
Vážení spoluobčané, měsíc únor sice nijak 
bílý nebyl, ale přidal nám jeden den a taky 
pár starostí navíc. Díky silné vichřici dne 
8. 2. 2016 došlo ke zničení střechy na hasič-
ské zbrojnici (střecha prostě odlétla). Celou 
záležitost nyní řešíme ve spolupráci s pojiš-
ťovnou a příslušnými pracovníky. Naštěstí 
nedošlo k žádnému zranění a ani k dalším 
škodám na okolních budovách. K občasným 
bouřím došlo i při diskuzích na výročních 
hasičských schůzích, které jsme navštívili od 
počátku roku v Třebomyslicích, Boubíně, 
Horažďovické Lhotě a Komušíně. Kromě 
jiného zde byly představeny studie o odka-
nalizování jednotlivých obcí a odpovídali 
jsme na dotazy a požadavky občanů. Naštěstí 
nedošlo k žádným materiálním škodám ani 
fyzickému napadení. V obcích a ve městě 
proběhly inventury městského majetku, 
včetně smuteční síně. Se současným nájem-
cem objektu byly probrány úpravy interiéru 
a nejbližšího okolí.

S Úřadem pro zastupování státu ve věcech 
majetkových jsme jednali ohledně možnosti 

získání prostoru areálu kláštera. Jakékoliv 
nakládání s tímto majetkem je však mini-
málně do poloviny roku 2017 blokováno, 
takže prozatím nemůžeme o tento majetek 
ani zažádat. V případě, že v budoucnosti bude 
možné bezúplatné převedení tohoto majetku, 
musíme mít, dle nových pravidel, připra-
venou koncepci, jak s majetkem naložíme, 
a to včetně zajištění �nancování a termínu 
zahájení realizace záměru. S dalším úřadem, 
tentokráte Státním pozemkovým úřadem, 
jsme jednali o spolupráci při přípravě záměru 
provedení komplexních pozemkových 
úprav v k. ú. Komušín. Z tohoto důvodu je 
v obci plánováno společné jednání vedení 
města, občanů a zástupců SPÚ, které se usku-
teční v polovině března v obecní budově 
v Komušíně. Každý majitel pozemku obdr-
žel poštou písemnou pozvánku a vysvětlující 
letáček. Informace je umístěna také na měst-
ském webu. Na schůzce občanů, vedení města 
a zástupců Povodí Vltavy, s. p., která proběhla 
17. 2., byla představena rekonstrukce jezu 
Mrskoš. Na základě výsledků tohoto a všech 

předchozích jednání, Povodí Vltavy, s. p. podá 
projekt pro územní rozhodnutí a po obdr-
žení souhlasu pak podá žádost o stavební 
povolení. Pokud vše půjde dle předpokladů, 
je realizace rekonstrukce jezu v plánu Povodí 
pro rok 2017. Prezentace a zápis ze schůzky 
jsou umístěny na webu města. 

Poslední návštěvy domovů pro seniory 
jsme absolvovali v Písku a v Domažlicích. 
Veškeré praktické poznatky jsou zapra-
covány ve studii, která byla představena 
členům zastupitelstva. V tomto čísle je hlav-
ním tématem rekonstrukce náměstí, protože 
v nejbližší době budou zahájeny práce na 
spodní stavbě. 

V příštím Horažďovickém obzoru se 
budeme věnovat zeleni, protože je stále stře-
dem zájmu, a také proto, že se blíží příchod 
jara. 

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

Úvodní slovo
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Opět se vydařil a nezklamal 

19. Prácheňský reprezentační ples, který 
se konal v sobotu 16. ledna 2016. Pro 
návštěvníky, jako každým rokem, byl 
připraven bohatý program. K tanci a posle-
chu hrál skvělý taneční orchestr pana 
Miroslava Novotného z Plzně a s před-
tančením přijela, již tradičně, skupina 
Avanti z Domažlic. Na své si přišli i milov-
níci míchaných nápojů a mlsné jazýčky 
uspokojil bohatý raut, který zabezpečil 
kolektiv kulturního střediska s hlavním 
dodavatelem Řeznictví manželů Říhových. 
O nádhernou květinovou výzdobu se 
postaralo květinářství Vesna, manželé 
Petříkovi. Ve víru tance a v příjemném 
prostředí tak mohli všichni strávit krásný 
večer. 

 
Za spolupořadatele Libuše Mužíková

Beseda v městské knihovně 

Spisovatelka Martina Drijverová vyprávěla 
o historii naší země dětem v sále městské 
knihovny. 
Ve středu 27. ledna jsme se vydali do sálu 
městské knihovny na besedu. Čekala na nás 
oblíbená autorka knih pro děti a mládež 
– Martina Drijverová.
V úvodu setkání vyprávěla, jak se dostala ke 
psaní a proč píše nejraději pro děti. Přiblížila 
svoji poslední knihu. Bude o Karlu IV. a vyjde 
v květnu. Překvapilo nás, že spisovatelka záro-
veň už pracuje na další knize a v hlavě nosí 
dobrodružný příběh malého cestovatele.
Když nám paní spisovatelka četla ukázky 
z již vydané knihy „Čeští panovníci byli 
taky jenom lidi“, panovalo v sále hrobové 
ticho. Všichni jsme si živě představovali 
poslední chvíle života Václava III. a laskavost 
Ferdinanda I. Dobrotivého.
V závěru besedy jsme paní Drijverovou 
zahrnuli spoustou zvídavých dotazů. 
Ochotně odpovídala. Dokonce nám pora-
dila, jak máme postupovat, chceme-li se stát 
spisovateli.
Příjemné setkání rychle uteklo a my se těšíme 
na další.

Stalo se

 
Anna Kotišová a Šárka Jindřichová,  
ZŠ Horažďovice, Komenského 211

Foto: J. Chalupná

Foto: Klatovský deník/Barbora Zoubková

Foto: P. Tomešová 
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Téma

Začínáme stavět. Konečně! 

Rekonstrukce Mírového náměstí je před-
mětem vzrušených debat už více než 
10 let. Dlouhý příběh se složitou záplet-
kou, mnoha dějovými zvraty a řadou 
kladných, záporných i proměnlivých 
postav zřejmě spěje do (snad šťastného) 
+ nále. Starosta Ing. Michael Forman 
potvrzuje slova projektantů: „Jsem pře-
svědčen, že v březnu vypíšeme soutěž na 
dodavatele stavebních prací pro inženýr-
ské sítě pod náměstím a v květnu či červnu 
zahájíme stavbu.“ Čtěte rozhovor s archi-
tekty Lejskem a Liškou ze společnosti 
Šumavaplan, s. r. o., na následující straně. 

Už za tři měsíce se tak ukončí léta 
sporů o podobu a funkci centrálního 
horažďovického náměstí, které byly před-
mětem i politického boje na radnici. 
Předcházející starosta Zrůbek sdělil 25. 4. 
2013 Klatovskému deníku: „Důležité je, 
aby řešení bylo pocitově blízké budoucím 
uživatelům prostoru, aby je lákalo k pobytu 
a současně aby neomezovalo dopravní 
obslužnost centra. Jako starosta dávám 
přednost hlasu lidu.“ K onomu hlasu lidu 
jeden z členů petičního výboru Jindřich 
Šlechta do téhož vydání klatovských novin 

před třemi lety řekl: „Naše petice proto 
vznikla jako reakce na dezinformační 
a jednostrannou kampaň ze strany sou-
časných zástupců města Horažďovice, 
podpořenou podle nás neobjektivním prů-
zkumem veřejného mínění. Jejich kampaň 
byla a je vedena s cílem prosadit vlastní 
neodborný návrh náměstí bez předchozího 
projednání s obyvatelstvem města.“ Pokud 
bychom se zeptali samotných občanů 
města, nejspíš bychom se dozvěděli, že je 
především trápí vlekoucí se neutěšený stav 
hlavního náměstí, které má být výkladní 
skříní města s osmisetletou tradicí. 

Na obrázku si můžeme detailně porov-
nat stav stávající a připravovaný. Obsahuje 
zónu klidovou ve stínu stromů s posezením 
a místem na hraní pro děti, byť trávníky 
mizí. Přiznejme si, kdo z nás viděl v jiném 
městě rozsáhlé trávníky na centrálním 
náměstí, které je z podstaty věci nejživěj-
ším místem městského prostoru? Zvlášť 
když většinu z nás cepovaly učitelky už od 
základní školy, že „přes trávu se nechodí“. 
Větší část celkové plochy je věnována 
dalším funkcím, trhům a společenským 
nebo kulturním akcím, které se na náměstí 

dříve vešly jen obtížně. Přidávají se oproti 
stávajícímu stavu stromy, které poskytují 
stín a vytvářejí živou zelenou kulisu šumě-
ním svých listů.

Přesvědčivost návrhu architekta Martin 
Kožnara, za který byl v roce 2006 oceněn 
Cenou Petra Parléře, potvrzuje i fakt, že se 
k němu ve variantě z roku 2010 vrací sou-
časné zastupitelstvo, přestože se od té doby 
odehrály dvoje volby a celou dobu se řešení 
bouřlivě diskutovalo. V létě loňského roku 
stejný autorský tým jako u prapůvodní 
studie pod vedením architektů Kožnara 
a Bízy odevzdal městu konečnou podobu 
urbanistické studie, která je závazným 
podkladem pro ateliérem Šumavaplan, 
s. r. o., právě připravovanou projektovou 
dokumentaci pro stavební povolení a pro-
vedení stavby.

Co se týče využití náměstí, vyplatí se 
nahlédnout do minulosti. V muzejním 
archivu jsme vyhledali řadu historických 
fotogra+ í, abyste si jako občané města 
Horažďovic mohli o této otázce udělat 
samostatný názor. 

Autor: Petr Pelcl

Foto: archiv muzea v Horažďovicích

Soutisk starého a nového stavu, Horažďovice – rekonstrukce Mírového 

náměstí a přidružených prostorů, urbanistická studie, Atelier 25 s. r. o., 

Martin Kožnar Architekt s. r. o., 2015
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Rozhovor

Města Pasov nebo Salzburk  

by pro nás měla být inspirací 

Šumavaplan vznikl v roce 1990. 
Je tak jednou z nejstarších 
projekčních kanceláří v regionu. 
Co čekáte do budoucnosti?

Fungujeme 26 let, tedy více jak čtvrt 
století. Za tu dobu jsme mnoho zažili, 
a to jak po profesní, tak osobní stránce. 
Naše firma je specifická tím, že jsme 
komplexní ateliér. Máme pod jednou 
střechou všechny profese, jsme schopni 
zajistit stavbu kompletní inženýrskou 
činností. Pochopitelně jsou roky horší 
a roky lepší. Krize se nevyhnula ani 
našemu ateliéru. Naštěstí krize pomalu 
odeznívá. Nejvíc na nás dopadla v letech 
2013 a 2014. Máme 12 zaměstnanců 
a udržet je po celou dobu bylo opravdu 
náročné. Jsme sice největší v regionu, 
ale ten nás zdaleka neuživí, realizujeme 
projekty v Plzni, Praze, Mladé Boleslavi, 
Chebu, vlastně po celé republice. Za udr-
žení firmy platíme vysokým pracovním 
nasazením i na úkor osobního života. 

Náměstí jste projekčně převzali 
v neutěšeném stavu. Co bylo 
na předchozím projektu špatně 
a muselo se předělávat? 
V čem přesně spočívá role 
Šumavaplanu? Vycházíte z návrhu 
MgA. Kožnara a Ing. Arch. Bízy? 
V čem bylo nutné jej upravit?

Vyhráli jsme prostě veřejnou obchodní 
soutěž. Bojovali jsme v soutěži přede-
vším o projektování domova pro seniory, 
což se naštěstí podařilo. Náměstí jsme 
vyhráli vlastně shodou okolností. Skoro 
měsíc jsme řešili, jestli to kapacitně 
vůbec zvládneme. Při obchůzkách po 
náměstí jsme si vyslechli mnohé reakce 
lidí, a to zejména o stávajícím neutě-
šeném stavu náměstí a době, po jakou 
by tento stav měl setrvat. Nakonec 
jsme se rozhodli, že do toho půjdeme. 
Dlouhodobě ve městě děláme a nemů-
žeme to prostě Horažďovicím udělat, už 
z důvodu, že kolega je místní. 

Obsahově vycházíme ze studie architekta 
Kožnara, kterou schválilo zastupitelstvo. 

Myšlenka rozdělení na klidovou a komu-
nikační část nám přijde velmi dobrá. 
Respektujeme jeho architektonický názor 
a jsme s ním ztotožnění. Nechceme 
nic měnit, zpracováváme novou doku-
mentaci pro samotnou realizaci stavby. 
Studie nemůže splňovat všechny nále-
žitosti vydání územního rozhodnutí 
a stavebního povolení. Byla tam řada 
problémů se zaměřením objektů, výško-
vých poměrů apod. Ty se teď snažíme 
odstranit. Vedle toho mnohem precizněji 
než dřívější dokumentace např. řešíme 
vlhkost, odvedení vody a sanaci objektů 
na náměstí. Současně řešíme i nové při-
pojení některých objektů k inženýrským 
sítím. Spolupráce s radnicí i se stavebním 
úřadem probíhá v přátelské a konstruk-
tivní atmosféře. 

Kdy předpokládáte vydání 
stavebního povolení a kdy 
se zahájí stavba?

Zvolíme takový postup, že realizaci 
rozdělíme na dvě etapy. První etapa 
– inženýrské sítě, které už mají starší sta-
vební povolení, ze kterého můžeme vyjít, 
aby se mohlo co nejdřív začít stavět. Tak 
vznikne čas na dořešení archeologic-
kého průzkumu a dalších. Když stavíte 
sítě uprostřed historického centra, je 
téměř jisté, že na něco pod zemí narazíte. 
Během toho dokončíme dokumentace 
na povrchy, zeleň, osvětlení, chodníky 
a to ostatní. Věřím, že začneme stavět 
na apríla. Po dohodě s radnicí by soutěž 
na stavební firmu mohla běžet zhruba 
v březnu a v dubnu. V květnu si doká-
žeme představit, že se začne kopat. Už to 
nemůžeme dál prodlužovat. 

V čem je projekt rekonstrukce 
horažďovického náměstí 
podle Vás výjimečný?

Kompromisně reaguje na dva proti-
chůdné názory. Památkáři tvrdí, že 
náměstí má být jedna plocha, kde se 
odehrává všechen život (trhy, auta, 
povozy). Z pohledu dnešní funkce chtějí 
návštěvníci naopak klid a posezení. My 

na základě řešení architekta Kožnara 
budeme mít tady obojí, komunikační 
a trhovou i zónu klidovou. Města Pasov 
nebo Salzburk by pro nás měla být 
inspirací. Tam máte život, máte si kam 
sednout, pobýt. V Plzni nebo Klatovech 
je na náměstí zeleň v květináčích. To je 
špatně. 

Ing. arch. Pavel Lejsek, Ing. Martin Liška, 
Šumavaplan, spol. s r. o.,  
architektonický ateliér

OZNÁMENÍ 

Oznamujeme občanům, že 
z projektu „Separace bioodpadu 
v DSO Horažďovicko“ zůstalo 
k dispozici ještě 10 ks kompostérů.
Pokud máte na území města 
zahrádku nebo rodinný domek 
se zahradou a měli byste zájem 
o bezplatné poskytnutí kompostéru 
pro domácí kompostování, obraťte 
se pro podrobnější informace 
na odbor životního prostředí, 
Ing. Vachuškovou na tel. 376 430 
549 nebo mailem vachuskova@
muhorazdovice.cz 

Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

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 BØEZNU

  14. 3. - 18. 3. 2016
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Rada města 

Horažďovice  
1. 2. 2016

schvaluje záměr odprodeje bývalého areálu 
Grammer a příslušných pozemků

schvaluje smlouvu o dílo s MgA. Ing. arch. 
Jiřím Bízou, Na Usedlosti 387/21, Praha 4 
na vypracování architektonické studie spor-
tovního areálu Lipky a provedení související 
inženýrské činnosti 

schvaluje smlouvu o dílo se společností STAFIS 
– KT s. r. o., Pačejov-nádraží 74, Horažďovice 
na realizaci akce „Oprava vybraných částí par-
kánových zdí – Příčná“ 

schvaluje smlouvu o dílo se společností 
STAFIS – KT s. r. o., Pačejov-nádraží 74, 
Horažďovice na realizaci akce „Oprava kaple 
v obci Veřechov“ 

schvaluje smlouvu o dílo se společností 
PRIMA, akciová společnost, se sídlem Raisova 
1004/I, Strakonice na realizaci akce „Výměna 
vstupních vnějších dveří v pavlačovém byto-
vém domě 148, Horažďovice“ 

schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní 
veřejné zakázky na služby na vypracování 
projektové dokumentace a provedení souvise-
jící inženýrské činnosti stavby „Horažďovice 
– kanalizace a likvidace odpadních vod v míst-
ních částech města“ 

schvaluje pachtovní smlouvu s Petrem 
Bednarikem, Komenského 666, Horažďovice 
na propachtování p. č. 2543 v k. ú. Zářečí 
u Horažďovic s účinností od 1. 2. 2016 

schvaluje pachtovní smlouvu s Alenou 
Holecovou, Mánesova 1952/29, Plzeň-Jižní 
Předměstí na propachtování pozemků v k. ú. 
Horažďovice s účinností od 1. 2. 2016

schvaluje Pravidla dotačního programu města 
Horažďovice pro rok 2016 – Podpora volnoča-
sových aktivit a podpora činnosti neziskových 
organizací v roce 2016 a ukládá zveřejnit 
Pravidla dotačního programu na úřední desce 

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

k 31. 12. rok: 2015 z toho děti do 15 let

Babín 63  12

Boubín 94  15

Horažďovice 4 675 763

Horažďovická Lhota 81 13

Komušín  91 16

Svaté Pole  58 8

Třebomyslice  156 14

Veřechov  120  16

celkem 5 338 857

Přehled počtu občanů ČR  
s trvalým pobytem v Horažďovicích 

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 doku-
menty jsou volně ke stažení na webových 
stránkách Městského úřadu Horažďovice 
http://www.sumavanet.cz/muhd/dotace_
poskytovane_info.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

r. 2015: z toho 
mužů: 2 569
žen:  2 769

ve věku do 15 let:  857 
ve věku 16–30 let: 823 
ve věku 31–40 let: 754
ve věku 41–50 let: 750
ve věku 51–60 let: 734
ve věku 61 let a více:  1 420 

Počet obyvatel v r. 2015 
přistěhovaných  80
odstěhovaných  131

Počet změn trvalého pobytu  
v rámci Horažďovic  111

Počet úmrtí v r. 2015  63
Počet narozených v r. 2015  53
(24 děvčat, 29 chlapců)

Nejčastěji dávaná jména narozeným dětem 
v r. 2015:
Chlapci: 
Štěpán (4), Petr (3), Matyáš (3), Filip (2)
Děvčata: 
Nikola (3), Eliška (2), Tereza (2), Anna (2)

Počet uzavřených sňatků v matričním 
obvodu Horažďovice v r. 2015:  30

 
Správní odbor MěÚ Horažďovice
Jitka Stulíková

Z radnice
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Akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko“ 

Vážení občané,
16. dubna 2016 proběhne již třetí ročník 
celostátní akce „UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME 
ČESKO“. Je to dobrovolnická akce, zaměřená 
na mapování a odstraňování zejména černých 
skládek a vůbec nepořádku v krajině. Více 
informaci o této akci lze získat na www.
uklidmecesko.cz.
Bohužel, i naše město hyzdí řada starších, ale 
i nově vznikajících černých skládek, množství 

poházených odpadků a jiných předmětů na 
místech, kde bychom jejich výskyt jen stěží 
očekávali. A ti, kteří to mají na svědomí, nejsou 
známí!
Město Horažďovice chce letošní ročník akce 
„UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“ 
podpořit a zorganizovat si vlastní úklid míst, 
která by si to zasloužila.
Organizačně bude akci zajišťovat organizační 
složka města technické služby se svými 
zaměstnanci.
Obracíme se touto cestou na dobrovolníky 
(skupiny, spolky, jednotlivce, nadšence…), 
kteří by se do akce chtěli nezištně zapojit 
a pomoci nám, jak s vytipováváním míst, kam 

úklid směřovat, tak i přiložit ruku k dílu, aby 
kontaktovali paní Marcelu Benešovou, vedoucí 
technických služeb, telefonicky na čísle 608 448 
698 nebo e-mailem na adrese mbenesova@
muhorazdovice.cz.
Rádi bychom touto akcí přispěli ke 
zkrášlení životního prostředí aspoň v našem 
bezprostředním okolí, budeme rádi, když akci 
svou účastí podpoříte.
Podrobnější informace budou uvedeny v příštím 
čísle Horažďovického obzoru.

 
Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

Městská policie Horažďovice díky úsilí 
jednoho svého příslušníka získala do hlíd-
kového vozidla přenosný automatizovaný 
externí deDbrilátor (AED ) a dne 10. 12. 
2015 a 21. 1. 2016 absolvovala školení na 
jeho obsluhu. Tímto krokem zvyšuje své 
kompetence, kterými může výrazně při-
spět k záchraně lidských životů, a za jeho 
pomoci by měla být schopná poskytnout 
efektivnější kardiopulmonální resuscitaci 
(KPR ).
Automatizovaný externí deDbrilátor (AED) 
je malý, jednoduše ovladatelný přístroj, 
optimalizovaný pro širokou veřejnost, který 
je vyroben tak, aby ho mohl po krátkém 
vyškolení bezpečně a efektivně použít i laik. 
Vede zachránce krok za krokem zvukovými 
povely podle naprogramovaného proto-
kolu. Zaznamenává a analyzuje srdeční 
rytmus a dává pokyn zachránci, zda má 
elektrický výboj spustit. Tím je minimalizo-
váno nesprávné použití přístroje. 
Tímto krokem se naše Městská policie 
zapojila do systému First-Responder.
Proč je deDbrilátor v rukou Městské poli-
cie Horažďovice tak důležitý? V některých 
případech se mohou strážníci k pacientovi 
dostat dříve než záchranka. Těch několik 
minut, než dorazí záchranná služba a pře-
vezme pacienta do své péče, může být pro 
jeho zdraví a život naprosto zásadní.
DeDbrilátor mají k dispozici i horažďovičtí 
hasiči
Vedení města Horažďovice jasně vnímá, 
že tato činnost se zásadně vymyká běžné 
pracovní náplni strážníka Městské poli-
cie Horažďovice, a za to, že plní činnost 
nezdravotnického příslušníka IZS, si velmi 
váží jejich nadstandardního nasazení.

 
Bezpečnost a krizové řízení  
MěÚ Horažďovice

1. DeDbrilátor je lékařský přístroj používaný 
k deDbrilaci, tedy zrušení Dbrilace komor při 
kardiopulmonární resuscitaci. DeDbrilátor 
je schopný elektrickým výbojem obnovit 
správnou činnost srdce. Při komorové tachy-
kardii či Dbrilaci komor není srdce schopno 
plnit svou funkci kvůli nekoordinovaným 
stahům. V těchto případech se deDbrilací 
přeruší tento nezdravý stav pomocí silného 
elektrického výboje, aby se následně srdce 
mohlo pravidelně rozběhnout. Aby mohla 
být deDbrilace úspěšná, musí být srdce 
schopno samostatné činnosti – nesmí být 
například příliš poškozeno infarktem.

2. KPR je metoda, jejímž cílem je oddálení 
klinické smrt a zamezení nevratného poško-
zení životně důležitých orgánů. Do KPR se 
řadí nepřímá srdeční masáž a umělá plicní 
ventilace.

Fotografie defibrilátoru Městské policie Horažďovice

Označení Firs-Responder

Ze zápisníku městské policie
Při jednom ze sobotních výkonů služby byli strážníci Městské policie Horažďovice ve večer-
ních hodinách požádáni hlídkou Policie ČR o součinnost při pátrání po dvou pachatelích, 
kteří měli ve městě fyzicky napadnout jednu osobu. Oběma hlídkám, jak Policie ČR, tak 
i městské policie, se společně podařilo oba pachatele zadržet nedaleko místa činu, čemuž 
přispěl jak popis hledaných osob, tak i včasný zásah obou hlídek. Osoby byly převezeny na 
služebnu Policie ČR, která si celou věc převzala k dalšímu šetření.

V říjnu loňského roku byl v Horažďovicích nalezen volně pobíhající pes, který byl umís-
těn v záchytu městské policie. O pomoc při pátrání po jeho majiteli byl požádán i spolek 
„NALEZENCI – ŠUMAVÁCI“, který informaci o nálezu psa umístil na svých webových 
stránkách www.nalezenci-sumavaci.estranky.cz.
Jelikož se původního majitele zjistit nepodařilo, byl pejsek nabídnut do náhradní péče. 
Po celou dobu jeho pobytu v záchytu o něj obětavě pečovala dobrovolnice paní Lenka 
Saláková, která psovi zajišťovala úklid kotce, krmení a venčení. Paní Saláková se velkou 
měrou zasloužila i o to, že po 3 měsících se podařilo, nyní již Artuše, umístit u majitele 
adoptivního. Za tuto péči a pomoc, jak spolku „NALEZENCI – ŠUMAVÁCI“, tak i paní 
Lence Salákové patří naše velké a upřímné poděkování.

 
Pavel Bláha, vedoucí městské policie

Městská policie Horažďovice začala používat defibrilátor
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Kultura

Ševčíkovy hudební 
večery 2016
Koncertní cyklus Ševčíkovy hudební 
večery pokračuje v roce 2016 již sedmým 
ročníkem. Uslyšíme sedm koncertů, 
z nichž dva proběhnou v létě v Městském 
muzeu v zámku (22. ročník Zámeckého 
hudebního léta). Cyklus je věnován hora-
žďovickému rodákovi, profesoru Otakaru 
Ševčíkovi, tvůrci celosvětově užívané 
moderní výukové metody hry na housle. 
Projekt 5nancuje město Horažďovice 
(honoráře a cestovné umělců), o zajiš-
tění a do5nancování koncertní sezóny se 
stará zapsaný spolek Hudba bez hranic, 
z. s. Dík patří nájemci hotelu Prácheň, 
panu Romanu Staňkovi, který projekt již 
podruhé podpořil bezplatným poskytnu-
tím secesního sálu pro účely provozování 
koncertů Ševčíkových hudebních večerů. 
Program sezóny:
8. 4. 2016 Houslový recitál 
Martina Kosa, klavír Štěpán Kos (pocta 
Otakaru Ševčíkovi),
20. 5. 2016 Klarinetista Karel 
Dohnal a Smyčcové trio členů České 
5lharmonie,
1. 7. 2016 Doteky strun a kouzla 
měchu: Flos Aorum – pořad k 700. výročí 
narození Karla IV. s recitací Alfreda 
Strejčka a dobovými skladbami z kancio-
nálů (Zámecké hudební léto),
22. 7. 2016 Escualo quintet 
a Gabriela Vermelho – večer s argentin-
ským tangem včetně tanečních ukázek 
(koncert ke Jmeninám města),
26. 8. 2016 Poetická zastavení 
– letní večer o lásce se souborem Musica 
dolce vita (Zámecké hudební léto),
7. 10. 2016 Zeiher Quartett 
– komorní smyčcové kvarteto s meziná-
rodní účastí,
18. 11. 2016 Martinů Voices 
– špičkový smíšený pěvecký sbor pod 
vedením Lukáše Vasilka

Základní vstupné na koncerty činí 100 Kč, 
snížené vstupné 50 Kč (děti nad deset 
let věku, studenti, důchodci a rodiče na 
mateřské dovolené). Novinka: děti do 
deseti let mají přístup na koncerty zdarma.
Také v letošním roce se těšíme na společná 
setkání s umělci i návštěvníky koncertů.
za zapsaný spolek Hudba bez hranic, z. s.

 
Ing. Jitka Kutišová

Městská knihovna 
Horažďovice 
Střípky z knihovny

Stejně jako v předešlých letech, také v tom 
letošním roce pro vás naše knihovna 
chystá řadu zajímavých akcí. Kromě těch 
již tradičních a oblíbených, jako je Baduan 
Jin, Hrátky s pamětí, zahájení dalšího 
semestru VU3V jsme toho od začátku 
roku stihli daleko více.
Všichni jistě dobře víte, že v květnu osla-
víme 700. výročí narození českého krále 
a císaře Svaté říše římské Karla IV. Po celé 
republice budou probíhat akce připomí-
nající toto významné jubileum. Také naše 
knihovna se k oslavám připojuje a na 
svých akcích připomíná jednu z největších 
osobností našich dějin.
Spisovatelka a autorka řady televizních 
her a seriálů Martina Drijverová přijela za 
horažďovickými dětmi, aby si s nimi popo-
vídala o historii naší země. Besedy jsme 
nazvali České dějiny očima psa a Čeští 
panovníci byli taky jenom lidi. Senioři 
v oblastní charitě si zase přišli na své při 
poutavém vyprávění o láskách českých 
osobností.

Karel IV. byl také hlavním tématem před-
nášky Mgr. Zdeňka Svobody, který působí 
jako kastelán na hradu Kašperk. Nazvali 
jsme ji Stopami dějin a byla opět určená 
nejen žákům ZŠ a seniorům, ale všem, 
kteří mají chuť s námi zavzpomínat na 
„Otce vlasti“.

 
Za MěK Horažďovice Petra Tomešová

Závěr zimního semestru VU3V 
v Nezamyslicích 

„Pohádka s velmi smutným koncem. Kníže 
Lamberk, majitel zámků a obcí se zamiloval 
do vesnického děvčete. Společnost Kateřinu 
ani jejich děti nepřijala. Teprve rakouský císař 
umožnil sňatek těchto dvou lidí. Přicházejí sta-
rosti, bolest, smutek …“
Tento zajímavý příběh si vyslechli posluchači 
Virtuální univerzity třetího věku dne 28. ledna 
2016 během návštěvy Nezamyslic. Nejdříve 
je čekal výborný oběd v hospůdce u Kopů. 
Následovala prohlídka maličkého muzea 
vybudovaného z márnice. Výklad paní prů-
vodkyně v kapli sv. Erazima s hrobkou rodiny 
Lamberků. Na konec se nám zatajil dech 
v krásném kostele Nanebevzetí Panny Marie. 
Nádherná krajina umocnila silný zážitek.
Všem doporučujeme návštěvu malebných 
Nezamyslic i knihu Kněžna Káča od Františka 
Procházky, ve které je věrně zpracován příběh 
Lamberků.

 
Marie Čechová
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Sport

Karate Horažďovice 

Každé pondělí a čtvrtek se v tělocvičně staré školy schází a trénuje oddíl karate. Vždy 
na začátku školního roku přijímáme nové členy, které láká posílit si tělo a proniknout 
do tajů karatistických sestav kata a bojových technik kumite. Potencionálním zájemcům 
umožňujeme vyzkoušet si v září tréninky zdarma. Zjistit, jak takový trénink vypadá a co 
umíme, ale i zacvičit si s námi, jste mohli také na naší předvánoční hodině 17. 12. 2015.

Školní rok zakončujeme zkouškami na stupeň technické vyspělosti, na nichž zkušeb-
nímu komisaři dokazujeme, že jsme se naučili jak danou sestavu kata, tak i její využití 
v boji bunkai, ale i jednotlivé techniky. Při loňských zkouškách uspělo všech 13 kara-
tistů, kteří se na ně přihlásili. Naši trenéři Josef Rendl a Zdeněk Hokr nám šli příkladem 
a úspěšně absolvovali náročné zkoušky na 3. dan.

Komu z členů oddílu se zdá trénink 2× týdně málo, může se ještě v úterý věnovat 
gymnastice, ve středu trénovat kumite a v pátek pilovat kata. Tyto tréninky využívají pře-
vážně ti, kteří chtějí v karate soutěžit.

Náš oddíl se účastní soutěží pořádaných v Plzeňském, Jihočeském a Karlovarském 
kraji i soutěží celostátních. V roce 2015 jsme si z 13 soutěží dovezli 139 medailí. Dařilo 
se nám lépe než v roce na 2014, kdy jsme na 14 soutěžích získali 136 medailí. O tento 
úspěch se zasloužili Václav Mai, Ondřej Slavík, Jaroslav Rada, Eva Radová, Lucie 
Jiřičková, Adéla Zálabská, Lukáš Kupka, Kristýna Šafandová, Marek Mlnařík, Tereza 
Bartoňová, Jan Sluka, Tomáš Jílek a Edita Holubová. Naši závodníci soutěžili převážně 
jako jednotlivci, ale vytvořili jsme také týmy, do kterých se zapojují vždy 3 závod-
níci s podobnou technickou vyspělostí. Náš tým ve složení Jaroslav Rada, Václav Mai 
a Ondřej Slavík reprezentoval horažďovické karate na soutěži South Cup týmů v Českých 
Budějovicích ještě úspěšněji než vloni. Kluci získali 1. místo mezi kata týmy i 1. místo 
v kumite týmů. Tato soutěž je výjimečná tím, že byla v roce 2014 i 2015 jediná, kde 
v kategorii kumite týmů bojují také žáci; obvykle v kumite týmech soutěží až dorostenci. 
Ale ani v celorepublikových závodech jsme se neztratili – Adéla Zálabská a Jaroslav Rada 
vybojovali 2. a 5. místo v kumite.

Abychom těchto výsledků dosáhli, musíme tvrdě trénovat, ale nešlo by to bez obě-
tavého vedení našich trenérů Josefa Rendla, Zdeňka Hokra, Michala Nováka, Zdeňka 
Holuba a Miroslava Matějčka. Velkou podporou jsou nám i rodiče, kteří s námi jezdí 
o víkendech na závody a na výbavu, startovné a dopravu na závody vynakládají nemalé 
?nanční částky. Byli bychom rádi, pokud bychom mohli nabídnout spolupráci některému 
z podnikatelů z okolí. Pokud byste měli zájem, domluvte se prosím o formě spolupráce 
s panem Hokrem na telefonním čísle 777 87 79 51. Předem děkujeme!

 
Eva Slavíková

Poděkování 

Nemocnici následné 

péče v Horažďovicích 

Po krásně prožitém Štědrém dni v rodině 
dcery, kam jsem přijela strávit Vánoce, jsem 
se po nečekaném pádu ocitla v nemoc-
nici. Zlomenina stydké kosti si vyžádala 
– po akutním ošetření na chirurgii v Sušici 
– poměrně dlouhou hospitalizaci na lůžku 
následné péče. Po 7 týdnech, které jsem 
strávila v horažďovické nemocnici, jsem 
ráda, že když už taková potřeba nastala, 
byla jsem právě tady. 
Chtěla bych touto cestou poděkovat všem, 
kteří obětavě pečovali o moje uzdravení. 
Jejich profesionální a velmi lidská péče 
zaslouží obrovský obdiv a můj velký dík. 
Chci poděkovat lékařům, kteří mne o všem 
informovali a byli velmi vstřícní a peč-
liví. Nikdy nezapomenu na sestřičky, které 
s pochopením vykonávaly svou namáha-
vou práci, na rehabilitační pracovníky, kteří 
všem pomáhali cvičit, i na další zaměst-
nance, díky kterým jsme byli v čistých 
pokojích a s dobrým jídlem na talířích. 
Všem velice děkuji a přeji jim hodně síly při 
jejich náročné práci.

 

Růžena Ivanovová

Blahopřání 

Poslední lednový den oslavil náš nejstarší 
člen pan Drahomír Škranc v plné síle deva-
desátku. Ještě jednou mu všichni přejeme vše 
nejlepší a hlavně pevné zdraví do dalších let.

 

Hasiči Boubín
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Školy

Křesťanská 
mateřská škola 

Jestli únor honí mraky, staví březen 
sněhuláky

Mraky se po obloze honily a naštěstí pro 
naše malé lyžaře z nich na zem spadlo i dost 
sněhových vloček. A tak se přece jen mohli 
vydat na lyžařský kurz do Kašperských Hor, 
kde už na ně čekali ochotní a velmi milí 
instruktoři. Ze všech našich účastníků se tak 
během týdne stali opravdoví lyžaři a někteří 
z předškoláků v závěru týdne dokonce bez 
problémů jezdili na velkém vleku. A pak již 
nastala ta slavnostní chvíle, kdy všichni sta-
teční sportovci obdrželi medaili a diplom za 
dobře odvedenou práci. 
Sotva si děti stačily trochu odpočinout, přišel 
k nám do školky masopust. A naplnil naši 
školku veselím, radostí a smíchem. Zatančili 
jsme si, zazpívali, pohráli jsme si, do bříšek 
se nám dokutálely koblihy a nastal čas na 
zamyšlení a s ním spojený půst. Proto jsme 
společně navštívili kostel na náměstí a přijali 
popelec.
A co nás v nejbližší době čeká? Od 2. března 
budou naši školáčci docházet do bazénu na 
lekce plavání, 16. 3. se pustíme do vyrábění 
v rámci tvořivých jarních a velikonočních 
dílniček a dne otevřených dveří a 17. 3. 
budeme s očekáváním a radostí vyhlížet nové 
žáčky u zápisu do naší duhové školky. Velmi 
už se na vás všechny těšíme

 
Lucie Listopadová, třída Oveček

Masopust v MŠ Na Paloučku 
První únorový týden bylo v naší mateřince veselo. Děti se v tomto týdnu sezná-

mily zábavnými formami s lidovými tradicemi v období masopustu. Masopust, 
a zvlášť několik posledních dní tohoto období, byl pro lidi v minulosti o5ciálním svát-
kem, během kterého bylo potřeba se dosyta najíst. Pak následoval dlouhý půst (maso 
– pust). Masopust končil v noci před Popeleční středou. U nás ve školce jsme pro-
žili radost a taneční veselí při našem masopustním reji. Rozvíjeli jsme zpěv a tanec 
písničkami a hrou na tamburíny, bubínky, řehtačky a dřevěné hudební nástroje, tvoři-
vost při výrobě a malování masek, fantazii hrami na postavy z masopustního průvodu. 
Na rozloučení s tímto svátkem přišly děti do mateřské školy v různých karnevalo-
vých maskách a formou her a soutěží si spolu s paními učitelkami vytvořily zábavné 
karnevalové dopoledne. Nechybělo ani hodování nad koblížky, které napekly paní 
kuchařky, a dalšími dobrotami, o které se postarali rodiče. Děkujeme všem za spolupráci.

 
Z MŠ Na Paloučku Ivana Polerecká

Základní škola Blatenská
Olympiády

Základní škola Blatenská byla v minulých letech vždy výborně hodnocena za vysokou aktivitu 
v soutěžích okresního formátu. Mezi trvale obsazované soutěže patří olympiády. Olympiády 
se činí v mnohých lidských činnostech, např. v pojídání švestkových knedlíků. Tím se však 
vytratil původní význam slova olympiáda, tedy soutěž ve smyslu sportovním nebo duchov-
ním, který máme na mysli. Žáci se předmětových olympiád zúčastňují rádi, poctivě se na ně 
připravují. 8. 2. se žákyně Barbora Kubešová a Žaneta Nejedlá utkaly se svými soupeři na 
Olympiádě z českého jazyka v Klatovech. Pečlivou přípravou potvrdily i výborný výsledek. 
B. Kubešová skončila na 4. místě, které jí sice nezajistilo přímý postup do kola krajského, má 
však naději jako náhradnice. Ž. Nejedlá se podělila se soupeřkami o 7. až 10. místo. Samy dívky 
hovořily o náročné části mluvnické i slohové. Téma Nejlepší maska navozuje různé obrazy, ale 
uložit téma do volně zvoleného slohového útvaru je obtížné. Velmi dobře reprezentoval školu 
i Miroslav Matějček. Byl úspěšný řešitel matematické olympiády v okrese, v dějepisné olympi-
ádě se umístil v první desítce. Jmenovaní soutěžící navštěvují 9. třídu. Připravují se na zkoušky 
do středních škol, aby zachovali tradici kvalitních výsledků školy. Uvědomili si, že uchopí-li 
dnešek, nebudou tolik závislí na zítřku. 

 
Předmětová komise – sekce humanitní
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PROUD, pracoviště 

DDM Horažďovice 

informuje… 

V měsíci březnu se můžete těšit na tra-
diční akce – prohlídku přírodovědné 
stanice, výtvarnou dílnu DDM a setkání 
s osobností. Chystáme se na letní tábory 
a na projekt Energie bez hranic, kte-
rého se účastní české školy spolu s jejich 
německými partnery. Dne 19. dubna pro-
běhne v Envicentru PROUD seminář 
„Základy interpretace místního dědic-
tví“ pro zástupce měst a obcí, neziskových 
organizací, pracovníky informačních 
a návštěvnických center, muzeí, kulturních 
památek. Tomáš Růžička, výkonný ředi-
tel Nadace Partnerství, odpoví na otázky: 
Jak zaujmout návštěvníka? Co je a co není 
interpretace? Jak navrhovat naučné stezky 
a informační panely? Co by měl znát každý 
průvodce? Účastnický poplatek činí 750 Kč 
(v ceně oběd a co4ee break). Na semi-
nář se můžete hlásit na tel. 778 449 919 do 
15. dubna, kapacita je omezena. 
P. S. Hledáme šikovného kuchaře/kuchařku 
do naší kuchyně (brigáda na DPP). 

 
Tomáš Pollak

Spolky 

Oblastní charita 

Akce klubu „Nebuď sám“ na BŘEZEN

1. 3. a každé úterý klub seniorů – suterén DPS 1061 Palackého, začátek ve14 hod.

2. 3. a každou středu – turnaj v žolíkách – hala DPS Loretská 1069, začátek v 10 hod.

2. 3. Senioři v ohrožení – přednáška nadpraporčice Dany Ladmanové o bezpečnostních 
rizicích, společenská místnost 4. p. DPS Palackého ve 14 hod., projekt „Seniorům dokořán“ 

3. 3. Ukázka zdravotních a kompenzačních pomůcek – s možnostmi práce s pomůckami 
seznámí Mgr. Marcela Kryski, jídelna DPS Palackého 1061, začátek 13 hod. 

3. 3. a každý čtvrtek mše svatá – kaple v suterénu DPS Palackého 1061, začátek v 15 hod.

7. 3. Baduan Jin – Mohendžodaro, cvičení pro ženy, společenská místnost 
4. p. DPS Palackého, začátek v 9 hod., projekt „Seniorům dokořán“ 

7. 3. Holky v akci – společné pečení z osvědčených receptů, 
jídelna DPS Palackého, začátek ve 13.30 hod.

9. 3. Čtení na pokračování z knihy Ivana Krause „Má rodina a jiná zemětřesení“, společenská 
místnost 4. p. DPS Palackého, začátek ve 14 hod., projekt „Seniorům dokořán“ 

Velikonoční dílny – tvorba dekorací do vašich domovů, DPS č. 1061 – dílna v suterénu DPS, 
16.–18. 3., vždy od 10 hod., DPS č. 1069 – společenská hala DPS, dne 21. 3. od 10 hod.

16. 3. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem, jídelna DPS 1061 Palackého v 9.45 hod.

16. 3. Velikonoční rozjímání – sváteční zamyšlení s manžely 
Jarolímovými, jídelna DPS č. 1061, začátek ve 13.30 hod.

21. 3. Naše smysly: chuť a čich – poznáváme vlastní smysly – povídání s Miluškou 
Kadaňovou, společenská hala DPS č. 1069, začátek ve 13.30 hod. 

23. 3. Čtení z knihy Ivana Krause „Má rodina a jiná zemětřesení“, společenská místnost 
4. p. DPS Palackého č. 1061, začátek ve 14 hod., projekt „Seniorům dokořán“ 

30. 3. Tejpování – seznámení s rehabilitační technikou zprostředkuje Mirka 
Jordánová, společenská místnost 4. p. DPS Palackého 1061, začátek ve 14 hod.

Telefon: 376 512 596 
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou 
Horažďovice za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

 
Mgr. Dagmar Ušiaková

Milí čtenáři,
v minulém příspěvku jsem spočítala, kolik 
času jsme zpívání věnovali v roce 2015. Teď 
mi na stole leží různé sborové materiály, 
které využívám při přípravě valné hromady 
našeho spolku, a zaujala mne i jiná čísla. 
V novodobé historii spolku (tedy v letech 
1992–2015) jsme vystoupili již 379krát. 
V průměru to vychází na 15,8 vystoupení 
každý rok. Nejméně akcí bylo v roce 2003 
(jen 5), nejvíce v roce 2000 – úctyhodných 
23, tedy skoro dvě měsíčně. Koncerty jsou 
pořádány při nejrůznějších příležitostech 
– svátky během roku, výročí obcí či škol, 

setkání pěveckých sborů nebo nejrůznější 
akce města. Na prvním místě se pochopi-
telně umístily koncerty vánoční, kterých 
jsme odzpívali již 125. 
Stejně tak, když si porovnáme místa, kde 
jsme vystupovali, dojdeme k zajímavým 
výsledkům. Zpívali jsme celkem ve 44 mís-
tech a městech v ČR, kromě toho bylo 
16 koncertů i v zahraničí, a to dokonce 
ve 4 zemích – nejčastěji ve Švýcarsku. 
V České republice jsme pochopitelně nej-
více akcí měli v Horažďovicích, kde jsme 
zpívali na neuvěřitelných 21 místech. 
Během let se ve spolku vystřídalo 91 zpě-
váků (34) a zpěvaček (57). Nejdéle, tedy 
od počátku roku 1992, je ve spolku stále 

7 aktivních zpěváků, další pak patří mezi 
přispívající členy. Nejvíce členů – a to 60 
– měl spolek v letech 1996 a 1997. 
Věřím, že uvedená čísla vás zaujala 
– a případně pobavila – stejně jako mne. 
Předpokládám, že i v letošním roce při-
dáme například do „sbírky míst“, kde jsme 
již zpívali, další. Nejbližší akcí, kdy se tak 
stane, je Velikonoční pondělí 28. března, 
kdy budeme poprvé zpívat ve Strašíně 
v rámci velikonoční poutě. 
Další informace můžete získat na www.
psprachen.cz.

 
za PSP Simona Sládková

Čísel není nikdy dost
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Tříkrálová sbírka 2016 

Začátek nového roku jsme opět prožívali v duchu Tříkrálové sbírky. V Horažďovicích prochá-
zeli koledníci městem ve středu 6. ledna 2016. Koledovalo se také 3. ledna 2016 v Chanovicích 
a 9. a 10. ledna 2016 v dalších 31 obcích v okolí. Tři králové přinášeli do všech domovů radost, 
pokoj a požehnání. Letošní šestnáctý ročník nás opět přesvědčil, že Tříkrálová sbírka má 
celou řadu příznivců nejen z řad dětí, ale i dospělých (do sbírky se zapojilo celkem 220 dětí 
a 69 vedoucích). A samozřejmě také z řad samotných dárců, o čemž svědčí celkový výtě-
žek sbírky. Po sečtení obsahů všech 72 zapečetěných kasiček a přičtením tříkrálového daru, 
který přišel na účet Oblastní charity Horažďovice, jsme se dopočetli částky 250 338 Kč. Tato 
rekordní suma je dílem vás všech – dárců, koledníků, vedoucích skupinek a dalších, kteří se 
na přípravách a průběhu celé sbírky podíleli. Všem patří obrovské díky a uznání. Připojujeme 
přehled výtěžků sbírky v jednotlivých zapojených obcích.

Celý výtěžek byl odeslán na celorepublikové sbírkové konto Charity Česká republika, 
kde však jeho cesta nekončí. Zde se podle pevně stanoveného vzorce rozdělí na něko-
lik částí a zpět do naší organizace se vrátí podíl ve výši 65 % za účelem podpořit charitní 
práci v našem regionu dle předem schválených záměrů. Dalších 15 % obdrží Diecézní 
charita České Budějovice, jejíž jsme součástí, na podporu svých projektů. 10 % výtěžku 
směřuje na humanitární pomoc v ČR i v zahraničí, 5 % jde na projekty pomoci orga-
nizované Sekretariátem Charity Česká republika. Zbývajících 5 % pokryje náklady na 
pořádání sbírky v celé České republice. Velkým tématem jsou v poslední době uprchlíci. 
Výtěžek Tříkrálové sbírky je však určen na podporu jiných projektů dle předem schvá-
lených záměrů. Na podporu projektů pomoci pro migranty a uprchlíky má Charita 
centrálně zřízena zvláštní sbírková konta.

Výtěžek sbírky bude v rámci naší organizace využit dle schválených záměrů na námi 
poskytované služby, tj. pečovatelskou službu včetně volnočasových aktivit pro seni-
ory, ošetřovatelskou službu a občanské poradenství. Prostřednictvím Tříkrálové sbírky 
chceme opět podpořit i děti v Dětském domově Kašperské Hory – pobočka Chanovice. 
Část výtěžku bude také věnována na zakoupení rehabilitačního stroje pro malého chlapce 
z našeho regionu, jemuž komplikuje běžný život dětská obrna. Znovu bude podpořen 
záměr krizového fondu určeného na okamžitou materiální pomoc při živelných katastro-
fách lidem Horažďovicka.

Naše poděkování patří za podporu sbírky také Radě města Horažďovice, která opět 
všem našim koledníkům do 15 let věnovala volné vstupenky do Aquaparku Horažďovice.

Věříme, že tříkrálové dary s naší pomocí vždy podpoří správnou věc a pomohou obo-
hatit a podpořit každodenní charitativní práci v našem regionu. 

 
Bc. Olga Šulcová – koordinátor TS

Obec   Výtěžek

Horažďovice 100 818 Kč
Jetenovice   3 545 Kč
Velký Bor   10 241 Kč
Horažďovická Lhota 3 760 Kč
Horažďovice Předměstí 4 807 Kč
Pačejov Nádraží 8 415 Kč
Pačejov   4 159 Kč
Velešice, Týřovice 3 837 Kč
Hradešice   7 095 Kč
Smrkovec   2 580 Kč
Břežany   8 820 Kč
Malý Bor   9 643 Kč
Olšany    5 112 Kč
Komušín   2 215 Kč
Slatina   2 916 Kč
Týnec   4 514 Kč
Třebomyslice 7 055 Kč
Hejná   5 370 Kč
Boubín 2 840 Kč
Veřechov 3 481 Kč
Malé a Velké Hydčice 8 222 Kč
Svéradice  11 490 Kč
Chanovice   4 609 Kč
Kejnice 3 220 Kč
Frymburk   2 099 Kč
Oselce, Kotouň, Nová Ves, Černice 

10 272 Kč
Čečelovice 7 203 Kč
Na účet OCH Horažďovice 2 000 Kč
CELKEM 250 338 Kč
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Sbor dobrovolných hasičů 

Výroční valná hromada (VVH) horaž-
ďovických hasičů se konala 22. ledna za 
účasti většiny členů a členek a třech hostů. 
Členská základna činí 84 členů, z toho 
16 žen, 45 mužů a 23 mladých hasičů (MH). 
Okresní sdružení hasičů zastupoval vedoucí 
ZH pan Václav Drha z Velkého Boru a město 
Horažďovice jeho starosta pan Ing. Michael 
Forman s místostarostkou paní Ing. Hanou 
Kalnou. Vzpomenuto bylo úmrtí našeho 
dlouholetého jednatele sboru, ZH pana 
Ladislava Chaluše, bývalého okresního sta-
rosty pana Františka Křesťana a dvou členů 
z patronátního sboru z Králového Dvora. 

Po těchto o<cialitách začalo vlastní jed-
nání, které řídil pan Jiří Černý, jenž předal 
slovo starostovi sboru, který vzpomněl růz-
ného dění za rok 2015. Tak např.: 30. ledna 
byl předán za mrazivého počasí repasovaný 
žebřík AZ 30 na novém podvozku. Byl to 
také rok volební na všech stupních Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska. V našem 
sboru došlo ke změně velitele a snížení počtu 
členů ve výboru. Proběhla také okresní kon-
ference v Hlavňovicích. Okrsková soutěž 
byla v květnu v Horažďovické Lhotě, Mladý 
záchranář se konal na školním hřišti, kde 
byly předvedeny ukázky Integrovaného 

záchranného systému, při kterých soutě-
žili žáci ze dvou našich škol, z Chanovic, 
Pačejova a Nalž. Hor. Účastnili jsme se oslav 
130 let SDH v Rabí a v listopadu bylo vzpo-
menuto 30. výročí založení Hasičského 
záchranného sboru v našem městě. To 
jenom několik větších událostí. 

Následovala zpráva velitele pana Václava 
Melky ml., ze které vybírám: Jednotka sboru 
dobrovolných hasičů obce vyjela k 28 pří-
padům. Z toho k 15 požárům, 9× to byla 
technická pomoc, 3× dopravní nehoda a 1× 
planý poplach. Větší události: dopravní 
nehoda sanitky u Svéradic, požár haly <rmy 
Rumpold v Horažďovicích, větrná smršť 
v březnu, požár lesa u Defurových Lažan, 
srážka rychlíků v Horažďovicích před-
městí, 2× <rma HAAS Chanovice a další 
menší zásahy. Pravidelně probíhaly pon-
dělní výcviky, kondiční jízdy, výcvik na vodě, 
různá školení atd. 

Obsáhlou zprávu o činnosti mladých 
hasičů (MH) přednesla jejich vedoucí, 
slečna Ing. Krohová. MH se scházejí pravi-
delně každý čtvrtek od 15 hod. a vloni se jim 
poměrně dařilo. Zúčastnili se různých sou-
těží v Sušici, Horažďovické Lhotě, Nýrsku, 
Trnové u Plzně, Železné Rudě, ukázky 

prováděli na Lipkách při Dnu dětí a Malém 
záchranáři na školním hřišti. Z těchto všech 
klání se umístily na místě 11, 10, 4; 1× to 
byla stříbrná medaile a 3× zlatá. Jan Sluka 
za dorost v Bystřici nad Úhlavou obsadil 
druhé místo a v krajském kole skončil čtvrtý. 
Všem blahopřeji a velké poděkování všem 
těm, kteří s nimi pracují. 17 dětí se zúčast-
nilo týdenního tábora u Lnářského Málkova. 
Jejich činnost byla mnohem více pestrá. 
Nechť se jim daří i letos. Do jarní soutěže 
startují starší z patnáctého místa a mladší 
z místa druhého. 

Čtvrtá zpráva byla kontrolní a revizní, 
kterou přečetl Mgr. Jaroslav Presl. 

V diskuzi vystoupil člen okresního sdru-
žení ZH pan Václav Drha, který přítomné 
seznámil s plány okresního sdružení na letošní 
rok a poděkoval za práci. Dále vystoupil sta-
rosta města a několik dalších přítomných. Po 
diskuzi byl přečten plán činnosti sboru na rok 
2016 a usnesení z VVH. Vše bylo schváleno 
a závěr nám provedl pan Papoušek.

 
starosta sboru Karel Halml

Překvapení na Otavě

Vytvořením 1. vodní Land Art galerie v České 
republice chceme kreativním způsobem pou-
kázat na krásu našeho města, na nevyužívané 
aspekty veřejného prostoru, možnosti aktiv-
ního trávení volného času a zároveň ochranu 
životního prostředí. Chceme rozproudit 
komunitní život v Horažďovicích a kreativně 
tak podpořit vznik komunity nové.
Využitím metody Land Art chceme na 
úsek řeky Otavy, která protéká celým naším 
městem, umístit krátkodobé i dlouhodobé 
objekty vyrobené pouze z přírodních mate-
riálů (cca 20–30 ks), které budou viditelné 
z pěších, cyklistických i vodácky sjízdných tras.
Překvapení na Otavě jede v plném proudu již 
od ledna. Proběhla 3 komunitní setkání (23. 1. 
VEŘEJNĚ AKTIVNĚ, 6. 2. PROSTŘEDÍ 
A MY, 27. 2. UMĚNÍ V PŘÍRODĚ) 
V březnu se můžete těšit na čtvrté setkání 
– 26. 3. ROSTEME SPOLEČNĚ. 
Tentokrát zabrousíme do živoucího světa 
rostlin. Můžeme se těšit na Katčinu bylin-
kovou maringotku, Honzovu terénní 
vycházku, proutkařský workshop, budo-
vání bylinkové zahrádky, tvoření moss artu 
a pokračování v tvorbě dalších kreativních 
děl do vodní galerie.
Více informací naleznete na www.landartna-
rece.cz; sraz v 15.00 u vchodu na Ostrov.

 
Těšíme se na vás! Markéta a Mirka
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Zajímavosti

Ohlédnutí za prvními 18 lety Horažďovického obzoru 

Prvního číslo Horažďovického obzoru 
vychází 31. ledna 1921. Zpočátku poslední 
den v měsíci, po několika ročnících okolo 
10. dne v měsíci. Prvním jeho zodpověd-
ným redaktorem je Josef Pešek, místní 
učitel. Vydavatelem prvního ročníku je 
Okresní orgán Československé nacionální 
demokracie, prvorepublikové konzervativ-
ně-nacionální politické strany, vycházející 
ideově a politicky z tzv. mladočechů. V té 
době byl a ještě po mnoho let bude jejím 
předsedou Dr. Karel Kramář, který je 
zároveň i prvním československým před-
sedou vlády. Dodnes čeští premiéři sídlí 
v Kramářově vile. Čsl. národní demokra-
cie přijala, citujeme „…všenárodní smýšlení 
a vymezila se vůči zaměřování se na určité 
třídy či stavy“. Hlásali nutnost sociální 
spravedlnosti, ale odmítali socialismus. 
Ideologicky zastávali především český 
nacionalismus a demokracii. Přáli si silný 
kontrolní stát a rozsáhlou státní správu. 
Zakládání lokálních venkovských časopisů 
tak patřilo k jejich politice poválečného 
národního sebeuvědomování mladého 
českého státu. Časopis v té době nebyl 
levný – stál celou 1 Kč. Průměrná hodi-
nová mzda dělníka činila tehdy 5 Kč. 

Už od druhého ročníku je 
Horažďovický obzor na Čsl. národní 
demokracii nezávislý, není uváděna jako 
jeho vydavatel. Stává se prostě místním 
periodikem, dnes by se řeklo lokálním 
mediálním projektem. Zda byl alespoň 
šéfredaktor za práci placen, se nepoda-
řilo zjistit. Nicméně Horažďovický obzor 
vykazuje pozoruhodnou kontinuitu 
redaktorského týmu. První pořádající 

redaktor Josef Pešek, a také autor téměř 
celého obsahu, to vydrží celých 9 a půl 
roku. Pak nastupuje Josef Drnek, řídící 
učitel ve výslužbě, který pokračuje 
celých 8 a půl roku a první životní etapu 
Horažďovického obzoru uzavře, když 
s jeho skončením ve funkci měsíčník na 
mnoho let zanikne. 

Kolik jen toho za sto let existence 
Horažďovického obzoru zůstalo nezmě-
něno. Deklarovaným účelem jeho 
založení je pozvednout kraj a popiso-
vat současnou historii kraje, aby „mohla 
být poučením potomkům“. Odtud zřejmě 
název, který si drží v mírně pozměněné 
formě dosud – „Měsíčník věnovaný 
politickým, osvětovým a hospodář-
ským otázkám okresu Horažďovice“ 
– a od roku 1925 už současný podtitulek 
„Měsíčník věnovaný kulturnímu, hos-
podářskému i politickému povznesení 
okresu horažďovického“. 

Od prvního čísla se dělí do jasných 
rubrik. Na první straně „Co chceme“ 
– hlas redakce, úvodník. Tehdy pri-
vátní názorový sloupek redakce, 
v novodobé historii vystřídán srozu-
mitelným hlasem vedení města. Klade 
se důraz na krátké zprávy z jednot-
livých obcí. Při hodnocení prvního 
ročníku si ale redakce stěžuje na lik-
navost dopisovatelů z některých obcí. 
Fungují standardní rubriky „Hlídka 
politická“, „Hlídka zemědělská“ nebo 
„Práce osvětová a spolková“. Nejvíce 
prostoru ale dostávají celostátní pro-
blémy, jak politické, tak hospodářské 
anebo společenské. V roce 1925 se 
věnuje téměř čtvrtina jednoho čísla 
narozeninám TGM. V roce 1937 se 
chystá na návštěvu Edvarda Beneše. Už 
tehdy se v Obzoru realizují exkurzy do 
historie města na pokračování, např. 
o historii jednotlivých rodů žijících 
v Horažďovicích, prostor se ale věnuje 
také popisům a střípkům z historie jed-
notlivých obcí horažďovického okresu. 

1. prosince 1938 vychází poslední 
předválečné číslo. Horažďovický obzor 
má v té době přes 1000 stálých předpla-
titelů. V tehdejší době jde o téměř 5 % 
obyvatel celého horažďovického okresu. 
Obzor zdatně ve svém regionu soupeří 
s celostátními tiskovinami a může se 
svým nákladem směle měřit i se sou-
časnými tiskovinami. Celkový náklad 
činí 1100 ks měsíčně, stovka se prodává 
na novinových stáncích. Pořádající 

redaktor Josef Drnek už se ale cítí 
unaven a poslední dva roky veřejně 
hledá svého nástupce. Obzor tak 
nekončí z politických důvodů, jak by 
mohla pohnutá doba jeho zániku napo-
vídat, ale z důvodu vyčerpání redakce, 
která prostě nemá na jeho další vydá-
vání sílu. „Mluví, jak radostno je jest 
vésti list malého města. Co tu kritik, 
výtek a posměšků! …jen neochvějná 
věrnost veliké většiny předplatitelů 
posilovaly v nesnadné práci…Proto 
nevzdáváme se naděje, že po čase najde 
se přece pracovník, který Obzor svěží 
silou vzkřísí a v nový život uvede,…“

Horažďovický obzor dosahuje 
plnoletosti a zaniká a znovu se oživí až 
v roce 1990. 

Autor: Petr Pelcl

Foto: archiv Městského muzea v Horažďovicích



15Horažďovický obzor / únor 2016

Počasí na Horažďovicku v roce 2015 

Psal-li jsem loni o roku 2014 jako 
o rekordně teplém a suchém, nezbývá mi 
nyní než konstatovat, že rok 2015 byl ještě 
teplejší a ještě sušší! Pojďme se tedy spo-
lečně s odstupem podívat na loňské počasí 
v Horažďovicích a okolí.

I. Průběh počasí

Zima (teplá a spíš suchá) 
Leden začal teplotami kolem nuly. Když 
v noci na 4. 1. napadlo 6 cm sněhu, nikdo 
netušil, že ho po celý rok víc už nebude! 
Dne 8. 1. přišla silná obleva, vítr a 10. 1. 
jsme měli na teploměru 14 °C! Tálo i na 
Šumavě, Otava dosahovala až na 2. SPA. 
Ale v polovině ledna se teploty zase vrá-
tily k nule, občas déšť nebo sníh. Ve středu 
4. 2. jsme naměřili ráno – 9 °C. Nikdo 
nepředpokládal, že větší mráz už nepři-
jde. V druhé polovině února se hlásilo 
jaro – teploty se blížily k 10 °C, v pátek 
20. 2. dokonce 14°C! Na rozdíl od ledna 
ale sucho, sucho – za celý měsíc únor 
(podobně jako rok předtím) pouhé 3 mm 
srážek!

Jaro (teplotně průměr, spíš sucho) 
Březen začal teplotami kolem 5 °C, ale brzy 
už přes 10 °C, v úterý 10. 3. dokonce 16 °C. 
Přes krátká ochlazení odpolední teploty až 
15 °C, byť s ranními mrazíky. Na samém 
konci března vítr, déšť (22 mm). Na Šumavě 
pršelo ještě více, až 60 mm, Otava zazname-
nala 1. SPA. Chladnější začátek dubna (5 až 
10 °C), postupně se však oteplovalo na 15 °C, 
v závěru měsíce až na 25 °C. V sobotu 11. 4. 
první jarní bouřka, ale bez deště. Vláhy pra-
málo. Velmi teplý začátek května (5. 5. už 
28 °C), přerušily 19. – 21. 5. potřebné deště 

(30 mm), které přinesly i ochlazení k 10 °C, 
byť občas teploměr poskočil i k 20 °C. 

Léto (horké a velmi suché) 
Červen přišel s letním počasím nad 25 °C, 
dne 6. 6. i první tropický den (32 °C), 
napozítří bouřka s následným deštěm 
(celkem 21 mm). Další bouřka v neděli 
14. 6. se ale městu vyhnula, ochladilo se 
pod 20 °C. Postupně se však vracelo letní 
počasí kolem 25 °C. Červenec nastolil 
vedra přes 30 °C, brzy i přes 35 °C! Ta na 
chvíli přerušila bouřka 8. 7. (jen 4 mm), 
ale pak se vedra i nad 35 °C vrátila (22. 7. 
dokonce 37,8°C). Až zase bouřka 27. 7. 
na chvíli vzduch ochladila, ale vláhy při-
nesla málo (14 mm). První polovina srpna 
byla horoucí, nebe bez mráčku, často 
i nad 35 °C (8. 8. 38,2 °C). Teprve 15. 8. 
nastala změna: bouřka a v dalších dnech 
déšť (celkem 28 mm), ale to stačilo jen 
na zavlažení povrchové vrstvy ornice. 
Ochladilo se na teploty kolem 20 °C. 

Podzim (spíš teplý, ke konci deštivý) 
Září začalo vedrem (1. 9. bylo 35 °C!), 
avšak vzápětí přišel déšť (16 mm), ochla-
dilo se na 20 °C, později i pod 15 °C. 
A ráno 10. 9. na teploměru nula! Ale pak 
zase léto: od 12. 9. kolem 25 °C, ve čtvrtek 
17. 9. na tuto dobu neuvěřitelných 33,5 °C! 
Potom se teploty vrátily k 20 °C. Pár dnů 
babího léta na začátku října vystřídalo 
deštivé počasí (4.–9. 10. napršelo 32 mm) 
s teplotami kolem 10 °C a zase týden deš-
tivo. (13. až 20. 10. – 26 mm). Příroda se 
už pomalu ukládala k zimnímu spánku, 
avšak nastalo zase teplé počasí babího léta, 
kolem 15 °C, na Šumavě i přes 20 °C! Jen 
když se 3. 11. udržela nad městem mlha, 

ukazoval i přes den teploměr pouze 0 °C. 
Silný vítr 15. 11. přinesl i déšť (19. až 
20. 11. celkem 30 mm), pak se ochladilo 
k nule a 22. 11. se objevily i první sněhové 
vločky. V závěru listopadu ale zase zapr-
šelo (10 mm) a na teploměru opět 10 °C!

Zima (velmi teplá a sušší) 
Prosinec pokračoval v teplém počasí, až 
10 °C. Dne 8. 12. se sice krátce ochladilo 
na 0 °C, ale za pár dnů se postupně otep-
lilo opět na 10 °C. O Vánocích, na Štěpána 
dokonce až na 14 °C! Teprve Silvestr 
zachraňoval čest zimy: mírně mrzlo po 
celý den a před novoroční půlnocí zůstal 
na zemi dokonce sněhový poprašek. 
Úhrnem: rok 2015 byl s průměrnou teplo-
tou 9,9 °C mimořádně teplý a s pouhými 
425 mm srážek velmi suchý!

 

Jiří Wagner

Ráno 20. února byla jinovatka opravdu krásná.  

Foto J. Wagner

Otevřeno celoročně
červen–září
úterý–neděle 9–16 hodin
říjen–květen
pátek, sobota, neděle 9–16 hodin

Nabídka prohlídek
Zámecké prostory: 
velký sál s unikátní freskovou výzdobou 
z 2. poloviny 17. století, malý sál, zámecký 
pokoj, kaple, věž
V období říjen–květen je prohlídka zámec-
kých prostor na vyžádání.

Stálé expozice muzea:
archeologie, středověké a cechovní 
památky, zbraně, perlorodky, dějiny židov-
ské komunity a regionální mineralogická 
expozice 

(pracovní listy k expozicím na požádání)
V období říjen – květen je prohlídka expo-
zic po předchozím objednání.

„Prácheňské marionety“:
expozice loutek – unikátní točna s lout-
kami provázená zvukovým záznamem, 
expozice národopisu s interaktivní dílnou 
řemesel z Pošumaví
Po předchozím objednání si pod vedením 
lektora lze řemesla vyzkoušet. 

Na objednání:
– přednášky 
– výukové programy 
Aktuální nabídka přednášek a výukových 
programů na webových stránkách muzea 
muzeumhd.cz.

Akce v divadelním sále muzea:
říjen–květen
– přednášky 
– loutková divadelní představení souboru 
„Tyjátr“ Horažďovice
Aktuální nabídku najdete na webu a face-
booku muzea muzeumhd.cz, marionety.
muzeumhd.cz/; ve vývěsce muzea v areálu 
zámku nebo v Horažďovickém obzoru.

Kontakt:
MĚSTSKÉ MUZEUM HORAŽĎOVICE
Mírové náměstí 11 – zámek
341 01 Horažďovice
web:  muzeumhd.cz;
 marionety.muzeumhd.cz 
tel.:  +420 371 430 633 muzeum
 +420 371 430 634 galerie

Městské muzeum Horažďovice
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www.napalouckums.cz 

M stská knihovna vás zve na p ednášku  

nprap. Dany Ladmanové o bezpe nosti senior

SENIO I V BEZPE Í 
2. b ezna 2016 

14.00 hod. 

oblastní charita (4. patro) 

Psí škola Sírius zve všechny zájemce na jarní 
„Kurz dobrého chování pro všechny psy a pejsky“
Začínáme 19. března v 10 hodin. 
Informace a přihlášky na www.sirius.zaluzi.cz, 
nebo tel: 728 963 083 p. Krásná

Prodám 

doma vykrmené prase
Odvoz a porážku zajistím.

Info: mobil 604 518 760
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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 
  dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
*  Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční) 
* Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

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

Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, 734 440 523, 

lenka.sampalikova@interiery-schodiste.cz

Společnost 

Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o. 

přijme zaměstnance na pozice
 dělník potravinářského provozu
 řezník / uzenář 
 pracovník expedice

Zájemci se mohou informovat osobně denně 
od 14–15 hodin, 
telefonicky na čísle 376 524 521 (p. Oldřich Duda) 
nebo prostřednictvím e-mailu duda.oldrich@ponnath.cz.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky snáškových 
plemen typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. 
Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180,– Kč/ks 
Prodej se uskuteční: Horažďovice – u vlak. nádraží 

16. března 2016 14.55 hod. 
19. března 2016  15.50 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky.
informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. 
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

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

DRÁČKŮV JARNÍ BAZÁREK 16.–18. 3. 2016
KINO OTAVA, HORAŽĎOVICE
ST 16. 3. PŘÍJEM ZBOŽÍ   8.30–16.00 h.
ČT 17. 3. PRODEJ   8.30–17.00 h.
PÁ 18. 3. PRODEJ   8.30–15.00 h.
PÁ 18. 3. VÝDEJ NEPROD. 18.00–19.00 h.
DĚTSKÉ OBLEČENÍ, OBUV, KOČÁRKY, 
SEDAČKY, HRAČKY apod. www.drackov.webnode.cz

PALIVOVÉ DŘEVO od 550Kč

SLUŽBY V LESNICTVÍ

Tel: 723 414 964

Facebook: Dřevo Chanovice

POZVÁNÍ na přednášku „Nezvyknout si na zvyk“ 
etikoterapeuta MUDr. Vladimíra Vogeltanze, 

autora knih Co s doktorem,
18. března 2016 v 17.00 hod., sál Městské knihovny, 

Mírové nám. 11, Horažďovice
Informace: www.etikoterapie.com a 775 508 587
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VISHAY Electronic spol. s r. o. 

hledá pro svůj závod ESTA Blatná 

pracovníky na pozice:

• dělník ve výrobě (ženy i muže)
• svářeč 
• elektrikář.

Jedná se o hlavní pracovní poměr. Praxe je výhodou.

Nabízíme jistotu a zázemí silné mezinárodní společnosti, 
odpovídající mzdové ohodnocení a - remní bene- ty:

Příspěvek na životní kapitálové pojištění.
Příspěvek na dovolenou a Vánoce.
Příspěvek na dopravu.
Dodatkovou dovolenou.
Příspěvek na stravování.
Příspěvek na dětský tábor.
Školní praxe pro děti zaměstnanců.

Zájemci mohou volat 383 455 516, 
životopis na: Zdena.Erbenova@vishay.com.
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33. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla 
Kulturní dům Horažďovice 7.–13. března 2016 

Nesoutěžní představení 

Pondělí 7. března ve 20.00 Roland Topor: ZIMA POD STOLEM 

Absurdní komedii uvádí volyňské divadelní studio Vodvas. Divácká adresa od 10 let. 

Úterý 8. března ve 20.00 Eric-Emmanuel Schmitt: HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY 

Hořká komedie v podání divadelního spolku Za oponou při SDS Klatovy. Divácká adresa od 10 let. 

Středa 9. března ve 20.00  Gilles Dyrek: BENÁTKY POD SNĚHEM 

Crazy komedii uvádí divadelní soubor Amadis Brno. Divácká adresa od 10 let. 

Soutěžní představení 

Čtvrtek 10. března ve 20.00 William Shakespeare: VESELÉ PANIČKY WINDSORSKÉ 

Komedii uvádí SušDivOch Sušice. Divácká adresa od 10 let. 

Pátek 11. března v 17.00 Na motivy Romea a Julie od W. Shakespeara: R + J 

Tragédie v podání divadelního spolku Osada Horní Bříza. Divácká adresa od 12 let. 

Pátek 11. března ve 20.00 M. Doleželová, Janka Ryšánek Schmiedtová: VZPOURA NEVĚST 

Komedii uvádí DS Žumbera Plzeň, tvůrčí skupina Skoronarváno. Divácká adresa od 12 let. 

Sobota 12. března v 10.00 Na motivy Jiřího Justa: ZÁMĚNA 

Přitažlivá komedie v podání divadelního spolku Jezírko Plzeň. Divácká adresa od 15 let. 

Sobota 12. března v 13.30 Tomáš Vůjtek: SMÍŘENÍ 

Inscenované čtení uvádí divadelní studio D3 z. s. Karlovy Vary. Divácká adresa od 15 let. 

Sobota 12. března v 16.30 Marta Buchaca: NEŘÍKEJ MI LÁSKO 

Futuristická komedie v podání Divadla bez zákulisí, z. s. Sokolov. Divácká adresa od 14 let. 

Sobota 12. března ve 20.00 Michal Robert 5omas: PAST NA OSAMĚLÉHO MUŽE 

Detektivní zápletku uvádí divadlo JakoHost Plzeň. Divácká adresa Od 10 let. 

Sobota 12. března ve 22.30 SPOLEČENSKÝ VEČER 

Neděle 13. března v 9.30 Chuck Palahniuk: UKOLÉBAVKA 

Drobný příspěvek o záchranu světa v podání Teátru Vaštar. Divácká adresa od 18 let. 

Neděle 13. března ve 13.00 Agatha Christie: PAST NA MYŠI 

Slavnou detektivku uvádí divadelní soubor Štace Kaznějov z. s. Divácká adresa od 10 let. 

Neděle 13. března v 17.00 ZÁVĚR PŘEHLÍDKY 

Hodnocení, předání pamětních listů a cen, vyhlášení vítěze a nominace na národní přehlídku. 

Jednotné vstupné 50 Kč. Prodej vstupenek vždy před každým představením. Srdečně zvou pořadatelé.

přehlídka 2015



Kulturní program březen
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KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

1. 3.  10.00
OBUŠKU Z PYTLE VEN
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

2. 3.   18.00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ 
ZASTUPITELSTVA MĚSTA 

33. Západočeská oblastní přehlídka  
amatérského divadla

Mimosoutěžní 

7. 3.  20.00 
ROLAND TOPOR: ZIMA POD STOLEM / 
VODVAS VOLYNĚ 

8. 3.  20.00
ERICEMMANUEL SCHMITT: HOTEL MEZI 
DVĚMA SVĚTY / ZA OPONOU KLATOVY 

9. 3.  20.00 
GILLES DYREK: BENÁTKY POD 
SNĚHEM /AMADIS BRNO

Soutěžní 

Čtvrtek 10. 3.  20.00
WILLIAM SHAKESPEARE: VESELÉ PANIČKY 
WINDSORSKÉ /SUŠDIVOCH SUŠICE 

11. 3.  17.00
NA MOTIVY ROMEA A JULIE  
OD W. SHAKESPEARA: R + J  
/DS OSADA HORNÍ BŘÍZA 

11. 3.  20.00
MICHAELA DOLEŽELOVÁ, JANKA RYŠÁNEK 
SCHMIEDTOVÁ: VZPOURA NEVĚST /DS 
ŽUMBERA PLZEŇ 

12. 3.  10.00
NA MOTIVY JIŘÍHO JUSTA: ZÁMĚNA  
/DS JEZÍRKO PLZEŇ 

12. 3.  13.30
TOMÁŠ VŮJTEK: SMÍŘENÍ /DIVADELNÍ 
STUDIO D 3 KARLOVY VARY  

12. 3.  16.30 
MARTA BUCHACA: NEŘÍKEJ MI LÁSKO /
DIVADLO BEZ ZÁKULISÍ SOKOLOV 

12. 3.  20.00 
MICHAL ROBERT THOMAS: PAST NA 
OSAMĚLÉHO MUŽE /JAKOHOST PLZEŇ 

13. 3.  9.30
CHUCK PALAHNIUK: UKOLÉBAVKA /TEÁTR 
VAŠTAR OSTRUŽNO 

13. 3.  13.00
AGATHA CHRISTIE: PAST NA MYŠI /DS ŠTACE 
KAZNĚJOV 

13. 3.  17.00
ZÁVĚR PŘEHLÍDKY
Na všechna představení jednotné vstupné 50 Kč. Prodej 
na místě vždy před začátkem hry.Širokou veřejnost sr-
dečně zvou pořadatelé. 

22. 3.  17.30 a 20.00
PARTIČKA
R. Genzer, I. Chmela, O. Sokol, 
M. Suchánek, D. Dangl, M. Čurko. 
Zbývající vstupenky v IC Horažďovice, tel. 376 511 999.

24.–25. 3.  
PRODEJNÍ TRH

27. 3.  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
K tanci a poslechu hraje PĚČNOVANKA. 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.

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA

FILMOVÁ PROJEKCE – MIMO PROVOZ 

BAZÁREK DĚTSKÉHO OBLEČENÍ V KINĚ 
středa 16. 3.  příjem
čtvrtek 17. a pátek 18. 3. prodej
pátek 18. 3.  výdej 
Sledujte plakáty!!!

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
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

MĚSTSKÁ GALERIE

27. 2.  16.00
HORAŽĎOVICE ZA ŠVIHOVSKÝCH 
Z RÝZMBERKA

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

Ne 6. 3.  14.00 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PŘÍRODOVĚDNÉ STANICE
Prohlídka jarních přírůstků. Vstupné 25 Kč.

11. 3. Envicentrum PROUD 19.00 
PŘEDNÁŠKA  
POKLADY UKRYTÉ POD POVRCHEM
Mgr. František Janošek Kašpárek vypráví o význa-
mu, práci a životě archeologa. Vstupné 50 Kč. 

19. 3.  Výtvarná dílna DDM, Zámek 9.00–12.00, 
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Materiál zajištěn, lektoruje Tereza 
Krametbauerová. Poplatek 30 Kč. 

19. 3. Envicentrum PROUD 13.00
VAŘÍME NETRADIČNĚ
Přednáška a následné uvaření bezmasé-
ho a bezlepkového menu. Cena 250 Kč. 

21. 3.–23. 3. Envicentrum PROUD 19.00
PROJEKCE FILMŮ Z PROGRAMU 
PROMÍTEJ I TY! FILMY Z JEDNOHO 
SVĚTA, ENVICENTRUM PROUD
Po 21. 3. Putinovy „Děti 404“ – Rusko, 

2014, 76 min, s titulky. Vstup zdarma.
Út 22. 3. Poslední sny – Dánsko, 2013, 
59 min, s titulky. Vstup zdarma. 
St 23. 3. Tichá inkvizice – USA, Nikaragua, 
2014, 66 min, s titulky. Vstup zdarma.

MĚSTSKÉ MUZEUM

4. 3.  18.00
PŘEDNÁŠKA: HORAŽĎOVICE 
ZA ŠVIHOVSKÝCH Z RIESENBERKA
MgA. Jindřich Šlechta

18. 3.  17.00
LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
JAK SE KAŠPÁREK NECHTĚL UČIT
(premiéra nové pohádky)

KNIHOVNA

1. 3. sál knihovny  10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 
3. přednáška na téma „Genealogie. 
Hledáme své předky“

2. 3. oblastní charita (4. patro)  14.00
SENIOŘI V BEZEPEČÍ
přednáška nprap. Dany Ladmanové o bezpečí seniorů

7. 3. oblastní charita (4. patro)  9.00
BADUAN JIN + UKÁZKY MOHENDŽODÁRO
série cviků podle starých Číňanů, jóga pro ženy

9. 3. oblastní charita (4. patro)  14.00 
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
z knihy Má rodina a jiná zemětřesení od Ivana Krause 

11. 3. Místní knihovna Veřechov  18.00
PAMĚŤ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY
kvízy, testy a praktické ukázky trénování pamě-
ti v rámci Národního týdne trénování paměti

14. 3. sál knihovny  15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování pamě-
ti v rámci Národního týdne trénování paměti

15. 3. sál knihovny  10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 
4. přednáška na téma „Genealogie. 
Hledáme své předky“

18. 3.  sál knihovny 17.00
ETIKOTERAPIE  NEZVYKNOUT SI NA ZVYK
přednáška MUDr. Vladimíra 
Vogeltanze. Vstupné 150 Kč 

21. 3. nový sál muzea  11.00 
LISTOVÁNÍ: MŮJ PŘÍBĚH: 9,58 
LiStOVáNí střílí do dalších neobjevených žánrů, a to 
přímo do dvou: do sportovní literatury a životopisu. 
Účinkují Lukáš Hejlík a Alan Novotný (5.–6. tř. ZŠ) 

23. 3. oblastní charita (4. patro)  14.00 
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
z knihy Má rodina a jiná zemětřesení od Ivana Krause 

29. 3. sál knihovny  10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 
5. přednáška na téma „Genealogie. 
Hledáme své předky“


