
Horažďovický obzor

měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu  
a společenskému povznesení města Horažďovice

Vážení spoluobčané, s novým rokem 
k vám přicházíme nejen se zprávami 
o dění ve městě, ale také s novým 
„Obzorem“. Změna vzhledu, uspořá-
dání a idea měsíčníku vyplynuly z nově 
vznikajících potřeb, jak má moderní 
městské periodikum vypadat, a byly 
řešeny v rámci programu zlepšení komu-
nikace mezi městem a občany. Součástí 
tohoto projektu bylo také přepracování 
internetových stránek města. Nově máte 
možnost na stránkách vidět některé pod-
kladové materiály pro předpokládané 
investiční akce města. Další projekty 
budou postupně dle realizace doplňo-
vány. V průběhu jara bude také spuštěn 
facebookový a twitterový profil. Další 
součástí tohoto projektu je také anketa 
o kině, která nám má pomoci v rozhodo-
vání, jak kino dále provozovat. Pravidelné 
promítání během roku, které téměř 
nikdo nenavštěvuje, je finančně náročné 
a nemá smysl ho v této podobě dále rea-
lizovat. Promítání pro školy, přednášky, 

divadlo pro děti, zázemí pro rally a ostatní 
akce v budově kina samozřejmě budou 
zachovány. Anketa o využití kina bude 
ukončena 22. února, takže máte ještě 
možnost vyjádřit svůj názor. Poškozený 
nápis OTAVA bude z fasády kina odstra-
něn, protože náhradní díly osvětlení již 
nejsou vyráběny, a zůstane zatím pouze 
označení KINO. 

Častým tématem k diskuzi v tomto 
období je opět kácení stromů. Kromě 
havarijního kácení se vždy jedná o kácení 
povolené odborem životního prostředí. 
V dotčených lokalitách nově umísťujeme 
informační cedule o důvodech kácení. 
Během tohoto roku bude samozřejmě 
realizována náhradní výsadba. Kromě 
nařízené náhradní výsadby vybíráme 
také další lokality pro vysázení dalších 
vhodných stromů. Informace, ve kterých 
lokalitách a v jakém množství budeme 
sázet, přineseme v příštím vydání. Díky 
zimní sněhové nadílce je aktuální i otázka 
údržby chodníků a komunikací ve městě 

a také v přidružených obcích. Údržba 
začíná na těch nejvíce využívaných a zatě-
žovaných úsecích a postupuje dále dle 
schváleného harmonogramu a aktuálního 
stavu. Přestože se snažíme uklidit vše co 
nejlépe a co nejrychleji, někde se mohou 
vyskytnout hůře ošetřená místa, zvláště 
na rozbitých a nerovných površích, proto 
vás prosíme o zvýšenou opatrnost při 
chůzi a jízdě v tomto období. V případě 
zjištění nedostatků volejte na telefonní 
číslo 608 448 698 p. Benešové nebo pište 
na mail mbenesova@muhorazdovice.cz. 

Na náměstí, ve středové části u dro-
gerie, byla zřízena dvě parkovací místa 
pro osoby se ZTP, prosím respektujte tato 
vyhrazená parkovací místa. Děkujeme. 
Přejeme vám krásné zážitky při zimních 
radovánkách. Ať se obejdou bez zlomenin 
a dalších nepříjemných úrazů.

 
Ing. Michael Forman – starosta 
Ing. Hana Kalná – místostarostka
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Adventní jarmark

V sobotu dopoledne dne 12. 12. 2015 pro-
běhl na zámeckém nádvoří adventní 
jarmark. Byl velmi pestrý. Nádvoří zaplnily 
stánky s regionálními produkty, vánočními 
dekoracemi a občerstvením. Děti i dospělí 
si mohli v andělském stánku vypustit heli-
ové balonky s přáníčky k Ježíškovi. V sále 
městské knihovny byly připraveny výtvarné 
dílny. V loutkové scéně městského muzea 
vystoupily se svým vánočním programem 
pěvecké sbory Poupata při ZŠ Komenského 
a Duháček z křesťanské mateřské školy. 
Dále zde také vystoupil Original Band.

 
Jitka Chalupná, odbor památkové 
péče, školství a kultury

Adventní koncert

V sobotu od 18.00 hodin dne 12. 12. 2015 se 
uskutečnil adventní koncert v kostele sv. 
Petra a Pavla přední české mezzosoprani-
stky, sólistky Národního divadla Andrey 
Tögel Kalivodové. Vystoupila s Moravským 
klavírním triem ve složení Jana Ryšánková 
(klavír), Jiří Jahoda (housle) a Miroslav 
Zicha (violoncello). Koncert měl velký 
úspěch za účasti 230 spokojených diváků.
Více fotografií naleznete na: http://www.
sumavanet.cz/horazdovice/foto.asp.

 
Jitka Chalupná, odbor památkové 
péče, školství a kultury

Stalo se

Horažďovický 
obzor slaví 95 let. 

Dne 31. 1. 1921 
vyšel poprvé 

V příštím čísle 
najdete krátké 

ohlédnutí.
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Téma

Kino otava. Kam s ním? 

Minulost 

Jaká je historie promítání fi lmů 
v Horažďovicích? Už v roce 1953 si stěžuje 
v místních novinách pan František Hanzlík, 
že „putovní kina“ nevyhovují. Jezdí hlavně 
v létě - o žních, kdy mají místní nejvíce 
práce, a okresní kino v Horažďovicích je 
často zavřeno, protože se musí dělit o stejný 
prostor s taneční zábavou. A „každého 
tanec nebaví a mnohý je rád, jestliže může 
jednou v týdnu jít do kina.“ Pan František 
Hanzlík ve svém rozhořčeném článku 
upozorňuje, že „důležitým pomocníkem 
v přerodu naší vesnice je fi lm.“
Kino Dukla (v současnosti OTAVA) bylo 
v Horažďovicích dokončeno v roce 1976. 
Z místní kroniky: „Výstavba nového kina 
byla provedena v akci „Z“. Místo bylo 
vyhlédnuto před čtyřmi lety v Gottwaldově 
ulici proti objektu kulturního domu 
v blízkosti památné Červené brány a při 
křižovatce Gottwaldovy a Plzeňské ulice... 
Nejdříve byly zbourány staré přízemní 
domky, původně památkově chráněné… 
Horažďovičtí občané odpracovali na 
výstavbě kina 51 000 brigádnických hodin. 
… Kino má moderní vybavení, automaticky 
regulované olejové vytápění, automaticky 

regulovanou vzduchotechniku a 324 míst 
k sezení. K provozu bude potřeba osm pra-
covníků: ředitel, pokladní, topič, uklízečka, 
tři promítači a uvaděč.“ 

Otevření nového kina byla tehdy 
veliká sláva a ve městě panovalo vše-
obecné budovatelské nadšení, že se 
podařilo dokončit mimořádně moderní 
kino, a na oslavy se vydalo na svou dobu 
až neuvěřitelné množství peněz. Opět 
citujeme z kroniky: „Slavnostní otevření 
nového kina bylo v sobotu 22. května 
1976 v 10 hod dopoledne s programem: 
Zahájení, projev zástupce Městského NV 
s. Václava Panušky, předsedy, předání 
čestných uznání… Kulturní pořad zajis-
tily obě základní devítileté školy (mezi 
jinými i sestry Bicencovy, dcery ředitele 
1. ZDŠ aj.). Po volné prohlídce byl pro 
hosty (cca 400) v místních restauracích 
slavnostní oběd (stravenky po 25 Kčs). 
Odpoledne se promítal fi lm Bouřlivé víno… 
Celá akce si vyžádala nákladu asi 20 tisíc 
Kčs... Širokoúhlým kinem Dukla dostaly 
Horažďovice pěkný a důležitý kulturní 
stánek, který se řadí po bok kulturního 
domu z roku 1964.“ 

Zlatý věk místního kina nastává hned po 
otevření a pak v 80. letech. Není mnoho jiné 

dostupné zábavy a režim uvolňuje šrouby, 
pouští do kin běžně i „západní“, především 
evropské fi lmy. Na nové díly série Vinnetou 
nebo Angelika se stojí dlouhé fronty a kino 
je často ve svých 324 sedačkách vyprodáno. 
Přidávají se i noční promítání. Pohádky se 
odpoledne promítají za korunu. Doba se ale 
brzy radikálně změní. 

Přítomnost

V roce 1995 přechází provoz do rukou 
Libuše Mužíkové. Jak říká ve velkém roz-
hovoru na straně 5, bylo jí líto kino zavřít 
a tehdejší vedoucí kina ani jeho ekonomka 
na podnikatelský provoz neměli odvahu. 
Kino hraje především v pátek a v sobotu, 
ale např. je schopno na jarní prázdniny 
přidat každodenní promítání. Přichází 
nástup Hollywoodu, kdy 90. léta se ozna-
čují za vrchol velkých produkcí. 

Postupem času ale návštěvnost 
postupně upadá. Kino není z neznámého 
důvodu digitalizováno, a tak vlastně ztrácí 
dech především proto, že je schopno pro-
mítat fi lmy až zhruba půl roku po jejich 
uvedení do české distribuce, kdy vychá-
zejí na DVD nebo Blue Ray. Do jeho 

Autor: Petr Pelcl
Foto: archiv muzea v Horažďovicích
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modernizace se mnoho neinvestuje, navíc 
v okolí vyrostly buď multiplexy (Plzeň) 
nebo se podařilo modernizovat lokální 
kino (Oko ve Strakonicích nebo kino 
v Sušici). Změna návyků návštěvníků, kdy 
akcí je o mnoho více než dříve a všichni 
si mnohem více vybírají, v kombinaci se 
snadnou dostupností filmů na internetu 
dává návštěvnosti kin poslední ránu. Drží 
se jen nostalgici, jako je skupinka nad-
šenců ze Sušice, která si do Horažďovic 
jezdí užívat místní retro atmosféru. 
Drží se obdiv starých kinomilců, kteří 
si pochvalují, jak bylo na sklonku 70. 
let postaveno, a jak se do dnešních dnů 
zachovalo. 

V současnosti si na sebe horažďovické 
kino nevydělá. Každoročně je nutné jeho 
provoz dotovat zhruba tři čtvrtě milio-
nem korun, částečně z příspěvku města 
na provoz kulturního střediska, částečně 
z výdělků v protějším kulturním domě. 
Začíná se pomalu rozjíždět debata, co si 
s kinem vlastně počít? Všichni tak nějak 
cítí, že v současném stavu nemá smysl 
pokračovat. Ani těch osm produkcí ročně 
pro školy a dalších osm dalších naučných 

a vzdělávacích akcí kino nezachrání. Bez 
modernizace, ale především bez radikální 
změny provozu nemá smysl je v součas-
ném umělém spánku udržovat. Je však 
potřeba počítat s tím, že malá kina podpo-
rují z městské kasy všude. 

Budoucnost

Antropologické a sociologické výzkumy 
naznačují, že kino obvykle hraje roli při 
budování místní identity. „V současné 
době se ve vnímání kin projevuje silná 
významová polarita malé kino versus 
multikino. Malá kina jsou symbolem tzv. 
„popcornfree culture“ a jako taková jsou 
vnímána jako protipól „popcornové kul-
tury“ multiplexů, a to v rovině estetické, 
morální, etické atd. V rámci teto polarity 
může být malé kino hodnoceno pozitivně 
– jako místo mající svou identitu, histo-
rii či genia loci, ale také negativně – jako 
nemoderní prostor odsouzený civilizač-
ním pokrokem k zániku.“ 

Příkladem takového malého kina 
provozovaného místním spolkem jsou 

Řevnice - města s třemi a půl tisíci oby-
vateli u Prahy. Kino tam žije, je jedním 
z bodů kulturní mapy, na kterém si místní 
zakládají. Více se dozvíte na http://www.
kinorevnice.cz. 

Horažďovice stojí před jasným roz-
hodnutím. Buď kino uzavřou a na místě 
(možná) vznikne něco nového. Nebo se 
kino zásadně promění. V tom případě 
se ale nelze vyhnout jeho digitalizaci 
a zásadní proměně jeho provozu. Nepůjde 
to bez pravidelných fanoušků, bez chytře 
řízeného filmového klubu, bez progre-
sivního programu pro milovníky filmu, 
bez zvláštního programu pro děti, bez 
nějakého minifestivalu nebo řady dopro-
vodných akcí. To vše si vyžádá mnoho 
peněz a řada pochybovačů tvrdí, že by je 
šlo využít v městském rozpočtu lépe. 

Anketa radnici napoví, co si přejí 
občané. Máte možnost anketu vyplnit 
až do 22. 2. 2016 a vyplněnou ji zanechat 
ve sběrných boxech na městském úřadě 
v podatelně, v knihovně v oddělení pro 
dospělé nebo přímo u pokladny v kině 
Otava (v otevírací době). Vyplnit ji také 
lze na www.kinohorazdovice.cpkp.cz.

Z radnice
Rekonstrukce 
V roce 2015 byl za podpory finančních pro-
středků Plzeňského kraje dokončen projekt 
Rekonstrukce obecního areálu v Horaž-
ďovické Lhotě. Předmětem projektu byla 
rekonstrukce dvou samostatných technicky 
nevyhovujících objektů, bývalé prodejny 
a původního vesnického domu čp. 12. Rekon-
strukcí a propojením obou objektů vznikl 
jeden ucelený areál sloužící pro kulturní 
a zájmovou činnost. V areálu se nacházejí 
nové prostory místní knihovny, zázemí pro 
věřící či prostory pro veřejnou činnost, např. 
při konání voleb, nebo pro činnost Sboru 
dobrovolných hasičů či dalších zájmových 
skupin. Celý areál je doplněn o venkovní per-
golu, která zvyšuje atraktivitu daného místa. 
Plzeňský kraj přispěl na rekonstrukci v rámci 
Programu stabilizace a obnovy venkova část-
kou 150.000 Kč z celkových vynaložených 
nákladů ve výši 3.741.058 Kč.  Realizací pro-
jektu bylo získáno kvalitní a přívětivé zázemí 
pro rozvoj aktivit v obci.

  
Jitka Vokatá, odbor investic,  
rozvoje a majetku města
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Rozhovor

„Moje práce byla mým koníčkem“ 
Libuše Mužíková, provozovatelka 
Kulturního střediska Horažďovice

Narodila jste se v Horažďovicích 
a stále v nich žijete. 
Jsem patriot. Naše malé městečko je krásné, 
jsem tu naprosto spokojená, je tady úplně 
všechno. Rodiče stavěli rodinný dům a počítalo 
se s tím, že budu bydlet doma, protože jsem 
jedináček. Do velkého města mě to netáhlo. 
Po základní škole jsem šla studovat obchodní 
akademii (tehdy Střední ekonomická škola) do 
Klatov, chtěla jsem studovat dál, jenže jsem se 
zaláskovala a pak v 21 letech vdávala. Manžel 
byl ze Šumavy a když jsme se vzali, tak nás ani 
nenapadlo jít někam jinam. Kořeny jsem prostě 
zapustila tady. 

Jak jste se dostala k provozování 
kulturního střediska? 
Po škole jsem začala pracovat u Českých stát-
ních drah (ČSD) jako můj tatínek. V roce 
1988, když tehdejší pan ředitel MěKS hledal 
dalšího pracovníka, tak jsem nabídku přijala 
a už tady zůstala. To je skoro 30 let. Nejdříve 
jsem byla zaměstnanec MěKS a když v roce 
1995 město rozhodlo, že tuto organizaci zruší 
a pronajmou tyto dva objekty s částečným pří-
spěvkem na podporu kultury, rozhodla jsem 
se, že to zkusím. Ostatní zaměstnanci MěKS 
se toho báli, a tak jsem tu zůstala sama. Přežila 
jsem první rok, druhý rok a teď už to je přes 20 
let. Nikdo z těch, co sem přijeli hrát nemohl 
pochopit, jak je možné za takových podmínek 
provozovat kino a kulturní dům.

Jste velmi aktivní herečkou, v divadelním 
souboru v Horažďovicích hrajete přes 
30 let. Vaše role v Lucerně v roce 1980 
nebo Brouk v hlavě z roku 2001 byly 
poměrně oceňované. V roce 2008 
jste dokonce dostala ocenění Zlatý 
Harlekýn Svazu českých divadelních 
ochotníků. Na co nejraději vzpomínáte? 
Co Vás žene dělat divadlo? 
V roce 1980 jsem pracovala u ČSD, kde můj 
vedoucí pan František Koc, nadšený ochotník, 
právě režíroval Lucernu. Vypadla mu jedna 
herečka, tak mě nabídl roli a já ji přijala. Tak 
začal můj herecký život „ na prknech co zna-
menají svět“, moje první divadlo, moje první 
role a ještě k tomu jsem si zahrála s Ladislavem 
Peškem. Mám s ním i fotku, jak se držíme za 
ruce. Na to, jak mi v zákulisí klepal na rameno 
a říkal „jen tak dál“, se nedá zapomenout. 

Potom následovaly další a další role. Hrozně 
ráda vzpomínám na představení Brouk 
v hlavě kde jsem hrála se svým manželem, 
Strakonického dudáka, kam se mi podařilo při-
vést moje děti nebo Babičku, kde jsem hrála 
s naší nejstarší herečkou, dnes již stoletou paní 
Šamanovou. Herectví je pro mě kus života. Rok 
2014 pro mě byl osobně velice těžký a právě role 
v Žítkovských bohyních, kde jsem hrála nej-
starší čtyřistaletou bohyni, mě moc pomohla. 
Doslova jsem ze sebe ten stres vykřičela. 

S čím stojí a padá kultura 
v Horažďovicích? Co jí nejvíce omezuje? 
Co by jí pomohlo v rozletu? Co je na 
ní nelepší a co naopak nejhorší? 
Všechna ta léta jsem si připadala jako Don 
Quijote. Je to neustálý boj s větrnými mlýny. 
Nikdy nevíte, na co lidi přijdou. Nemyslím si 
ale, že by kultura v Horažďovicích upadala. 
V kině lidi zajímají premiéry. Naše kino ale 
bohužel neprošlo digitalizací. Musíme čekat 
až bude film na DVD nebo BlueRay, a to už má 
většina diváků vše staženo z internetu. Škoda, 
že dotaci ze Státního fondu na podporu kinema-
tografie na digitalizaci nikdy město nevyužilo.

Co by mělo město podniknout s kinem?
Na to já jsem malý pán. Já bych kino samo-
zřejmě nerušila. Promítáme třeba i pro školy. 
Když přijede divadlo malých forem, tak vyu-
žíváme kinosál, protože sestupné hlediště je 
ideální pro děti, aby všechny dobře viděly. 
Celkem je to nejméně osm promítání pro školy 
za rok a zhruba dalších osm akcí ročně. Kdysi 
jsme dělali ještě cestopisné přednášky, ale ty 
se teď dlouho nekonaly. Dále jsme pořádali 
výstavy pro ZUŠ, které se ale přesunuly do 
Galerie v Zámku. Deset let se zde hrálo lout-
kové divadlo, které tu mělo i svoje zázemí. 
Zkrátka, vždy jsem se snažila, aby byly prostory 
kina nějakým způsobem využívány. Já bych 
kino nikdy nezavřela, zmodernizovala bych ho, 
digitalizovala, vyměnila bych sedačky a ubrala 
počet míst, aby mohlo být sezení pohodlnější.

Které akce kulturního střediska 
jsou nejnavštěvovanější?
Hodně si cením pořadů Posezení s písničkou, 
se kterými jsem začínala už v roce 1993 ve ves-
tibulu kina. Chodilo pořád více lidí, tak jsme se 
museli přesunout do kulturního domu. Každou 

poslední neděli v měsíci po celý rok přijde nej-
méně sto lidí. Letos na silvestrovské posezení 
jich přišlo čtyři sta. Sjíždí se z Klatov, Sušice, 
Blatné, i z Plzně a Strakonic a celé Šumavy. 
Měla jsem si nechat na ten pořad udělat patent. 
Teď nás leckdo v okolí s dechovkou kopíruje 
(smích). 

Kam chodí v Horažďovicích mladí?
Abych řekla pravdu, tak nevím co mladé nejvíc 
baví a zajímá. My musíme hledat takové akce, 
které velký prostor kulturního domu zaplní. 
Teď už řadu let neděláme ani Silvestry, protože 
naposledy přišlo asi 50 lidí, a to je pro velký kul-
turní dům neúnosné. A to jsme kdysi prodávali 
vstupenky i na chodbu. 

Co by mohlo kulturu 
v Horažďovicích nakopnout?
No, pořád si myslím, že to s tou kulturou u nás 
není tak špatné, ale je zapotřebí neustále hledat 
a vymýšlet co by lidi zajímalo. Na Posezení 
s písničkou chodí generace 60 plus. Tahle gene-
race se ještě uměla bavit. Já jsem byla zvyklá, že 
když se někde hrálo, tak se prostě chodilo tan-
covat. Bojím se hlavně o divadlo, o spolupráci 
a zázemí pro náš Tyjátr.

Kino a kulturní dům provozujete od 
roku 1995? Co považujete za svůj 
největší profesní úspěch? Čeho 
dalšího ještě chcete dosáhnout? 
Za svůj největší úspěch považuji, že jsem to 
takovou spoustu let vydržela dělat. Tahle práce 
byla mým koníčkem a to se málokomu podaří. 
Vždy jsem se snažila dávat lidi dohromady, aby 
se při akcích cítili dobře jako doma. Myslím si, 
že se nemám za co stydět. A co plánuji? Časem 
odchod do důchodu, ale zatím ještě nejsem 
rozhodnutá, jestli to bude tento nebo příští rok. 
Z tak „rozjetého vlaku“ se těžko odchází. 

A co bude dál? Bude nové 
výběrové řízení?
Musím se hlavně domluvit s vedením města 
na mém odstoupení, jakou mi dají výpovědní 
lhůtu, protože ve smlouvě mám roční výpověď. 
Na nového provozovatele musí být samo-
zřejmě nové výběrové řízení. Přála bych si, 
aby se sem dostal někdo, kdo fandí divadlu. Já 
divadlem žiju. Jsme jedna velká rodina a vzá-
jemně si věříme.  

text: Petr Pelcl
foto: archiv Libuše Mužíkové
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Z radnice

Rada města 
Horažďovice  
21. 12. 2015 
↓
schvaluje zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na zpracování 
architektonické studie s názvem „Studie 
sportovního areálu Lipky“ a schvaluje 
seznam společností určených k vyzvání 
k podání nabídky

schvaluje smlouvu o dílo mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (objednatel) a Vlastimilem 
Šatrou, Hejná 100 (zhotovitel), jejímž 
předmětem je vypracování projektové 
dokumentace a provedení související 
inženýrské činnosti k akci „Rekonstrukce 
kotelen – ZŠ Blatenská, DPS 1061“ s nabíd-
kovou cenou za zpracování projektové 
dokumentace ve výši 157.179 Kč vč. DPH 
a za výkon autorského dozoru ve výši jed-
notkové ceny 484 Kč vč. DPH/hod.

schvaluje smlouvu o dílo mezi městem 
Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice (objednatel) a Stavební spo-
lečností H a T, spol. s r.o., Komenského 
373, Strakonice (zhotovitel), jejímž před-
mětem je realizace akce „Kolumbárium 
Horažďovice“ za nabídkovou cenu 
1.640.404 Kč vč. DPH

schvaluje cenu za pacht zemědělských 
pozemků na rok 2016 ve výši 2.500 Kč/ha 
s tím, že dosud platné smlouvy budou upra-
veny dodatkem na schválenou výši

schvaluje pronájem nebytových pro-
stor o výměře 184,32 m2 Mayerova 
262, Horažďovice společnosti Vebor – 
krmiva s.r.o., se sídlem Budětice 30 za 
účelem provozování obchodu s krmivy 
a doplňky pro domácí zvířata s platností 
od 01.02.2016 na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
381 Kč/m2/rok + DPH v zákonem stano-
vené sazbě

schvaluje pronájem nebytových pro-
stor o výměře 50,5 m2 Loretská 1069, 
Horažďovice Liboru Čihákovi, se sídlem 
Komenského 1298, Nejdek za účelem pro-
deje DDD přípravků, zřízení kanceláře 
a skladu s platností od 01.01.2016 na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 616 Kč/m2/rok

schvaluje smlouvu o vytvoření a veřejném 
nedivadelním provozování uměleckého 
výkonu formou koncertu výkonného 
umělce KAMIL STŘIHAVKA & LEADERS 
a městem Horažďovice v rámci Slavností 
Kaše 2016 za cenu 52.756 Kč včetně DPH

Rada města  
Horažďovice  
18.01.2016 
↓
schvaluje pronájem části nebytových pro-
stor o výměře 51,12 m2 v 1. nadzemním 
podlaží Mírové náměstí 19, Horažďovice 
Úřadu práce ČR, Krajská pobočka v Plzni, 
Kontaktní pracoviště Klatovy, Voříškova 
825/III., Klatovy za účelem využití adminis-
trativních prostor s platností od 01.03.2016 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 700 Kč/m2/rok

schvaluje neuplatňování valorizace nájem-
ného z nebytových prostor a pozemků 
v roce 2016

schvaluje pronájem kanceláře v místnosti 
č. 1.16 v 1. nadzemním podlaží budovy 
Městského úřadu v Horažďovicích, 
Mírové náměstí čp. 1 Generálnímu finanč-
nímu ředitelství, Lazarská 15/7, Praha 1, 
IČO: 72080043, na dobu neurčitou od 
01.02.2016. Nájemné je stanoveno ve výši 
8.580 Kč/rok a služby spojené s nájmem ve 
výši skutečných nákladů předchozího roku

schvaluje vytvoření návrhu vlajky pro 
město Horažďovice, včetně realizace 
odborné kresby historického znaku města 
v barevném a černobílém provedení 
v elektronických formátech, vhodných 
pro další snadnou aplikaci znaku, spolu se 
zajištěním formální stránky věci – vyhoto-
vení žádosti o schválení vlajky a zařazení 
nové vlajky, jakož i historického znaku 
do sněmovního registru komunálních 
symbolů

schvaluje kritéria k tzv. „vydávání souhlasu 
obce“ podle ustanovení § 33 odst. 6 zákona 
č. 111/2006 Sb., o pomoci v hmotné nouzi, 
ve znění pozdějších předpisů: 

musí se jednat o ubytovací zařízení, které 
provozuje osoba provozující živnost uby-
tovacíslužby > osoba provozující živnost 
ubytovací služby, která provozuje ubyto-
vací zařízení, nesmí mít evidovaný dluh 
vůči městu  > trvalý pobyt na území města 
4 roky před podáním žádosti > žadatel 
nesmí mít evidovaný dluh vůči městu 

schvaluje Smlouvu o užívání veřejného 
prostranství mezi městem Horažďovice 
a Vlastimilem Lagronem, Nár. 
Mučedníků 150, Klatovy k provozování 
pouťových atrakcí

schvaluje realizaci úpravy a zabezpečení 
vjezdu (přístupu) do Zámku Horažďovice, 
a to v rozsahu úpravy (změny) dopravního 
značení a umístění zde zábrany proti vjezdu 

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

Finanční úřad  
pro Plzeňský kraj 
oznamuje 
změnu adresy
Územního pracoviště v Horažďovicích
od 8. února 2016 na Mírové náměstí 1, 
budova Městského úřadu Horažďovice, 
kancelář č. 016 (přízemí). Úřední 
hodiny pro veřejnost pondělí 
a středa od 8.00 do 17.00 hod

Vážení spoluobčané
Sbor pro občanské záležitosti při 
Městském úřadu v Horažďovicích 
upozorňuje naše spoluobčany na mož-
nost oslav jubilejních svateb – zlatých 
a diamantových. V případě zájmu 
se můžete obrátit na správní odbor, 
Alenu Čáňovou. Oslavy, dle vašeho 
přání, zajistíme v obřadní síni na 
radnici nebo na zámku, případně vás 
navštívíme doma nebo i jiných pro-
storách, kde budete oslavu pořádat. 
Oslavy tohoto druhu jsou dnes téměř 
vzácností a je potřeba si jich vážit 
a ocenit tak dlouhé společné soužití, 
které by mělo být vzorem pro další 
generace. Těšíme se na vás!
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Stavěli tesaři
Máme nový rok, a to je obvykle čas 
pro různá předsevzetí s cílem řešit 
věci nově, lépe a účelněji. Stačili jsme 
si za dobu tohoto seriálu obstarat 
pozemek, vyprojektovat stavbu, 
docílit jejího povolení, zrealizovat 
ji a začít s jejím užíváním. Nicméně 
styk s úřady nás bude zcela jistě pro-
vázet celý náš další život, a to nejen 
v oblasti stavební, ale v řadě dalších, 
a nejen v novém roce. V mnohých 
z nás je zakořeněno, že co úředník, 
to škůdce. Zkusme se však podívat 
na činnost úředníka z jeho strany 
pomyslné přepážky a vyjasněme 
si, co dělat, aby náš vzájemný styk 
a vyřizování našich záležitostí vedly 
rychle a účelně k požadovanému cíli. 
A tak jako křesťané mají své desatero, 
tak i my jsme vytvořili jakési devatero 
rychlého vyřízení žádosti na staveb-
ním, a nejen na stavebním úřadu:

1. Na úřad chodíme v úřední dny. 
Důvodem není skutečnost, že by úřed-
ník mimo ty dny nepracoval, ale to, že 
píše důležité listiny. Při jejich tvorbě 
musí být soustředěn, což v době, kdy 
do kanceláře vstupuje jeden občan 
za druhým, není dost dobře možné. 
Kromě toho správní řád a stavební 
zákon nakazuje často úředníkům pro-
vádět místní šetření v terénu, takže je 
pravděpodobné, že se svého úředníka 
nemusíte mimo úřední dny v době vaší 
návštěvy na úřadu dočkat. 

2. Před vstupem do kanceláře vypneme 
svůj mobilní telefon. Těch pár minut 
není nikdo nepostradatelný a v případě 
telefonování okrádáte o čas úředníka, 
který se zatím mohl věnovat řešení pro-
blému. A třeba právě toho vašeho. 

3. Pokud víme, co chceme, a to bychom 
měli vědět vždy při příchodu na 

jakýkoliv, zejména pak stavební úřad, 
pak jdeme přímo za úředníkem, který 
naši věc vyřizuje. Při prvé návštěvě se 
řídíme účelem žádosti a místem (na 
stavebním úřadu je to nástěnka vlevo). 
V případě, že byly již úřadem vydány 
jakékoliv listiny, nalezneme jméno 
úředníka v záhlaví těchto listin pod 
kolonkou: „Vyřizuje“. Jen tento úředník 
je podrobně s naší věcí obeznámen a je 
schopen nám ke konkrétní věci kva-
lifikovaně odpovědět. Nezaměňovat 
tohoto pracovníka s vedoucím, který 
podepisuje listiny celého odboru a je 
podepsán na konci dokumentu. 

4. Při vyřizování jakékoliv záležitosti 
bereme s sebou veškeré doklady. Jedná 
se především o listiny, rozhodnutí, 
výkresy, mapy apod. Není nic nepří-
jemnějšího, když kvůli jedné chybějící 
listině musíte jet zpátky domů.

5. Veškeré žádosti podáváme v poda-
telně úřadu (vpravo za vchodem do 
budovy v přízemí). Předáváním žádosti 
přímo do rukou úředníka svoji věc nijak 
neurychlíte, spíše naopak. Úředník ji 
nakonec musí stejně do podatelny sám 
odnést a teprve po jejím zapsání se 
mu vrátí k vyřízení. Také nemůžeme 
očekávat, že nám úředník naši žádost 
závazně zkontroluje, neboť se jedná 
o složité podklady, jejichž kontrola si 
často vyžádá čas a soustředění, pro 
které jsou právě určeny neúřední dny. 

6. Žádost musí být podána na zákonem 
předepsaném formuláři a musí být 
úplná. K tomu vám napomůže i výčet 
požadovaných údajů a dokladů, které 
jsou ve formulářích jasně uvedeny. 
Pokud tomu tak není a bude cokoliv 
chybět, nebude vaše věc vyřízena, vrátí 
se vám zpět, případně bude řízení pře-
rušeno. Důsledkem bude, že vy tím 

ztratíte drahocenný čas. Vzhledem 
k náročnosti vyplňování doporučujeme 
provádět ji za asistence odborně způ-
sobilé osoby – v případě staveb nejlépe 
autorizovaného projektanta.

7. Současné právní předpisy umož-
ňují podání žádosti v elektronické 
podobě, (elektronicky podepsané, 
datové schránky apod.). Dodnes však 
není vyřešeno předávání dokumen-
tace. Proto tento způsob komunikace 
při současném zasílání dokumentace 
zatím nedoporučujeme. 

8. Úřad je veřejná budova, a podle toho 
se v ní musíme i chovat. Na chodbách 
se nekouří ani se jinak neznečišťují. 
V budově nehlučíme a chováme se jako 
civilizovaní lidé. 

9. Úředník je člověk jako každý jiný, jeho 
práce je odpovědná a je povinen pře-
devším dodržovat zákony tohoto státu. 
Tyto zákony však netvořil, takže mu 
nemějte za zlé, pokud tyto zákony 
budou v rozporu s vašimi soukromými 
zájmy.

10. Při respektování těchto zásad umožníte 
nám, úředníkům vyřídit vaši záležitost 
co nejrychleji bez zbytečných průtahů. 
To je konec konců jak vaší, tak i naší 
snahou.

11. A co říci závěrem? Přejeme vám, aby 
v novém roce, a nejen v novém roce, 
byla jakákoliv vaše návštěva úřadu 
vždy jak pro vás občany, tak i pro nás, 
tj. vaše úředníky, příjemným životním 
zážitkem. 

 
Ing. Josef Kotlaba,
vedoucí odboru výstavby  
a územního plánování

Podání žádostí  
o dotaci 

Upozorňujeme žadatele o dotaci z rozpočtu města na kulturní, sportovní a jiné akce v roce 
2016, že termín ukončení podání žádostí je 31. 3. 2016. Veškeré dokumenty jsou volně ke sta-
žení na webových stránkách Městského úřadu Horažďovice: http://www.muhorazdovice.cz/
muhd/dotace_poskytovane_ostatni.asp nebo v kanceláři odboru památkové péče, školství 
a kultury – II. patro, č. dveří 219, popř. informace poskytneme na tel. čísle 371 430 556. 

 
Bohuslava Kodýdková,  
odbor PPŠK

Město Horažďovice nabízí n prodeji 
krbovou vložku. Cena: 3.500 Kč. 
V případě zájmu o koupi volejte:  
Benešová Marcela, Tel. 608 448 698.
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Kotlíkové dotace II
Vážení občané, navazuji na příspěvek o kotlíkových dotacích z října 
loňského roku. Na základě usnesení Rady Plzeňského kraje byla 
dne 15. 12. 2015 vyhlášena 1. výzva k podávání žádostí o poskytnutí 
dotace na výměnu kotlů z domácností. Přesně dotační titul zní: 
„Pořízení ekologického vytápění v domácnostech I/1“. (Celkem 
budou dvě výzvy.) Příjem žádostí byl spuštěn 20. 1. 2016 v 8.00, 
ukončení příjmu žádostí bude 31. 3. 2016 v 18.00. Pokud by byla 
alokace určená pro tuto výzvu, která je ve výši 162 milionů korun 
vyčerpaná dříve, byl by příjem žádostí ukončen k datu vyčerpání 
alokace. Toto je však málo pravděpodobně.

Žádat o dotaci můžete, pokud jste vlastník nebo spoluvlast-
ník nemovitosti k bydlení, kde máte kotel na pevná paliva 
s ručním přikládáním a chtěli byste ho vyměnit za nový, za lepší. 
Podmínkou poskytnutí dotace je kromě výměny kotle i realizace 
aspoň jednoho mikroenergetického opatření. Seznam akceptova-
telných mikro opatření je následující: 

•	 zateplení střechy nebo půdních prostor
•	 zateplení stropu sklepních prostor nebo podlahy
•	 dílčí zateplení dalších konstrukcí (např. severní fasáda)
•	 oprava fasády, např. prasklin a dalších poruch 

fasády - eliminace tepelných mostů
•	 oddělení vytápěného prostoru rodinného 

domu od venkovního (např. zádveří)
•	 dílčí výměna oken
•	 výměna vstupních a balkonových dveří
•	 instalace těsnění oken a dveří, doda-

tečná montáž prahů vstupních dveří
•	 výměna zasklení starších oken za izolační dvojskla
•	 (uznatelné náklady na realizaci mikro opatření  

jsou max. 20 tisíc Kč). 

Realizace mikro opatření se neprovádí v případě, že máte průkaz 
energetické náročnosti budovy, který deklaruje klasifikační 
třídu energetické náročnosti minimálně „C“ tedy úsporná. Před 
samotným podáním žádostí je nutno provést úkony a připravit si 
dokumenty, které se budou k žádosti o dotaci přikládat: 

Fotodokumentaci starého kotle; mělo by být vidět i napojení na 
otopnou soustavu, komínové těleso (dále bude potřeba vědět typ 
kotle, výkon, používané palivo…)

(Upozornění: starý kotel po odpojení musí být předán do zařízení 
pro nakládání s odpady, kde vám vystaví potvrzení o likvidaci. 
Tento doklad a fotodokumentaci o likvidaci budete dokladovat 
k žádosti o platbu.)

Doklad o konkrétním typu budoucího realizovaného zdroje (např. 
cenová nabídka, objednávka, smlouva o dílo, smlouva o smlouvě 
budoucí, popřípadě faktura, pokud již realizace výměny kotle pro-
běhla). (Upozornění: Podpora je poskytovaná pouze na kotle, které 
splňují kritéria na ekodesign dle příslušné směrnice EU. Nový 
kotel musí být proto součástí Seznamu registrovaných výrobků. 
Seznam registrovaných výrobků je přístupný na https://www.sfzp.
cz/sekce/815/kotlikove-dotace/. U každého kotle je uveden kód 
SVT. Tento kód se bude vyplňovat do žádosti.)

Dále budete potřebovat služby energetického specialisty, takže 
některého oslovíte. Jejich seznam je dostupný na www.mpo-enex.
cz/experti. Energetický specialista v případě, že rodinný dům 
nesplňuje klasifikační třídu energetické náročnosti „C“, vybere 

s vámi vhodné mikroenergetické opatření a výběr potvrdí do 
písemného formuláře žádosti o poskytnutí dotace. Pokud rodinný 
dům splňuje třídu energetické náročnosti „C“, specialista vypra-
cuje průkaz energetické náročnosti budovy.

Žadatel musí mít zřízen běžný účet u peněžního ústavu. K žádosti 
o dotaci se jako příloha přikládá kopie smlouvy o zřízení běžného 
účtu nebo písemné potvrzení peněžního ústavu o vedení běžného 
účtu. Žadatel musí být majitelem účtu, dispoziční právo k účtu 
nestačí. Na internetovém portálu Plzeňského kraje http://dotace.
plzensky-kraj.cz/verejnost si žadatel v aplikaci eDotace zřídí 
uživatelský účet. Bez toho se žádost nedá podat. Písemný (listinný) 
formulář žádosti o poskytnutí dotace (formulář č. 1) si žadatel 
stáhne na www.plzensky-kraj.cz/cs/kategorie/vyzvy-0.

Žádost o dotaci lze podat:
Elektronicky – po přihlášení se do uživatelského účtu aplikace 
eDotace (viz výše) k vyplněnému formuláři základních údajů 
přiloží žadatel požadované dokumenty převedené do elektronické 
podoby a kliknutím žádost podá. Získá registrační číslo žádosti, 
které je zároveň pořadovým číslem. Tím je žádost podána.
Kombinovaně – po přihlášení se do uživatelského účtu aplikace 
eDotace (viz výše) k vyplněnému formuláři základních údajů 
žadatel kliknutím žádost podá. Získá registrační číslo žádosti, 
které je zároveň pořadovým číslem. Do 10 pracovních dnů zašle 
požadované dokumenty v písemné podobě v označené obálce 
poštou nebo osobně na krajský úřad.

Kontaktní osoby na krajském úřadě:
Ing. Jitka Fialová, tel. 377 195 768,  
e-mail: jitka.fialova@plzensky-kraj.cz
Mgr. Lenka Platzová, tel. 377 195 485,  
e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz
Alena Stuchlíková, tel 377 195 620,  
e-mail: alena.stuchlikova@plzensky-kraj.cz

Na webových stránkách městského úřadu v Aktualitách je zve-
řejněná prezentace krajského úřadu ke kotlíkovým dotacím 
anebo přímo na: http://www.muhorazdovice.cz/muhd/user/
DalsiInformace/KotlikX.pdf

 
Ing. Anna Vachušková,  
odbor životního prostředí

oznáMení 
Prodej známek na vývoz směsného komunálního odpadu pro 
rok 2016 firmy RUMPOLD - P, s.r.o. pro podnikající subjekty 
se uskuteční v prostoru kina Otava dne 15. 2. 2016 v době 
09.00–12.00 / 13.30–17.00, nebo si je podnikající subjekty 
mohou zakoupit v provozovně firmy RUMPOLD – P, s. r. o. 
na adrese Nová 240, 342 01 Sušice, v pracovní dny v době: 
07.00–11.00 a 12.00–15.30 hod.

  
Ing. Anna Vachušková,  
odbor životního prostředí
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Společné cvičení  
Jednotky požární ochrany  
a Městské policie Horažďovice
Dne 18. 11. 2015 ve večerních a noč-
ních hodinách proběhlo společné 
cvičení Jednotky dobrovolných hasičů 
Horažďovice (JPO III SDH Horažďovice) 
a Městské policie Horažďovice (MP 
Horažďovice) za řízení pracoviště bez-
pečnosti a krizového řízení Městského 
úřadu Horažďovice, a to na téma 
„Průjezdnost městem Horažďovice“.

Hlavním posláním cvičení bylo pro-
věřit průjezdnost města v případě zásahu 
složek IZS, a to především dobrovolných 
hasičů k ověření pohybu hasičské jed-
notky s technikou po městě Horažďovice 
s účelem zjistit pohyb po komunikacích 
a přístupy k vytipovaným místům zásahu 
a hydrantům. Jako hlavní cíl cvičení bylo 
stanoveno ověření opatření pro rychlý 
a efektivní průjezd městem pro složky IZS 
(HZS) za krizové situace nebo mimořádné 
události, vyhodnocení připravenosti pra-
coviště bezpečnosti a KŘ (sekretariátu 
Krizového štábu ORP). Jedním z dal-
ších cílů bylo též ukázat lidem, že špatně 
zaparkovaný vůz je opravdu problémem 
pro průjezd složek IZS. O provedení cvi-
čení bylo rozhodnuto na základě stále 
určitých přetrvávajících problémů zjiš-
těných a zjišťovaných během parkovaní 
vozidel ve městě. Hasiči zkusili projet 
ulicemi tak, jak bylo stanoveno plánem 
cvičení, a to především v místech, kde 
parkující auta způsobují největší potíže. 
Požární vůz s potížemi a díky umu řidičů 
projel celou trasu, někde však k poničení 
parkujících aut zbývaly centimetry. Potíže 
během jízdy byly především v:

ul. Mayerova čp. 1062, 1063 – obtížný prů-
jezd hasičské techniky z důvodu vozidel 
parkujících před domem podélně v místě, 
kde je toto zakázáno DZ „zákaz stání“

ul. Plzeňská, u domu čp. 268 – průjezd 
techniky znemožněn z důvodu parkování 
vozidel před domem

ul. Jiráskova, u domu čp. 706 – průjezd 
techniky znemožněn z důvodu parkování 
vozidel před domem, objetí po travnaté 
ploše

ul. Jiřího z Poděbrad – průjezd možný, 
avšak obtížný z důvodu vozidel parku-
jících v úzké ulici zčásti na chodníku 
a zčásti na vozovce 

I když si hasiči s překážkami nako-
nec dokážou poradit, auta například při 
ostrém zásahu odstrkají z cesty, tak zdr-
žení několika minut může být pro zásah 
zásadní. Cvičení bylo následně zhod-
noceno jak ve vedení města, tak během 
řádného jednání Bezpečnostní rady ORP 
Horažďovice v prosinci 2015. Hlavní cíl, 
a to „Ověřit si a chceme lidem ukázat, 
že špatně zaparkovaný vůz opravdu pro-
blémem je“, byl splněn. Vedení města 
chce kritická místa vyřešit. V budouc-
nosti někde změní styl parkování, jinde 
zakáže parkování úplně. Již v současné 
době vytisklo letáky rozdávané MP 
Horažďovice, které mají přivést řidiče 
k větší zodpovědnosti. Vedení města si 
také uvědomuje, že nelze parkování a par-
koviště příliš omezovat, již nyní jich je 
totiž nedostatek. Radnice proto hledá jiné 
cesty.

 
Pracoviště bezpečnosti  
a krizového řízení
Městská policie Horažďovice

ul. Mayerova čp. 1062, 1063

ul. Jiřího z Poděbrad
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Kultura

Městská knihovna 
Horažďovice 
 Pozvánka na VU3V

Dne 2. února 2016 se v sále Městské 
knihovny uskuteční slavnostní zahájení 
dalšího semestru Virtuální univerzity tře-
tího věku. Tentokrát na téma „Genealogie 
– hledáme své předky“. Srdečně zveme 
všechny současné i budoucí zájemce 
o studium. Bližší informace naßlez-
nete na stránkách Městské knihovny 
Horažďovice http://www.knihovna.
horazdovice.cz/VU3V_pripravovany.php.

 
Bc. Hana Ferdová

Městská knihovna Horažďovice
vyhlašuje jubilejní 10. ročník 
celoroční soutěže v rámci projektu
„DĚTI A ČTENÍ 2016“
SBÍREJ SAMOLEPKY
Zahájení: 1. 2. 2016
Podmínky: v knihovně, 
na vývěsce knihovny
a na www.knihovna.horazdovice.cz
Uzávěrka 18. 11. 2016

Městská knihovna Horažďovice
vyhlašuje výtvarnou a literární 
soutěž pro děti – Ve službách krále
Vyhlášení: 1. 2. 2016
Uzávěrka místního kola: 15. 4. 2016
Vyhodnocení: 22. 4. 2016
Regionální kolo Plzeňský kraj: 
do 30. dubna 2016.
Slavnostní zakončení a celostátní 
vyhodnocení v Praze: červen 2016.
Podrobnosti najdete v městské knihovně, 
na www.knihovna.horazdovice.cz a na 
vývěsce knihovny.

Sport

Derby pražských „S“ 
pro dobrou věc 
Sparťané z pobočky Fan clubu Sparty Jihozápad a slávisti z Horažďovic uspořádali již 
2. ročník silvestrovského derby, které se odehrálo na hřišti Vápenka v Horažďovicích. 
Ačkoli nebyl výsledek až tak důležitý, tak přeci jenom je dobré pro statistiky konstato-
vat, že sparťané zvítězili 5:3, a to i přesto, že v utkání prohrávali již 0:3. Dá se tedy říci, že 
přítomní fanoušci viděli fantastický obrat rudých barev. Kromě silvestrovského setkání 
fanoušků dvou nejslavnějších českých klubů a zároveň největších rivalů mělo utkání 
rovněž charitativní význam. Celý výtěžek z dobrovolného vstupného byl věnován dět-
skému domovu v Chanovicích. Tímto chceme poděkovat všem přítomným fanouškům 
a divákům, kterých se sešlo bezmála 100 a kteří vybrali na dobrovolném vstupném 
5722 Kč. Fanoušci obou pražských S se již těší na příští silvestrovské derby 2016. 

 
Vlastimil Makovec, 
předseda Fan Clubu Sparta v Horažďovicích
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Školy

Křesťanská 
mateřská škola 
Na Tři krále zima stále,  
mnoho hvězd a o skok dále

V zimních měsících pomáháme s dětmi 
zvířátkům. Sypeme ptáčkům do krmí-
tek v naší zahradě a nosíme suchý chléb 
zvířátkům do přírodovědné stanice.
Ale naši pomoc potřebují zvířátka i lidé. 
Proto se každoročně účastníme tříkrá-
lové sbírky. Společně navštívíme kostel 
sv. Petra a Pavla, kde se koná požehnání 
koledníkům. Vybaveni svěcenou křídou, 
kasičkou a dobrou náladou vyrazily letos 
děti z Oveček na cestu kolem náměstí. 
V každém z obchůdků je čekalo milé přijetí. 
Za zpívání byly odměněny příspěvkem do 
kasičky a často i drobným dárkem. Po dvou 
hodinách se příjemně uchození a uzpívaní 
koledníci vraceli do školky s dobrým poci-
tem v duši. Vybraly částku 4.581 Kč, která 
byla předána zástupcům Oblastní charity 
Horažďovice. Před Vánocemi již tradičně 
proběhla ve školce sbírka pro fond SIDUS. 
Výtěžek putuje Pediatrické klinice v Praze 
Motole.Chceme pogratulovat Nelince 
Lávičkové ze třídy Ptáčků. Namalovala 
krásný obrázek do soutěže Obrázek pro 
neznámého kamaráda a získala ocenění.

 
Lucie Listopadová, třída Oveček

zprávičky z MŠ na Paloučku
Vánoční svátky utekly jako voda a my jsme se opět sešli v naší školičce plní dojmů 
z vánočních dárků a zážitků. 6. ledna se naše nejstarší děti již tradičně zúčastnily ve spo-
lupráci s Charitou Horažďovice tříkrálové sbírky. Předškoláci se pilně připravují na zápis 
do 1.tříd a 15. 2. 2016 proběhne v naší MŠ depistáž školní zralosti spojená s přednáš-
kou o přípravě dětí do školy za účasti dětské psycholožky a učitelek ze základních škol. 
Přednáška se bude konat v 15.00 hod ve třídě Včelky, srdečně zveme všechny zájemce.

V rámci environmentální výchovy navštívíme Středisko EV Kašperské Hory, kde 
se seznámíme, jak se zpracovává ovčí vlna ve výukovém programu „Od ovečky až 
k pletenému svetru“. Kašperské Hory navštívíme ještě několikrát, a to při zdokonalo-
vání lyžařských dovedností. Poslední den kurzu mají všechny děti z MŠ možnost vyjet 
si s doprovodem rodičů na hory, bobovat a fandit lyžařům při závěrečných soutěžích. 
Čekají  nás také divadelní představení nejen ve školce, ale i v kulturním domě: „O Popelce“, 
„O Sněhurce“, „Poví ti to přísloví“, „Obušku z pytle ven“, „Haló pane karnevale, račte 
dále“. Těšíme se na karnevalové dny v naší školce, kdy se převlékneme za princezny, 
víly, rytíře, piráty nebo zvířátka a může začít pravý maškarní rej s tanci a soutěžemi, kde 
nesmí chybět ani dobrůtka.Připravujeme dovolenou s dětmi v letovisku Novi Vinodolski 
v Chorvatsku od 8. 7. do 17. 7.  2016. Bližší informace najdete na webových stránkách školky.

 
Z MŠ Na Paloučku
Mgr. Eva Smetanová

základní škola Blatenská
Vánoce ve školní družině

V prosinci v naší ŠD proběhlo adventní setkání. Přišli naši milí a blízcí, abychom si spo-
lečně užili vánoční pohodu. Nejprve jsme se vánočně naladili při kulturním vystoupení. 
Zazněly vánoční i zimní básničky a písničky, děti předvedly krátké pohádky. Program 
pokračoval pracovní dílnou. Barva a vánoční papír proměnily obyčejné skleněné lahve 
v andělské svícny. Návštěvníci měli možnost zhlédnout prezentaci fotografií, které zachy-
cují běžný program i speciální akce v naší družině. Na závěr odpoledne se děti společně se 
svými blízkými vyfotografovaly. Radost a vánoční náladu jsme rozdávali i na veřejnosti, 
a to hned třikrát. Naším vystoupením jsme potěšili diváky v penzionu, pacienty v nemoc-
nici a bývalé pracovníky nemocnice při jejich vánočním posezení. Všichni diváci dostali 
dárečky, které jsme v družině vyrobili. Odměnou pro účinkující byly nejen dobroty a slad-
kosti, ale i srdečný a vřelý potlesk. Všichni společně si pak odnášeli krásný zážitek a jistě 
i kousek vánoční nálady. Fotografie si můžete prohlédnout na webových stránkách naší 
školy. V lednu plánujeme zimní olympiádu, letošní rok již devátou, únor bude ve znamení 
masopustu a maškarního bálu v družině. 

 
Za ŠD Radka Benešová Šperlíková, vychovatelka



12 Horažďovický obzor / leden 2016

základní škola Komenského 

120. výročí založení „staré školy“

 V září 2015 uplynulo 120 let od okamžiku, kdy se v Horažďovicích začalo vyučovat v tehdy 
nově postavené budově chlapecké měšťanské školy v Komenského ulici. Rozhodli jsme se 
toto výročí oslavit s plnou parádou a spojit ho s oblíbenými vánočními trhy. 

Ve čtvrtek 10. 12. 2015 byl ten velký den. U vstupu do školy byli všichni návštěvníci uví-
táni našimi žáky, kteří rozdávali keramické výrobky, kalendáříky s obrázkem školy a malým 
předškolákům speciální dárky. Kdo měl zájem, dostal k dispozici průvodce z řad školáků, 
kteří bravurně provedli hosty budovou školy. Všichni byli spokojeni a nadšeni, jak dobře si 
u nás mohli nakoupit výrobky svých dětí a připravit se na blížící se Vánoce.

Na závěr si mohli pochutnat na výborné kávě nebo čaji v naší školní kavárně. Navíc 
dostali i soutěžní vánočku, kterých se nakonec sešlo kolem dvaceti. V kulturním domě 
se představily naše sbory Poupata, Kvítek, Original Band a zatančily malé berušky i naše 
krásné deváťačky v čele se Sísou Staňkovou. Nikdo si nedovede představit, kolik času, 
práce a nervů nás všechny tento den stál a o to víc, jak se nám všem ulevilo, když se 
celý program podařil. Potlesk diváků a rozzářené oči dětí na pódiu a hlavně pod ním - to 
všechno za tu námahu stálo. A co teprve ten pocit, že jsme všichni, děti i dospělí, táhli za 
jeden provaz a můžeme se na sebe navzájem spolehnout a něco tak náročného uspořádat. 

Děkujeme tímto všem žákům, jejich rodičům a učitelům za skvělou spolupráci. 

  
ZŠ Horažďovice, Komenského
 Jiřina Stichenwirthová

Dům dětí a mládeže 
informuje…
V únoru probíhá pod hlavičkou DDM něko-
lik akcí pro veřejnost, zveme vás například 
na tradiční maškarní ples v kulturním 
domě (so 6. 2. od 14.00), dále proběhne 
komentovaná prohlídka přírodovědné 
stanice (ne 7. 2. od 14.00). Setkání se zoo-
logem Prách. muzea v Písku RNDr. Karlem 
Peclem proběhne v pátek 19. 2. od 19.00. 
O den později vás zveme na výtvarnou 
dílnu s výrobou plstěných šperků (so 20. 
2. od 9 do 12 hodin). O jarních prázdni-
nách (22. – 26. 2.) chystáme dva příměstské 
tábory, první je určen pro děti z 1. st. ZŠ 
(PRÁZDNINY NA MLÝNĚ), druhým je 
výjezdní tábor s výukou sjezd. lyžování 
(LYŽAŘSKÝ KURZ NA ŠUMAVĚ). Info 
o táborech se dozvíte na našem webu, při-
hlášky jsou k dispozici tamtéž. Na letní 
prázdniny chystáme akce osvědčené, ale 
i úplné novinky. Přehled jednotlivých 
táborů nabízíme níže, hlásit se můžete od 
1. února. Propozice a přihlášky budou k dis-
pozici na webu a na všech pracovištích.

10.–15. 7. Malí indiáni – stanový tábor 
pro rodiče s dětmi předškolního věku

10.–15. 7. Letní tábor pro mladé badatele–
pobytový tábor v PROUDu (účast. 8–15 let)

11.–15. 7. Pohádkovou přírodou I. – 
příměstský tábor v přírodovědné 
stanici (děti 1. st. ZŠ)

17.–26. 7. Tisíc let zpátky… – stanový tábor 
pro účastníky ZŠ, SŠ (tábořiště mimo HD)

18.–22. 7. Pohádkovou přírodou II. –
příměstský tábor v přírodovědné 
stanici (děti 1. st. ZŠ)

25.–29. 7. S babi a dědou na mlýně–pobytový 
tábor pro aktivní prarodiče a jejich vnoučata

20.–23. 8. Letní škola pro začínající a mladé 
učitele–pobytový kurz pro pedagogy ZŠ, SŠ

22.–24. 8. Hurá ven do školy!–  příměstský 
tábor pro děti nastupující do 1. ročníku ZŠ

29.–31. 8. Peří, chlupy, štětiny – příměstský 
tábor v přírodovědné stanici (děti 1. st. ZŠ)

29.–31. 8. Z akce do akce –
příměstské outdoorové aktivity 
v PROUDu (účast 2. st. ZŠ, SŠ)

 
kolektiv Domu dětí 
Horažďovice

Školní jídelna při ZŠ Komenského, Horažďovice (stará škola) nabízí možnost 
přivýdělku pro ženy evidované na úřadu práce, na mateřské nebo v důchodu.  
Jedná se o pomocné práce v kuchyni za nemocné pracovnice na různě dlouhou 
dobu. Podmínkou je zdravotní průkaz. Bližší informace na tel.: 376 513 520  
u p. Horákové nebo přímo ve školní jídelně. 
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Spolky 

Spolek rodáků 
a příznivců 
Horažďovic
Setkání horažďovických rodáků v Plzni

Dne 28. 12. 2015 se uskutečnilo tradiční 
setkání horažďovických rodáků žijících 
v Plzni. V restauraci „U Rytíře Lochoty“ se 
sešli Plzenští s pětičlenou delegací hora-
žďovických rodáků v čele s předsedou 
Spolku rodáků a příznivců Horažďovic p. 
J.  Zahnabauerem.

V přátelském prostředí se Plzenští zají-
mali o rekonstrukci náměstí, kulturního 
domu i o dnešní život v Horažďovicích. 
Naše delegace předala přátelům 
z Plzně velmi pěkné kalendáříky, které 
vydalo město Horažďovice a měsíčník 
„Horažďovický obzor“. Zajímavostí bylo, 
že se setkání zúčastnila jedna bratrská 
trojice a tři bratrské dvojice. Dopravu do 
Plzně zajistila p. Martina Šůsová, členka 
našeho spolku, za což zaslouží poděkování. 
Setkání s plzeňskými přáteli bylo velmi milé 
a těšíme se na další!

 
Jiří Zahnbauer,  
předseda SRP Horažďovic 

PS Prácheň 
... a opět trochu statistiky...

Milí čtenáři a posluchači, tak, jako i minulý 
rok, si dovolím na počátku nového roku 
trochu bilancovat a shrnout činnost pěvec-
kého spolku Prácheň v roce 2015. Během 
roku jsme sami uspořádali nebo se zúčast-
nili 15 koncertů a příležitostných vystoupení. 
Většina z nich se uskutečnila přímo v našem 
městě, čtyřikrát jsme vystupovali v regionu, 
jednou v Třeboni, jednou v Praze a v rámci 
Festivalu duchovní hudby v Německu 
v Hohenwarthu. 

Kromě vystoupení se ale členové spolu 
sešli i na 37 pravidelných, zhruba dvouho-
dinových zkouškách, a kromě toho jsme 
prozpívali jeden celý víkend na soustředění 
v Železné Rudě. Celkem se dá říct, že jsme 
během celého roku prozpívali zhruba 100 
hodin. Umíte si vůbec představit, co jsme 
- podle nového objevu švédských vědců - 
udělali pro své zdraví? Tito odborníci na 
srdeční choroby prokázali, že sborový zpěv 
upravuje srdeční rytmus zpěváků a celkově 
prospívá zdraví. Rychlost srdeční akce je 
kontrolována aktivitou nervových vláken, 
spojených v bludném nervu (latinsky 
„nervus vagus“). Podle švédských vědců je 
aktivita tohoto nervu ovlivňována zpěvem 
a především dlouhými výdechy. Zpívání 
ve sboru má tedy na srdce podobný účinek 
jako dechová cvičení v józe a umožňuje nám 

získat do jisté míry kontrolu jak nad naším 
srdcem, tak i nad naší často příliš uspěcha-
nou a vystresovanou psychikou. Věříme, že 
jsme svým zpěvem neprospěli jen svému 
zdraví, ale že jsme i posluchačům přinesli 
pohodu a dobrou náladu. S touto činností 
chceme pokračovat i v roce 2016 a již nyní 
plánujeme řadu vystoupení, o kterých vás 
budeme vždy včas informovat v dalších čís-
lech Horažďovického obzoru. 

A pokud by někdo z vás chtěl také při-
spět ke zlepšení svého zdraví - o zlepšení své 
nálady ani nemluvě - přijďte mezi nás!

 
za PSP Simona Sládková

Setkání horažďovických rodáků v Plzni – foto P. Fux, Horní řada zleva: Lukeš K.,  
Kučera F., Polan G., Lašek K., Škopek L., Zahnbauer J., Zahnbauer F., Tlapa J., Tlapa P., 
Dolní řada zleva: Hromádka J., Korous M., Fux V., Fux P., Korous V., Škopek J., Fux S.

Oblastní charita 
Akce klubu „Nebuď sám“  na  ÚNOR 

1.2. Baduan Jin – Mohendžodaro jóga 
pro ženy. Společenská místnost 4.p. 
DPS Palackého, začátek v 9 hod. 
Projekt „Seniorům dokořán“. 

2.2. Posezení s harmonikou – Námořnický 
bál  k tanci a poslechu hrají Úterníci 
- tentokrát zábava  v námořnických 
kostýmech!! Jídelna DPS Palackého v 15 hod. 

3.2. a každou středu  Turnaj v Žolíkách  Hala 
DPS Loretská 1069, začátek v 10 hod.

3.2. Stopami dějin – vyprávění 
kastelána hradu Kašperk Mgr. Zdeňka 
Svobody. Společenská místnost 4.p. 
DPS Palackého, začátek ve 14 hod. 
Projekt „Seniorům dokořán“.  

4.2. a každý  čtvrtek  Mše svatá  
Kaple v suterénu DPS Palackého 
1061, začátek v 15 hod.

8.2. pondělí  Holky v akci  společné 
pečení z osvědčených receptů. Jídelna 
DPS Palackého, začátek  ve 13.30 hod.

….2.  Život v lese – vyprávění zaměstnanců 
Lesů ČR s názornými ukázkami. Jídelna  
DPS Palackého, začátek  ve 14 hod.

17.2. Setkání s dětmi z KMŠ a 
jejich programem. Jídelna DPS 
1061 Palackého v 9.45 hod.

24.2. Léky a zdraví  Přednáška Mgr.
Václava Jáchima. Jídelna DPS 
Palackého č. 1061, začátek ve 13.30 
hod. Projekt „Seniorům dokořán“.  

29.2. Historky z cest po moři.  Přednáška 
Mgr. Jaroslava Presla. Společenská místnost 
4.p. DPS Palackého, začátek ve 14 hod.
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Klub Dok pro děti a mládež 
Pracovníci nízkoprahového zařízení 
- Klubu Dok pro děti a mládež, jehož zři-
zovatelem je Diakonie Západ, by rádi 
dodatečně všem popřáli v novém roce 2016 
mnoho pracovních i osobních úspěchů. 
S přáním do nového roku bychom se rádi 
ohlédli za uplynulým rokem. 

Klub Dok již čtvrtým rokem posky-
tuje v Horažďovicích ambulantní sociální 
službu pro mladé lidi ve věku 6 až 20 let. 
Naším posláním je doprovázet a podporo-
vat děti a mládež v dané lokalitě při řešení 
obtížných i každodenních situací a zvy-
šovat jejich šance uspět v dalším životě. 
V průběhu roku jsme také navštěvovali 
Střední školu v Horažďovicích, kde jsme 
realizovali některé z řady našich pre-
ventivních programů. Jednalo se hlavně 
o program „Jobshop“, jehož cílem je pří-
prava budoucích absolventů školy pro 

vstup na pracovní trh, a naopak pro nově 
příchozí to byly adaptační kurzy, které 
usnadnily studentům vstup do nového pro-
středí a kolektivu školy. 

V Klubu Dok jsme pamatovali také 
na ty nejmenší a pro ně jsme realizovali 
vskutku „pohádkový“ letní příměst-
ský tábor, kterého se mohly zúčastnit 
děti ve věku 3 až 10 let a který se setkal 
s velkým úspěchem. S našimi klienty 
jsme se také aktivně zapojovali do dění 
ve městě Horažďovice, a to díky akci 
„oživené lavičky“, cestopisnou přednáš-
kou v kavárně Havlíčkovka nebo třeba 
halloweenskou party přímo u nás v Klubu. 
Naší největší akcí pro veřejnost bylo 
kulturně zábavné odpoledne v zámec-
kém parkánu s názvem „Zaostřeno na 
život“, pořádané v rámci celorepubli-
kového týdne nízkoprahových klubů. 

Naším posledním projektem, který bude 
realizován ještě i v roce 2016, je „Dobrá 
střelnice“. V rámci tohoto projektu vyrá-
bíme v Klubu Dok papírové růže a jiné 
předměty, které pak lidé mohou získat tak, 
že zkusí své střelecké štěstí na naší střel-
nici. Všechny finanční prostředky, které 
tímto získáme, nám Nadace Via zdvoj-
násobí a celý výtěžek půjde na pomoc 
Terezce Kodýdkové z Hradešic, která se 
narodila se srdeční vadou.

Vedoucí Klubu Dok - Bc. Miroslava 
Fialová - a její kolegové by rádi poděkovali 
všem, kteří nám byli v roce 2015 pomocí 
a podporou, především městu Horažďovice 
a našim kolegům ze služby Archa pro 
rodiny s dětmi.

 
Oldřich Pítra

Pozvánka Spolku rodáků  
a příznivců Horažďovic 
Srdečně zveme všechny členy našeho spolku na valnou hromadu, která  
se uskuteční v neděli 7. února 2016 od 14:30 hodin v restauraci „U Hlaváčků“.

Překvapení na 
otavě
Prostředí a my 6. 2. 2016

Do jaké míry nás prostředí okolo nás ovliv-
ňuje a do jaké míry ho ovlivňujeme my? 
Co ještě jako naše prostředí vnímáme a co 
už nespadá do našeho vnímání prostředí? 
A CO NA TO VODA? Jak voda ovlivňuje 
naše životy? Ovlivňuje je vůbec? A jak 
tohle souvisí s Překvapením na Otavě? 
To jsou otázky, které přináší naše druhé 
setkání k projektu 1. komunitní vodní gale-
rie na řece. 

Umění v přírodě 27. 2. 2016

Patří umění pouze do galerií nebo může 
najít své publikum i mimo ně? Může být 
příroda sama tvůrcem uměleckých děl? 
A co se stane, když lidé zasáhnout do pří-
rody a společně s ní i v ní tvoří? Přírodní 
umění? Umění v přírodě? A co když v pří-
rodě vytvoří své první dílo obyčejný 
člověk? Jde už o umění nebo je to hra? Třetí 
setkání k Překvapení na Otavě přináší další 
odpovědi.  

sobota 26. 3. 2016 – 
ROSTEME SPOLEČNĚ
pátek 22. 4. 2016 a sobota 23. 4. 2016 – 
STONE BALANCING

 
Těšíme se na vás! Markéta a Mirka, 
landartnarece.cz
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Kruh bezpečí 
Bílý kruh bezpečí, z. s., uvedl do provozu 
novou, bezplatnou, nonstop Linku pomoci 
obětem kriminality a domácího násilí, 
která má celoevropské harmonizované 
číslo 116 006. Na tuto linku se může obrátit 
každý, kdo se cítí být obětí trestného činu 
a různých forem násilí včetně násilí domá-
cího nebo se stal jeho svědkem.

  
Dr. Miroslav Fehér, manažer projektu 
První pomoc osobám ohroženým/
postiženým (domácím) násilím

Zajímavosti

Pěší pochod 2016 v obci  
Chanovice – 13. ročník 
Pořádání pochodu je reakce na úřední 
a nesmlouvavé oznámení pracov-
níků SÚRAO v létě 2003, že oblast 
Chanovicka a dalších pěti sousedních 
obcí je vybraná jako jedna z možných 
lokalit na vybudování gigantického 
úložiště radioaktivních odpadů. Letos 
byl počet lidí, kteří si vyzvedli startovní 
kartu největší – 348 osob, ale počet 
účastníků byl celkem cca 400 pocho-
dujících. Je vidět, že tento problém 
lidé vnímají. Trasa: Chanovice zámek 
– start individuálně, přes Dobrotice do 
Holkovic a v místní hospůdce občer-
stvení, z Holkovic na osadu Plácek 
a cestou do Újezda u Chanovic zde 
čaj, z Újezda cestou kolem sv. Martina 
do Chanovic do kulturního domu – cíl 
a vyhodnocení.

Devět a půl kilometrů novo-
roční protestní procházky. Po celou 
dobu pochodu mohli účastníci sle-
dovat panoráma blízké Šumavy. 
V Chanovicích vyhodnocení letošního 
ročníku, diskuse na téma úložiště, 
desítky otázek. Následovalo občers-
tvení a přátelské novoroční posezení 

s hudbou Nektar Boys. Účastníci 
obešli symbolické území o ploše 
zhruba 306 hektarů. Plocha 306 hek-
tarů je navrhovaná plocha podzemní 
části hlubinného úložiště radioak-
tivních odpadů. - cca 306,2 hektarů 
hlubinného úložiště a cca 29,5 hektarů 
povrchového areálu Oba uvažované 
hlavní stavební objekty se stále zvětšují 
– dle projektů SÚRAO!!!!!! Na loňském 
setkání s ředitelem SÚRAO Slovákem 
jsme se dozvěděli, že úložiště může být 
i větší, prý až 500 hektarů. Starostové 
obcí Olšany, Kvášňovice, Pačejov, 
Velký Bor, Horažďovice a Chanovice 
a zástupce obce Maňovice na závěr 
sdělili několik současných aktualit: 
„Tento týden se sešli zástupci šesti 
obcí (celkem sedmnáct vesnic) z loka-
lity Březový potok. Na jednání bylo 
dohodnuto, že budeme navrhovat na 
mimořádných zasedáních zastupitel-
stev obcí vrácení finančního příspěvku 
od SÚRAO. Důvody budou specifi-
kovány a zveřejněny po projednání 
v obecních orgánech. Ale vychá-
zíme z principu, že by bylo nemorální 

přijímat peníze, když se ohrazujeme 
proti povolení geologických průzkumů 
žalobou proti MŽP. Dále je zde jed-
notný názor, že zde úložiště nechceme, 
tak proč si brát od státu peníze. 
Opakovaně nám představitelé SÚRAO 
v minulosti slibovali, že průzkumy 
budou dělány jen se souhlasem dotče-
ných obcí. A stále je nám divná celá 
řada věcí u navrhovaného hlubinného 
úložiště. Zvětšující se velikost pod-
zemní části či neexistující komplexní 
materiál, který by jasně specifiko-
val základní potřeby a postupy celého 
procesu se všemi důsledky. I to, proč 
to má být podzemní sklad řešen bez 
možnosti dalšího vyzvednutí a využití 
„odpadů“, jsou-li to to odpady.“

Navrhované hlubinné úložiště 
radioaktivního odpadu v ČR je zařízení 
s nebezpečnými radioaktivními mate-
riály na sto tisíc let.

 
Petr Klásek Černický, toho času 
starosta Obce Chanovice,  
v lednu 2016.
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Firma Interiéry a schodiště, s. r. o. 
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

*  Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo a Anglii. 
Zajímavé pracovní ohodnocení.

*  Přípravář / technik pro výrobu nábytku – min. vzdělání VOŠ
*  Obsluha CNC strojů – Seřizovači a obsluha číslicově řízených  dřevo-

obráběcích 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,  
možnost zařídit zaměstnancům ubytování 

Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, 734 440 523,  lenka.
sampalikova@interiery-schodiste.cz

Hlášení poruch  
veřejného osvětlení:

Václav Burda – Elektroslužby,
tel.: 602 491 905, 376 51 2915

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

Mgr. Dušan Havlena, advokát

sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, Ševčíkova čp. 32 (vedle pekařství u Rendlů)
Kontaktní telefon: 722 905 684, Email: Ak.Havlena@gmail.com
www.ak-havlena.cz, www.Vasosobnibankrot.cz, 

Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování 
před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, 
nájemních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte 
v tíživé finanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení 
soudu dle Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! Některé právní 
služby včetně návrhu na povolení oddlužení lze poskytnout i online 
bez návštěvy naší kanceláře!(více informací na našich stránkách).
Úřední hodiny:  Středa: 14.30–17.30 hod.Pátek: 8.30–15.00 hod.

AQUAPARK HORAŽĎOVICE
Otevírací doba pro veřejnost: 
od 3. 12. 2015 do 28. 2. 2016

Provozní doba SAUNOVÉHO SVĚTA: 
úterý vyhrazeno pro ženy 

SAUNOVÝ SVĚT OTEVŘEN od 21.9.2015

Pondělí od 13.00 do 21.00
Úterý od 9.00 do 21.00
Středa od 9.00 do 21.00
Čtvrtek od 13.00 do 21.00
Pátek od 9.00 do 21.00
Sobota od  9.00 do 21.00
Neděle od 9.00 do 21.00

Pondělí–Pátek od 16.00 do 21.00
Sobota–Neděle od 11.00 do 21.00
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www.axis-optik.cz

AKCE
VÝPRODEJ

BRÝLOVÝCH 
OBRUB

ZA 1, KČ
Akce platí při zakoupení kompletních brýlí s brýlovými čočkami Hoya. Akci nelze kombinovat s jinými slevami. 

Platnost akce je do 19.2.2016 nebo do vyprodání zásob. Více informací v prodejnách Axis Optik.

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

Tomáš Pfeiffer a Vodnářský zvon vytváří jedinečné souznění 
hráče a nástroje, tvoříc tak neopakovatelný umělecký 
zážitek. Návštěvníci koncertu uvidí výjimečný multimediální 
projekt spojující historický nástroj Vodnářský zvon s unikátní 
velkoplošnou parabolickou projekcí. Filmový doprovod – příběh 
pro jednotlivé skladby koncertu je inspirován každodenním 
životem. V tónech tohoto nástroje – Vodnářského zvonu lze prožít 
hloubky rezonance, která dle odkazu dávných mistrů kladně 
působí na celou bytost i prostor. Na závěr koncertu budete mít 
možnost vidět Vodnářský zvon zblízka a pozorovat krásu vodní 
hladiny, která při fortissimech levituje v tisících kapičkách, nebo 
vytváří rezonanční obrazce. Chcete-li zažít jedinečný kulturní 
zážitek, jste srdečně zváni 

Předprodej vstupenek:e-shop www.dub.cz , 
Infocentrum v Horažovicích Mírové náměstí 15 

tel.376 511 999 info: tel: 739 372 254

Tomáš Pfeiffer  
a Vodnářský zvon rozezní  
Horaždovice

Přijměte pozvání na koncert 
Společná věc, který se uskuteční 
v Horaždovicích v Secesním sále 
hotelu Prácheň v úterý 23. 2. 2016 
od 18.30 hod. 
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Koupím obrazy českých malířů, staré mince 
a bankovky, vojenské a myslivecké předměty šavle, 
tesáky, helmy, odznaky, uniformy a podobné. Můžete 
nabídnout i jiné staré věci – hodiny, sklo, nábytek…. 
Tel: 722 777 672.

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

•	Zajímavé	ceny
•	Montáž	nábytku	

Nová	252,	Sušice
(za Rumpoldem)

tel: 378	608	379
mobil: 602	286	092

novanabytek@seznam.cz
www.novanabytek.cz

Prodám 
doma vykrmené prase
Odvoz a porážku zajistím.
Info: mobil 604 518 760
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Stálá divadelní scéna Klatovy uvádí
Jakub Zindulka

MANŽELSKÝ  ČTYŘÚHELNÍK

Ztřeštěná komedie o rozdílech mezi muži a ženami, kome-
die o životě, který všichni dobře známe a který nás přesto 
znovu a znovu dokáže překvapovat.

Účinkují: 
MICHAELA BADINKOVÁ, DANA HOMOLOVÁ
DANIEL ROUS,  MARTIN KRAUS

agentura Fanny  
Úterý 9. února 2016 v 19.30 hodin 
Horažďovice – Kulturní dům, předplatné skupiny A/1
Zbylé vstupenky zakoupíte: kino Otava Horažďovice,
tel. 376 512 237, 376 511 890
Na pořad přispěli:  
LYCKEBY CULINAR, a. s. Horažďovice.



KULTURNÍ DůM HORAŽĎOVICE

5. 2. 19.30
Ludvík Aškenazy: JAK JSeM Se zTRATIL
Repríza úspěšného divadelního představení 
v podání TYJÁTRU Horažďovice.
Předprodej vstupenek v kanceláři kulturního 
střediska dle rozpisu otevírací doby.

6. 2.  14.00
DĚTSKÝ MAŠKARní KARneVAL 
Pořádá DDM Horažďovice. Bohatý 
program, tanec, hry, přehlídka masek. 
 
9. 2.   19.30 
Jakub Zindulka:  
MAnŽeLSKÝ ČTYŘÚHeLníK
Divadelní komedii uvádí Fanny agentura. 
Předplatné skupiny A/1, zbylé 
vstupenky v předprodeji KS a před 
představením v kulturním domě. 
 
12. 2.  20.00
PLeS ŠKRoBAŘŮ
Pořádá Lyckeby CULINAR. Hraje taneční 
skupina Cross Strakonice, bohatá 
tombola, předtančení. Host večera: Stanislav Hložek. 
Předprodej vstupenek  
u sl. Bechynské, tel. 724 609 717.
 
15. 2.–16. února
PRoDeJní TRH
 
19. 2.  19.00
TRAVeSTI SHoW
 
28. 2. 15.00
PLeS SenIoRŮ, aneb PoSezení 
S PíSnIČKoU ve svátečním 
 K tanci a poslechu hraje Doubravanka. Předprodej 
vstupenek v kanceláři KS,  
tel. 376 512 237 po – st od 8.00 do 12.00 
a čt – pá od 14.00 do 18.00.

KINO OTAVA
 
FILMOVÁ PROJEKCE – MIMO PROVOZ 

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Kancelář Kulturního střediska 
Horažďovice, tel.: (+420) 376 512 237
otevírací doba po – st od 8.00– 12.00 
čtvrtek, pátek 14.00 – 18.00

VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek,  
15 výlepových ploch. 
kancelář KS 376 512 237
kulturní dům  (pouze při akcích) 376 512 436
 

KNIHOVNA

1. 2. oblastní charita (4. patro)  9.00
BADUAn JIn +  
UKázKY MoHenDŽoDáRo
série cviků podle starých Číňanů,  jóga pro ženy

1. 2. 
VYHLáŠení SoUTĚŽe
„SBíReJ SAMoLePKY 2016“
(pro děti do 15let), podrobnosti v knihovně, na vývěsce 
knihovny a na www.knihovna.horazdovice.cz

1. 2. 
VYHLáŠení SoUTĚŽe 
„Ve SLUŽBáCH KRáLe“
výtvarná a literární soutěž pro děti - podrobnosti 
v knihovně, na vývěsce knihovny 
a na www.knihovna.horazdovice.cz

2. 2. sál knihovny  10.00
VIRTUáLní UnIVeRzITA 3. VĚKU 
1. přednáška na téma „Genealogie. 
Hledáme své předky“

3. 2. oblastní charita (4. patro)  11.00
SToPAMI DĚJIn
beseda s kastelánem hradu Kašperk  
Mgr. Zdeňkem Svobodou o Karlu IV.

16. 2.  sál knihovny 10.00
VIRTUáLní UnIVeRzITA 3. VĚKU 
2. přednáška na téma „Genealogie. 
Hledáme své předky“

24. 2. oblastní charita (4. patro)  14.00
LÉKY A zDRAVí
beseda s lékárníkem
Mgr. Václavem Jáchimem

29. 2. sál knihovny  15.00
HRáTKY S PAMĚTí
kvízy, testy a praktické ukázky  
trénování paměti

MĚSTSKÁ gALERIE

27. 2.  16.00
VeRnISáŽ VÝSTAVY oBRAzŮ  
FeIKe De VRIeS (nIzozeMSKo)
Obrazy z Pošumaví a vlastní tvorba

MĚSTSKÉ MUZEUM

5. 2.  18.00
PŘeDnáŠKA:  
AKTUáLní ARCHeoLogICKÉ 
VÝzKUMY V HoRAŽďoVICíCH
Mgr. Hana Krasanovská, 
Mgr. Hana Kašparová

12. 2.  17.00
LoUTKoVá PŘeDSTAVení
PeRníKoVá CHALoUPKA

26. 2. pátek  17.00
VoDníKoVA HAnIČKA

DůM DĚTÍ A MLÁDEŽE

6. 2.  14.00–17.00 
MAŠKARní KARneVAL,  
sál kulturního domu
Tradiční maškarní rej pro děti bez rozdílu 
věku se soutěží o nejnápaditější masku. 
Vstupné 30 Kč/děti a 50 Kč/dospělí.

7. 2.  14.00–16.00  
PRoHLíDKA A KRMení zVíŘAT 
V PŘíRoDoVĚDnÉ STAnICI
Pravidelná komentovaná prohlídka našich 
chovů v Přírodovědné stanici. Přijďte spolu 
s dětmi nakrmit zvířata. Vstupné 25 Kč.

19. 2. 19.00 
S oRnIToLogeM Do PTAČí ŘíŠe, 
enVICenTRUM PRoUD
Setkání s RNDr. Karlem Peclem, 
zoologem Prácheňského muzea v Písku. 
Občerstvení zajištěno. Vstupné 50 Kč.

20. 2. 9.00–12.00
VÝTVARná DíLnA  
DDM, záMeK,  
Dílna estetiky – Plstění – naučíte se, jak zpracovat rouno 
a vyrobit si elegantní plstěné šperky. Materiál zajištěn, 
lektoruje Tereza Krametbauerová. Poplatek 30 Kč.

22–26. 2. 
PŘíMĚSTSKÝ TáBoR - 
PRázDnInY nA MLÝnĚ, 
enVICenTRUM PRoUD
Příměstský tábor pro školáky z 1. stupně ZŠ, 
tentokrát v době jarních prázdnin. Propozice/
přihláška na webu, kapacita tábora je omezena.

22.–26. 2. 
PŘíMĚSTSKÝ TáBoR – 
LYŽAŘSKÝ KURz, ŠUMAVA
Jarní prázdniny na šumavských sjezdovkách. 
Pro úplné začátečníky i pokročilé. Propozice/
přihláška na webu, kapacita tábora je omezena. 

Únorové soboty a neděle: 
LYŽAŘSKá ŠKoLA MoDRAVA, 
odjezd od Hlaváčků
Tradiční akce s výukou lyžování na Modravě, 
aktuální info na webu a nástěnce. Přihlášené 
účastníky informujeme prostřednictvím SMS.

OSTATNÍ AKCE
   
4. 2.  18.00
MeDITACe S AnDĚLY
www.kouzlousmevu.cz

6. 2.  9.30–17:00
AUToMATICKá  
KReSBA - KURz
www.kouzlousmevu.cz

13.2. 
PIVní RADoSTI,VePŘoVÉ neŘeSTI 
MC Houba 

20. 2.  9.30 - 17.00 
AKTIVACe 12 ČAKeR  
seminář 
www.kouzlousmevu.cz 

27. 2. 
MoTo PARTY – TURnAJ V BoWLIngU 
Trottle bike team, MC Houba ÚČASTNÍCI 
ZÁJEZDU. Nenechte si ujít večer plný skvělé zábavy!!! 
Předprodej v kanceláři KS, tel. 376 512 237.
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