
Vážení spoluobčané, 
aprílové počasí dostálo tradice, a tak jsme 
zažili jak letní počasí, tak sněhové pře-
háňky. Duben je již tradičně měsícem 
protestních akcí proti úložišti jaderného 
odpadu a také měsícem „jarního úklidu“. 
Právě akce „Ukliďme si Česko“ jsme se 
zúčastnili v sobotu 16. dubna. Do úklidu, 
při kterém se uklízely zejména okrajové 
části města, se zapojili jak jednotliví oby-
vatelé, tak i spolky. Tímto děkujeme všem, 
kteří se na této akci podíleli a přispěli tak 
k vyčištění města a jeho okolí od „skry-
tých“ odpadů.  Akce proti vybudování 
úložiště jaderného odpadu v naší loka-
litě zvané „Březový potok“ byly v dubnu 
dvě. Hned 2. dubna přijelo podpořit boj 
proti úložišti divadlo Roztoč, kolektiv 
z Dolní Cerekve se svojí „protiatomo-
vou“ hrou na motivy Jiráskovy Lucerny. 
V sobotu 23. dubna pak v rámci „Dne 
proti úložišti“ vyběhla protestní štafeta 
z Pačejova, která oběhla celé území, 
jenž by bylo dotčené výstavbou úložiště. 
V kulturním domě byl pak přečten ote-
vřený dopis řediteli Súrao p. Slovákovi 

a také prohlášení dotčených obcí o odvo-
lání svých zástupců z pracovní skupiny 
pro dialog o hlubinném úložišti, protože 
skupina nedostatečně reprezentuje a hájí 
zájmy jednotlivých lokalit.
Na počátku dubna proběhla v kině debata 
s občany o budoucnosti kina, o jeho 
případné digitalizaci a dalším rozvoji. 
Diskuze nastínila, jakým směrem se vývoj 
kina může ubírat.  V této chvíli je však 
ještě nedořešena finanční a termínová 
realizace tohoto vývoje. 
Smuteční síň je v současnosti krátkodobě 
pronajata Technickým službám města 
Blatná, aby byla v našem městě zajiš-
těna pohřební služba. V průběhu měsíce 
května  bude z řady přihlášených zájemců 
vybrána firma na dlouhodobý pronájem 
k provozování uvedené činnosti. 
Po několika jednání s ředitelem SÚS PK 
p. Panuškou bylo přislíbeno, že v letoš-
ním roce provede SÚS PK opravu silnice 
z Babína do Svéradic. Nejprve se pro-
vedou lokální opravy vytlučených míst 
balenou směsí a následně pak přestři-
kem. Stejným postupem, avšak se dvěma 

vrstvami postřiku, bude opravena 
komunikace z Předměstí přes Komušín 
až na hranici s Jihočeským krajem do 
Čečelovic. K opravě komunikace by 
mělo dojít i v úseku z Velkého Boru do 
Chanovic. Vyčištění okolí silnice v „ser-
pentinách u Jitexu“ již bylo zrealizováno. 
Ve spolupráci s ČVUT Praha, fakultou 
dopravní a architektonickou, bude řešen 
průtah městem v úseku od železničního 
přejezdu až k plánovanému kruhovému 
objezdu u křižovatky na Třebomyslice, 
a to i v návaznosti na přilehlé volné 
prostory (Husovo náměstí, křižovatka 
u hotelu Prácheň, křižovatka Zářečská 
– k bazénu). 
Jsme potěšeni, že jsme na radnici mohli 
přivítat 18 nových malých občánků 
našeho města. Přejeme jim i jejich rodi-
čům do  dalšího života lásku, zdraví, 
štěstí a ať se jim vše daří. 
 

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

Úvodní slovo

4/2016
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2 Horažďovický obzor / duben 2016

Myslivecký spolek Prácheň 
Horažďovice 

Naši myslivci se dne 16. 4. 2016 zapojili 
do projektu Ukliďme Česko. Zúčastnilo 
se 14 členů. Během sobotního dne jsme 
vyčistili vybrané lokality naší honitby, 
kde se nacházely černé skládky. Naplnili 
jsme dva velké kontejnery odpadem, které 
nám obstaraly Technické služby města 
Horažďovice.
Tímto jim děkujeme za spolupráci. Rádi 
se zapojíme do dalších projektů pro naši 
přírodu.

 
Za MS Horažďovice Richard Kovářík

Tato akce probíhala v sobotu 16. dubna. 
Uklízely se různé části Horažďovic 
a čistil se břeh řeky Otavy od Čepic 
po Horažďovice. Na úklidu se také 
kromě dobrovolníků podílela sku-
pina „Zářečáků“, paní Anna Sekyrová 
a spolky Junák – český skaut, stře-
disko Prácheň, kroužek mladých hasičů, 
Myslivecké sdružení Prácheň, fotbalový 
klub, Mateřské centrum Dráčkov a obec 
Třebomyslice. Všem velmi děkujeme. 
Poděkování patří také Technickým služ-
bám města Horažďovice a společnosti 
RUMPOLD Sušice, jejichž zaměstnanci 
odpad sváželi. 

 
Jitka Chalupná, odbor památkové péče, 
školství a kultury

Světlo lucerny 

V sobotu 2. dubna uvedl improvizovaný 
divadelní spolek Roztoč kolektiv divadelní 
hru Světlo lucerny situovanou do loka-
lity možného úložiště jaderného odpadu 
Březový potok na Pačejovsku na protest 
proti jeho možné výstavbě. 

 
Jitka Chalupná, odbor památkové 
péče, školství a kultury

Fotoreportáž

Foto: J. Chalupná

Foto: J. ChalupnáFoto: R. Kovářík

Ukliďme svět, ukliďme Česko, ukliďme Horažďovice a okolí
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Rozhovor

Zeleň v Horažďovicích a lesy 

Každé město dýchá zelení 
a okolím. Po zeleni ve městě je 
připraveno povídání o lesích. 
Město Horažďovice se stará 
o 370 hektarů lesů ve svém 
okolí. Od roku 2010 pracuje 
pod Technickými službami 
města Tomáš Němec – hlavní 
revírník. A s ním vznikl i tento 
rozhovor. Sám přiznává, 
že se učil za „pochodu“.

„V roce 2008 poznamenaly lesy orkán 
Kyrill a následně Ema. Do toho se ještě 
v roce 2009 bojovalo s kůrovcovou 
kalamitou. Tehdy vznikly městu 
významné škody na jeho lesích. 
V dalších letech se tyto holiny musely 
podle zákona zalesnit do dvou let 
a následně zajistit, aby byly zalesněné 
plochy odolné okolním vlivům“. 

Do toho kůrovec, před 
rokem i horko
Loňská vedra a nedostatek vody byly 
pro lesy rána. Ve smrkových poros-
tech byl tzv. semenný rok, který je 
značně vysílil. Do toho dubnová větrná 
kalamita. Padlé porosty se na většině 
území (nejen městské lesy) nestihly 
včas zpracovat a to vedlo k přemnožení 
lýkožrouta smrkového a lesklého. Jejich 
úspěšné rojení zasáhlo mladé i staré 
porosty smrku. 

Jak proti kůrovci bojujete. Já jsem 
zastáncem vytěžení a nepone-
chání nemocné přírody, aby si sama 
pomohla. 
Mám stejný názor. Jsem pro vytěžení 
zasažených porostů. V letošní zimě 

jsme použili i harvestorové techno-
logie, které umožnily zasažené dřevo 
rychleji a efektivněji vytěžit. Jiná cesta 
není, pokud chceme mít zdravý les. 
Druhová skladba lesa je 52% smrk, 
borovice 20%, podíl listnatých stromů 
dub 9%, buk 4% a další listnaté stromy 
olše, jasan, lípa. Proto se snažíme tento 
poměr změnit. Jenom letos zasadíme 
cca 50 tisíc stromků. Kůrovec, zejména 
lýkožrout lesklý, napadl i mladé porosty 
smrku ve věku od 20–50 let. Loňské 
sucho a škůdci extrémně poznamenali 
i výsadbu z předešlých pěti let. Takže 
znovu vylepšujeme dotčené plochy. 
Náklady jsou statisícové, jenom za saze-
nice a jejich výsadbu. 

Patříte pod Technické služby a ty 
zaměstnávají i pracovníky, kteří 
jsou dlouhodobě bez práce nebo ji 
nemohou kvůli svému věku sehnat. 
Zaměstnáváte i je? 
Práci v lese nemůže dělat každý. 
Většinou oslovujeme firmy, které se 
zabývají lesnickou činností. Musí mít 
dobré reference a také cenu. Práce v lese 
je specifická. Nemůžeme zaměstnat 
někoho, kdo nemá potřebné zkušenosti, 
může se stát, že poseká nejen trávu, ale 
i sazenice. Potom je veškerá práce a s ní 
spojené náklady o ničem. Oslovené 
firmy zaměstnávají i pracovníky OSVČ 
na živnostenský list z okolí, pokud se 
osvědčili. Experimenty si ale nemůžeme 
dovolit, na lesnické činnosti jsou vyna-
loženy už tak nemalé náklady. 

Co mají z místních lesů občané 
Horažďovic a okolí? Mohou si 
koupit dřevo nebo si ho vytěžit? 
Ano. Tuto možnost mají. Zájemci 
o samovýrobu se domluví se mnou, 
já jim v lese označím stromy a oni si 

je vytěží. Většinou to jsou stromy do 
15 cm v průměru z oblastí, kde probíhá 
úklid lesa. 

To jsou ale klacíky tak na zátop
Ano. Bohužel, u větších průměrů je pro 
město výhodnější prodat dřevo zpra-
covateli za podstatně výhodnější ceny. 
Můžete si koupit palivové dřevo větší, 
řezané na délku dvou metrů, v lese 
na skládce. Cena za prostorový metr 
je 575,- Kč s DPH. Většinou se jedná 
o smrk s vadami, jako je měkká hniloba 
apod. Prodej paliva si lze dohodnout na 
Technických službách. 

Jak jsem pochopil, les je „běh“ na 
dlouhou tratˇ
Lesnictví není zemědělství. Když jste 
dobrý zemědělec se základním záze-
mím, tak budete mít zisk po roce. 
Lesnictví je dlouhodobý proces. Ani 
jedna lesnická generace není schopná 
sklidit to, co zasela. Je to otázka mini-
málně 80 let. V současné době jsou 
náklady, hlavně na pěstební činnost, 
větší, než je příjem z vytěženého dřeva. 
Cílem mé práce je vypěstovat produkce 
schopný les pro budoucí generace.

Celý rozhovor si můžete poslechnout na 
FCB stránkách města https://www.face-
book.com/horazdovice/?fref=ts

Popovídal si a natočil Jiří Šobr – ext. 
redaktor ČRo

Tomáš Němec – hlavní revírník  
města Horažďovice
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Městská policie Horažďovice  
a městský kamerový dohlížecí systém 
Člověk už od nepaměti pociťuje svoje bezpečí jako jednu ze základních životních 
potřeb. Tuto skutečnost potvrzuje i tzv. Maslovova pyramida lidských potřeb, kde bez-
pečnost je zařazená jako druhá v pořadí hned po fyziologických potřebách.
Je potřebné si uvědomit, že bezpečnost není přirozená vlastnost prostředí, ve kterém se 
člověk pohybuje a které všeobecně označuje jako prostředí bezpečné. Naplnění potřeby 
bezpečí je možné charakterizovat jako souhrn odpovědí na primární otázky co chránit 
a před čím a sekundární jako kdo, jak, s čím, za jakou cenu apod.
Neboť jedním z účinných způsobů prevence kriminality již v minulosti byla, je a nadále 
i bude dohlížecí činnost policie v oblasti bezpečnosti a veřejného pořádku, tak byl v září 
roku 2013 zahájen provoz městského kamerového dohlížecího systému Horažďovice 
(dále jen MKDS). MKDS byl realizován v rámci projektu Plzeňský kraj – Bezpečný kraj 
a v současnosti jej tvoří sedm kamerových bodů. Součástí MKDS jsou dvě dispečerská 
a vyhodnocovací pracoviště – jedno na služebně Městské policie Horažďovice a druhé 
na služebně Obvodního oddělení PČR, kdy obě tato pracoviště mohou získané údaje 
zpracovávat a vyhodnocovat samostatně, nezávisle na sobě.
Obsluha MKDS může při zjištění jakéhokoli protiprávního jednání na toto ihned rea-
govat a prostřednictvím hlídek v terénu věc vyřešit přímo na místě. Dvacet čtyři hodin 
denně je pořizován záznam, který bývá využit při řešení přestupků či trestných činů. 
Záznamy se archivují zhruba po dobu jednoho měsíce. MKDS hraje dnes důležitou 
roli při plnění úkolů městské policie. Jistě, panují rozdílné názory a náhledy, ale prostě 
v současné době již kamerové systémy v obcích mají své nezaměnitelné místo, a to jak 
svým preventivním působením na jednotlivých místech, tak i aktivním monitoringem 
obsluhy MKDS. Ve městě byl MKDS vybudován za účelem zvýšení bezpečnosti a efek-
tivnějšího zajištění veřejného pořádku, MKDS umožňuje městské policii včas a mnohdy 
i s předstihem reagovat na změnu bezpečnostní situace ve sledované lokalitě, na naru-
šení veřejného pořádku či na aktuální dopravní situaci.
Nasazení kamerového systému v lokalitě města přináší především tuto řadu pozitivních efektů:
 Viditelné umístění je výrazný psychologický efekt – stimulace na chování 
 osob, značným pomocníkem v oblasti prevence kriminality.
 Umožnění neprodlené reakce na narušení bezpečnosti a veřejného pořádku.
 Případná koordinace složek IZS.
 Dokumentace situace, a to nejen závadového jednání, ale i případného 
 zákroku a řešení situace, zajišťování důkazních materiálů.
 Šetří síly a prostředky policie (města).
 Napomáhání vytvoření pocitu bezpečí občanů.
 Napomáhání zvýšení bezpečnosti majetku občanů a města.
Všechny kamery MKDS monitorují pouze veřejná prostranství na území města 
Horažďovice, dle zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, kdy všechny osobní údaje tímto 
systémem získané jsou zpracovávány v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně 
osobních údajů. Svým fungováním od svého spuštění v roce 2013 do současnosti přispěl 
MKDS velkou měrou ke zjištění a objasnění jak přestupkové, tak i trestné činnosti.
V současnosti lze konstatovat že MKDS je využit následovně:
 50 % – preventivní působení
 20 % – aktivní monitoring
 20 % – zpětné vyhodnocení záznamů
 10 % – kontrola vlastní práce strážníků, dohled nad jejich bezpečností.
Prostřednictvím tohoto systému byli v minulém období odhaleni mnozí pachatelé vlou-
pání a krádeží nebo pachatelé znečišťování veřejného prostranství, vandalství či jiného 
protiprávního jednání.
V současné době město Horažďovice podalo žádost o dotaci na Plzeňský kraj s tím, že 
ke stávajícím kamerám se připojí další kamery v závislosti na výši dotace neboli výši 
financování z Plzeňského kraje v rámci programu Bezpečný kraj.

 
Bezpečnost, OUI a krizové řízení, MěÚ Horažďovice 
Městská policie Horažďovice

Z radnice

Rada města Horažďovice  
30. 3. 2016

schvaluje výzvu k podání nabídky veřejné 
zakázky malého rozsahu na vypracování pro-
jektové dokumentace a provedení související 
inženýrské činnosti stavby „Horažďovice-
Předměstí – bezpečnost pro chodce a cyklisty“ 

schvaluje krátkodobý pronájem na dobu 
29 dnů nebytových prostor Šumavská 
938, Horažďovice (smuteční síň) s p. č. st. 
1239 společnosti Technické služby města 
Blatné s. r. o., tř. T. G. Masaryka 322, 
Blatná za účelem zajištění služeb spojených 
s pohřebnictvím 

schvaluje hlavní inventarizační komisi pro 
kalendářní rok 2016 ve složení předseda Dana 
Havránková, členové Ing. Hana Kalná, Alena 
Čáňová a 16 dílčích inventarizačních komisí 

v záležitosti studií proveditelnosti zařazených 
do realizace projektu efektivní veřejné správy: 
schvaluje zpracování studie proveditelnosti 
pro obnovu a využití kina  
schvaluje zpracování studie proveditelnosti 
pro obnovu a využití Sokolovny  
schvaluje zpracování studie proveditelnosti 
pro sportovní areál na Lipkách

souhlasí s umístěním sídla Tělovýchovné jed-
noty Sokol Veřechov, z.s. na adrese Veřechov 
5, st.p.č. 23 v k.ú. Veřechov a se zápisem sídla 
spolku do spolkového rejstříku 

schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje na výkon 
regionálních funkcí knihovnických a infor-
mačních služeb mezi městem Horažďovice 
a Plzeňským krajem  
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VÝZVA 
NEJLEPŠÍ KUCHAŘ SLAVNOSTÍ KAŠE 2016 (25. 6. 2016)
Hledáme týmy do soutěže o nejlepšího kuchaře.
Vařit budete na místě svoji nejoblíbenější kaši.
Poskytneme vám dřevěný stánek a přípojku el. energie.
Proplatíme suroviny, obdržíte finanční odměnu a ceny dle pořadí v soutěži.
Přihlaste se prosím do 26. května na chalupna@muhorazdovice.cz.
Bližší info na chalupna@muhorazdovice.cz, tel.: 371 430 557.

Změna v harmonogramu svozu popelnic 
Vážení občané, oznamujeme vám, že s platností od 1. 5. 2016 dochází z provoz-
ních důvodů u svozové společnosti ke změně v harmonogramu svozu směsného 
komunálního odpadu. Změna se týká části města Babín a Komušín. Svoz směsného 
komunálního odpadu se přesouvá z pondělí na středu.
Žádáme občany dotčených částí města, aby popelnice ke středečnímu vývozu připravo-
vali v úterý večer, popřípadě brzo ráno ve středu.
Děkujeme za pochopení a doufáme, že změna přinese minimum komplikací.

 
Ing. Anna Vachušková, odbor životního prostředí

 

Rada města Horažďovice  
11. 4. 2016

schvaluje záměr odprodeje podchodů 
a teplovodních kanálů včetně technolo-
gie výměníkové stanice v budově čp. 372, na 
základě uzavřené smlouvy o nájmu podchodů, 
teplovodních kanálů a o zajištění provozu 
a údržby, společnosti Lyckeby Amylex, a. s., 
Strakonická 946, Horažďovice 

schvaluje poskytnutí bezplatné propa-
gace koncertu Šumava na nohou (konaného 
dne 9. 7. 2016 v KD Cihelna ve Vimperku) 
v měsíčníku Horažďovický obzor a hlášení 
v městském rozhlase

schvaluje výběr nejvýhodnější nabídky 
na nákup osobního automobilu Peugeot 
PARTNER TEPEE od dodavatele AUTO 
KALNÝ s. r. o., Čimice 77 pro organizační 
složku Technické služby za cenu 296 281 Kč 
bez DPH

na základě protokolu o výběrovém řízení 
schvaluje pronájem části nebytových pro-
stor v prvním nadzemním podlaží Mírové 
náměstí 4, Horažďovice o výměře 86,07 m2 
panu Mahdi Sayyad Haghshomarovi, Sušice 
za účelem provozování rychlého občerstvení 
s platností od 1. 5.2016 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné ve 
výši 960 Kč/m2/rok – provozovna, kuchyně, 
sociální zařízení, 750 Kč/m2/rok  

v záležitosti žádosti Komunity pro duchovní 
rozvoj, o. p. s., Čkyně 197 neschvaluje finanční 
příspěvek na podporu akce „Lesy českého státu“ 

schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby 
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí 
v Horažďovicích – etapa I.“ zadávané dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, 
v platném znění v otevřeném řízení a jmenuje 
členy a náhradníky členů hodnotící komise

v záležitosti jednání RM schvaluje termíny 
jednání RM:  
9. 5.2016   ve 14.00 hod. 
23. 5.2016  ve 14.00 hod. 
 6. 6.2016  ve 14.00 hod. 
27. 6.2016  ve 14.00 hod.  
 
Výběr bodů z jednání rady města. Kompletní 
usnesení z jednání rady města je zveřejněno na  
www.muhorazdovice.cz.
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Kultura

Můj příběh: 9,58

Děti z 5. a 6. tříd ZŠ Komenského si užily 
netradiční představení z cyklu LiStOVáNí: 
Můj příběh: 9,58. Lukáš Hejlík a Alan 
Novotný zabrousili do sportovní literatury 
a životopisu a pracovali s knihou o známém 
sportovci Usainu Boltovi. Děti i dospělí se 
po celé představení skvěle bavili. Na závěr 
proběhla malá autogramiáda a oba herci 
ochotně s dětmi zapózovali na společných 
fotografiích. 

Pohádky do postýlky aneb Skřítkosnění

V prvním dubnovém týdnu spěchaly děti z místních mateřských škol po obědě rychle do 
postýlek. Čekalo na ně totiž čtení pohádkových babiček z knihy Markéty Vydrové Můj 
skřítek Šalvěj. Děti a babičky se na setkání každý den moc těšily. Setkají se společně ještě 
18. května při show Markéty Vydrové a Daniela Vydry.

 
Eva Marešová
Foto: Petra Tomešová
Obě akce byly uspořádány v rámci projektu „Děti a čtení“ za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR.

Zásobujte se knihami! 

Městská knihovna Horažďovice oznamuje 
všem čtenářům, že z důvodu revize kni-
hovního fondu a pokládky koberce bude 
v době od 4. 7. do 23. 8. UZAVŘENA!
Věříme, že pro některé z našich čtenářů 
se bude jednat o velmi dlouhou dobu, 
kterou si bez knihy nedovedou představit. 
Takovým jedincům nezbývá než dopo-
ručit, aby si před uzavřením knihovny 
pořídili větší zásoby duševní potravy. 
Výpůjčky budou automaticky prodlou-
ženy do konce prázdnin.
Uzavírka se pro vás stane snesitelnější 
a revize fondu pro nás nepatrně snadnější.

 
Za MěK Horažďovice Petra Tomešová 

Městská knihovna Horažďovice

Ševčíkovy hudební večery 
Klarinetista Karel Dohnal a trio členů České filharmonie

pátek 20. 5. 2016 v 19.00 hodin, hotel Prácheň

Po úspěšném zahajovacím koncertu 
nabízí další z Ševčíkových hudebních 
večerů málo slýchané obsazení: sólový 
klarinet je v přitažlivém programu propo-
jen s triem smyčcových nástrojů – Karel 
Dohnal, první klarinetista BBC Symphony 
Orchestra London 2009/2010, a trio hráčů 
České filharmonie: Magdalena Mašlaňová 
– housle, Pavel Ciprys – viola, Ivan Vokáč 
– violoncello. V programu se objeví skladby 
pozdního baroka (K. Stamic, B. Crusell) 
i kompozice moderní (G. Connesson, 
R. Kókkai). Nezapomeňte přijít.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč (pro 
děti nad 10 let, studenty, důchodce a rodiče 
na rodičovské dovolené), děti do 10 let 
zdarma, rezervace vstupenek: 603 229 559. 

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

Koncerty podpořil Plzeňský kraj 
www.turisturaj.cz

KNIHOVNA bude  
z provozních důvodů 

UZAVŘENA  
4. 7.–23. 8. 2016
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Dvě letošní jarní vyjížďky nás zavedou do míst, kde se kdysi těžilo zlato.
První vyjížďka bude v sobotu 14. května 2016, přičemž sraz máme v 9 hodin u nádraží 
v Horažďovicích. Vydáme se po stopách těžby zlata do Zlatých hor u Kocelovic. Pojedeme přes 
Předměstí na Hlupín, Mečichov, Katovsko, Bratronice a Jindřichovice do Blatné. Zde si zajdeme na 
oběd, případně můžeme obědvat později ve Lnářích. Z Blatné pojedeme přes Hajany a Kocelovice 
k rybníku Hubenovu. Zde se seznámíme s historií zdejší těžby zlata a odvážlivci budou moci pro-
zkoumat přístupovou štolu k šachtě „Hory“.
Vracet se budeme přes Řiště, Zahorčice, Lnáře, Hradiště, Bezděkov, Slatinu, Svéradice a Babín. 
Trasa měří do 60 km, je kopcovitější, ale nic, co by se nedalo zvládnout. Většinou pojedeme po 
asfaltu. Vhodné je trekové, horské nebo i silniční kolo. Zájemci o prohlídku podzemí musí mít 
přilbu (postačí cyklistická), čelovku, pracovní rukavice, pevnou obuv a vhodný bude i starší šusťá-
kový oblek (především kalhoty), který se může umazat. Návrat bude v odpoledních hodinách.
Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu a především chování v silničním provozu si každý „účast-
ník zájezdu“ zodpovídá sám! V případě špatného počasí bude výlet odložen.
Bližší info u Aleše Červeného, tel. 732 236 983, e-mail: cerveny@muzeumhd.cz, 
www. muzeumhd.cz, facebook muzea.

 
Za Městské muzeum Horažďovice Aleš Červený

V rámci probíhajících archeologických 
prací na horažďovickém náměstí byla 
při demontáži pomníku obětí světových 
válek nalezena v jeho základech olověná 
schránka. Následně byla přenesena do 
městského muzea, kde došlo za účasti 
starosty a místostarostky města k jejímu 
otevření.
Dle očekávání obsahovala zajímavé his-
torické dokumenty a předměty. Kromě 
dobového tisku ze soboty 25. 10. 1947 
– Pravda, Nový den, Lidová demokracie, 
Svobodné slovo a Šumavský hraničář – v ní 
byl uložen i ručně psaný pamětní spis na 
volných listech. Tento cenný dokument nás 
seznamuje se jmény umučených a poprave-
ných v době druhé světové války a se jmény 
jejich pozůstalých. Ve výčtu jsou jména 
obětí holocaustu z regionu, členů Svazu 

osvobozených politických vězňů, a v nepo-
slední řadě i horažďovických legionářů.
Součástí souboru dokumentů byly i čtyři 
odběrní poukazy na jeden pár vycházkové 
obuvi s koženou podešví pro ženy, jeden 
odběrní poukaz na pracovní obuv, šatenka 
pro muže od dokončeného patnáctého roku 
věku a dvě šatenky pro ženy od dokonče-
ného patnáctého roku věku.
Schránka obsahovala i dobovou bankovku 
v hodnotě pěti korun československých 
a osm mincí. Dvě z nich jsou natolik degra-
dovány, že jejich hodnotu nelze s jistotou 
určit. Dále byly nalezeny mince v hodnotě 
jedné koruny z roku 1942, dva padesátiha-
léře z roku 1938 a 1947, dvacetihaléř z roku 
1938 a desetihaléř z r. 1934. Jistou perličkou 
je jeden říšský pffenik z roku 1937.
Památné uložení dobových dokumentů 

není nic neobvyklého. Můžeme se již nyní 
zamyslet nad obsahem svědectví naší doby, 
které bychom mohli obdobně zanechat 
dalším generacím pod nově přemístě-
ným památníkem obětem obou světových 
válek. Za muzeum by měla schrána obsa-
hovat kompletní soubor mincí, stravenka, 
dobový tisk (za region Klatovský deník 
a Horažďovický obzor, za celostátní perio-
dika Mladá Fronta, Lidové noviny), DVD 
s daty o webech města a jeho organizačních 
složkách atd.
Obsah schrány bude krátkodobě vysta-
ven u příležitosti zahájení hlavní sezóny 
v muzeu, tj. od pátku 3. 6. 2016, 18 hodin.

 
Za muzeum Mgr. Roman Vaněk 
a Mgr. Iva Košatková

Městské muzeum Horažďovice
Krajina jako ementál aneb cyklotoulky hornickou krajinou jihozápadních Čech s Alešem Červeným

Obsah památné schránky z pod pomníku obětí světových válek v Horažďovicích 
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V sobotu 16. 4. 2016 se uskutečnil na hřišti 
na Lipkách fotbalový turnaj pro ročníky 
2009 a mladší. Tento turnaj pod názvem 
„O pohár města Horažďovice“ byl vůbec 
první, který jsme zde pro tuto věko-
vou kategorii pořádali, a přáli bychom 
si, aby se z toho stala každoroční tradice. 
Lze říci, že se jednalo o turnaj na kraj-
ské úrovni, protože se turnaje zúčastnila 
mužstva z 6 okresů a 2 krajů. Turnaje se 
zúčastnily tyto týmy: TJ Jiskra Domažlice, 
FK Kohouti Rokycany, TJ Hradiště, 
FK Junior Strakonice, SK Petřín Plzeň, 
TJ Košutka Plzeň, TJ Sokol Plzeň–Letná 
a domácí FK Horažďovice. Všechny 
týmy podaly velmi pěkné výkony a jako 
odměnu za předvedenou hru obdržely 
děti medaile a mnoho jiných věcných cen. 
Tímto bychom rádi poděkovali partne-
rům turnaje: městu Horažďovice, dále 
firmě Holzindustrie Chanovice, Kotiš, 
s. r. o., Plamet, s. r. o., Otavské strojírny, 

a. s., Teraso Horažďovice, s. r. o., Atrium, 
s. r. o., Babka – reklamní agentura Klatovy, 
Potraviny Pavel Mandák a obci Chanovice. 
Jak již bylo výše uvedeno, turnaje se 
zúčastnilo 8 týmů, které se mezi sebou 
utkaly každý s každým. Turnaj nabídl 
mnoho zajímavých zápasů, kde bylo 
k vidění mnoho pěkných individuálních 
výkonů. Hlavně zde byla patrná radost 
dětí ze hry, a to je na tom to nejpodstat-
nější. Na tomto turnaji dominovaly děti 
z TJ Sokol Plzeň-Letná, které vyhrály 
všechna svá utkání a po zásluze na tur-
naji zvítězily. Na druhém místě se umístily 
děti z Domažlic a na pěkném třetím místě 
domácí FK Horažďovice. Týmy na prvním 
až třetím místě navíc k již zmiňovaným 
medailím dostaly ještě krásné poháry za 
umístění. 
Dá se jistě říci, že se jednalo o velmi 
povedené sportovní odpoledne, které 
nabídlo hodně fotbalové zábavy. Věříme, 

že se dětem u nás v Horažďovicích líbilo 
a budou se k nám rádi v budoucnu vracet.
Dále bychom vám rádi oznámili, že je stále 
možné se přihlásit do fotbalové školičky. 
V současné době hledáme chlapce a dívky 
narozené v roce 2009 až 2011. Pokud 
máte doma malého fotbalistu či fotbalis-
tku, přijďte na některý z našich tréninků 
a nezávazně si s námi zatrénujte.
Pokud chcete své dítě do fotbalové školičky 
přihlásit, zavolejte nebo napište na níže 
uvedený kontakt:
Trenér: Josef Korbel, tel.: 602 125 271, 
e-mail: korbel.p@seznam.cz
Tréninky duben až červen:
PO 16.30–18.00 hřiště na Lipkách
ST 16.30–18.00 hřiště za bazénem

http://www.fkhd.cz/index.php?part=skolicka
www.facebook.com/fkhdminipripravka

O pohár města Horažďovice

Zleva: Vojtěch Ladman, Jakub Lávička, Jakub Vacík, Dora Šůsová, Vladimír Šlechta, Ondřej Korbel, Antonín Věchtík

Sport
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V rámci letošního „Odemykání zahrady“ 
jsme rodičům a přátelům křesťanské 
mateřinky představili projekt PROMĚNY 
ZAHRADY. Ještě jednou bychom rády 
poděkovaly všem zúčastněným za pomoc 
a návrhy proměn zahrady. Zvláště pak 
panu Mgr. Ledvinovi, který nám pomohl 
s definitivní verzí projektu.
Rovněž děkujeme Městské knihovně 
Horažďovice za pokračování akce „Babičky 
čtou dětem“. Tentokráte to byla kniha 
Markéty Vydrové – Můj skřítek Šalvěj.
Asi tak před rokem vznikla během jedné 
odpolední kávy myšlenka uskutečnit školku 
v přírodě pro naše předškoláky. A co si 
jednou usmyslíme, to se snažíme dotáhnout 
do úspěšného konce. Jednoho krásného 
dubnového odpoledne jsme se na naši 

vysněnou školku v přírodě vydali. Jak to 
všechno dopadlo? To už nechám na vyjád-
ření dětí a maminek:
Je 15.30, úterý 12. 4. 2016 a na horažďovic-
kém nádraží je neobvykle rušno. Nástupiště 
zaplnili rodiče dychtivě očekávající příjezd 
svých ratolestí z jejich první školy v pří-
rodě. Díky Josefu Chalupnému, jehož děti 
brzy začaly oslovovat Pepíno, měly připra-
veno nejen příjemné ubytování v penzionu 
Jiřičná u Sušice, ale hlavně skvělý pro-
gram pod širým nebem a pod korunami 
lesních stromů od neděle do úterý. Vláček 
už je tady a ze dveří vyskakují rozzáření 
lesní skřítkové „Ahoj mami, podívej, mám 
medaili a v batohu mám malého skřítka….“. 
„Počkej mami, já musím najít ještě Pepína 
a zeptat se ho, jestli můžu jíst i ty mravence 

u nás na zahradě!“… „ A Pepík mi vyře-
zal nůž a někomu vařečku...“ „A taky nám 
uvařil polívku v kotlíku na ohni.“… „Stavěli 
jsme domečky pro skřítky a nejlepší bylo 
hledání pokladu!“ Jsme rádi, že naše Eliška 
jako předškolačka mohla absolvovat se 
školkou tuto skvělou akci. Jsme vděční 
všem organizátorům a přejeme i dalším 
ročníkům „Duhové“ školy v přírodě zdar 
a úspěch jako měl ten letošní. (Rodiče Alena 
a Vladimír Ledvinovi)
Takže máme jasno – příští rok jedeme zas:o)).
(Příspěvky byly kráceny, plné znění bude zve-
řejněno na webových stránkách školy http://
www.mskrestanska-horazdovice.cz/)

 
Lucie Listopadová, třída Oveček

Jaro už je v plném proudu a příroda spo-
lečně se sluníčkem připravují nám všem 
nevšední podívanou. Na každodenních 
vycházkách děti žasnou nad jarními změ-
nami na zahrádkách, v parku, na louce 
a všude okolo sebe objevují nové rostliny 
i živočichy, které se snaží poznat a pojmeno-
vat. Nevšední zážitky ovšem nečerpáme jen 
z přírody, využíváme vhodných aktuálních 
nabídek i z ostatních oblastí. Předškoláci 
pokračují ve svém předplaveckém výcviku 
v horažďovickém bazénu, připravují se na 
návštěvu svých starších kamarádů v ZUŠ. 
Všichni společně se radujeme z návštěv nej-
různějších kulturních představení v MŠ 
i mimo ni. A protože radost se učíme nejen 
přijímat, ale také rozdávat, naši zpěváčci 
v pěveckém souboru Sluníčko se o ni rádi 

podělí ve svém vystoupení a přání mamin-
kám k svátku v domě s pečovatelskou 
službou 3. května v 10.00 hodin a v kultur-
ním domě, kam vás všechny srdečně zveme, 
5. května v 16.30 hodin. U nás Na Paloučku 
nezahálíme, myslíme i na pohyb a zdraví, 
a tak už doma připravujeme své koloběžky 
a odrážedla. Ve spolupráci s BESIPEM jsme 
pro děti připravili dopravně bezpečnostní 
akci, kde si děti na vlastní kůži vyzkoušejí, 
jak důležité je znát a dodržovat dopravní 
značky, předpisy, být pozorný a ohleduplný 
ke svým kamarádům. K našemu zdraví 
jistě patří i zdravé oči. Rodiče mají možnost 
nechat svému dítěti ve známém prostředí 
MŠ provést odborné preventivní screenin-
gové vyšetření zraku pro včasné odhalení 
případné oční vady. Na konci měsíce 

Školy

Duhové postřehy 

Květen v MŠ Na Paloučku
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Základní škola Komenského

Kvítek přivezl stříbro Usain Bolt

Byli jsme na přednášce o Usainově knize 
9:58. Kniha byla velmi zajímavá, četli 
nám ji dva známí herci Lukáš Hejlík 
a Alan Novotný. Celé dění se odehrá-
valo v sále muzea v Horažďovicích. Oba 
dva herci byli velice kreativní, nejen že 
knihu četli, ale také ji interpretovali. 
A víte, kdo je to Usain Bolt? Je to nej-
rychlejší sprintér na světě. Uběhl 100 m 
za neuvěřitelný čas 9:58. Tak se také jme-
nuje kniha, kterou nám herci přednášeli. 
Ale i vy můžete být někým jako je Usain 
Bolt. Avšak nemusíte být zrovna profe-
sionálním běžcem, můžete se věnovat 
i jinému sportu. 
Věříme, že i vy dosáhnete svého vysně-
ného cíle.

 
S pozdravem 5. B 
(Zuzana Králová, Eliška Nádeníková, 
Vendula Panušková, Lukáš Říha)

Jako v několika předešlých letech se 
dětský pěvecký sbor při ZŠ Horažďovice, 
Komenského ul. Kvítek zúčastnil v dubnu 
Krajské soutěžní přehlídky dětských pěvec-
kých sborů v Rokycanech. Po loňském zlatu 
vybojoval Kvítek krásné druhé místo. Ve 
své kategorii měl pět soupeřů z různých 
škol Plzeňského kraje a 45 našich zpěváků 
a muzikantů z 5.–9. tříd odvedlo skvělý 
výkon. Všem bychom chtěly tímto podě-
kovat za poctivou přípravu a maximální 
nasazení při soutěži. Není vždy jednoduché, 
hlavně pro ty nejmenší, skloubit vše dohro-
mady – správně intonovat, ladit s ostatními 
hlasy, nezapomenout slova, řádně vyslo-
vovat, správně stát, soustředit se na pohyb 
v některých skladbách a ještě se hezky 
usmívat. Nesmíme zapomenout ani na naše 
instrumentalisty, kteří vystoupení Kvítku 
obohatili tak, že za svůj výkon obdrželi 
zvláštní cenu poroty za nejlepší instrumen-
tální doprovod v soutěži. Zároveň bychom 
rády poděkovaly paní učitelce Radce 

Panuškové, která nás již poněkolikáté skvěle 
doprovodila na klavír a je nedílnou sou-
částí našeho sboru. Moc se těšíme na další 
spolupráci. 
 Zvláštní poděkování patří našim „deváťá-
kům“, kteří tvoří více než třetinu zpěváků 
a navštěvují pěvecký sbor již od první třídy, 
nejdříve Poupata a od 5. třídy Kvítek. Jsou 
vzorem pro mladší kamarády a motivují je 
k lepšímu pěveckému výkonu. To se zúro-
čilo právě na letošní soutěžní přehlídce. 
Nejen soutěžní repertoár, ale i něco navíc, 
si přijďte v červnu poslechnout na náš letní 
koncert, kde spolu s Kvítkem vystoupí 
i druhý pěvecký sbor Poupata. 
Jednotlivá soutěžní vystoupení pěveckých 
sborů v Rokycanech byla zaznamenána a je 
možné je zhlédnout na youtube (Krajská 
přehlídka dětských pěveckých sborů 
Rokycany 2016). 

 
Dagmar Kovačová, Dana Slepičková

května si užijeme společně s kamarády v ZŠ 
Komenského oslavu MDD.
 Za všechny třídy MŠ si dovoluji poděkovat 
pohádkovým babičkám za týdenní poutavé 
čtení a příjemně prožité chvilky nad knihou 
Můj skřítek Šalvěj. Všechny pohádkové 
babičky rádi přivítáme znovu na besedě 
s autorkou knihy M. Vydrovou. A pak už 
se budeme těšit na blížící se školní výlet do 
Velhartic. 

 
Eva Málková, MŠ Na Paloučku

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

 Po, St,  Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
 Út, Èt 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
   3. TÝDEN V KVÌTNU
  16. 5. - 20. 5. 2016
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Dům dětí a mládeže informuje

Základní škola Blatenská
Jaro ve školní družině

Tradicí naší školní družiny je vítání 
jara formou kulturních vystoupení. 
S pásmem jarních písniček, básniček, říka-
del a jednou pohádkou jsme uspořádali tři 
veřejná vystoupení. 
Potěšili jsme pacienty a bývalé pracovníky 
v nemocnici i klienty v penzionu. 
Krásně jsme si užili společné odpoledne 
s našimi nejmilejšími. Po kulturním pro-
gramu následovala pracovní dílna. Děti 
tvořily společně se svými rodiči nebo 
prarodiči, práce šla všem pěkně od ruky. 
Výsledkem bylo celé hejno pestrých loutek 
– „ptáků pochoďáků“. 
Každý si domů odnášel i hezký pocit 
z pěkně prožitého dne. 
Fotografie z akce si můžete prohlédnout na 
webu naší školy. 

 
 Za vychovatelky ŠD 
Radka Benešová Šperlíková

V polovině dubna jsme v PROUDu 
úspěšně zakončili projekt finančně 
podpořený Česko-německým fondem 
budoucnosti s názvem Energie bez 
hranic. Díky mezinárodnímu charakteru 
projektu se v PROUDu nad společ-
nou debatou nejen o jaderné energetice 
v ČR i v Německu setkali čeští a němečtí 
žáci z regionu (ZŠ Plánická Klatovy 
a Konrad-Adenauer-Schule Roding, 
ZŠ Chanovice a Realschule Grafenau, 
či ZŠ Lerchova Sušice a Mittelschule 
Zwiesel). Dále proběhlo setkání zástupců 
z řad české i německé veřejnosti, kteří 
aktivně vystupují proti výstavbě úloži-
ště jaderného odpadu v blízkosti svých 
domovů. Tímto bychom rádi poděko-
vali všem pedagogům, kteří se se svými 
žáky účastnili mezinárodních poby-
tových kurzů, účastníkům exkurzí do 
německého Thurmansbangu i českých 
Chanovic a lidem, kteří malým i velkým 
účastníkům umožnili načerpat a sdílet 
nové informace. Dík patří jmenovitě 
chanovickému starostovi P. Kláskovi za 
milou společnost a aktuální informace 
o dění na lokalitě Březový potok, panu 
D. Stráskému za přednášku o trendech 
české jaderné energetiky, ale také všem 
lektorům a provozním zaměstnancům 
DDM Horažďovice, kteří se posta-
rali o hladký průběh celého projektu. 

Problematice energií se budeme prostřed-
nictvím pobytových kurzů či akcí pro 
veřejnost věnovat i nadále.
V dubnu proběhly pod hlavičkou DDM 
dvě oslavy Dne Země, který je každo-
ročně slaven po celém světě 22. dubna. 
Na naše poměry obří výukový program 
jsme realizovali pro žáky horažďovické 
ZŠ Blatenská, o den později, v sobotu 
23. 4., proběhl v přírodovědné stanici 
detektivně pojatý Den Země s názvem 
Kdo je Karel?
V květnu vás mimo jiné zveme na tra-
diční setkání s osobností, tentokrát 
nás 13. 5. zavede D. Zieglerová v rámci 
přednášky My, netopýři a tma do tajem-
ného života nočních letců (včetně živých 
ukázek). Dále se můžete těšit na poslední 
jarní prohlídku přírod. stanice (1. 5.) 
a poslední předprázdninovou výtvarnou 
dílnu (21. 5.). V sobotu 28. 5. proběhne 
okresní přebor leteckých modelářů na 
louce nedaleko Týnce a ve středu 1. 6. 
zveme všechny děti, rodiče a naše příz-
nivce na slavnostní zakončení šk. roku, 
které proběhne od 17.00 na zámku.
Stále nabízíme několik volných míst na 
táborech pobytových i příměstských (srp-
nové turnusy), více na www.ddm-hd.cz.

 
Tomáš Pollak

#KDOJSME?
#DESIGNHD

VERNISÁŽ    

ZÁMEK CHANOVICE 

16.00   6. 5. 2016 

VÝSTAVA PRACÍ 

STUDENTŮ SŠ HORAŽĎOVICE      

OBOR GRAFICKÝ DESIGN 

6. 5 — 26. 6. 2016

 

Mezinárodní exkurze na lokalitu Březový potok
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Základní 
umělecká škola
Po krátké odmlce opět přináším novinky 
z naší ZUŠky. Čekají nás poslední dva 
měsíce školního roku, ale v nich budou 
mít žáci velmi napilno. V měsíci květnu 
k nám do školy zavítají předškoláci 
z obou horažďovických školek, kde se 
seznámí se všemi třemi obory vyučova-
nými na škole. 
V pondělí 16. května se v kultur-
ním domě bude od 15.30 hodin konat 
tradiční přehlídka žáků literárně-dra-
matického oboru „Dramaťácká sklizeň“. 
Další akcí žáků LDO bude účast na pře-
hlídce dětského divadla „Strakáček“ ve 
Strakonicích v úterý 31. května. 
Absolventy hudebního oboru čekají 
jejich slavnostní koncerty ve dnech 
25. a 26. května. Oba koncerty se budou 
konat ve velkém sále Městského muzea 
Horažďovice od 16.00 hodin.
Vernisáž společné výstavy absolventů 
i mladších žáků výtvarného oboru se 
bude konat ve středu 1. června v 16.00 
hodin v hale DPS v Palackého ulici.
Talentové zkoušky pro všechny ucha-
zeče o studium se budou konat ve čtvrtek 
9. června od 15 do 17 hodin. Nabízíme 
studium ve třech oborech – hudebním, 
výtvarném a literárně-dramatickém. 
V hudebním oboru nabízíme možnost 
studovat hru na tyto nástroje: klavír, 
elektronické klávesové nástroje, housle, 
violu, violoncello, kytaru, f létnu zobco-
vou i příčnou, klarinet, trubku, trombon, 
baskřídlovku, bicí. V případě zájmu 
můžeme nabídnout také výuku na elek-
trickou kytaru a saxofon.

 
Mgr. Martin Petrus

Spolky

Skautské středisko Prácheň 
Skauti, Drákula a jiné bytosti 

Již 21. ročníku Setkání skautů na Otavě, 
které naše středisko pořádá každý rok 
začátkem dubna, se přijelo zúčastnit opět 
více než 200 skautů a skautek z blízkého 
i vzdálenějšího okolí. 
Již legendární akce přinesla mnoho pře-
kvapení. V režii asi třiceti našich vedoucích 
se Horažďovice proměnily v město upírů. 
Všichni účastníci byli rozděleni do dvanácti 
skupin, jejichž úkolem bylo během pátečního 
večera zabít Drákulu. V rámci sobotního 
dopoledne pak obsadili Drákulovi následov-
níci hrad a úkolem skupinek bylo hrad dobýt 
zpět a převzít vládu. 
Cílem samozřejmě bylo být co nejúspěšnější 
v boji proti Drákulovi a dalším bytostem 
z podsvětí a získat co nejvíce bodů. Pro 
účastníky jsme připravili mnoho zajímavých 
disciplín a úkolů, mezi nimi například chůze 
po slack line nebo stloukání žebříků.
V odpoledním sobotním programu byl zařa-
zený indiánský fotbal jako společná, všemi 
skauty oblíbená hra. Následovalo tematické 
divadlo Dědictví rodu Kapompole v podání 
horažďovických vedoucích.
Na závěr celé akce se v sobotu večer usku-
tečnil slavnostní táborový oheň, kde také 
proběhlo vyhlášení a předání marcipá-
nových dortů s Drákulou prvním třem 
vítězným skupinám. 
Velké poděkování patří ZŠ Komenského 
a SŠ Horažďovice za poskytnutí prostor 
k ubytování návštěvníků, ale také hlavně 
organizátorům, bez kterých by akce vůbec 
nemohla proběhnout. 

Spolek rodáků a příznivců Horažďovic 
uspořádal pro své členy a i nejširší hora-
žďovickou veřejnost besedu s další 
zajímavou osobností. Tentokrát pozvání 
spolku 27. března 2016 přijal významný 
investigativní novinář, pan Josef 
Klíma. Besedy, již tradičně v hospodě 
„U Hlaváčků“, se zúčastnilo 60 občanů. 
Účastníci akce se dozvěděli zajímavosti 
nejen z Klímovy mediální práce, ale 
i z jeho civilního života. V závěru akce 

bylo možno zakoupit některou z knih 
pana Klímy, které i ochotně podepsal. 

 
Za Spolek rodáků a příznivců 
Horažďovic Mgr. Stanislav Jůda

Chůze po slack line aneb překonávání bažiny

 
Za středisko Prácheň Štěpánka Purschová

Investigativní novinář Josef Klíma v Horažďovicích
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Překvapení na Otavě
Cestování a poznávání jiných krajů není 
obohacující zážitek jen pro samotného ces-
tovatele, ale i pro jeho okolí. Horažďovice 
jsou hezké město, jen jak to říct, možná 
trošku usedlé ve své každodennosti. 
Inspirace, které jsme posbírali po všech 
našich cestách, se snažíme vnést i do našeho 
malého městečka. Překvapení na Otavě 
je projekt, o kterém jste už určitě slyšeli. 
Pomalu a postupně budujeme jakousi netra-
diční vodní galerii. Řeku Otavu od chaty 
děsu po jez u Svaté Anny budou zdobit nej-
různější díla, objekty, instalace a dekorace. 
Možná se objeví i zvonkohra či dřevěná 
socha. Podobu naší vodní galerie si utvářejí 
lidé sami – vlastní tvorbou přinášejí svůj 
um do veřejného prostoru našeho města 
a obohacují tím nejen sebe, ale hlavně své 
okolí. Chcete se také ještě připojit k utváření 
městského veřejného prostoru, chcete inspi-
rovat ostatní anebo prostě jen máte radost 
z tvorby? Ještě zbývá měsíc do slavnost-
ního otevření, takže neváhejte a přidejte 
se k nám. Můžete přispět vlastním dílem. 
Zároveň vás tímto zveme na slavnostní ote-
vření vodní galerie, které proběhne v sobotu 
28. 5. 2016. V 15.00 se sejdeme u chaty 
děsu a společně si sjedeme trasu vodní 
galerie. Můžete se těšit na komentovanou 
prohlídku, vodní bar, netradiční aktivity 
a večerní koncerty. 
BYLINKOVÁ ZAHRÁDKA – v parčíku 
u tenisových kurtů (bývalé dětské hřiště) 
vznikla v květnu komunitní bylinková 
zahrádka. Je zde pro všechny občany města, 
kteří se o ni chtějí starat a chtějí sklízet její 
plody – bylinky. Vysázeli jsme zde: mátu, 
meduňku, petržel, pažitku, tymián, saturejku, 
šalvěj, dobromysl, levanduli i slivoň okrasnou. 
Nechť je každému k užitku a radosti. 
Oprava studánky na Špičce. Víte o tom, že na 
špičce Ostrova je studánka? Překvapilo mě, 
kolik místních lidí o ní nemá ani zdání. Na 
druhou stranu se tomu ani nedivím. Stav, ve 
kterém se nachází, je žalostný. V rámci pro-
jektu Překvapení na Otavě jsme se rozhodly 
tuto studánku opravit. Na její novou podobu 
se můžete těšit již začátkem května. 
Moss art na zadní straně tribun na 
Lipkách. Plechová stěna Lipek nepatří mezi 
hezké věci v Horažďovicích. Po konzul-
taci s městským úřadem jsme se rozhodly, 
že toto místo zkrášlíme mechovým gra-
ffiti. Na vizuálních návrzích pracovala SŠ 
Horažďovice. Na našich facebookových 
stránkách se k návrhům můžete vyjádřit. 
https://www.facebook.com/
landartnarece/?ref=aymt_homepage_panel
www.landartnarece.cz

 
Markéta Mrázová a Mirka Nováčková

Několik pozvánek 
Milí přátelé sborového zpěvu,
v měsíci dubnu jsme se na zkouškách při-
pravovali na další vystoupení a v tom 
budeme pokračovat intenzivně i poslední 
den tohoto měsíce, kdy začíná naše pra-
videlné dvoudenní soustředění. Během 
soboty a neděle zpíváme zhruba 15 hodin 
a uděláme veliké množství práce. Dnes vás 
chci hlavně pozvat na dvě z akcí, na které 
se budeme takto pečlivě připravovat.
Hned týden po soustředění – 7. května – se 
bude konat 11. setkání sborů plzeňského 
a karlovarského kraje v Sušici. Obdobně 
jako před dvěma roky v Horažďovicích 
bude znít celé město zpěvem 11 sborů. 
Akce začne pro veřejnost v 10 hodin prů-
vodem od Sokolovny a společnými písněmi 
na náměstí. Po obědě bude série koncertů, 
která vyvrcholí opět společným vystou-
pením. Ve 13 hodin zazpívají sbory Orbis 
Pictus, KOZTlive.CZ a Carmina v Muzeu 
Šumavy. Ve 14 hodin vystoupí Paleta, 
Fontána a Kolegium na Andělíčku a od 

15 hodin můžete slyšet Cantate, Šumavan, 
Čerchovan a Svatobor ve Smetanově sále. 
Závěrem v 18.30 zazní Stabat Mater od 
Jakuba Jana Ryby v kostele sv. Václava. 
Další akcí, na kterou vás v předstihu 
chceme pozvat, je Noc kostelů, která se 
bude letos konat 10. června. Náš sbor 
vystoupí jak v Horažďovicích, tak v kostele 
v Pačejově. Tato akce má již dvanáctiletou 
tradici, která začala v Rakousku a Česká 
republika byla hned druhou zemí, která 
se do tohoto projektu zapojila. V součas-
nosti probíhá již v 7 zemích a jen v ČR se 
v minulém roce zapojilo již 1400 kostelů 
a modliteben. Doufáme, že si ji letos nene-
cháte ujít a zažijete s námi také magickou 
atmosféru letní noci. 
Více informací o činnosti spolku najedete 
na www.psprachen.cz. 

 
Za PS Prácheň Simča Sládková

10. setkání v roce 2014



14 Horažďovický obzor / duben 2016

Zajímavosti

Vzpomínka
Letos je tomu již 175 roků, co se naro-
dil na Nové hospodě v Horažďovicích 
(dnes firma pana Křižana) spoluzaklada-
tel hasičského sboru a starosta města pan 
Stanislav Mayer. 
Narodil se 4. května 1841 v den, kdy je 
svátek sv. Floriána, patrona hasičů, otci 
Matěji, horažďovickému hostinskému 
a váženému měšťanovi. 
Od založení hasičského sboru v roce 1878 
byl jeho velitelem až do roku 1901 a potom 
do roku 1926 byl jeho starostou. Starostu 
města zastával v letech 1877 až 1895. Byl 
členem Českého zemského sněmu od 
roku 1901 do 1913, dále členem okresního 
zastupitelstva, Obchodní a živnosten-
ské komory v Plzni, v Sokole, v Pěveckém 
spolku Prácheň, v Národní jednotě pošu-
mavské, v České agrární straně, ve státní 
železniční radě a dalších. 
Zemřel 19. února 1924 ve věku 83 roků 
a je pochován na městském hřbitově 
v Horažďovicích vedle márnice v novější 
části, jíž vévodí kostel sv. Jana Křtitele. 

 
Z dostupných materiálů vybral 
Karel Halml

Oblastní charita
Akce klubu „Nebuď sám“ na KVĚTEN 

2. 5. Baduan Jin a Mohendžodaro – cvičení nejen pro ženy. Společenská místnost, 4. p. DPS Palackého, začátek v 9 hod. 
Projekt „Seniorům dokořán“. 
3. 5. Besídka dětí MŠ Na Paloučku – společenská hala v přízemí DPS Loretská 1069, začátek v 10 hod.
3. 5. Posezení s harmonikou – k tanci a poslechu zahrají oblíbení Úterníci. Jídelna DPS Palackého od 15 hod. 
4. 5. a každou středu turnaj v žolíkách – hala DPS Loretská 1069, začátek v 10 hod.
4. 5. Prosím tě, neblázni! – beseda se spisovatelem Ivanem Krausem. Jídelna DPS Palackého 1061, začátek v 16 hod. 
Projekt „Seniorům dokořán“. 
5. 5. a každý čtvrtek mše svatá – kaple v suterénu DPS Palackého 1061, začátek v 15 hod.
9. 5. Holky v akci – společné pečení z osvědčených receptů. Jídelna DPS Palackého, začátek ve 13.30 hod.
16. 5. Tvůrčí dílna – výroba dekorativního závěsu na květináč z prostředků, které má každý doma. 
Dílna v suterénu DPS Palackého 1061, začátek ve 13.30 hod.
16. 5. Májový podvečer duchovní hudby – koncert chrámového sboru Velkobor. Hala DPS Palackého 1061, začátek v 17.30 hod.
17. 5. „Báby z Poříčí“ – uskuteční se v jídelně DPS Palackého č. 1061, začátek v 16 hod.
18. 5. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem. Jídelna DPS 1061 Palackého v 9.45 hod.
23. 5. Výlet na zámek Kratochvíle – dále navštívíme Domov pro seniory Sousedovice. Cena bude upřesněna. 
Sraz před DPS Palackého č. 1061 v 8 hod. Přihlášky v kanceláři Oblastní charity nebo na tel. č. 376 512 596.
25. 5. Procházka dějinami – přednáška Václava Trčky o Karlu Němcovi a historii Horažďovic. Společenská místnost, 
4. p. DPS Palackého, začátek ve 14 hod. Projekt „Seniorům dokořán“. 
Telefon: 376 512 596 
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za finanční podpory Ministerstva kultury ČR. 

Vynikajícího úspěchu v celostátní umělecké a vědomostní soutěži Frankofonie 
2016 dosáhla studentka VOŠ, OA, Střední zdravotnické školy a Jazykové školy 
Klatovy Tereza Cabanová z Horažďovic. Za své vědomosti a umělecké dovednosti 
v oblasti frankofonie Tereza získala hlavní cenu v kategorii středních škol. Soutěže se 
zúčastnilo 270 žáků z 33 středních škol České republiky. 
Slavnostní předání cen se uskutečnilo 21. března 2016 v Černínském paláci v Praze za 
přítomnosti náměstkyně ministra zahraničních věcí ČR I. Červenkové. Záštitu nad 
celou akcí převzal ministr zahraničních věcí Lubomír Zaorálek.
Tereza skvěle reprezentovala nejen klatovskou „obchodku“, ale i naše město 
Horažďovice. Terezce děkujeme za skvělou reprezentaci našeho města a přejeme jí, 
aby si užila hlavní cenu – týdenní pobyt v Tunisku, kterou Tereze předal velvyslanec 
Tuniska Sélim Hammami (viz foto).

 
Mgr. Stanislav Jůda

Úspěch studentky z Horažďovic
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JARNÍ
SLEVY

UHLÍ 2016

NEKUPUJTE VODU!

2x20l Zahradnického substrátu
obdržíte při odběru nad 30q

+ DÁREK

Doprava uhlí zdarma.
Složení uhlí dopravníkem.
Suché uhlí skladované v zastřešených skladech.
Vážíme na elektronické váze.

+
+
+
+

AGROPA s.r.o., OLŠANY 75, Horažďovice, 341 01
Telefon: 371 120 324 , 724 002 513
E-mail:  agropa@agropa.cz
Web:  www.agropa.cz  

Platné od 1. dubna 2016 do odvolání.

  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 

Přijmeme:

Pozice: ÚDRŽBÁŘ
Požadujeme:
– znalost vzduchotechniky
– zkušenosti a praxi v údržbě strojů
– znalost čtení technické dokumentace
– spolehlivost a samostatnost při řešení úkolů
 
Nabízíme:
– příjemné pracovní prostředí
– zázemí prosperující společnosti
– odpovídající platové ohodnocení
– místo výkonu práce: Horažďovice

V případě zájmu posílejte své životopisy na vonaskova@plamet.cz
nebo ohledně dotazů volejte na tel. č. 602 323 024.
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tel�376�511�722�email�rosacom@rosacom.cz�web�www.rosacom.cz

Mobily�za�INTERNETOVÉ�CENY

�

�

�

�

�

�

�

Samsung�* Aligator
Microsoft(Nokia)

Lenovo�* Acer�*�HTC
Caterpillar�*�Huawei

a�další�již od

699,-�Kč

Další�značky

 

ČEVAK a.s. nabízí
     - likvidaci odpadních vod a fekálií ze septiků,          
       žump, ČOV a odpadních jímek

     - čištění kanalizačních stok, přípojek, vpustí a    
        jímek  
    

objednávky na tel.:  602 184 267 (Zdeněk Stulík)

Provozní středisko Horažďovicko
Strakonická 1084, 341 01 Horažďovice 
hlášení poruch: 800 120 112 infolinka 844 844 870
e-mail: info@cevak.cz www.cevak.cz 

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

Koupím obrazy českých malířů, staré mince 
a bankovky, vojenské a myslivecké před-
měty šavle, tesáky, helmy, odznaky, uniformy 
a podobné. Můžete nabídnout i jiné staré věci – 
hodiny, sklo, nábytek…. Tel: 722 777 672.
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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 / technolog pro výrobu nábytku - min. vzdělání  VOŠ
* Konstruktér (strojírenství/dřevoobrábění) – 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
* Čalouník nábytku
* Lakýrník, přípravář v lakovně
* Administrativní pracovnice, AJ a NJ výhodou

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

Původní cena ... od 1470 Kč
Akční cena ... od 996 Kč

Další informace o servisu klimatizací 
získáte u příjmu vozidel.

Naše 
nabídka

Bosch Car Service Jana Vránová
Jana Vránová Auto service
Tyršova 356, 341 01 Horažďovice
Tel.: +420 376 512 522

+420 777 115 505
E-mail: boschservis@horazdovice.cz

Platnost akce 
KVĚTEN + ČERVEN 2016

Zůstaň svěží
servis klimatizací

www.boschservis.horazdovice.cz

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

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 firemní benefity:

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.

Služby pro váš domov
Nemáte někoho, který je ochoten pomoci 
přidělat poličku, vyměnit žárovku, pose-
kat zahradu, ostříhat živý plot, odstranit 

sníh, nasekat a nařezat dřevo a další drobné 
opravy a služby. Jsem připraven vám pomoci.

Bohuslav Valach 
Kadov-Pole 59 tel. 603 817 450
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Pozvánka  
90. let SDH Třebomyslice, 

14. května 2016, 12:00 hod 
Program:  

-  příjezd sborů na hřiště Na Vršku 
- slavnostní pochod  
- uctění památky padlých s položením věnců 
- požární útoky mladých hasičů 
- vyřazovací okrsková soutěž mužů 

  

 Během odpoledne zahraje dechová kapela,  
večer od 18:30 taneční zábava se skupinou MOZGY ROCK 

PROSÍM TĚ, NEBLÁZNI! 
POKUD PATŘÍTE MEZI MILOVNÍKY HUMORU, NENECHTE SI 

UJÍT SETKÁNÍ SE SPISOVATELEM 

 

      IVANEM KRAUSEM 
           středa 4. května 2016 

                 od 16.00 hod. 

 v oblastní charitě (jídelna v přízemí) 
 

Pořádá městská knihovna a oblastní charita v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN 
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 

 

POZVÁNKA 
na 51. ročník  

Horažďovické padesátky 
Zveme všechny přátele a příznivce  
pohybu do jarní přírody na letošní 

ročník tradičního pochodu.  

28. května 2016 
Průběžný start je pro všechny trasy 

v zámku od 6.00 do 10.30 hodin. 
Pořadatelé pochodu. 

 

 

 

 

     

PALIVOVÉ DŘEVO od 550Kč

SLUŽBY V LESNICTVÍ

Tel: 723 414 964
Facebook: 
Dřevo Chanovice

Psí škola Sírius 

v Horažďovicích zve všechny zájemce na další 
„Kurz dobrého chování pro všechny psy a pejsky“. 
Vítáni jsou psi malí i velcí, hodní i rozjívení, 
rovněž zájemci o agility.
Začínáme 28.května v 10 hodin.
Informace a přihlášky na 
www.sirius.zaluzi.cz , 
nebo tel: 728 963 083 p. Krásná

VELKOBOR ZVE NA JARNÍ KONCERTY
16. 5. (17.30)  Májový podvečer duchovní hudby, 

DPS Horažďovice
20. 5. (19.00) Májový podvečer duchovní hudby, 

kostel sv. Jana Křtitele na Velkém Boru
www.sborvelkobor.webnode.cz

TYJÁTR UVÁDÍ KE DNI DĚTÍ LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

BUDULÍNEK
27. 5. 2016 od 17.00 hod.
Loutková scéna městského muzea, vstup zdarma.



19Horažďovický obzor / duben 2016

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR je 
zaměřen na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního využití 
zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností. 

Pozvánka na seminář 
 
 

Možnosti čerpání podpory 
 

z programu Nová zelená úsporám 
 

 
 
Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice do vašeho bydlení? 
Poradíme vám, jak na to! 

 
Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s městem Horažďovice zve všechny zájemce o úspory 
energií, zateplení nebo změny způsobu vytápění ve svých rodinných domech na seminář. 

 
Na semináři se dozvíte aktuální informace o právě vyhlášené výzvě k podávání žádostí o dotaci 
z programu Nová zelená úsporám. Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR vám kromě 
obecných informací poskytnou také individuální konzultace a poradenství. 

 
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování. Seminář je bezplatný. 

 
 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 
25. května 2016 / od 16:00 / Horažďovice 

 
Velká zasedací síň  

přízemí budovy MěÚ Horažďovice 
Mírové nám. 1, Horažďovice 



Kulturní program květen

Uzávěrka dalšího čísla je 17. května v 10.00 hod., vydání 
27. května 2016.. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otiš-
tění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým 
rozsahem delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. 
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KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

5. 5. 16.30
KONCERT KE DNI MATEK
Účinkují dětské pěvecké sbory z horažďovických ma-
teřských školek. Vstupné dobrovolné.

7. 5. 21.00
ODYSSEA
Rocková zábava s populární kapelou. 

16. 5. 9.00/školy, 15.30/veřejnost
DRAMAŤÁCKÁ SKLIZEŇ
Pořádá ZUŠ Horažďovice.

18.–19. 5. 
PRODEJNÍ TRH

21. 5. 21.00
PARKÁN
Rocková zábava s oblíbenou kapelou. 

24. 5. 10.00
KOCOUR MIKEŠ
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. tř. ZŠ.

29. 5. 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
K tanci a poslechu hraje OTAVANKA. 

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA

FILMOVÁ PROJEKCE – MIMOŘÁDNĚ! 
V RÁMCI KVĚTNOVÝCH OSLAV UVÁDÍME:

12.–13. 5. 20.00
32 UTAJOVANÝCH STRAN / ZPRÁVA Z PEKLA
ČR – Dvojici vězňů Wetzlerovi a Vrbovi se podaří 
v roce 1944 útěk z koncentračního tábora v Osvětimi... 
Dosáhnou svobody, ale... Film představí řadu unikát-
ních svědectví a dosud neznámé archivní a filmové 
materiály, které spolu s inscenovanými pasážemi vy-
tvářejí velice působivé vyprávění, vstup 50 Kč.

PŘIJĎTE SLAVIT DO HORAŽĎOVICKÉHO 
RETRO KINA. DNE 22. KVĚTNA KINO OTAVA 
(dříve Dukla) SLAVÍ 40 LET OD OTEVŘENÍ

22. 5.   17.30
ZKÁZA KRÁSOU
ČR - Otevřená zpověď LÍDY BAAROVÉ s dokumen-
taristkou Helenou Třeštíkovou, vstup 50 Kč.

22. 5.  20.00
VOJTĚCH 
SR – Krize středního věku...co všechno se může stát 
„ztracenému“ čtyřicátníkovi, vstup 50 Kč.

V 19.30 – pro zájemce – možnost nahlédnutí do pro-
mítací kabiny.

NEPŘEHLÉDNĚTE – ZMĚNA! 
OD ZAČÁTKU KVĚTNA DO KONCE ZÁŘÍ 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A PŘÍJEM 
PLAKÁTŮ PRO VÝLEP POUZE V KANCELÁŘI 
KULTURNÍHO STŘEDISKA:
pondělí, úterý, středa 8.00–13.00

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

1. 5.  Přírodovědná stanice, 14:00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PŘÍRODOVĚDNÉ STANICE
Kůzlátka, jehňátka a další. Vstupné 25 Kč.

13.5.  Envicentrum PROUD, 19:30
MY, NETOPÝŘI A TMA
Dagmar Zieglerová – přednáška a ukázka živých ne-
topýrů. Vstupné 50 Kč.

MĚSTSKÉ MUZEUM

14. 5.  nádraží v Horažďovicích, 9.00
KRAJINA JAKO EMENTÁL ANEB 
CYKLOVÝLETY HORNICKOU KRAJINOU 
JIHOZÁPADNÍCH ČECH S ALEŠEM ČERVENÝM

27. 5.  divadelní stál, 17.00
LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ KE DNI DĚTÍ
BUDULÍNEK, VSTUP ZDARMA.

KNIHOVNA

2. 5.  oblastní charita (4. patro), 9.00
BADUAN JIN + UKÁZKY MOHENDŽODÁRO
série cviků podle starých Číňanů, jóga pro ženy 
(Seniorům Dokořán)

4. 5.  oblastní charita (jídelna v přízemí) 16.00 
PROSÍM TĚ, NEBLÁZNI!
beseda se spisovatelem Ivanem Krausem (Seniorům 
Dokořán)

18. 5.  MŠ J. z Poděbrad 9.00 
 MŠ Loretská 10.30 
MŮJ SKŘÍTEK ŠALVĚJ 
show Markéty Vydrové a Daniela Vydry (Děti a čtení)

20. 5.  oddělení pro děti 19.00–23.00
NOC S ANDERSENEM ANEB VEČERNÍ 
DOBRODRUŽSTVÍ V KNIHOVNĚ
– účast na základě předběžné přihlášky (Děti a čtení) 

21. 5.  sál knihovny 13.00–17.00
HRAJEME DESKOVKY!
Zážitkové odpoledne plné her pro celou rodinu. 
Pořádáno ve spolupráci s o. s. GOADA (Děti a čtení)

25. 5.  oblastní charita (4. patro) 14.00
PROCHÁZKA DĚJINAMI
přednáška Václava Trčky na téma Karel Němec 
a Dějiny Horažďovic (Seniorům Dokořán)

26. 5.  sál knihovny 10.00 a 11.00
PROCHÁZKA DĚJINAMI
přednáška pana Václava Trčky na téma Karel Němec 
a Dějiny Horažďovic pro 8.–9. tř. ZŠ (Děti a čtení)

30. 5.  sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti 
(Seniorům Dokořán) 

Projekty „Děti a čtení“ a „Seniorům Dokořán“ probí-
hají  za finanční podpory Ministerstva kultury ČR a ve 
spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice, základní-
mi a mateřskými školami, DDM a Městským muzeem 
Horažďovice. 

OSTATNÍ AKCE

6. 5.  15.00
KVĚTNOVÉ OSLAVY 
příjezd historických vozidel, kulturní program www.
horazdovice.cz

12. 5.  8.00
MEDITACE S ANDĚLY 
www.kouzlousmevu.cz

14. 5.  9.00–13.00
ŽENA – STVOŘENA Z LÁSKY 
www.kouzlousmevu.cz

17. 5.  17.00
MEDITAČNÍ VÝŠLAP NA JARNÍK – PÍSEK 
www.kouzlousmevu.cz

20. 5.  16.00
PRÁCHEŇSKO NA PRÁCHNI 
Otavanka + program pro děti www.prachensko.org

28. 5.  9.00
CELODENNÍ VÝLET – HORAŽĎOVICKO 
www.kouzlousmevu.cz

28. 5 Penzion Houba – stodola
VELKÁ ZPÍVANÁ – OTEVŘENÍ STODOLY

28. 5. 15:00 
PŘEKVAPENÍ NA OTAVĚ
OTVÍÍÍRÁME – slavnostní otevření vodní galerie se 
společným sjezdem a večerními koncerty

HOTEL PRÁCHEŇ

20.5.  19.00 
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
KAREL DOHNAL – KLARINET 
A SMYČCOVÉ TRIO ČESKÉ FILHARMONIE. 
Vstupné 100 Kč  a 50 Kč , děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 559.

MĚSTSKÁ GALERIE

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

21. 5.  Envicentrum PROUD, 9.00–12.00
Z KRABICE NA BOTY UDĚLÁŠ NOVOTY
Výtvarná dílna s L. Oudovou. Krabici s sebou, popla-
tek 40 Kč.

28. 5.  plocha u Týnce, 10.00–13.00
OKRESNÍ PŘEBOR 
V LETECKÉM MODELÁŘSTVÍ
Soutěž házedel a ukázky modelů, Modelklub a DDM 
Horažďovice. 

1. 6.  Sál DDM, Zámek, 17.00
SLAVNOSTNÍ ZAKONČENÍ 
ŠKOLNÍHO ROKU V DDM
Vystoupení a přehlídka prací dětí ze zájmových 
kroužků. Vstup zdarma.


