
Vážení spoluobčané, jarní dny s sebou 
přinesly mnoho událostí, o kterých Vás 
chceme informovat. V rámci probíhají-
cích archeologických prací na náměstí byla 
při demontáži pomníku, v jeho základech, 
objevena olověná schránka. Ta byla přene-
sena do muzea, kde byla otevřena a jak jsme 
předpokládali, skrývá svědectví o životě 
z roku 1947, kdy byl tento památník stavěn. 
V dalším Obzoru vám přineseme zprávu 
a fotograie, jaké předměty a poselství byly 
pod pomníkem skryty. 
Studie odkanalizování obcí byly předsta-
veny v Babíně a Veřechově, kde jsme při 
setkáních odpovídali občanům na jejich 
dotazy a požadavky. V Komušíně proběhla 
schůzka ohledně komplexních pozemko-
vých úprav. Následně, na základě zaslaných 
žádostí, vyhodnotíme zájem vlastníků 
pozemků a rozhodne se, zda se bude reali-
zovat komplexní pozemková úprava, nebo 
jestli se budou požadavky řešit individu-
álně s jednotlivými vlastníky pozemků. 
Na krajském úřadu jsme navštívili 
náměstka pro dopravu p. Bauera, se kterým 
jsme diskutovali o nutnosti zvýšit inanční 

příspěvky do oprav komunikací v naší 
lokalitě, dále o potřebě zlepšení dopravní 
dostupnosti a o připravované rekonstrukci 
Třebomyslické ulice a výstavbě přeložky 
komunikace nad Tržištěm. Stejné poža-
davky byly předneseny i na ředitelství 
SÚS PK. Plzeňskému radnímu pro sociální 
záležitosti panu Honzovi byla představena 
studie domova pro seniory, dále se jednalo 
o možnostech získání provozních dotací na 
domov. V Klatovech byli vyhlášeni nejlepší 
sportovci roku. Potěšením bylo, že mezi 
nejlepšími byli nohejbalista Lukáš Hokr 
a trenér nohejbalistů David Boška, zástupci 
TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon. 
Z plánovaných investičních akcí se začala 
v horní části hřbitova realizovat výstavba 
nového kolumbária (místa pro uložení 
uren). Celá stavba by měla být dokončena 
do konce června. Omluvte prosím naru-
šení klidu stavebním ruchem v těchto 
prostorách po dobu výstavby. V měsíci 
březnu, na základě podnětů občanů, 
proběhla v naší smuteční síni kont-
rola zaměřená na dodržování zákona 
256/2001 Sb. o pohřebnictví, při které byly 

zjištěny závažné nedostatky. V prostorách 
pohřební síně se nacházelo 21 zesnulých, 
kteří nebyli uloženi v souladu se záko-
nem o pohřebnictví. Ihned po kontrole 
byla všechna těla odvezena ke zpopel-
nění. Výdej uren pozůstalým je nutno řešit 
s irmou pana Hoška. Firma Hošek k datu 
kontroly také dlužila městu nájemné za  
I. čtvrtletí 2016 a za fakturu za vodu, 
kterou město uhradilo, aby byla oka-
mžitě obnovena dodávka vody do objektu 
smuteční síně. Všechny tyto skutečnosti 
vedly radu města k ukončení spolu-
práce se současným nájemcem objektu. 
Nájemní vztah bude ukončen k 31. 3. 2016. 
Záležitost okolo smuteční síně je předmě-
tem šetření orgánů státní správy (krajské 
hygienické stanice, živnostenského úřadu 
a Policie ČR). Po předání objektu zpět 
městu budou následovat další kroky tak, 
aby pohřební služba byla v našem městě co 
nejdříve opět zajištěna. 

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

Úvodní slovo
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Masopust

Přes 20 let již každoroční, tradiční 
masopust ve Veřechově. V letošním roce 
se konal 6. února a pořádal jej TJ Sokol 
Veřechov.

 
Zdeněk Holub

Stejně jako v loňském roce se mohou titu-
lem Město pro byznys Plzeňského kraje 
pochlubit Horažďovice. Pomohly jim k tomu 
především nízké ceny stavebních pozemků 
a vůbec nejnižší ceny bytů v celém regi-
onu. Horažďovice zůstaly na prvním místě 
i díky hospodaření radnice. Město vyka-
zuje druhé nejnižší náklady na dluhovou 
službu a iRating je jeden z nejvyšších v kraji. 
V neposlední řadě byl analytiky dobře hod-
nocen také obsah webových stránek. Na 
druhém místě skončily Klatovy a třetí příčku 
obsadila Plzeň. Výzkum Město pro byznys 
2015 hodnotí již osmým rokem 205 obcí 
s rozšířenou působností a 22 městských částí 
hlavního města České republiky.

 
Jakub Splavec, PR Executive Communa

33 – šťastné číslo 

Tak by se dala shrnout divadelní přehlídka, 
která proběhla v horažďovickém kulturním 
domě ve dnech 7.–13. března. Úroveň insce-
nací byla vysoká, což svými slovy potvrdil 
i předseda odborné poroty PaeDr. František 
Zborník při závěrečném hodnocení. 
Návštěvnost byla také skvělá, v průměru 
100 návštěvníků na představení, a to nepo-
čítám přítomné herce a členy Tyjátru. 
Novinkou na letošní přehlídce byly divadelní 
noviny TYJÁTR TIMES, které zpracovával 
perfektní desetičlenný tým. Každé ráno byly 
pro návštěvníky připraveny noviny s udá-
lostmi předcházejícího dne – fota, rozhovory, 
poznatky... Zkrátka vše „šlapalo“ jaksepatří 
ke spokojenosti herců, hostů, diváků. VELKÝ 
DÍK patří těm dobrým dušičkám, které mně 
pomáhaly při realizaci divadelního maratónu 
a kterým není lhostejná činnost ochotníků. 
Vítězný soubor D 3 Karlovy Vary s hrou 
Smíření získal Horažďovickou perlu a byl 
nominován na národní přehlídku Divadelní 
piknik Volyně 2016. Doporučeny byly dva 
soubory, a to Žumbera Plzeň s inscenací 
Vzpoura nevěst a JakoHost Plzeň s detektiv-
kou Past na osamělého muže. Cenu diváka 
získal DS Žumbera Plzeň s hrou Past na osa-
mělého muže. 

 
Za pořadatele ředitelka přehlídky 
Libuše Mužíková

Fotoreportáž

Foto: V. Šlechta

Horažďovice obhájily pozici města kde se nejlépe podniká!  
Jsou Městem pro byznys Plzeňského kraje
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Téma

Městská zeleň

Městská zeleň je velmi obsáhlé téma, které 
má dva protipóly. Kácení stromů a rušení 
nevyhovujících záhonů na straně jedné, 
výsadbu nových stromů a keřů a zaklá-
dání trávníků a nových záhonů na straně 
druhé. Datem 31. 3. každoročně končí 
období vegetačního klidu, v němž je možné 
kácet stromy. Povolení není třeba ke kácení 
dřevin, je-li jejich stavem zřejmě a bez-
prostředně ohrožen život či zdraví nebo 
hrozí-li škoda značného rozsahu. Toto 
nazýváme havarijním kácením, které se 
musí oznámit orgánu ochrany přírody do 
15 dnů od provedení kácení. Bez povolení 
se mohou kácet pouze stromy do obvodu 
80 cm (měřeno ve výšce 1,3 m) a křo-
viny do rozsahu 40 m2. Stromy a křoviny 
nad těmito parametry podléhají povo-
lení odboru životního prostředí. V tomto 
případě se jedná o stromy, které jsou ve 
špatném zdravotním stavu, ohrožující 
majetek a zdraví občanů, nebo které díky 
svému růstu zasahují do inženýrských sítí 

(plynové potrubí, kanalizace, vodovod, 
telekomunikace), poškozují svými kořeny 
komunikace nebo základy budov, jsou pře-
stárlé nebo jiným způsobem nežádoucí. 
Spolu s kácením je ve většině případů naří-
zena náhradní výsadba stromů, kterou 
jsme povinni realizovat v termínu naříze-
ném v rozhodnutí o povolení ke kácení.
Získaná dřevní hmota se používá pro 
potřeby města a přilehlých obcí. Přebytky 
jsou nabídnuty k odkupu občanům 
většinou prostřednictvím oznámení 
v Horažďovickém Obzoru. Velké zásahy 
do městské zeleně proběhly během roku 
2015 díky dotačnímu projektu „Revitalizace 
zeleně ve městě Horažďovice 1. etapa“, který 
byl schválen zastupitelstvem již v roce 2013. 
Kontrola vloni vysazených stromů a keřů 
proběhne v nejbližších dnech. Na základě 
výsledků této kontroly bude v případě shle-
dání vad a nedodělků uplatněna reklamace 
u prováděcí irmy. Parčík u kina bude dopl-
něn tento rok květinovými záhony, stejně 

tak v dalším období parčík u železničního 
přejezdu a parčík v Nábřežní ulici. V rámci 
projektu revitalizace nebyla řešena zeleň 
v obci Veřechov, proto letos počítáme se 
zadáním návrhu projektu týkajícího se 
parku na návsi.
Na jaře bude řešen zelený prostor před 
ZŠ Blatenská, kde budou vysazeny nové 
stromy. Vytvořeno bude také odpočinkové 
místo na vrchu Loreta před vodojemem. 
Veškerou plánovanou náhradní výsadbu pro 
letošní rok včetně zvolených lokalit uvádíme 
v přiložené tabulce. Realizace výše uvede-
ných akcí bude zahájena v nejbližší době 
a doufáme, že nám nová výsadba půjde tak 
od ruky jako nám šlo to nepopulární kácení. 
Město Horažďovice nemá na starosti pouze 
zeleň v intravilánu obcí, ale mnohem roz-
sáhlejší majetek, ale i mnohem více starostí 
obnáší péče o obecní lesy. K tomuto tématu 
přineseme rozhovor s odpovědnou osobou, 
revírníkem městských lesů v dubnovém 
čísle Obzoru. 

NÁVRH VÝSADEB - osazovací plán 

Č. VÝKRESU:   3/4Město Horažďovice

 REVITALIZACE PARČÍKU PŘED ZŠ BLATENSKÁ FORMÁT: 2 X A4
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Symphoricarpos x chenaultii 'Hancock'-18

Euonymus fortunei 'EmeraldnGold'-20
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Armeria maritima-27

Potentilla fruticosa 'Goldteppich'-39
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Viburnum 'Pragense'-3

Viburnum carlesii 'Aurora'-3

Rhododendron x yakushimanum (do 1m)-4

Philadelphus x lemoinei 'Belle Etoile'-3

Microbiota decussata-7

Forsythia x intermedia  'Maluch'-7

Spiraea x bumalda 'Anthony Waterer'-11

Microbiota decussata-11

Mahonia aquifolium-4

Physocarpus opulifolius 'Luteus'-10
Spiraea cinerea 'Grefsheim'-8
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Viburnum opulus-2
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Prunus serrulata 'Kanzan'-4
Třešeň 'Kanzan'

Abies nordmaniana-1
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Pinus sylvestris-2
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Sorbus aria 'Lutescens'-4
Jeřáb muk 'Lutescens'

Syringa vulgaris-1
Šeřík obecný

Pinus nigra 'Pyramidata'-3
Borovice černá 'Pyramidata'

Amelanchier laevis 'Ballerina'-3
Muchovník hladký 'Ballerina'

Pinus cembra-1
Borovice limba

Abies concolor-1
Jedle ojíněná
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Autor: Marcela Benešová, Petr Hejlík
Foto: archiv MěÚ Horažďovice
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NV 2016 – sazenice stromů ks umístění termín

Eleagnus angustifolia hlošina úzkolistá 1 Komenského ul. u čp. 190 jaro

Prunus triloba mandloň okrasná 1 MŠ Loretská jaro

Prunus serrulata višeň křovitá 2 Komenského ul. u čp. 214 jaro

Prunus Třešeň 5 Boubín, cesta za knihovnou podzim

Pyrus Hrušeň 5 Boubín, cesta za knihovnou podzim

Sorbus Jeřáb sladkoplodý 5 Boubín, cesta za knihovnou podzim

Pinus nigra Pyramidata Borovice černá sloupovitá 2 Komušín, u pomníku jaro

Picea abies smrk ztepilý 3 Ostrov podzim

Acer platanoides „Glob.“ javor mléčný „globosa“ 1 Komenského ul. u čp. 190 jaro

Carpinus betulus „F.F.“ Habr obecný Frans Fontaine 2  ul. Palackého u Albertu jaro

Carpinus betulus „F.F.“ Habr obecný Frans Fontaine 1  ul. Palackého u Albertu jaro

Alnus/Quercus olše/dub 1 Průleh jaro

listnaté stromy náhrada uhynulých 10 Ostrov podzim

Prunus cerasif. „Nigra“ slivoň myrobalán 2 Nový hřbitov v roštech jaro

Prunus fruticosa Globosa višeň křovitá 2 Okružní ulice podzim

Tilia x Eurochlora lípa zelená 2 Tržiště podzim

Quercus robur dub letní 1 Panská zahrada jaro

Quercus palustris dub bahení 3 náhon u cyklostezky jaro

listnaté stromy dle připravovaného návrhu 10 Ostrov podzim

Platanus acerifolia Platan javorolistý 1 parčík u policie jaro

listnaté stromy dle návrhu 3 Loretská ulice u čp. 929–30 podzim

Tilia cordata lípa srdčitá 2 Parkán podzim

Magnolia/Pyrus com. magnolia/ Hrušeň 2 Veřechov u čp. 57 podzim

Pinus cembra borovice limba 3 MŠ Loretská jaro

Prunus cerasif. „Nigra“ slivoň myrobalán 2 Pod Vodojemem u čp. 840 jaro

Amellanchier laevis Balerina muchovník hladký Balerina 1 Loreta, u laviček u vodojemu jaro

Amellanchier laevis Balerina muchovník hladký Balerina 1 Loreta, u laviček u vodojemu jaro

Sorbus aria Lutescens jeřáb muk Lutescens 4 Loreta, u laviček u vodojemu jaro

Syrringa vulgaris šeřík obecný 2 Svaté pole, u řížku nad vsí jaro

Sorbus huryngiaca Fast. Jeřáb Duryňský sloupový 2 Loretská ulice mezi DPS II jaro

Prunus serrulata Kanzan třešeň Kanzan 4 park u ZŠ Blatenská jaro

Sorbus aria Lutescens jeřáb muk Lutescens 4 park u ZŠ Blatenská jaro

Amellanchier laevis Balerina muchovník hladký Balerina 3 park u ZŠ Blatenská jaro

Pinus nigra Pyramidata Borovice černá sloupovitá 3 park u ZŠ Blatenská jaro

Abies concolor jedle ojíněná 1 park u ZŠ Blatenská jaro

Abies nordmaniana jedle kavkazská 1 park u ZŠ Blatenská jaro

Pinus cembra Borovice limba 1 park u ZŠ Blatenská jaro

Pinus sylvestris borovice lesní 2 park u ZŠ Blatenská jaro

Zahradou poznání ovocné stromy 5 Svatá Anna jaro

CELKEM stromů 105 jaro

Keřové skupiny různých druhů 298 jaro
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Úvěry z fondu rozvoje bydlení 
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje bydlení města 
Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů, že město vyhlásilo 15. března 
2016 výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových strán-
kách města na adrese: http://www.muhorazdovice.cz/muhd/ Žádost o úvěr se podává 
na závazném formuláři, který je k dispozici na Finančním odboru města Horažďovice 
(číslo tel. 371 430 550) nebo na internetových stránkách města ve složce formuláře pro 
podání – odbor inanční. Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci titulů 05+06 
na jeden objekt. U titulů 01 a 05 v případě obnovy bytového domu – nemovité kulturní 
památky – může být maximální výše úvěru a doba splatnosti až dvojnásobná. Úvěr 
nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu či bytu.
Úvěr lze též čerpat na spoluinancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových 
dotací“ z titulu 02. Dále lze úvěr čerpat na vybudování nových kanalizačních přípo-
jek z titulu 03. 
Bližší informace poskytne Ing. M. Velková, tel. 371 430 550, velkova@muhorazdovice.cz.
Lhůta na podání žádosti končí dne 3. 5. 2016 v 11 hod.

Z radnice

Druh Název/účel Splatnost Úrok 
p. a.

Max. výše 
úvěru

01 Obnova střechy (krytina + konstrukce) 5 let 1 % 100 tis. Kč

02
Zřízení elektrického, plynového  
nebo jiného ekologického topení

4 roky 1 % 60 tis. Kč

03
Zřízení čistírny odpad. vod  
nebo jiný ekolog. způsob likvidace

4 roky 1 % 60 tis. Kč

04
Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby s ome-
zenou pohybovou schopností a orientací pohybu

5 let 1 % 80 tis. Kč

05
Obnova fasády včetně klempířských prvků  
domů starších 10 let

5 let 1 % 100 tis. Kč

06 Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let 4 roky 1 %
80 tis. Kč  
/ 1 byt

07 Výměna vnějších dveří u domů a výměna oken 4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

08
Rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, vody, 
kanalizace a ústředního topení

4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

09
Stavební úpravy bytu, zřízení  
nebo obnova sociálního zařízení

4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

10
Dodatečná izolace domu staršího 10 let  
proti zemní vlhkosti

5 let 1,5 % 100 tis. Kč

11
Půdní vestavba bytu nebo zřízení byt. jednotky 
z nebytových prostor

8 let 2 % 150 tis. Kč

12 Vestavba bytu ve stávajícím domě 8 let 2 % 150 tis. Kč

13 Nástavba bytu na stávající dům 8 let 2 % 200 tis. Kč

Rada města Horažďovice  
22. 2. 2016

schvaluje smlouvu o dílo se společ-
ností ŠAFINVEST, s. r. o., Kollárova 511, 
Písek, jejímž předmětem je realizace akce 
„Rekonstrukce kotelny ZŠ Komenského“ 

schvaluje průjezd obcemi ve správě města 
Horažďovice (dle přílohy) pro Automotoklub 
Pačejov v AČR, při konání XXXVII. ročníku 
EPLcond RALLY AGROPA 2016 dne 30. 7. 2016 

schvaluje pokácení křovin (trnky, jalovec, bez 
černý, šípky), náletů břízy a vrby na polní cestě 
v k. ú. Horažďovická Lhota, p. č. 516/2, a tím 
její zprůjezdnění 

schvaluje vyjmutí bytové jednotky č. 1 
v Komušíně čp. 69 z bytového fondu města 
Horažďovice a zařazení do nebytového fondu 
pro účelové využití místní knihovny 

Rada města Horažďovice  
14. 3. 2016

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky ucha-
zeče Vodní zdroje Ekomonitor, spol. s r. o., 
Píšťovy 820, Chrudim, IČO: 15053695 na reali-
zaci podlimitní veřejné zakázky na vypracování 
projektové dokumentace a provedení souvise-
jící inženýrské činnosti stavby „Horažďovice 
– kanalizace a likvidace odpadních vod v míst-
ních částech města“ 

schvaluje smlouvu o dílo se společností 
PRIMA, akciová společnost, Raisova 1004/I, 
Strakonice, jejímž předmětem je zajištění rea-
lizace akce „Oprava vybraných částí zámku 
v Horažďovicích“ 

schvaluje smlouvu o dílo se společností GPL 
– INVEST, s. r. o., Kněžskodvorská 2632, České 
Budějovice, jejímž předmětem je zajištění 
a provedení zadávacího řízení na zhotovitele 
stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového 
náměstí v Horažďovicích“ 

schvaluje smlouvu o dílo se společností 
STAFIS – KT, s. r. o., Pačejov – Nádraží 74, 
Horažďovice (zhotovitel), jejímž předmě-
tem je realizace akce „Oprava kaple v obci 
Horažďovická Lhota“ 

Rada města Horažďovice  
18. 3. 2016

schvaluje ukončení nájemní smlouvy na pro-
stor sloužící k provozování pohřební služby 
Šumavská 938, Horažďovice k 31. 3. 2016

Výběr bodů z jednání rady města. Kompletní usnesení z jednání rady města je zveřejněno na  
www.muhorazdovice.cz.
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Upozornění

Upozorňujeme občany, že 31. 3. 2016 končí 
splatnost místního poplatku z odpadu za 
1. pololetí roku a místního poplatku ze 
psů za rok 2016. Poplatek z odpadu je dán 
Obecně závaznou vyhláškou č. 2/2015 a na 
letošní rok činí 600 Kč/osobu. Poplatek za 
psa je rozdělen do různých kategorií a sta-
novuje ho OZV č.6/2010. Obě vyhlášky 
jsou k nahlédnutí na webu města. Poplatky 
je možno zaplatit hotově v pokladně MěÚ 
nebo poštovní poukázkou, které byly roze-
slány v průběhu měsíce března. Prosíme 
občany, kteří ještě nesplnili tuto povin-
nost, aby tak urychleně učinili. Včas 
nezaplacené poplatky mohou být dle 
platné vyhlášky zvýšeny až na trojnásobek. 
Vyzýváme také držitele psů, kteří dosud 
nesplnili ohlašovací povinnost a nepřihlá-
sili psy do evidence městského úřadu, aby 
tak provedli. Nesplnění ohlašovací povin-
nosti může znamenat uložení pořádkové 
pokuty až do výše 50 000 Kč (dle zákona č. 
280/2009 Sb. – daňový řád). 

 
Havránková Dana, inanční odbor

Oznámení

Vážení občané,
v sobotu 16. 4. 2016 se bude konat celostátní akce „UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“. 
Jak bylo avizováno v minulém čísle Horažďovického obzoru, město Horažďovice na pod-
poru této akce připravuje uskutečnění vlastního úklidu. Akce se může zúčastnit každý, 
kdo má chuť zapojit se do akce a nezištně přiložit ruku k dílu. Dobrovolníci ať se přihlásí 
u vedoucí Technických služeb města p. Marcely Benešové, tel. 608 448 698, e-mail: mbene-
sova@uhorazdovice.cz. 
Technické služby zajistí pro dobrovolníky rukavice a pytle na odpadky. Časový harmono-
gram a organizace akce budou včas umístěny na webových stránkách města a na facebooku. 

 
Ing. Anna Vachušková, odbor životního prostředí

 

 

Zapojte se s námi do úklidu 

v sobotu 16. dubna 2016 

 

Pro bližší informace kontaktuj: 
608 448 698 

mbenesova@muhorazdovice.cz 

 

Pojďme společně uklidit nepořádek 

a černé skládky v našem okolí! 

 

 

 

 

 

www.UklidmeCesko.cz 

Lidé si přejí zachování kina 
v Horažďovicích? 

Více než tisícovka anketních lístků se 
nasbírala v dvouměsíčním dotazníkovém 
šetření a výsledky jsou velmi výmluvné. 
85 % dotázaných si přeje zachování kina 
v Horažďovicích, ale rozhodně ne ve stá-
vající podobě. 
Dle očekávání si lidé přejí modernizaci 
kina a promítání premiérových ilmů, 
požadován je i slevový systém pro časté 
návštěvníky, promítání pro dětského 
diváka, více promítacích dní v týdnu 
a také ilmový klub. Mezi dalšími nápady 
na vylepšení zaznívaly možnost občer-
stvení, kultivace nejen interiéru kina, 
ale i bezprostředního okolí včetně zajiš-
tění bezbariérového vstupu do kina. 
S modernizací kina bylo poukazováno 
i na nutnost vylepšení propagace – obsáh-
lejší webové stránky s možností koupit 
si lístek do kina přes internet, využívání 
facebooku apod. Často se objevovaly 
požadavky na propojení programu kina 
s dalšími kulturními aktivitami, bese-
dami, přednáškami, divadlem nebo 
knihovnou. 

 
Tereza Pelclová

Vedení města Horažďovice chce o další budoucnosti kina diskutovat s občany, 
a to ve čtvrtek 7. dubna od 18 hod přímo v sále kina Otava. 
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pátek 8. dubna 2016, hotel Prácheň
Zahajovací koncert 7. ročníku Ševčíkových 
hudebních večerů zůstává opět tematicky 
věrný připomínce slavného horažďovic-
kého rodáka profesora Otakara Ševčíka, 
jehož moderní školu hry na housle 
zná a užívá celý svět. Za inanční pod-
poru koncertní sezóny děkujeme městu 
Horažďovice, za bezplatné užívání seces-
ního sálu v hotelu Prácheň patří dík 
nájemci hotelu panu Romanu Staňkovi.

Po řadě skvělých interpretů přivítáme 
v Horažďovicích západočeské souroze-
necké duo bratrů Kosových: starší Martin 
je vynikající houslista, mladší Štěpán 
poskytuje sólistovi oporu vnímavou kla-
vírní spoluprací. Umělci publiku nabízejí 
virtuózní program, jaký má v repertoáru 
málokdo. Můžeme se těšit na večer plný 
strhujících melodií hraných v nejvyšší tech-
nické kvalitě a s vytříbeným citem pro styl. 
Mnohé skladby patří dokonce do katego-
rie těch, kterými si řada houslistů nechce 
komplikovat svůj umělecký život, neboť 
jsou velmi náročné k provedení, a proto 
je můžeme slýchat jen výjimečně. Mezi 
takové patří třeba skladby „ďábelského“ 
houslisty Niccolò Paganiniho či obtížné 
Rondo Franze Schuberta. Účinkující 
však nezapomněli ani na skladby českých 
autorů: geniálního skladatele Antonína 
Dvořáka (Humoreska) či „českého 
Paganiniho“ Josefa Slavíka. Obtížným 
Koncertem iss moll si připomeneme 

výročí 210 let od narození mimořádně 
talentovaného houslisty a skladatele, kte-
rému byl bohužel dopřán jen krátký život, 
když zemřel již v 27 letech po přechozené 
chřipce, a tak je jeho dílo známé většinou 
jen hudebním specialistům.
Věříme, že si nenecháte ujít vzácnou 
příležitost k vyslechnutí strhujícího kon-
certu, zvláště, když příznivé vstupné 
zůstává i nadále beze změny a je dopl-
něno o novinku – vstup zdarma pro děti 
do deseti let věku. Svoje ratolesti přiveďte 
určitě s sebou, nudit se nebudou.
Těšíme se na setkávání se s vámi i v nové 
koncertní sezóně 2016. Vstupné 100 Kč, 
zlevněné vstupné 50 Kč (pro děti nad 
10 let, studenty, důchodce a rodiče na rodi-
čovské dovolené), děti do 10 let zdarma, 
rezervace vstupenek: 603 229 559. 

 
Za zapsaný spolek Hudba bez hranic, 
o. s. Ing. Jitka Kutišová

Kultura

Ševčíkovy hudební večery 2016

Senioři v Horažďovicích přistupují k životu 
zodpovědně. Důkazem toho je hojná účast 
na přednáškách, které pořádá naše knihovna 
v rámci projektu Seniorům Dokořán. 
Přednáška Mgr. Václava Jáchima nesla název 
Léky a zdraví a navazovala na loňské setkání, 
které se u seniorů setkalo s velkým zájmem. 
Tentokrát se pan Jáchim zaměřil především 
na výzkum a vývoj léků. 

Senioři v bezpečí – tak zněl název před-
nášky nprap. Dany Ladmanové, mluvčí 
policie ČR, která upozornila na nebezpečí, 
která na starší lidi všude číhají.

 
Petra Tomešová

Noc s Andersenem

Byli jste někdy večer v knihovně? Myslíte si, 
že tam potmě ožívají pohádkové postavy? 
A jak se knížky ukládají ke spánku? To 
všechno můžete zjistit 20. 5. 2016 v Městské 
knihovně Horažďovice. Přihlaste se nejpoz-
ději do 10. 5. 2016.
Pro děti ve věku 8–12 let, jednotlivce i kolek-
tivy (např. školní třída, skautský oddíl…)
Podrobné informace získáte v městské 
knihovně – p. Eva Marešová tel. 371 430 
592, detske@knihovna.horazdovice.cz 
Neváhejte! Počet míst je omezen!

 
Eva Marešová

Městská knihovna Horažďovice

Střípky z knihovny



8 Horažďovický obzor / březen 2016

Když jsem byla někdy počátkem února 
oslovena, zda bych zkusila po dobu 
33. divadelní přehlídky připravovat jakési 
přehlídkové noviny, byla jsem celkem 
pro. Tušila jsem, že to nebude práce pro 
jednoho, a tak jsem souhlasila s podmín-
kou, že nás bude více. Nakonec nás bylo 

více než deset. Představení byla večer do 
22 hodin, noviny musely ležet ráno na 
pultě. Byly to dny nabité divadlem...
Nejvíce bylo „psavců“, kteří dávali dohro-
mady podklady – rozhovory, dojmy 
z jednotlivých představení, záznamy 
názorů odborné poroty. Dvanáct před-
stavení znamenalo zhruba třicet článků. 
Kromě toho noviny ale vyžadují i další pro-
fese – někdo musí nafotit obrázky, udělat 
jazykové korektury – neboť psavci kolikrát 
píší v poklusu a potřebují, aby jejich texty 
někdo překontroloval. Je třeba jednotlivé 
příspěvky srovnat do správného formátu 
a připravit k tisku, někdo musí noviny 
vytisknout, poskládat a doručit, aby zase 
další lidé zajistili jejich prodej. Byly to dny 
nabité adrenalinem...

Sedm dní redaktorem

Jak se holandský malíř „naučil“ na Horažďovicku malovat krajinu

Bylo to jednoduché. Přijel k nám a uviděl to, co my již s profesionální slepotou místních 
možná nevidíme.
Feike de Vries (Woubrugge) se doznal na hojně navštívené vernisáži v sobotu 27. února 
z toho, že vlastně krajinu doma v Nizozemí nikdy moc nemaloval a až zde se mu pro 
krajinářství „otevřely oči“. Vrací se k nám do Šumavského podhůří a na Šumavu již 
po desítku let. Náčrty pro své olejomalby si připravuje přímo v terénu, kde i obrazy 
dle možnosti přímo vznikají, pomáhá si fotograií a jen tvorbu barevnými křídami 
dopracovává až v ateliéru. Feike ale vidí naši, oproti jeho domovině výrazně horna-
tější krajinu s přístupem pozorného minimalisty. Hlavním hrdinou jeho krajinářských 
obrazů je povlovná linka, od níž se zrcadlí lehkost nebe a zasněžených luk. Stačí mu 
ke kráse zachytit nevýraznou linii horizontu, nějaké to křoví nebo cíp boru, ruinu sta-
vení. A je to krásné. Feike nás provedl výstavou a tu a tam okořenil obraz „příhodou 
z malování“ nebo technicistními informacemi. Jsme rádi, že se nám výstavu podařilo 
zrealizovat a budeme se z ní těšit až do 3. června 2016, kdy na scénu galerie vystoupí 
místní písmomalíř Miroslav Vondryska se svou v pořadí druhou výstavou kreseb 
Horažďovic tužkou. Přijďte se potěšit nejen obrazy, ale i v lapidáriu gotickou křtitel-
nicí nově nainstalovanou do ručně kované montáže. Kalichovitá křtitelnice pochází 
z děkanského kostela sv. Petra a Pavla na náměstí a nese na sobě znak města.

 
Za Městskou galerii Horažďovice Mgr. Iva Košatková

Městské muzeum Horažďovice

Celá parta byla úžasná. Netvrdím, že to 
bylo snadné – pro většinu z nás to bylo něco 
naprosto nového, učili jsme se za pochodu. 
Jistě, dělali jsme chyby, některé věci nedo-
padly tak, jak dopadnout mohly, v některých 
okamžicích byl trochu zmatek. Teprve, když 
jsem poslední den přepisovala rozhovor, 
který dělal jeden kolega, zjistila jsem, jakých 
chyb jsem se při dělání rozhovorů dopouštěla 
já. Byl to krásný pocit se zase naučit něčemu 
novému. Byly to dny nabité endoriny...
Byl to týden, kdy jsem nestíhala stárnout, 
neboť slovy Henryho Forda: Každý, kdo se 
učí, zůstává mladý. 
Díky za ten týden!

 
S. Sládková

Foto: J. Vašků

Doprovodná výstava fotograií 
Václava Čubra k promítání 
o cestě Ondřeje Pulkrábka 
do Santiaga de Compostela

V pátek 8. 4. 2016 v 18 hodin v divadel-
ním sále muzea nás přijede z Vimperka 
Ondřej Pulkrábek obohatit o zkušenosti 
a zážitky z jeho pěší túry za sv. Jakubem 
a na konec světa.
Již nyní ale můžete ochutnat něco 
z Portugalska a Španělska ve fascinují-
cích fotograiích Václava Čubra, který se 
s Ondřejem vydal poutnickou cestu zdo-
kumentovat. Tamější krajina a stavby jim 
velmi učarovaly. Výstava fotograií potrvá 
do 8. 4. 2016.

 

Za kolektiv muzea Mgr. Iva Košatková
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Zprávičky z duhové mateřinky 
Pranostikou „Březen za kamna vlezem“ jsme se v duhové mateřince rozhodně neřídili, 
neboť v podvečer 23. února jsme se sešli s rodiči v naší škole na přednášce s jáhnem Církve 
československé husitské v Horažďovicích a zároveň učitelem lesní mateřské školy Samuelem 
Vašínem na téma „Lesní školky“. Dozvěděli jsme se mnoho zajímavých a užitečných infor-
mací o alternativním programu. Beseda byla oživena fotograiemi, na nichž jsme měli 
možnost vidět, jak to v takovém zařízení funguje. Samuel Vašín s duhovou mateřinkou spo-
lupracuje i jinak – navštěvuje třídy v rámci dopoledních aktivit. Jeho přítomnost vnáší do 
naší práce nové poznatky a zkušenosti a vzájemně obě strany obohacuje.
Ale čas prchá a jak to bude dál v letošním přestupném roce? Určitě bychom měly naše taťky 
také vyšupat, aby byli pěkní a zdraví – jedno z témat, o kterých se povídalo při pravidel-
ném společném tvoření a zároveň dnu otevřených dveří, na velikonočních a jarních dílnách 
v duhové mateřince. Tvořily nejen maminky s dětmi, ale zapojili se i zruční tatínkové. 
Výsledné velikonoční dekorace si spokojené děti odnášely k vyzdobení svých domovů. 
Druhý den jsme se těšili a připravovali na příchod nových „sluníček“ – dětiček, které 
k nám přišly v doprovodu rodičů na zápis a měly možnost prohlédnout si příjemné a pod-
nětné prostředí duhové školičky. Pohrály si, ukázaly, jak jsou šikovné, vybraly si dárečky 
a velikonoční perníčky. Děkujeme rodičům, kteří k nám se svými ratolestmi zavítali.
Závěrem přejeme všem požehnané Velikonoční svátky prožité v radosti, pohodě a zdraví.

 
Bc. Jaroslava Panušková, Dana Boučková, Jitka Nejedlá

Základní škola 
Blatenská 
Talent naší školy

Míra Matějček je žákem 9. třídy 
ZŠ Blatenské a pravidelně se účastní mate-
matických soutěží. Po celý druhý stupeň 
ho provázejí úspěchy v Pythagoriádě, 
Matematickém klokanovi i Olympiádě 
z matematiky. V posledních třech letech se 
naše škola zapojuje i do týmové matema-
tické soutěže Mamut, v níž Míra dvakrát 
získal se svými spolužáky první místo. 
19. ledna se Míra účastnil okresního kola 
Olympiády z matematiky v Klatovech. 
Žáci ZŠ i gymnázií řešili čtyři příklady 
a jemu se podařilo získat plný počet bodů 
a postoupit do krajského kola v Plzni.
Matematika však není jediným před-
mětem, v němž Míra vyniká. 7. března 
proběhlo okresní kolo Olympiády 
z chemie. Naše škola se této soutěže účast-
nila poprvé a o to je to větší úspěch, že 
i zde dosáhl na pomyslné zlato a postoupil 
do krajského kola. 
Míra sám říká, že soutěže všeho druhu řeší 
rád. Zlobí se sám na sebe, když na nějaký 
příklad nemůže přijít, ale pere se s ním tak 
dlouho, dokud se nedostane ke správnému 
výsledku. Letošní výsledky a postupy do 
krajských kol považuje za nejvyšší příčku, 
které zatím dosáhl. Domácí kolo matema-
tické olympiády mu letos zabralo nejvíce 
času, na chemickou se zase nejvíce učil. 
S úsměvem dodává, že každý rád vyhrává.
Mírovi budeme přát štěstí a bystrou mysl 
nejen v krajských kolech, která proběh-
nou 22. dubna z matematiky a 31. března 
z chemie, ale také ve fyzikální olympiádě, 
na níž se Míra vypraví 23. dubna. 

 
Mgr. Marie Musilová,  
Mgr. Monika Baborová

Děti z Paloučku na výletě v Kašperských Horách
V prosinci loňského roku a v únoru letošního 
roku jsme navštívili informační středisko 
v Kašperských Horách. Výukové programy 
měly za úkol hravou formou seznámit děti 
s přírodou kolem nás. Pomocí jednoduchých 
her si děti osvojily poznatky o přírodě. Hravé 
činnosti je podněcovaly k aktivní účasti na 
programu, rozvíjely jejich představivost, 
fantazii, motoriku, spolupráci a pozitivně 
podněcovaly vztah dětí k přírodě. Při výuce 
byly použity zajímavé druhy pomůcek, které 
vedly k snadnějšímu pochopení látky a zpes-
třovaly jednotlivé programy. Prosincové 
„Ježkovánky“ nás seznámily s životem ježků, 
ale i s ostatními zimními zvířecími spáči. 
Únorová „Ovčí babička“ byla přínosná tím, 
že děti už vědí, proč chováme ovečky, jak 
se o ně staráme a co vše je možné vyrobit 
z jejich vlny. Program byl jedinečný i tím, že 
si děti mohly na vlnu sáhnout, přivonět k ní 

a vyzkoušely si, jak se z ovčího rouna vyrábí 
vlněná příze i jaké je další zpracování ovčí 
vlny. Odměnou jim byl vlastnoručně vyro-
bený dárek – barevná vlněná kulička. A když 
se k tomu přidá dobrá nálada a dobře nala-
dění a ochotní páni řidiči, byla to POHODA!

 
Z MŠ Na Paloučku Eva Vlčková

Školy

Míra Matějček
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Základní škola Komenského

Zdravá 5 

V letošním roce opět zavítala na naši 
školu Zdravá 5. Že nevíte, o co se jedná? 
Zdravá 5 je výukový program Nadačního 
fondu Albert, který učí děti ze ZŠ i MŠ 
ve všech regionech České republiky zása-
dám zdravé výživy a jejich důležitosti 
v rámci zdravého životního stylu.
My, žáci šestého ročníku, jsme v pátek 
22. 1. absolvovali nejprve přednášku 
o zdravé výživě a pak jsme se s nadšením 
pustili do přípravy lahodných svači-
nek. Každá z pěti skupinek dostala od 
lektorky Moniky recept a potřebné suro-
viny. Nádobí jsme si nachystali sami. 
Chvílemi ve školní kuchyňce panovaly 
zmatky, ale nakonec se práce vydařila. 
Úhledně naservírovaná jídla jsme zhod-
notili a pak společně „zbaštili“. 
Děkujeme paní lektorce Monice Sádlové, 
která je navzdory svému jménu štíhlá, 
za přínosné povídání, zajímavé recepty 
a pomoc při vaření. A pro vás, milí čte-
náři, tady přinášíme recept na lahodný 
domácí smetanový krém. 1 tvaroh ve 
vaničce, 1 smetana ke šlehání, 2 vanil-
kové cukry vyšleháme do hladka, po 
vychladnutí krém rozdělíme do misek 
a zdobíme ovocem nebo kakaem.

 
Dobrou chuť přejí 
Zuzka Holečková a Klára Smetanová 
ze 6. A ZŠ Horažďovice, 
Komenského 211

Dům dětí a mládeže 
informuje
Naše pracoviště PROUD přivítalo 
jaro dalším mezinárodním projektem 
s názvem Energie bez hranic pod-
pořeným Česko-německým fondem 
budoucnosti, jehož cílem je zprostřed-
kovat mezinárodní výměnu informací 
a diskusi na společné téma: jaderná úlo-
žiště a energetika vůbec.
V polovině března proběhl v PROUDu 
první ze tří česko-německých pobytů, 
tentokrát dětí ze ZŠ Plánická Klatovy 
a z Konrad-Adenauer-Realschule 
v Rodingu. Děti v rámci společného 
projektu navštívili JE Temelín, vodní 
elektrárnu v Písku a společně z načer-
paných informací v rámci dětské 
konference zpracovali několik podaře-
ných příspěvků na témata: zpracování 
biomasy a také jaderné, větrné a vodní 
elektrárny u nás i v Německu.
Kromě toho v sobotu 19. 3. 2016 pro-
běhla první z dvojice exkurzí pro 
veřejnost zaměřená na problematiku 
jaderných úložišť a energetickou politiku 
v Bavorsku a u nás. Skupinku Čechů při-
vítal v bavorské obci Thurmansbang její 
starosta Martin Behringer a poutavým 
výkladem osvětlil situaci jaderných úlo-
žišť v Německu. O další diskusi týkající 
se alternativních zdrojů energie, projektu 
nové vodní elektrárny pro Thurmasbang 
a energetických družstev se postarali 
pánové Meidl a Deinhart. Děkujeme 
všem účastníkům i přednášejícím 
a zároveň srdečně zveme na druhou, 
opět česko-německou exkurzi a besedu, 
která proběhne 2. 4. 2016 v Chanovicích 
a v PROUDu.
Závěrem přijměte pozvání na dubnové 
akce DDM pro veřejnost, tradičně sla-
víme Den Země, nechybí ani setkání 
s osobností, tvořivá dílna či prohlídka 
jarní přírodovědné stanice. Rychle se 
plní letní tábory, přidali jsme tedy nový 
turnus příměstského tábora, více infor-
mací na www.ddm-hd.cz.
Krásné jarní dny přeje kolektiv zaměst-
nanců DDM.

 
Tomáš Pollak

Zadov

Tenhle lyžák super byl,
nikdo se nám neztratil.
Na Zadově jen nám hej,
sjezdovky jsou tu fakt nej.
Hlady tady netrpíme,
všechno jídlo vždycky sníme.
Na letošním lyžáku
všechno máme na háku.
Lyže, snowboard nebo běžky,
nemusíme chodit pěšky.
A co potom na svahu?
Zvedneme si náladu.
Na běžkách se proháníme,
brzy se však unavíme.
Lyžařů je tady mnoho,
zkušeností je tu plno.
Snowboarďáků je tu dost,
hlavně nezlomit si kost.
Přestože si namlátíme,
jezdit rychle pořád smíme.
Zážitky si odvezeme,
za rok tu být zase chceme.

 
Julie Šišková, Michaela 
Klimentová, Eliška Ušiaková

Badatelský pokus „baterie z ovoce“.

Badatelský experiment – děti měří účinnost 

modelových fotovoltaických panelů.
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Z důvodu výrazného plošného krácení 
provozních dotací na zajištění sociální sítě 
Plzeňského kraje pro rok 2016 je Diakonie 
Západ nucena razantně omezit posky-
tování svých sociálních služeb ve městě 
Horažďovice. Uzavřena proto bude ambu-
lance Archy pro rodiny s dětmi a následně 
i oblíbený nízkoprahový Klub Dok pro 
děti a mládež.
Místo oslavy čtvrtých narozenin čeká 
Klub Dok pro děti a mládež v Havlíčkově 
ulici na počátku dubna omezení provozu, 
na konci dubna pak vystěhování a dei-
nitivní uzavření z důvodu nedostatku 
inancí na jeho provoz. Za dobu svého 
působení sociální pracovníci podpořili 
více než 200 dětí a mladistvých při řešení 
každodenních i mimořádných situací 
v jejich životech a poskytovali jedinečný 
nízkoprahový prostor pro jejich seberea-
lizaci a aktivní trávení volného času. Po 
čtyřech úspěšných letech fungování tak 
ve městě Horažďovice končí jediná pro-
fesionální nízkoprahová sociální služba. 

Vážení přátelé sborového zpěvu,
ráda bych vás informovala o naší činnosti 
v tomto měsíci. Kromě běžných zkou-
šek byla hlavní událostí výroční členská 
schůze, která se konala 4. března v krásné 
restauraci Harmonie na Zářečí. 
Sešli jsme se v celkem pěkném počtu: 
z dvaceti pěti činných zpěváků bylo pří-
tomno 19 a z dvanácti přispívajících se jich 
zúčastnilo sedm. Bohužel ale dvě z nás 
požádaly z pracovních či zdravotních 
důvodů o převedení na členy přispíva-
jící a pár dní poté ukončili dva zpěváci 
své členství úplně, takže se náš již nevelký 
počet zredukoval na 21. Tímto začíná být 
ohrožena existence pěveckého spolku 
jako takového, neboť zejména v mužských 
hlasech stačí, aby jeden bas či tenor one-
mocněl a sbor nemůže vystupovat. 
Průběh VČS byl naprosto standardní. 
Zprávy o hospodaření, zhodnocení minu-
lého roku a zpráva uměleckého vedoucího 
pana S. Smitky nezabraly příliš času. 
O to více jsme se pak věnovali plánům 
na rok 2016. Již nyní máme naplánováno 
15 vystoupení. První dvě jsou úspěšně 
za námi – Tříkrálový koncert v Pačejově 

I přesto pracovníci Diakonie Západ na 
své klienty myslí a v současnosti jednají 
s knězem Církve československé husit-
ské – Samuelem Vašinem o návaznosti 
v podobě volnočasového klubu na faře. 
Ačkoli Diakonie Západ uzavře 
k 31. březnu svou ambulanci Archy 
pro rodiny s dětmi v Havlíčkově ulici, 
neskončí na Horažďovicku s poskytová-
ním tzv. sociálně aktivizačních služeb pro 
rodiny s dětmi. Rodinní asistenti budou 
dojíždět z Plzně přímo do rodin tak, jako 
tomu bylo před otevřením ambulance 
v březnu roku 2015. Co to pro stávající 
i nové klienty znamená, přibližuje mana-
žerka sociální prevence Diakonie Západ 
Mgr. Lucie Petříčková: „Pro klienty to 
znamená, že nebudou moci využívat bez 
objednání stanovené provozní hodiny 
ambulance přímo v Horažďovicích, nic-
méně nadále budou moci pracovníky 
Archy oslovit s prosbou o spolupráci 
terénní formou. Pracovníci Archy přijedou 
k nim domů, zjistí jejich potřeby a domluví 

a Velikonoční ve Strašíně – a už se těšíme 
na další dvě velké akce. Jednou z nich je 
pravidelné jarní soustředění na přelomu 
dubna a května a tou druhou 11. setkání 
pěveckých sborů, které se tentokrát ode-
hraje 7. května. Tak, jako před dvěma 
roky v Horažďovicích, bude sborovým 
zpěvem znít nedaleká Sušice. Srdečně tedy 
zveme všechny, kdo si rádi poslechnou 
pěkný zpěv lidových písniček, stejně jako 
velebné tóny v kostele. 

s nimi individuální plán podpory ušitý 
na míru přímo jejich rodině. Podobný 
model podpory nabízíme vcelku úspěšně 
i v dalších lokalitách Plzeňského kraje.“ 
Během dosavadního působení v lokalitě 
Archa pomohla 28 rodinám v obtížné 
životní situaci, konkrétně 92 dětem 
a 42 dospělým. 

Kontakty:
Mgr. Libor Janíček
manažer úseku vnějších vztahů 
Diakonie Západ 
mobil: +420 604 761 460  
e-mail: libor.janicek@diakonie.cz

Mgr. Lucie Petříčková
manažer úseku sociální prevence
mobil: +420 775 720 490
e-mail: lucie.petrickova@diakonie.cz 

Více informací o omezování služeb 
Diakonie Západ na: 
www.diakoniezapad.cz

Další významnou akcí, která nás v prů-
běhu tohoto roku čeká, je zahraniční 
zájezd na podzim, okolo kterého se točila 
velká část diskuse. Také jsme – opět – 
řešili problém, kde najít nové zpěváky, 
kteří by posílili naše řady. A tak se stejně 
jako před rokem ptám: „Nechcete mezi 
nás?“

 
Za PS Prácheň Simona Sládková

Diakonie Západ zásadně omezuje poskytování 
sociálních služeb v Horažďovicích! 

Plány na rok 2016 

Spolky
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Hasičský okrsek č. 8 Horažďovice

se skládá z 10 sborů, a to: SDH Boubín, Hejná, Horažďovická Lhota, Horažďovice, 
Kejnice, Komušín, Třebomyslice, Velké Hydčice, Veřechov a Slivonice. „Výročka“ 
tohoto okrsku se konala opět na Zářečí v restauraci p. Zacha v sobotu 27. února od 
14 hodin. Účast byla 90%, chyběli zástupci SDH Horažďovická Lhota. Obec Velké 
Hydčice zastupoval br. Vintr. Nedostavili se žádní funkcionáři z okresního sdružení 
(konal se okresní hasičský ples ve Velkém Boru). Nedostavil se ani žádný starosta nebo 
některý ze zástupců města, ani z obecních úřadů. Ztratili snad o hasiče zájem?
Byl jsem požádán, abych toto shromáždění – za nemocného pana Jirků – vedl a řídil. 
Přivítal jsem přítomné a vzpomenul úmrtí členů v minulém roce. Poté již měl slovo 
starosta okrsku p. Klečka, který zhodnotil činnost okrsku za rok 2015 a poděkoval pří-
tomným za aktivní přístup v práci v požární ochraně. Následovaly zprávy velitele, 
hospodářky, revizního rady a vše bylo zakončeno slabou diskuzí. Po ní byl přečten 
p. ing. Benediktem návrh na usnesení a bez připomínek posléze schválen. Po výborném 
občerstvení následovalo posezení při harmonice.
Připomínám, že okrsková soutěž se bude konat v Třebomyslicích 14. května u příleži-
tosti 90. výročí založení sboru.

 
Karel Halml

Mladí hasiči 

Zimní soutěž mladých hasičů se tentokrát 
konala v tělocvičně Základní školy v Nýrsku. 
V sobotu 12. března jsme se sešli v hasič-
ské zbrojnici v počtu 18 dětí a 4 dospělí. 
Naskládali jsme se do dvou aut a vyrazili na 
cestu. Ta ubíhala velmi rychle, a my jsme se 
nemohli dočkat, kdy už budeme na místě. 
Po příjezdu jsme se rychle přemístili do tělo-
cvičny. Po úvodním přivítání pořadateli jsme 
se rozběhli na předem připravená stanoviště. 
Soutěžili jsme v mnoha disciplínách z oblasti 
hasičských dovedností, například topograie, 
vázání uzlů, orientace mapy, signály rukou 
a věcné prostředky. Opomenout nesmíme 
ani disciplíny z oblasti logiky a fyzičky, což 
obsahovalo skládačku na čas, šplh po tyči 
a žebřinách, přeskok přes švihadlo, střelbu na 
brankáře, házeli jsme šipky na terč a míčky 
do opičí tlamy nebo jsme hadicí sráželi 
kuželky. Soutěž nás moc bavila a celý den 
jsme si užívali s úsměvem na tváři. Po splnění 
všech soutěží jsme s napětím čekali na vyhlá-
šení výsledků. V kategorii starších se naše 
družstva umístila na 33. a 8. místě z kon-
kurenčních 46 týmů. V kategorii mladších 
jsme obsadili 18. a krásné 5. místo z celko-
vých 41 týmů. Největším překvapením ale 
byl postup našeho člena Miloše Barborky do 
rozstřelového kola za nejlepší jednotlivce. 
V tomto kole nám ale štěstí nepřálo a do prv-
ních pěti nejlepších se již Miloš nedostal, 
ale i tak to je obrovský úspěch. Po vyhlášení 
všech kategorií jsme se odebrali k autům 
a rychle domů, kde na nás již čekali netrpě-
liví rodiče, zvědaví, jak celý den probíhal, 
a hlavně na naše úspěchy. Závěrem děku-
jeme V. Macháčkovi, který ukrojil ze svého 
volného času a do Nýrska nám dopravil část 
soutěžících. 

 
Michaela Melková

Honební společenstvo Horažďovice
se sídlem Babín 15, 341 01 

Horažďovice
zastoupené honebním starostou 

p. Václavem Soukupem
 – všem členům Honebního 
společenstva Horažďovice – 

POZVÁNKA
NA VALNOU HROMADU
dne 12. 4. 2016 v 15 hodin

v zasedací místnosti Městského 
úřadu v Horažďovicích 

(přízemí vlevo)
Program: výplata nájemného členům

Předsedající br. Vintr, Halm, Klečka a setr. Toušlová sledují diskutujícího. Foto: Josef Benedikt, jednatel 8. okrsku.

Sbor dobrovolných hasičů
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Oblastní charita 
Máte problém nebo se nacházíte ve složité 
životní situaci a nevíte, kde hledat pomoc? 
Pomůžeme vám hledat řešení.

Občanská poradna 
při Oblastní charitě Horažďovice
poskytuje DISKRÉTNÍ, NESTRANNÉ 
a BEZPLATNÉ poradenství v oblastech

Dluhové poradenství
Občanskoprávní a majetkoprávní vztahy
Systém sociálních dávek a pomoci
Pracovněprávní vztahy
Bydlení
Rodina a mezilidské vztahy
Správní řízení – jednání s úřady
Sociální a zdravotní pojištění 
Ochrana spotřebitele 

Preferujeme předchozí objednání:
Osobně: Oblastní charita Horažďovice, 
Palackého 1061, Horažďovice
(úterý: 9.00–16.00)
Telefonicky: 730 551 603
E-mailem: 
obcanskaporadna.horazdovice@tiscali.cz

Poradenství je poskytováno pouze při 
osobním jednání v kanceláři poradny 
nebo u vás doma.

A vyrážíme směle do druhé poloviny 
projektu PŘEKVAPENÍ NA OTAVĚ. 
Po několika workshopech, besedách, 
promítání a koncertech zdaleka nekon-
číme a pokračujeme v obdobném duchu. 
Co nás čeká v dubnu? V sobotu 2. 4. 
společně postavíme první komunitní 
BYLINKOVOU ZAHRÁDKU v HD. 
Pokud se chcete zapojit, neváhejte přijít 
v 10.00 do Černýho kafe, odkud spo-
lečně vyrazíme. Na místo pak dorazí 
v 13.00 BYLINKOVÁ MARINGOTKA. 
Chcete vědět, co se skrývá v této tajemné 
maringotce, dozvědět více o bylinkách 
a vyrobit si vonný škapulíř? Rádi byste 

Myslivecký kroužek pracuje pod DDM 
v Horažďovicích už 10 let. V současné 
době ho navštěvuje 9 mladých myslivců, 
scházejí se každou středu v 15.30 hodin 
v přírodovědné stanici. Kroužek vedou 
N. Soukupová, M. Reisinger a R. Kovařík. 
Vyvrcholením celoroční činnosti je účast 
v soutěži Zlatá srnčí trofej. Abychom 
se mohli do soutěže zapojit, musíme se 
mnohému naučit. Poznáváme zvěř, rost-
liny, zbraně. Popisujeme shozy, učíme se 
mysliveckou mluvu, zvyky a tradice mys-
livců. Seznamujeme se s loveckými psy. 
Nejoblíbenější mezi námi je střelba na terč. 
Ve středu 2. března mezi nás zavítali 
tři členové souboru Pootavští trubači. 
Díky nim jsme poznali myslivecké trou-
bení i loveckou hudbu starých mistrů. 
Vystoupení bylo pečlivě připravené 
a moderátor a „hornmistr“ v jedné osobě 
– pan Miloš Vondrášek přesně věděl, čím 

Pootavští trubači u horažďovických 
mladých myslivců

nás upoutat. Nejprve zaznělo Trubačské 
desatero (průvod honem) od Antonína 
Dyka. Po barokní lovecké hudbě násle-
dovalo úlovkové vytrubování a hlaholy 
od českých i slovenských autorů. Pak 
přišly na řadu ukázky z Hubertské mše 
in B od Petra Vacka. Největším zážitkem 
pro nás byla možnost vyzkoušet si hru na 
různé borlice. „Zatroubili“ jsme si téměř 
všichni. Úspěšní hádankáři získali sladké 
odměny. Devadesát minut uteklo jako 
voda a někteří z nás nestačili ani zlobit.
Děkujeme Pootavským trubačům. Svůj 
volný čas nám věnovali Miloš Vondrášek, 
Miroslav Kotrč a Jan Řehoř, který s nápa-
dem zahrát horažďovickým mladým 
myslivcům přišel. Naši vedoucí už 
domlouvají další spolupráci.

 
Za myslivecký kroužek Jan Motl 

prostoupili magickým Herbárionem díky 
hudební jízdence a spatřili bylinkové víly? 
Tak neváhejte a vstupte do světa bylinek 
a květin.
Tímto nekončíme. V pátek 22. 4. v 19.00 
přijďte do ČERNÝHO KAFE na před-
nášku Trutnováků Ondřeje Koudelky, 
Jana Macka a Rudolfa Nováka o STONE 
BALANCINGU s názvem „Balancování 
je rybaření 21. století“ – dozvíte se, zda se 
jedná o umění či meditační techniku a jak 
tuto disciplínu nejlépe zvládnout. Večer již 
tradičně zakončíme hudebním vystoupe-
ním. V sobotu 23. 4. se sejdeme ve 13.00 na 
mostě na OSTROV a pod jejich odborným 

Překvapení na Otavě

vedením si sami vyzkoušíme, jaké to je 
balancovat s kameny na břehu řeky nebo 
přímo v ní! Sledujte naše webové nebo b 
stránky pro inspiraci a více informací! 
www.landartnarece.cz. 
Tento projekt je realizován díky programu 
SmartUp od Nadace O2. Projekt je reali-
zován za podpory Nadace Vodafone Česká 
republika. Tento projekt vzniká díky pod-
poře z grantového programu Zelené oázy, 
který vyhlašují Nadace Partnerství a spo-
lečnost MOL Česká republika.

 
S pozdravem tým Překvapení na Otavě 
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Zajímavosti

Poděkování nemocnici 
v Horažďovicích

Po operativním zákroku v měsíci 
lednu na výměnu kyčelního kloubu 
v nemocnici v Klatovech jsem 
strávila 5 týdnů na „rozhýbání“ 
v Nemocnici následné péče 
v Horažďovicích. Po celý můj pobyt 
v nemocnici v Horažďovicích jsem 
byla naprosto spokojena s péčí 
o pacienty. Využívám této možnosti 
a chci poděkovat jak lékařům, tak 
sestřičkám i ostatnímu personálu 
nemocnice za jejich mimořádnou 
péči, ochotu a pochopení pro nás 
pacienty.
Děkuji a přeji všem vše nejlepší
Božena Klečková 

Regionální informační centrum Prácheňska aktuálně
Horažďovické jaro jsme odstartovali veletrhem v Pasově

U našich bavorských sousedů se 
5.–13. března konal již tradiční veletrh 
3 zemí – Drei Länder Messe. Zúčastnili 
se ho zástupci z Německa, Rakouska 
a České republiky. Pasov, město na sou-
toku Dunaje, Innu a Ilzu, je známý 
pořádáním veletrhů Passauer Frühling. 
Rozlehlé výstaviště nabízí 15 výstav-
ních hal. Prezentovali jsme zde oficiálně 
certifikovanou turistickou oblast 

Prácheňsko a Pošumaví. Naše expozice 
představila naše město a region jako 
celek. Smyslem činnosti a naším cílem 
je přivést do naší oblasti turisty. Ti zde 
utratí peníze, a profit má tak město 
i podnikatelé. Společně s dalšími jihočes-
kými regiony a městy jsme představovali 
Horažďovice na velkolepém výstavním 
stánku. Veletrh 3 zemí není pouze o ces-
tovním ruchu, mezi vystavovateli byli 

např. vinaři, prodejci kožených výrobků, 
výrobci kuchyní i jiných interiérových 
doplňků, zlatníci s nabídkou šperků 
z opálů, výrobci sýrů a uzenin, auto-
mobilky, kosmetické služby i produkty 
a mnoho dalších. 
Pomocí tištěných materiálů, které jsme 
na veletrhu rozdávali, jsme se snažili 
poukázat na krásná a zajímavá místa 
v regionu, představit všechny atraktivity, 
pozvat k návštěvě a strávení dovolené 
u nás. Věříme, že naše účast na vele-
trhu přinese své ovoce a budeme se těšit 
i v letošní sezóně oblíbenosti naší turis-
tické oblasti Prácheňsko a Pošumaví. 

 
Vlaďka Šlechtová, Regionální 
informační centrum Prácheňska, 
Mírové náměstí 15, Horažďovice
Tel. 737 285 545

Knižní novinka  
z našeho regionu

Kriminální příběhy ze staré Šumavy 2
Autor: Vladimír Šindelář
Šumava dnes slouží mnohým z nás hlavně 
jako místo pro krásnou dovolenou, ale 
v minulosti zde život nebyl snadný. 
Dokládají to i staré soudní spisy dodnes 
uložené v mnoha archivech. Podívejme 
se na některé tyto smutné šumavské pří-
běhy, které napsal sám život. Všechny 
se skutečně staly a odehrávají se v letech 
1855–1936. Mnohé z nich tehdy hodně 
vzrušily veřejné mínění. Dočteme se zde 
o tragickém manželství Alberta Filipa 
z Výškovic u Vimperka, o smutném konci 
dítěte v Boubíně nebo o vraždě v klatov-
ském chudobinci. Budeme si vyprávět 
o hrozném činu, k němuž se odhod-
lal bohatý sedlák kvůli placení alimentů, 
o zlém konci staré vdovy v Hrádku 
u Sušice nebo o tom, jak špatně skončilo 
kamarádství starého dědečka s dvanáctile-
tým školákem v Týnci u Klatov.
Knihu zakoupíte v knihkupectví 
v Ševčíkově ulici.

 
Jana Kotrbová

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 DUBNU

 18. 4. - 22. 4. 2016
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Historie horažďovických domů
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 24, Ševčíkova ulice
V roce 1619 náleží dům Matyáši 
Kryspachovi a jeho manželce Dorotě 
rozené Loskotové. Není vyloučeno, že 
příbuzným tohoto Matyáše byl hora-
žďovický farář Matěj Crispi (Crispus) 
v letech 1621–1623. Ten měl podle Jana 
Pavla Hilleho spravovat v roce 1624 
také farnosti Budětice, Velký a Malý 
Bor, Chanovice, Bezděkov a Kadov. 
V roce 1634 sepisuje Matyáš Kryspach 
poslední vůli, ve které odkazuje dům, 
pole, louky, zahrady a dvůr synům Janovi 
a Matyášovi, také na ně převádí nedopla-
cených 70 kop dlužných na domě Jana 
Heritesa. Starší syn Jan „se v jinších kraji-
nách osadil“. Protože byl jeho druhý syn 
ještě dítě, domluvil s dožádanými poruč-
níky Martinem Lipnickým a Zachariášem 
Hladíkem „jeho syna Matyáška dáti na 
stravu k Dorotě Azafce, písařce…potom 
na cvičení do škol podle vůle a zdání 

svého jej dáti, kde se jim bude viděti“. 
V poslední vůli také zmiňuje, že je obec 
stále dlužna Matyášovi Kryspachovi za 
tři sudy piva vydané vojákům. Až syn 
Matyáš dosáhne plnoletosti, bude pře-
dáno k „novýmu kostelu“ sv. Jana Křtitele 
pole Benediktovské. O rok později, v roce 
1635, sepisuje Matyáš Kryspach novou 
poslední vůli. Zde upřesňuje, že prvo-
rozený syn Jan „zůstává v cizích zemích, 
však živ a zdráv jest“. A pokud se nevrátí 
z ciziny, přechází veškerý majetek na další 
dva syny Cypryána a Matyáše. Nicméně je 
pro syna Jana, pokud by se vrátil, dědicky 
vyčleněno pole ležící „Na blátě“. Dále veš-
keré dědictví, co zdědil po svých dvou 
manželkách a co ještě k tomu přikoupil, 
jmenovitě pole Matouškovské koupené 
od Jana Černého, pole Benediktovské od 
Doroty Nosákovské, pole Vodičkovské 
u „Bílý vody“, dále dům v městě, dvůr 
„Na schůně“ ležící se stodolou a zahradou, 

zahradu na Zářečí, místo, kde bývala sto-
dola u krchova, to vše odkazuje svým 
dětem. Strýci Martinu Kryspachovi, byd-
lícímu v Litomyšli, odkázáno 20 kop. 
Ke kostelu sv. Jana Křtitele odkázáno 
10 kop. Pokud by děti zemřely a nebylo 

Objekt na fotograii z roku 1939, archiv Městského 

muzea Horažďovice

S kinem nebo bez kina? 
S chutí jsem si v lednovém Horažďovickém 
obzoru přečetl články o kině a velký roz-
hovor s paní Libuší Mužíkovou, která se 
o kino a kulturní dům léta stará. Jsem rád 
i za prodloužení ankety mezi občany, která 
může rozhodnout o budoucnosti kina. Je 
tak konečně vidět, že horažďovické zastu-
pitele zajímá názor lidí, kteří zde žijí a chtějí 
postupovat uvážlivě. Do kina se vyjma 
výměny promítaček před více než 20 lety 
a plynového vytápění neinvestovalo. Proto 
dopadlo tak, jak dopadlo. Nekvalitní obraz, 
monofonní zvuk a nepohodlné sedačky. 
Instalace E-Cinemy – projekce z DVD a Blue 
Ray nosičů byly už před lety peníze vyho-
zené oknem. Další otázkou je model, který 
v roce 1995 nastal. Sloučení provozování 
kina a kulturního domu za určitých pod-
mínek a dotací. Téměř nikde tento model 
nefunguje. Paní Libuše Mužíková dokázala 
hodně. Vznikla unikátní přehlídka amatér-
ských divadel a spousta dalších akcí, ale kino 
zůstalo zakonzervované. Možná že narazila 
při dalších nutných investicích na odpor dří-
vějších zastupitelů. Ovšem bez modernizace 
můžeme jinak velice dobře technicky řešené 
kino využívat jako skanzen dřívější doby. Bez 
digitální technologie DCI není možné pro-
mítat premiéry. Výhodou je, že jdou nasadit 
v premiérovém termínu a podle zájmu počet 
představení prodlužovat do nekonečna. Není 
třeba čekat na uvolnění ilmové kopie, kterou 

promítají další kina. Součástí DCI techno-
logie je i nutný prostorový zvuk 5.1 nebo 
7.1. Zařízení umožňuje přes satelit i mož-
nost sledování přímého přenosu. Například 
oper nebo koncertů ve světových divadlech 
ve vysoké kvalitě. Jde využít i na přednášky 
a vše, co je zaznamenáno digitálně ve stan-
dardních formátech. Doba se změnila. 
Průměr návštěvnosti je dnes okolo 35 diváků 
v multiplexech a v malých jednosálových 
kinech 50–55 diváků na jedno představení. 
Všichni chtějí pohodlné sedačky a pro-
stor kolem sebe. Snížení kapacity je proto 
nutností, stejně jako lepší využití předsálí. 
Každé kino si musí vychovávat své diváky 
a to od školních let. Kino Otava v kombinaci 
s digitální DCI a se současnou technologií 
35mm ilmu vidím jako dokonalé spojení. 
Nostalgický retrozážitek při promítání ilmo-
vých kopií nebo současný s moderní digitální 
technologií. Vše velikost promítací kabiny 
umožňuje bez stavebních zásahů.
Další nutností je i webová prezentace kina 
včetně možné rezervace vstupenek přímo 
z domova. Má ji každé malé kino. Město 
vlastní výlepové plochy, kde program kina 
chybí a chybí i propagační skříňky, kde se 
i bez internetu dozvím, co se bude promí-
tat. Digitální technologie má větší náklady 
na provoz než dřívější, a proto kino nikdy 
nebude výdělečné a vždy bude potřebo-
vat podporu města, ale je to další důležitý 

příspěvek do kulturního života. Potom 
půjde o partu lidí, kteří s kinem a ilmem 
budou žít a snažit se uspokojit ilmové 
potřeby horažďovických diváků (senioři, 
školy a tematická představení spojená s před-
náškami). Třešničkou na dortu může být 
i ilmový klub, kde si diváci sami odhlasují, 
co chtějí vidět. Digitalizace kina umožní 
i kvalitní projekce ozvěn ilmových festivalů, 
ilmů s outdorovou tématikou nebo o život-
ním prostředí. Tím se mohou Horažďovice 
povýšit na „kulturní město Horažďovice“. 
Proč toto píši? Jak k bývalému kinu Modrá 
Hvězda, tak i ke kinu Dukla, dnes Otava, 
mám citový vztah. Díky praxi, kterou jsem 
zde měl, jsem se mohl stát promítačem a kon-
trolním technikem. Kino je živel, je nejenom 
o číslech, ale i o radosti z dobře odvedené 
práce, a spokojených divácích, kteří rádi při-
jdou znovu. Nerad bych se díval na zajímavé 
a dobře řešené kino jako na zakonzervovaný 
skanzen. Rád pomohu radou, zkušenostmi 
i kontakty, které mám. Zkusíme to? V Hradci 
nad Moravicí se to povedlo jako v mnoha 
dalších malých městech, kde bylo kino 
odsouzeno k zániku. Tak proč by to nemohlo 
fungovat i u nás… 

 
Jiří Šobr – promítač mechanik 
Mistr Nových technologií  
a ext. redaktor ČRo Plzeň 
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  Pohřební ústav Hořejš 
Žižkova 120, Blatná(vedle ZŠ  J.A.Komenského) 
  -  služba 24 hod, 7 dní v týdnu vč.svátků 
  -  zajišťujeme veškeré pohřební služby 

  -  dlouholeté zkušenosti, minimální režie 

Tel.:    383 422 464,    603 512 653 

           604 213 930,     775 968 082 

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

by právoplatného dědice, přechází dům 
na strýce Martina Kryspacha, který je 
povinen se přistěhovat a hospodařit zde. 
V roce 1636 prodávají sirotci po Matyáši 
Kryspachovi dům slove Loskotovský, jinak 
Kryspachovský, Jindřichu Georgidesu 
Dobříšskému, písaři důchodnímu pan-
ství Horažďovic, a jeho manželce Marii. 
Dům Kryspachovský a při něm spáleniště 
Pulcovské zhlédli páni radní a vrch-
nost včetně příslušenství domu „lochy, 
sklepy, sejpky a maštale“ a odhadli vše 
v ceně 600 kop. Dům leží mezi domy 
Jiřího Melichara a domem Ferdinanda 
Medlara. Proti prodeji se ale ohradil 
poručník nezletilého sirotka po zemře-
lém Matyáši Kryspachovi Kryštof Plouz. 
Jindřich Georgides Dobříšský však na 
prodej naléhal a dokonce i složil ve zmí-
něném roce 1636 100 kop míšeňských 
zálohy. K úplnému prodeji však nako-
nec nedošlo a dům zůstává v majetku 
Kryspachů. V roce 1654 došlo k majet-
kovému vyrovnání mezi bratry Janem 
a Matyášem po jejich otci Matyáši. Dům 
ležící mezi domy Davida Bohdaneckého 
a Ferdinanda Medlara. Veškerá pole ujímá 

Matyáš Kryspach. Ve stejném roce jsou 
v berní rule zmíněni sirotci Kryspachovští, 
osívají 62 strychů polí, jsou však uvedeni 
jako pohořalí. V roce 1662 si směňuje 
Matyáš Kryspach svůj dům ležící mezi 
domy Davida Bohdaneckého a Ferdinanda 
Medlara s hejtmanem panství Danielem 
Táborským k ruce jeho syna Daniela 
Františka mladšího Táborského. Daniel 
Táborský mu zase obratem předává svůj 
dům řečený Rackovský čp. 58 ležící mezi 
domy Matěje žida (Bílá růže) a domem 
Jana Šlechty čp. 57 spolu s dvorem a stodo-
lou pod brankou vedle „mlejna obecního“, 
s tou výminkou, že bude Matyáš Kryspach 
z tohoto dvora odvádět do kláštera 
minoritů 10 liber točeného oleje. Dále 
postupuje Táborskému spáleniště dvora se 
stodolou ležící na předměstí mezi dvory 
Anny Staré a Tomáše Hynka. Daniel 
Táborský doplácí Matyáši Kryspachovi 
k dorovnání hodnoty nemovitosti ještě 
90 zlatých a následujícího roku přidá 
24 strychů ječmene. 

 
MgA. Jindřich Šlechta

Klasicistní vrata objektu bývalé školy, první polovina 

19. století, snímek z roku 1930, archiv Městského 

muzea Horažďovice
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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

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  
24. dubna, 22. května, 23. června 2016 – 15.50 h.
6. května 2016 – 14.55 h.
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

PALIVOVÉ DŘEVO od 550Kč

SLUŽBY V LESNICTVÍ

Tel: 723 414 964

Facebook: 

Dřevo Chanovice

 
                                                                  www.teraso.cz 
                                                               teraso@teraso.cz               
              Blatenská 587                         tel.: 376 512 628                                                                        
341 01 HORAŽĎOVICE                         fax: 376 512 738  

 

 

        

       Velký jarní výprodej  
     skladových zásob  
               dlažeb 
 
                     pro uvolnění skladových prostor 
                      před novou prodejní sezónou 
 

              se slevou až 30% 
               pro firmy i maloodběratele 
 
                prodej   po-pá 6.00-13.30 
         Veškeré další informace na výše uvedených kontaktech 

Společnost OVAG s.r.o.
zabývající se textilní výrobou se sídlem v Horažďovicích Předměstí,

přijme

FAKTURANTKU / nástup ihned
Popis činnosti:
vystavení faktur, skladová evidence, 

materiálová evidence, zpracování inventur, 

evidence Intrastat, objednávání materiálu

Požadavky:
nutná znalost NJ slovem i písmem

práce na PC – zejména Word, Excel

pečlivost, svědomitost

zodpovědnost

praxe v oboru

ochota učit se nové

bydliště nejlépe v Horažďovicích a okolí

Nabízíme:
práci na plný úvazek

zajímavé platové ohodnocení

prémie, stravenky

dobré vlakové spojení

jednosměnný provoz

Životopis zašlete na: zkolacek@ovag.cz 

nebo volejte na 777 331 336

Nabízím k pronájmu
kompletně vybavený, plně funkční

PENZION S RESTAURACÍ „BÍLÁ RŮŽE“
přímo v centru města Horažďovice.

Restaurace má kapacitu 50 míst, zahrádka 30 míst. 
V penzionu je 5 pokojů (celkem 12 lůžek),

možnost dalšího stavebního rozšíření. 
Cena za pronájem – dohodou.

Více info na tel: 602 478 632
e-mail: stanislav. pavlovsky@seznam.cz
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Zdeněk Zoubek  
Zástupce OKklient 
Ševčíkova 32, Horažďovice 
Mobil: 732 502 095 
www.pojisteni-horazdovice.cz 
Nabízíme: 
-pojištění firem a podnikatelů 
-důchodové spoření 
-pojištění občanů (život a majetek) 
-investice , úvěry,  hypotéky 
- prodej investičních slitků  zlata a stříbra 

Partneři 

          

         

             
 

a  další .  Těšíme se na Vaši návštěvu. 
 



19Horažďovický obzor / březen 2016

PÁTEK 8. 4. 2016 V 18 HODIN

ONDØEJ PULKRÁBEK

PÌŠKY 

NA KONEC SVÌTA
O CESTÌ A LIDECH

 
PUTOVÁNÍ 

DO SANTIAGA DE COMPOSTELA 
A JEŠTÌ O KUS DÁL

LETOŠNÍ ROLETOŠNÍ ROLETOŠNÍ ROLETOŠNÍ ROČČČČNNNNÍÍÍÍKKKK    

ZÁZÁZÁZÁŘŘŘŘEEEEČČČČSKSKSKSKÉÉÉÉ    

HORAHORAHORAHORAŽĎŽĎŽĎŽĎOVICKOVICKOVICKOVICKÉÉÉÉ    

MMMMÁÁÁÁJKYJKYJKYJKY    

SSSS    VESELÝM VESELÝM VESELÝM VESELÝM 

PRPRPRPRŮŮŮŮVODEMVODEMVODEMVODEM    

        SE NEKONÁ.SE NEKONÁ.SE NEKONÁ.SE NEKONÁ.    

 

 

 

 

aneb

DALŠÍ KOPA DIVADELNÍCH HISTOREK

20. dubna 2016 od 15.00 hod.  
v Oblastní charitě HD

(4. patro) 

Pořádá městská knihovna ve spolupráci s oblastní charitou 
v rámci projektu „SENIORŮM DOKOŘÁN“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 

 

ČIŠTĚNÍ 
OTAVY 

 

16. 4. 2016 (sobota) 
HORAŽĎOVICE 

 

(úsek Čepice – Horažďovice Lipky) na lodích 
(úsek při cyklostezce u Mokré) pěšky s dětmi 

 

Sraz dobrovolníků v 9.00 hod.  
na Zářečí u lípy 

 

Lodě, pytle, rukavice a malé občerstvení 
bude připraveno na místě. 

 
Přijďte podpořit vyčištění části Otavy  

a jejího okolí svojí účastí. 
 
 

 



Kulturní program duben

Uzávěrka dalšího čísla je 19. dubna v 10.00 hod., vydání 
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tění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým 
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Náklad 2700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horaž-
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IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, fax 376 547 529, e-mail: 
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textu odpovídají autoři, složení redakční rady: Ing. Hana 
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Chalupná. Povoleno OkÚ Klatovy pod registrační značkou 
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KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

2. 4. 15.00
SVĚTLO LUCERNY
Divadelní představení proti úložišti jaderného odpa-
du uvádí ROZTOČkolektiv Dolní Cerekev. Vstupné 
dobrovolné.

3. 4. 17.00
MICHAL NA HRANÍ
Do Horažďovic opět zavítá populární MICHAL 
NESVADBA. Předprodej vstupenek v IC, tel. 376 511 999. 

5. 4. 10.00
TŘI PŘADLENY
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

16. 4. 21.00
BRUTUS
Jarní rocková zábava. Vstupenky na místě.

20.–21. 4. 
PRODEJNÍ TRH

24. 4. 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
K tanci a poslechu hraje DOMAŽLIČANKA. 
Předprodej vstupenek v kanceláři KS.

26. 4. 19.30
HVĚZDNÉ MANÝRY
Bláznivá fraška v podání Divadla A. Dvořáka 
Příbram. Předplatné skupiny A/1. Zbylé vstupenky 
v předprodeji: kancelář KS. V kulturním domě hodi-
nu před začátkem představení. 

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA

FILMOVÁ PROJEKCE – MIMO PROVOZ  

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 
A PŘÍJEM PLAKÁTŮ PRO VÝLEP POUZE 
V KANCELÁŘI KULTURNÍHO STŘEDISKA:
pondělí, úterý, středa 8.00–12.00 
čtvrtek, pátek  14.00–18.00

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

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

3. 4.  Přírodovědná stanice, 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PŘÍRODOVĚDNÉ STANICE
Prohlídka jarních přírůstků. Vstupné 25 Kč.

15. 4.  Envicentrum PROUD, 19.00
ŠUMAVA 2015 
Přednáška a promítání fotograií. Jan Kavale vypráví 
o svých láskách – Šumavě a fotografování. Vstupné 50 Kč.

16. 4.  Envicentrum PROUD, 9.00–12.00
STARÉ KVĚTINÁČE V NOVÉM KABÁTU
Výtvarnou dílnu lektoruje Lucie Oudová, materiál 
zajištěn. Poplatek 30 Kč.

19. 4.  Envicentrum PROUD, 10.00–16.30 
ZÁKLADY INTERPRETACE MÍSTNÍHO DĚDICTVÍ
Seminář lektoruje Tomáš Růžička z Nadace 
Partnerství. Rezervace a info na 778 449 919. 
Účastnický poplatek 750 Kč.

23. 4.  Přírodovědná stanice, 13.00–16-00
DEN ZEMĚ V PŘÍRODOVĚDNÉ STANICI
Zvířecí detektivka na Panské, prohlídky chovů a vý-
tvarná dílna. Vstup zdarma.

MĚSTSKÉ MUZEUM

8. 4. divadelní sál, 18.00
PŘEDNÁŠKA 
ONDŘEJ PULKRÁBEK: PĚŠKY NA KONEC SVĚTA
O cestě a lidech. Putování do Santiaga de Compostela 
a ještě o kus dál.

1. 4. divadelní sál, 17.00
LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ
Zlatovláska

KNIHOVNA

4. 4.  oblastní charita (4. patro), 9.00
BADUAN JIN + UKÁZKY MOHENDŽODÁRO
Série cviků podle starých Číňanů, jóga pro ženy. 
Projekt „Seniorům Dokořán“.

6. 4.  oblastní charita (4. patro), 14.00 
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
z knihy Ivana Krause „Má rodina a jiná zemětřesení“ 
Projekt „Seniorům Dokořán“.

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

19. 4.  sál knihovny, 10.00
VÝPRAVY DO MINULOSTI – KAREL IV. 
Beseda se spisovatelkou a autorkou učebnic dějepisu 
Veronikou Válkovou

20. 4.  oblastní charita (4. patro), 15.00
LOUTKY TAK TROCHU JINAK ANEB DALŠÍ 
KOPA DIVADELNÍCH HISTOREK 
Pokračování úspěšných divadelních historek ten-
tokrát za účasti loutek a herců loutkového divadla 
Tyjátru Horažďovice. Projekt „Seniorům Dokořán“.

20. 4.  sál knihovny, 10.00
ETIKETA VČERA A DNES 
Markéta Čekanová o společenském chování. Příklady 
srovnání etikety v minulosti a dnes.

25. 4.  sál knihovny, 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti 

Projekt „Seniorům Dokořán“ probíhá ve spolupráci 
s Oblastní charitou Horažďovice za inanční podpory
Ministerstva kultury ČR.

OSTATNÍ AKCE

2. 4.  
CESTOU DÁVNÝCH POSELSTVÍ 
Výlet (Kraselov–Kbíl–Kněží hora) www.kouzlousmevu.cz 

7. 4.  18.00
MEDITACE S ANDĚLY 
www.kouzlousmevu.cz 

16. 4.  9.00
ČIŠTĚNÍ OTAVY 
Město Horažďovice

16. 4.  celý den
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO 
Město Horažďovice 

18. 4. 18.00
POSÍLENÍ HOJNOSTI V ŽIVOTĚ 
www.kouzlousmevu.cz 

23. 4.  9.30–17.00
ANTISTRESOVÝ WORKSHOP 
www.kouzlousmevu.cz

25. 4. 
POSÍLENÍ SEBEVĚDOMÍ 
www.kouzlousmevu.cz 

OBLASTNÍ CHARITA HORAŽĎOVICE 

KLUB „NEBUĎ SÁM“

5. 4. a každé úterý  DPS 1061 Palackého, 14.00
KLUB SENIORŮ

5. 4.  jídelna DPS Palackého 1061, 15.00
POSEZENÍ S HARMONIKOU 
k tanci a poslechu hrají Úterníci

6. 4. a každou středu  DPS Loretská 1069, 10.00
TURNAJ V ŽOLÍKÁCH 

7. 4. a každý čtvrtek  kaple DPS Palackého, 15.00
MŠE SVATÁ 

11. 4.  jídelna DPS Palackého, 13.30
HOLKY V AKCI 
– společné pečení z osvědčených receptů. 

13. 4.  jídelna DPS Palackého 1061, 13.30
VÍTÁNÍ JARA 
– besídka dětí školní družiny Blatenská. 

20. 4.  jídelna DPS Palackého 9.45
SETKÁNÍ S DĚTMI Z KMŠ 
a jejich pestrým programem. 

26. 4.  DPS Loretská 1069, 14.30 

 DPS Palackého 1061, 15.30
KONCERTY ZUŠ 
– vystoupení dětí místní základní umělecké školy. 

28. 4.  jídelna DPS Palackého 1061, 13.30
TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH 
– klání v postřehu, taktice a vědomostech. 

MĚSTSKÁ GALERIE

27. 2.–2. 6.  
VÝSTAVA OBRAZŮ FEIKE DE VRIES (NL)
Obrazy z Pošumaví a vlastní tvorba


