škol vystěho-
váni němečtí uprchlíci (školy zevnitř zde-
vastované) a  zatíženi ranci a  kufry odchá-
zejí z města. Jsou zajímáni a odzbrojováni 
němečtí vojáci v okolí, pro něž je na návrší 
u Velkého Boru poblíž železniční zastávky 
zřízen internační tábor hlídaný americký-
mi vojáky. Zajatců je několik tisíc. S  nimi 
i několik set koní, kteří vypásají a ničí pole. 
(Brzy jsou koně odvedeni na Lipky a  roz-
prodáni místním zájemcům.) 
Silná německá posádka již začátkem květ-
na opustila vlakem město, a tak jeho osvo-
bození proběhlo bez jediného výstřelu. Již 
13. května je znárodněn jako „německý 
majetek“ velkostatek Ing. Ferd. K. Kinské-
ho, který je s rodinou vystěhován a odvezen 
do internačního tábora v Sušici.
Porevoluční kvas neutichá. Na silnicích ne-
ustále hřmí transporty těžkých aut, lidé si 
všímají, že řidiči jsou často černoši. Radnice 
povolává (22. 5.) k výslechu dívky a ženy, kte-

ré se stýkaly s německými vojáky, většina jich 
musí být ale předvedena.
Je konec května: němečtí uprchlíci, pokud 
zůstali ještě ve městě, jsou posíláni na různé 
práce včetně polních. A  tančí se! Americké 
i naše vojsko pořádá taneční a zábavné večír-
ky. Mnoho lidí holduje nečinnosti, což začíná 
být už na pováženou, a proto se pracovní úřad 
ujímá své úlohy. V sobotu 16. června je neo-
čekávaně ohlášen příjezd prezidenta Beneše 
v doprovodu gen. Svobody (zastávka cestou 
z Plzně). Je okázale přivítán, předsedou ONV 
Klikem a  starostou Listopadem za nadšení 
celého města. V  neděli 24. června ráno za 
krásného počasí je vypraven slavnostní prů-
vod jdoucí od škrobárny až ke slavobráně 
u  Nového Dvora. Za přítomnosti ministra 
zemědělství Ďuriše je půda velkostatku „ně-
meckého šlechtice“ Kinského (760 ha lesů, 
200 ha, rybníků, skoro 250 ha zemědělské 
půdy s budovami dvorů Prácheň, Nový Dvůr, 
Chrást jako „osudový akt spravedlnosti“ 
předána zemědělským dělníkům velkostat-
ku (deputátníkům) a  drobným zemědělcům 
místním i z okolních obcí. (Splátky za přiděle-
nou půdu jsou rozloženy až na 15 let – ale kde 
byl po té době v r. 1960 – konec soukromým 
rolníkům?) Nemalý podíl z „kořisti“ dostává 

i město k veřejným účelům: zámek s pivova-
rem, Ostrov, Panskou zahradu a Lipky. Ame-
ričtí vojáci si vybudovali v lese Opěši naproti 
nádraží Horažďovice-Babín chatové městeč-
ko, kde byla i kantýna, tančírna i biograf.
Byl sestaven nový národní výbor v  čele 
s  předsedou Václavem Klikem (KSČ) 
a místopředsedou Františkem Listopadem 
(Lidová strana).
V  úterý 17. července přiletěl do Horažďovic 
generál 9. americké armády Patton, který se 
(stejně jako předtím prezident Beneš a ministr 
Ďuriš) zapsal i do kroniky města. Na loukách 
u  Jarova vyznamenal Patton sedm vojáků 
a pak se zde konalo defi lé armády s hudbou. 
Za pár dnů, v sobotu 21. července, se američtí 
vojáci rozloučili a druhý den odjeli…
Život v  Horažďovicích se jen pomalu blížil 
k  mírovému uspořádání. Jídlo bylo stále jen 
na lístky. Konec války ale byl zejména pro 
mladé lidi zdrojem neutuchajícího nadšení 
ze svobody, pocitu, že teď opravdu „svět patří 
nám“. Jenže světové mocnosti si už upevňo-
valy sféry svého poválečného vlivu a už brzy 
se měla zatáhnout „železná opona“ zname-
nající nadlouho konec svobody pro republiku 
i pro Horažďovice.

Jiří Wagner
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Voršila Heritesová dům ležící mezi domy 
Jiřího Camilla a Magdaleny Šípkové své-
mu synovi Václavovi Heritesovi v  sumě 
300  zlatých. Součástí prodeje je i  krám 
masný. Přitom si Voršila Heritesová 
vymiňuje dožití v  tomto domě. Peníze 
z prodeje jsou rozděleny mezi Voršilu He-
ritesovou, Ludmilu, Zuzanu provdanou 
Kramaříkovou, a  dále mezi bratry Flori-
ána, Ondřeje a  Václava Heritesy. V  roce 
1740 sepisuje Václav Herites poslední 
vůli. Dům situovaný v  rynku mezi domy 

Františka Segy a  Karla Korvína prodá-
vá svému zeti Ignáci Segovi, měštěnínu 
a  bývalému radnímu, manželce Ludmile 
za 250 zlatých. Díl z  dědictví náležející 
Floriánovi Heritesovi toho času „emeriti-
rovaného faráře Chotětovského“ přechá-
zí na ostatní jeho sourozence. 2. srpna 
1746 v  9 hodin dopoledne vypukl v  této 
části města požár a  vyhořel celý blok 
domů až k  Červené bráně, včetně domu 
Ignáce Segy. Shořela střecha a  polovic 
domu. V  roce 1766 sepisuje Ignác Sega 
poslední vůli, dům várečný postupuje 
dcerám Kateřině a Ludmile, součástí pře-
vodu je kotel na pálení, potažní dobytek, 
vše v ceně 400 zlatých. K loretánské kapli 
odkázáno 100 zlatých, kostelu sv. Marti-
na v Hošticích 100 zlatých, chrámu páně 
v  Nezamyslicích 100 zlatých. Nejmladší 
dceři Kateřině odevzdává krám masný. 
V roce 1767 prodává dům várečný v měs-
tě Kateřina Segová měšťanu a  spolurad-
nímu Matěji Heritesovi za 400 zlatých. 
Dům ležící mezi domy Karla Korvína a Ji-
řího Poloufa. Součástí prodeje je rovněž 

kovaný vůz na voly, řetěz, sekyra, mo-
tyka, nákolesník a  senný provaz. V  roce 
1772 se majitelem domu bývalého Segov-
ského stává Kašpar Nigrin a  manželka 
Barbora, poté co si směnili dům s Janem 
Matznerem. Jemu postupují svůj dům na 
předměstí mezi domy Vojtěcha Kollera 
a Josefa Růžičky. Zato je Kašparu Nigri-
novi postoupen dům várečný ve městě 
na rynku mezi domy Karla Korvína a  Ji-
řího Poloufa. Karlu Nigrinovi bude při-
dán rozdíl cen nemovitostí 250 zlatých. 
V roce 1799 prodává dům a při něm sto-
dolu Kašpar Nigrin Janu Václavu Korví-
novi a Barboře manželce za 1489 zlatých. 
V roce 1800 prodává dům várečný v měs-
tě obratem Jan Korvín s manželkou Bar-
borou Karlu Jandovi a manželce Josefě za 
1720 zlatých. V  roce 1808 prodává dům 
Karel Janda Janu Gotthardovi. V  roce 
1826 prodává dům Jan Gotthard s  man-
želkou Františkou Františku Pascherovi 
za 400 zlatých. 

MgA. Jindřich Šlechta

Současný stav

Firma Interiéry a schodiště, s. r. o.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

Přípravář / technik pro výrobu nábytku 
min. vzdělání VOŠ
Obsluha CNC strojů
Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů 
na výrobu dřevěných výrobků
Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo a Anglii. 
Zajímavé pracovní ohodnocení.

Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned

Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850, interiery@interiery-schodiste.cz

Mgr. Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, Ševčíkova čp. 32 (vedle pekařství u Rendlů)
Kontaktní telefon: 722 905 684, Email: Ak.Havlena@gmail.com
www.ak-havlena.cz, www.Vasosobnibankrot.cz, 
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování 
před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, nájem-
ních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte v tíži-
vé D nanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení soudu 
dle Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! Některé právní služby 
včetně návrhu na povolení oddlužení lze poskytnout i online bez 
návštěvy naší kanceláře!(více informací na našich stránkách).
Úřední hodiny: Středa:  14.30–17.30 hod.
         Pátek:   8.30–15.00 hod. 

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, D rma Dráb, oznamuje svým zákazníkům, 
že opět prodává slepičky snáškových plemen Tetra hnědá a Domi-
nant – černý, modrý, žlutý, kropenatý a bílý. Stáří 14–19 týdnů. 
Cena 149–180 Kč/ks dle stáří. 
Prodáváme slepičky pouze našeho chovu! 
Prodej se uskuteční:  19. května 2015
            Horažďovice – u vlak. nádraží – 14.55 hod.
            23. května 2015
            Horažďovice – u vlak. nádraží – 15.50 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Případné bližší informace: Po–Pá 9.00–16.00hod, tel. 601 576 270, 
606 550 204, 728 605 840.

Slepičky pouze z našeho odchovu!!

PaedDr. MARTINA BAAROVÁ otvírá v Blatenské 311 od 1. května centrum KOUZLO ÚSMĚVU

www.kouzlousmevu.cz
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ZEDNICTVÍ Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

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

komínů ohebným nerez materiálem vč. stavebních úprav.

Tel: 725 763 582

transportbeton
pr myslové podlahy
erpání betonu

písek a drt  
do betonu

    a  
kapacita vlastních domícháva : 40 m3

provozní doba:  pond lí–sobota 7–16 hod.

dispe ink:  provozovna MA KOV
 Ma kov 63, 388 01 Blatná
tel./fax:  383 423 577
jednatel:  603 242 710
alfabeton@volny.cz   www.alfabeton.czz

ESKÁ BETONÁRNA BEZ ZAHRANI NÍHO KAPITÁLU

   dispe er:           603 116 284

   S NÁMI SE DOMLUVÍTE...

NABETON !
pondělí - pátek 7 - 16 hodin,

sobota 7 - 12 hodin

Více v UniCredit Bank Expres 

T. G. Masaryka 153, Sušice

tel.: 955 963 476, 478

www.unicreditbank.cz

Máte jednu 
nebo více půjček?
Převeďte si je k nám 
a ušetřete na splátce.

Truhlářství
Petr Poklop 

• Zakázková výroba nábytku z lamina a masivu: 
• Kuchyňské linky, dětské a obývací pokoje
• Vestavěné skříně, kancelářský nábytek
• Kartáčovaný antik nábytek
• Zahradní nábytek a pergoly

Tel: 606 943 890
www.truhlarstvipoklop.cz
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Blatenská 1103, 341 01 Horažďovice 

přijme do pracovního poměru 

 • řidiče nákladních vozidel
  pro mezinárodní dopravu.
  podmínka: řidičský průkaz sk. „C“ 
  informace na tel. 737 175 229, 736 760 109

Psí škola 
Sírius
v Horažďovicích zve všechny zájemce na další 
„Kurz dobrého chování a agility pro všechny 
psy a pejsky“. Začínáme 23. května v 10 hodin. 
Vítáni jsou pejsci malí i velcí, hodní i rozjívení. Informace a při-
hlášky: www.sirius.zaluzi.cz, nebo tel: 728 963 083 p. Krásná

PALIVOVÉ 

 
od 

Konzultace zdarma. Volejte Vašeho osobního makléře:

Tomáš Pokorný, mobil 608 504 082 

RK KLIKA s. r. o. (pobočka Horažďovice), Blatenská 311, 341 01  Horažďovice 

tomas.pokorny@rkklika.cz, www.rkklika.cz
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-  

 

RESTAURACE

dále nabízíme:

Kapacita restaurace 30 - 40 osob 

kontakty:

 +420 733 181 200

Miroslav Turek +420 733 181 202

V

acujeme cenovou n

(za Rumpoldem)

tel: 

mobil: 

kompletní vybavení výpočetní technikou • bezdrátový internet • správa
linuxových a win serverů • rozlehlé sítě • webové aplikace • opravy,
servis a modernizace výp. techniky • zabezpečovací systémy •
strukturovaná kabeláž • optické  rozvodyVáclav Rosa, Prácheňská 35

tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz

Kamerový systém na klíč

9 500,- Kč

Ideální pro monitoring prodejen,
provozoven, rodinných domů,
zahrad, bazénů atd

bez DPH

Sada obsahuje:

včetně montáže a instalace

nahrávací zařízení pro 4 kamery
1TB pevný disk (cca 14 dní záznamu)
4 vnitřní DOME kamery 800 řádků (HD ready)



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 4/2015 | 20

Uzávěrka dalšího čísla je 20. května 2015, vydání 29. května 2015. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou redakč-
ně kráceny. Náklad 2700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČ 00255513. Tel. 376 547 557, fax 376 547 529,  
e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou správnost textu odpovídají autoři, složení redakční rady: Ing. Hana Kalná, Ing. Ivana Dušková, Ak. mal. Petr Mika, Jitka Chalupná. Povoleno OkÚ Klatovy 
pod registrační značkou MK ČR E 11878. ISSN 1802–7741. Sazba a tisk: Dragon Press, Klatovy.

AKCE
29. 5. pátek  17.30
GARFIELDŮV FESTIVAL HUMORU 
USA – Světový festival humoru se blíží a Gar-
field je opět připraven vyhrát. Animovaná ko-
medie nezklame! Vstupné 95 Kč. 

KNIHOVNA
4. 5.  oblastní charita (4. patro) 9.00
BADUAN JIN 
série cviků podle starých Číňanů

13. 5.  Praha, aula ČZU
SLAVNOSTNÍ PROMOCE 
ABSOLVENTŮ VU3V

18. 5.  sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti

20. 5.  sál knihovny 10.00
KOUZLENÍ S PAPÍREM
origami skládání s Helenou Poustkovou

21. 5.  sraz v zámku před knihovnou 9.00
TOULKY MĚSTEM  
ANEB OSTROV PLNÝ KVĚTIN
procházka anglickým parkem Ostrov s  Vác-
lavem Trčkou a  s  Mgr. Vladimírem Ledvinou 
spojená s vyprávěním o historii a všem, co zde 
roste a kvete

26. 5.  Kašperské Hory
ZAKONČENÍ LETNÍHO SEMESTRU VU3V

27. 5.  oblastní charita (4. patro) 15.00
4. KOPA DIVADELNÍCH HISTOREK
tentokrát s  principálem TYJÁTRU Karlem 
Šťastným

MUZEUM
9. 5.  sraz u nádraží v Horažďovicích 9.00
KRAJINA JAKO EMENTÁL 
aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornic-
kou krajinou jihozápadních Čech. 
Jarní cyklovyjížďka po stopách těžby uranu 
na vrch Želenov u Damětic.

15. 5. malý sál muzea 18.00
ŽIVOT SE PSÍM SPŘEŽENÍM 
Večer s Martinem Kotišem spojený s promítá-
ním fotografií a videí ze závodů psích spřežení.

30. 5. velký sál muzea 16.00
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ SEZÓNY 
MUZEA, VERNISÁŽ VÝSTAV
TYJÁTR SLAVÍ aneb 170 let amatérského 
divadla v Horažďovicích
MALBA A TAPISERIE od Lydie Šloufové 
– výstava aradecorů a akvarelů s horažďovic-
kými motivy

DALŠÍ AKCE
1. 5. Motokrosový areál Sv. Pole
MOTOCARE AMA CUP
Motocross club HD, tel. 605 986 728

2. 5. okolí města
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OTAVY
PS Otaváci, otavaci@centrum.cz

KULTURNÍ DŮM
2. 5. sobota  21.00
SIFON
Opět po roce super rocková zábava... MÁJO-
VÁ SE SIFONEM! 

6. 5. středa 19.00
DOBOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
Pořádají Přátelé 4. obrněné divize Prácheňsko 
k  70. výročí osvobození. Hraje Experiment. 
Vstupné dobrovolné. Dobové oblečení vítáno. 

7. 5. čtvrtek 16.30 
KONCERT KE DNI MATEK
Účinkují dětské pěvecké sbory (a  také jeden 
taneční) z horažďovických mateřinek.

12. 5. úterý pro školy 9.00 a 10.15 
 pro veřejnost 15.30
DRAMAŤÁCKÁ SKLIZEŇ 
Účinkují žáci ZUŠ Horažďovice. 

16. 5. sobota 21.00
PARKÁN
Rocková zábava se skvělou a oblíbenou kapelou.

18. 5. pondělí – úterý 19. 5. 
PRODEJNÍ TRH

25. 5. pondělí 10.00
KOUZELNÉ KŘESADLO
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. tř. ZŠ.

31. 5. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
K tanci a poslechu hraje OTAVANKA. Prodej 
a rezervace vstupenek v kině Otava dle rozpi-
su otevírací doby, tel. 376 511 890.

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
1. 5. pátek  17.30
ANIMÁČKY
ČR – Pásmo krátkých animovaných filmů 
z  dílny studentů Univerzity Tomáše Bati ve 
Zlíně. Vstupné 80 Kč. 

5. 5. školy 8.15, 10.00 veřejnost 18.00
PŘEDNÁŠKA J. CHALUPNÉHO „KONEC 
DRUHÉ SVĚTOVÉ VÁLKY NA  HORAŽ-
ĎOVICKU“
vstupné dobrovolné

8. 5. pátek  20.00
(NE)ZADANÍ 
USA – Když sex zamíchá kartami... Romantic-
ká komedie do 15 let nevhodná. Vstupné 95 Kč. 

15. 5. pátek  20.00
DÍVKA V PARKU
USA – Rodinná pohoda a  štěstí se změní bě-
hem krátkého okamžiku... Drama do 15 let 
nevhodné. Vstupné 95 Kč. 

22. 5. pátek  20.00
ŠESTÝ ZÁPAS 
USA – Dramatik Nicky je navždy oddaným 
fanouškem baseballového týmu Boston Red 
Sox. Jak dopadne klíčové utkání ve finále? Ko-
medie do 12 let nevhodná. 

4.–6.5. Zámecký park
KVĚTNOVÉ OSLAVY 
– dobový 3denní tábor, položení věnců, křest 
knihy, dobová taneční zábava, vojenská tech-
nika, další kulturní program, občerstvení 
apod.
Město HD, tel. 371 430 557

13.5. město HD
KVĚTINOVÝ DEN – ČESKÝ DEN PROTI 
RAKOVINĚ
PS Otaváci, otavaci@centrum.cz

16.5. Řeka Otava
ČIŠTĚNÍ ŘEKY OTAVY 
– zajištěny budou lodě, rukavice, pytle a malé 
občerstvení, Město HD

22. 5. vrch Prácheň
PRÁCHEŇSKO NA PRÁCHNI
– kulturní a sportovní akce, Prácheňsko, z. s. p. o.

23. 5. okolí města
HORAŽĎOVICKÁ PADESÁTKA 
 – tradiční pochod, PS Otaváci, otavaci@cent-
rum.cz, horazdovicka50@seznam.cz

23. 5. Motokrosový areál Sv. Pole
VVL – LORENC LOGISTIK CUP
Motocross club HD, tel. 605 986 728

27. 5. muzeum
ABSOLVENSTKÝ KONCERT
ZUŠ, tel. 604 338 870 M. Petrus

29. 5.  17.30
NOC KOSTELŮ
KOSTEL SV. PETRA A PAVLA
mše svavá, zpěv pěveckého spolku Prácheň
program oslav k  600. výročí upálení Mistra 
Jana Husa
KOSTEL SV. JANA KŘTITELE  
A PANNY MARIE
prohlídka hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele 
s výkladem, výstup do věže v klášterním kos-
tele Panny Marie
HUSŮV SBOR 
audiovizuální projekce sakrálních staveb 
a míst v Horažďovicích a okolí, slovo otce Pet-
ra, hudební vystoupení členů Křesťanského 
společenství, večerní ztišení, společná píseň 

 kostel Panny Marie 
KONCERT V RÁMCI NOCI KOSTELŮ
Farnost HD, PS Prácheň, tel. 606 561 772

 kostel církve husitské
KONCERT V RÁMCI NOCI KOSTELŮ
SČCH + PS Prácheň, tel. 606 561 772

30. 5. MC Houba
OTEVÍRÁNÍ STODOLY 
 – velká zpívaná, MC Houba, tel. 602 188 070

HOTEL PRÁCHEŇ
8. 5. pátek  19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
GALANTNÍ DOTEKY SLADKÉ FRANCIE
Miroslav Kovářík – umělecký přednes tex-
tů, Hana Kimelová – cembalo, Robert Heger 
– flétna, Jiří Hošek – violoncello. Vstupné 
100  Kč, zlevněné vstupné 50  Kč. Rezervace 
vstupenek na mobilu 603 229 559.


