
Vážení spoluobčané, 
začátek měsíce května patřil oslavě výročí 
osvobození a ukončení 2. světové války. Je 
dobré si připomenout, že již 71 let je naše 
země ušetřena válečných kon�iktů a pře-
jeme si za nás všechny, aby to tak zůstalo 
i nadále. 
Na náměstí se blíží ke konci archeologické 
práce a v červnu, ještě souběžně s nimi, 
začne konečně 1. etapa rekonstrukce 
náměstí. Firma VAK SERVIS s. r. o, 
Klatovy začne provádět pokládání vodo-
vodu a kanalizace. Termín dokončení této 
etapy je do poloviny října. 
Květnová rada města schválila konečnou 
podobu studie „Domova pro seniory“, 
která byla představena i na jednání zastu-
pitelstva města. Na jejím základě se začala 
kreslit projektová dokumentace pro 
územní rozhodnutí a stavební povolení. 
Předpokládáme, že zde bude společné 
zázemí jak pro personál „Domova“, tak 
pro terénní službu občanům, kterou 
v současné době v našem městě zajišťuje 
Oblastní charita Horažďovice. Více infor-
mací najdete uvnitř tohoto čísla, nebo na 
webu města. 

V současné době probíhá výměna starých 
lamp pouličního osvětlení za nové a to 
postupně v ulicích Loretská, Mayerova 
a Smetanova. Také se připravuje zadání 
soutěže na opravy chodníků, které by měly 
proběhnout v druhé polovině letošního 
roku. Opraveny budou chodníky v uli-
cích Plzeňská a Jiráskova, v rozsahu od 
Peškovy ulice na konec rodinných domů 
v Jiráskově ulici. Dále se jedná o chodník 
v ulici Loretská, naproti vjezdu do školky, 
v celém úseku od křižovatky u hasičů až 
před dům č. p. 869. Opravy budou pokra-
čovat na chodníku u rodinných domů 
v ulici Palackého, které se budou opravovat 
postupně, směrem od křižovatky Plzeňská 
až ke křižovatce s Loretskou ulicí. Již byl 
opraven dlážděný chodník vedle parko-
viště u prodejny Albert a následovat bude 
oprava dlážděného chodníku u panelových 
domů Palackého č. p. 931–934. Připravuje 
se také tvorba projektové dokumentace 
na rekonstrukci Peškovy ulice a řešení 
prostoru před ZŠ Komenského. Samotná 
rekonstrukce Peškovy ulice by měla pro-
běhnout v příštím roce.
Na mnohé žádosti občanů, především 

maminek bylo umístěno mobilní WC 
i s možností umytí rukou k dětskému 
hřišti na sídlišti Palackého. Bude udržo-
váno dodavatelskou !rmou 1× týdně, přesto 
Vás tímto prosíme o zachovávání pořádku 
v kabince i jejím okolí.
Dokončuje se vytvoření oddychového 
vyhlídkového místa na Loretě, kde byly 
zasazeny stromy a instalovány lavičky. 
Chtěli bychom tímto poděkovat panu Prof. 
MUDr. Miloši Táborskému, CSc. za !nanční 
dar ve výši 20 000 Kč, který daroval na 
výsadbu zeleně v našem městě.
Rada města rozhodla, že novým nájem-
cem smuteční síně bude !rma Pohřební 
služba Adámek s. r. o., Sušice. S !rmou již 
byla podepsána nájemní smlouva. V této 
souvislosti velice děkujeme Technickým 
službám města Blatná s. r. o. za jejich rychlou 
a kvalitní výpomoc při zajišťování pohřeb-
ních služeb do doby, než byl schválen nový 
nájemce naší smuteční síně.
Užijte si krásné jarní dny. 

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

Úvodní slovo

5/2016
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Květnové oslavy, foto: J. Chalupná 
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Úklid Obory – Otaváci 

 
Jiří Stulík

Město Horažďovice pořádalo v pátek odpoledne 6. května pietní akci k 71. výročí osvobození.

 
Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

Výpravy do minulosti 

700. výročí narození Karla IV. připomněla žákům ZŠ spisovatelka a autorka učeb-
nic dějepisu Veronika Válková. Při besedě se děti dozvěděly spoustu zajímavostí ze 
života panovníka a své znalosti si ověřily v soutěži. Paní Válková si odvezla dárek od 
dětí ze 7. třídy ZŠ Blatenská v podobě příběhu o Karlu IV., který děti samy napsaly 
a ilustrovaly.

Markéta Čekanová a Michal Plzák ukázali dětem v pořadu „Etiketa včera a dnes“, jak se 
k sobě chovali lidé v průběhu staletí a jaká jsou hlavní pravidla slušného chování dnes. Děti 
se dozvěděly, proč byl valčík považovaný za nemravný tanec, jak souvisí taneční držení 
s morálkou, jakou roli sehrál v etiketě zahradník a v tanci kráva přešlapující v hnoji.

 
Eva Marešová

Fotoreportáž

Foto: J. Chalupná

Foto: Petra Tomešová

Květnové oslavy 
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Rozhovor

Oblastní Charita Horažďovice 

Služby můžeme rozdělit do tří kategorií. 
První pečovatelskou, kdy naše pracov-
nice zajišťují chod domácností. Druhou 
je domácí zdravotní péče, při které kva-
lifikované zdravotní sestry provádí 
náběry krve, převazy nebo léčebnou 
rehabilitaci přímo u klienta doma. 
A nově je to i Občanská poradna, která 
lidem přímo u nich doma, nebo kteří 
nás navštíví, pomáhá řešit jejich složi-
tou životní situaci. Poskytujeme rady 
nejen v oblasti sociální, ale i finanční, 
a můžeme pomoci i s dluhy. Služby 
poskytujeme ve třech Domech s pečova-
telskou službou v Horažďovicích. 

Připravuje se i stavba nového Domu 
pro seniory. Pomůže?
Jeho stavbu vítám. I například zřízení 
domova pro seniory se zvláštním reži-
mem. Do budoucna bude starých lidí 
přibývat. Jsme jediná služba ve městě 
pro seniory a nejsme schopni plně 
poskytnout takovou péči, jaká je potřeba 
a hlavně v noci. My poskytujeme služby 
od 7 hodin do 19.30 a o víkendu od 7 do 
13 hodin. Proto je potřeba další taková 
zařízení zřídit. Aby byla péče o potřebné 
dostupná i v noci. Do budoucna se plá-
nuje, že naše sídlo bude také v Domě 
pro seniory, nikdo se ale nemusí bát, že 
kvůli připravovanému projektu Domu 
pro seniory přijde o posezení s harmo-
nikou, vaření, pečení, cvičení a další 

aktivity, které pro seniory pořádáme 
v domech s pečovatelskou službou. 
Aktivizační programy pro seniory i širo-
kou veřejnost chceme připravovat jak 
v Palackého ulici, tak v připravovaném 
Domě pro seniory. Pevně doufám, že 
naše spolupráce s vedením Domu pro 
seniory bude přínosem pro všechny 
občany Horažďovicka, kteří budou mít 
o sociální služby zájem. 

Důchody jsou malé, budou na to 
senioři mít? Mnohdy je nájem 
v Domovech seniorů vyšší, než nyní 
platí ve svém bytě. Navíc bude platit 
i za Vámi poskytované služby. A ty 
také nejsou zadarmo. 
Ceny našich služeb jsou regulovány 
Ministerstvem práce a sociálních věcí, 
ale snažíme se, když k nám někdo přijde 
a nemá zažádáno o příspěvek na péči, 
pomoci mu s vyplněním žádosti. Zatím 
se nám nestalo, že bychom mu nemohli 
nabídnout péči v takovém rozsahu, 
kterou potřebuje. Často mohou pomoci 
i rodinní příslušníci. 

Často se stává, že lidé pobírají pří-
spěvek na péči, časem je přehodnocen 
jejich zdravotní stav, který je stále 
stejný. Dostanou méně peněz a pak už 
na Vaše služby nemají peníze.
Vše záleží na revizních lékařích, 
kteří mají možnost posoudit různým 

způsobem možnosti daného člověka. 
My můžeme pomoci pouze v tom, že 
můžeme podat námitku na jeho rozhod-
nutí, urgovat obvodního lékaře, který 
pro něj zpracovává zprávy, snažit se 
doplnit zprávu tak, aby dotyčný dostal 
příspěvek, který je adekvátní jeho zdra-
votnímu stavu. 

Čeho máte málo. Peněz, pracovníků, 
materiálního zabezpečení.
Snažíme se využívat Tříkrálovou 
sbírku. Vybrané peníze se vrací zpět, 
i když ne v plné míře. Část peněz je 
totiž věnována na další aktuální pro-
jekty – znevýhodněné skupiny – lidi, 
kteří jsou postiženy záplavami, ocitli 
se v nouzi a pod… Naše práce je doto-
vána převážně městem Horažďovice 
a KÚ Plzeňského kraje. Jistota, že pro-
středky budou každý rok ve stejné výši, 
není. Nikdy si nemůžete být jistý, že 
peníze budete mít. Je to nejistota pro nás 
i pro zaměstnance. I když se snažíme 
poskytovat služby co nejkvalitnější. 

Celý podstatně obsáhlejší rozhovor 
si můžete poslechnout na FB Město 
Horažďovice. 

 
Jiří Šobr, 
ex. redaktor ČRo

Mgr. Šárka Čáňová, 
ředitelka Oblastní Charity Horažďovice

Oblastní Charita Horažďovice je nestátní nezisková církevní organizace zřizovaná Biskupstvím 
českobudějovickým. Její práce je založena na principu křesťanské etiky. Pod tímto názvem funguje od 
roku 2002. Je členem České rady humanitárních organizací a už pět let je i v České radě sociálních 
služeb. Najdete ji v Domu s pečovatelskou službou v Palackého ulici. V současné době se stará 
přibližně o 200 obyvatel města a přilehlého okolí a to nejenom o seniory, ale i občany zdravotně 
postižené. Dnes se na její záslužnou práci podíváme blíže a to s ředitelkou Mgr. Šárkou Čáňovou.
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Téma

URBANISMUS
Objekt Domova pro seniory je situován 
na pozemku města u Nemocnice následné 
péče LDN Horažďovice. Z důvodu vzá-
jemné funkční spojitosti navrhovaného 
Domova a stávající LDN nejsou od sebe 
areály v návrhu zásadně odděleny, jsou zde 
ponechány možnosti pro jejich případné 
komunikační propojení. 
V rámci zlepšení prostupnosti území pro 
pěšího uživatele je při západní hranici 
řešeného pozemku navržena propojovací 
cesta mezi ulicemi Okružní a Blatenská. 
Cesta je také důležitým prvkem návrhu 
z hlediska usnadnění přístupu z města do 
objektu Domova.
Hlavní vstup do areálu pro pěší i dopravu 
je veden z ulice Okružní, přičemž v návrhu 
je již počítáno s odbouráním nevyužité 
části teplárny a komína.
Pozemek pro stavbu se směrem k jihu 
značně svažuje, celkové převýšení se někde 
pohybuje až kolem 10-ti metrů. Také kvůli 
tomu byl z několika konceptů stavby vybrán 
koncept pavilonového systému, který 
umožní osazení jednotlivých dílčích objektů 
po svahu, minimalizují se tím objemy nut-
ných zemních prací). Tento systém hlavně 
umožní maximální oslunění vnitřních 
prostor budov. Jednotlivé objekty Domova 
jsou z důvodu pohodlné a ekonomické 
obslužnosti vzájemně propojeny přízemní 
chodbou, jež se vyrovnává s převýšením 
mezi objekty pomocí bezbariérových ramp. 

EXTERIÉR
Hlavní vstupní plocha areálu pro pěší 
je navržena jako důstojný předprostor 
provozního pavilonu a zároveň je dimen-
zována z hlediska potřeby příjezdu složek 
IZS ke vchodu do objektu. Vjezd do areálu 
je napojen na ulici Okružní a zajišťuje 
jak zásobování a obsluhu Domova (např. 
kuchyně, prádelna, odpady) tak i přístup 
k parkovacím místům pro návštěvníky.
Prostory vzniklé mezi jednotlivými pavi-
lony jsou využívány jako dvory, zahrady 
pro ubytované seniory. Zahradní úpravy 
by v těchto prostorech měli vytvořit 
intimní a různorodé prostředí. Budou 
zde na slunných i na stinných místech 
umístěny lavičky a pro smyslové oživení 
zahrady je zde navržen vodní prvek. 

PROVOZNÍ OBJEKT
Plní též funkci vstupního objektu a je 
navržen pro využití ubytovanými seniory, 

ale i širší veřejností. V suterénu je umís-
těno obslužné, provozní a skladové zázemí 
Domova (sklady, technické místnosti, 
šatny, dílna, garáž).
Přízemí (vstupní podlaží) je vstupní 
halou rozděleno na část provozu kuchyně 
a prádelny a na část, kde jsou prostory 
přímo využívány komunitou seniorů. 
Provoz kuchyně a prádelny byl rozší-
řen, aby služby mohly být poskytovány 
i pro terénní službu, tedy mimo objekt 
Domova. Zmíněná část pro seniory 
obsahuje rehabilitaci, ordinaci, služby 
pedikúry a kadeřnictví, multifunkční sál 
a knihovnu. Z haly je umožněn přístup do 
chodby propojující provozní objekt s obyt-
nými pavilony, v těchto místech je také 
umístěno občerstvení se vstupem na ven-
kovní terasu.
Ve 2. nadzemním podlaží je tělocvična, 
kreativní dílna, ergoterapie a muziko-
terapie, které budou využívány seniory 
i veřejností a dále kancelářské prostory, jak 
pro vedení samotného Domova, tak i jako 
sídlo a zázemí pro organizaci poskytující 
terénní služby (Charita).

OBYTNÁ KŘÍDLA
Křídla jsou navržena tak, aby jednotlivá 
patra fungovala samostatně a mohla se 
zde vytvořit menší „rodinná“ komunita 
seniorů. Základní architektonickou myš-
lenkou bylo dodat do interiéru co nejvíce 
světla a co nejvíce jej propojit s venkovním 
prostředím. Navržená podoba obytných 
objektů je tak variací na princip pavlačo-
vého domu.
Na každém podlaží je umístěna spole-
čenská místnost (jídelna) pro komunitu 
a místnosti potřebné pro zdravotní péči 
seniorů. Ve společných prostorech je 
dostatek a variabilita míst, kde mají senioři 
možnost posedět a socializovat se. Kromě 

společenské místnosti se jedná o plochy 
terasy a zasklené pavlače. Veškeré ubyto-
vací jednotky vyhovují požadavkům jak na 
běžný, tak i na zvláštní režim pacienta.
Pokoje jsou navrženy dle požadavků na 
bezbariérové prostředí a dostatek mani-
pulačních ploch, obsahují samotný pokoj 
s lůžkem a drobným sezením, skřín-
kou a dále samostatné sociální zázemí. 
Dostatečné oslunění a kontakt seniora 
s venkovním prostředím (zahradou) je 
zajištěn francouzskými okny a jižní orien-
tací. U části pokojů je možnost případného 
vzájemného propojení (např. pro soužití 
páru) prostřednictvím akustických dveří.

Dalším kladem pavilonového systému 
Domova je možná etapizace výstavby, 
jež je výhodná i z hlediska =nancování 
záměru. 
Celkový počet ubytovacích lůžek je 102, 
z toho 36 jich je plánováno v oddělení se 
zvláštním režimem, který je určen pro 
osoby, které mají sníženou soběstač-
nost, nebo jejich situace vyžaduje stálou 
pomoc jiné osoby (Alzheimerovou cho-
roba, stařecká či jiná demence). Oddělení 
se zvláštním režimem je situováno 
v „jižním“ pavilonu, který svoji polohou 
umožňuje vymezení uzavřeného zahrad-
ního prostoru. 
Celkový obestavěný prostor činí 36 472 m3. 
Odhadované tabulkové investiční náklady 
jsou 160 miliónů Kč.
Termín dokončení projektové dokumen-
tace, včetně obdržení stavebního povolení 
je předpokládán na jaře 2017. Plánovaný 
termín zahájení výstavby je ve druhé 
polovině roku 2017 a dokončení stavby je 
plánováno na konci roku 2018. 

Kompletní studii najdete na webu města 
Horažďovice v sekci Investiční akce.

Domov pro seniory



5Horažďovický obzor / květen 2016

Pronájem 
nebytových prostor

Město Horažďovice nabízí 

k pronájmu nebytové prostory:

∙ sklad ve dvoře domu čp. 12 
Mírové náměstí 

∙ prodejna (býv. lékárna) 
v přízemí domu čp. 77 
Prácheňská ulice

∙ prodejna v přízemí domu čp. 
757 Žižkova ulice

∙ prodejna v přízemí domu  
čp. 758, 759 Žižkova ulice 

∙ Městské zdravotnické zařízení 
Blatenská 311 – I. patro  
– ambulance + zubní

∙ prodejna v přízemí domu čp. 
71 ulice Monsignora Fořta

Informace tel. 371 430 572, 
e-mail: pojerova@muhorazdovice.cz

Vodovodní hydranty může použít jen 

provozovatel sítě a hasiči v případě požáru.

S neoprávněnou manipulací s nadzemními i podzemními hydranty se v poslední době 
stále častěji potýkají vodohospodáři. Hydrant, jako součást vodovodní sítě, slouží vodo-
hospodářům pro její plnění a odkalování. Nezanedbatelnou funkcí pro provozovatele 
vodohospodářského majetku, tedy společnosti ČEVAK a.s., je také plnění cisteren pro 
dovoz pitné vody v případě poruch a havárií na vodovodní síti. Hydranty také využívají 
hasiči jako zdroj vody při hašení požárů. 
Použití hydrantů v případě záchranných a likvidačních prací přesně stanovuje Zákon o vodo-
vodech a kanalizacích č. 274/2001 Sb., v souladu se Zákonem č.239/2000 Sb. o integrovaném 
záchranném systému. Pouze v tomto případě se také na hasiče nevztahuje povinnost platit 
vodné a stočné. Žádný jiný způsob manipulace bez vědomí provozovatele tedy není možný. 
Pokud by totiž k neoprávněné manipulaci se zařízením vodovodu nebo kanalizace došlo, 
hrozí dle výše uvedeného zákona pokuta jak právnickým, tak i fyzickým osobám. Kromě toho 
jim ještě může vodoprávní úřad uložit pokutu za neoprávněný odběr, a to až do stejné výše, 
tedy 50 tisíc korun. Provozovatel je navíc oprávněn odebranou pitnou vodu zpětně vyúčtovat 
a může uložit smluvní pokutu až do výše 10 tisíc korun. 
Jakákoli manipulace s hydranty, vyjma záchranných a likvidačních prací, je tedy zakázána. 
Tento problém se objevuje především v jarním a letním období, kdy se začínají napouštět 
zahradní bazény. Zde je třeba dodržet základní pravidlo. Lidé by měli odběr předem oznámit 
na bezplatnou linku společnosti ČEVAK a.s. 800 120 112, kde jim poradí s možnými alternati-
vami, jak bazén napustit, případně předají kontakt na příslušného provozního pracovníka.

 
Mgr. Lenka Zimmelová, ČEVAK a. s.

Z radnice
Rada města Horažďovice  
25. 4. 2016

schvaluje architektonickou studii stavby 
„Domov pro seniory Horažďovice“ jako pod-
klad pro zahájení projekčních prací 

rozhodla o přijetí nabídky společnosti Boula 
IPK, s. r. o., Goldscheiderova 2925/3, Plzeň 
na zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Rekonstrukce Třebomyslické ulice a ZTV 
31/4“ včetně výkonu inženýrské činnosti ve 
výši 597 740 vč. DPH 

schvaluje smlouvu o dílo se společ-
ností TESTA – HD s. r. o., Příkopy 136, 
Horažďovice, jejímž předmětem je zajištění 
realizace akce „Oprava střechy hasičské zbroj-
nice“ za nabídkovou cenu 1 439 900 vč. DPH 

rozhodla o výběru nejvýhodnější nabídky na 
nákup víceúčelového komunálního vozidla 
s příslušenstvím pro zimní údržbu komu-
nikací – vozidlo Unicar II od Crmy Some 
Technika s. r. o. v ceně 2 116 411 Kč vč. DPH 
a schvaluje příslušnou kupní smlouvu 

schvaluje uzavření Městské knihovny 
Horažďovice v době od 7. 7. do 23. 8. 2016 
z důvodu provádění revize knihovního fondu 
a pokládky koberce na oddělení pro dospělé 

schvaluje uzavření MŠ Loretská od 1. 7. 2016 
do 31. 7. 2016, od 29. 8. 2016 do 31. 8. 2016 
a Křesťanské MŠ v době od 01.08.2016 do 
31. 8. 2016. Mateřská škola, která bude přes 
prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz 
i pro děti z uzavřené mateřské školy 

Rada města Horažďovice 
9. 5. 2016

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče SILBA – ELSTAV s. r. o., Letkov 
155, Plzeň, IČO: 64358844 na realizaci 
veřejné zakázky malého rozsahu na stavební 
práce stavby „Kulturní dům Horažďovice 
– zateplení objektu, výměna oken a dveří 
– dokončení stavby“ s nabídkovou cenou 
3 196 351,81 Kč vč. DPH 

schvaluje darovací smlouvu mezi prof. 
Milošem Táborským, Neklanova 150/38, 
Praha a městem Horažďovice, kterou město 
Horažďovice přijímá dar ve výši 20 000 Kč na 
výsadbu zeleně ve městě Horažďovice 

schvaluje uzavření školní družiny při 
ZŠ Komenského od 1. 7.2016 do 31. 8. 2016 
a školní družiny při ZŠ Blatenská od 
1. 7. 2016 do 6. 7. 2016 a od 16. 7. 2016 do 
31. 8. 2016. Školní družina, která bude přes 
prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz 

i pro žáky z uzavřené školní družiny. Žákům 
bude umožněno odebrání oběda za cenu sta-
novenou v rámci školního stravování

schvaluje pronájem nebytových prostor 
o výměře 163,75 m2 Sportovní ulice 1052, 
Horažďovice (restaurace – aquapark) společ-
nosti Casa verde, s. r. o., sídlo Žižkova 425, 
Strakonice IČO 28141580, za účelem pro-
vozování restaurace s platností na dobu 
neurčitou od 20. 6. 2016 za nájemné ve 
výši 7 500 Kč/měsíc a schvaluje příslušnou 
nájemní smlouvu 

rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče VAK SERVIS s. r. o., Domažlické 
předměstí 610, Klatovy, IČO: 26375869 
na realizaci podlimitní veřejné zakázky na 
stavební práce s názvem „Rekonstrukce 
a revitalizace Mírového náměstí 
v Horažďovicích – I. etapa“ zadávané dle 
zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakáz-
kách, v otevřeném řízení s nabídkovou cenou 
7 199 185,06 Kč vč. DPH 

Výběr bodů z jednání rady města. Kompletní 
usnesení z jednání rady města je zveřejněno na  
www.muhorazdovice.cz.
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Tajemnice MěÚ Horažďovice 
vyhlašuje

výběrové řízení na pozici

úředník 
odboru životního prostředí MěÚ 

– ochrana přírody a krajiny, ochrana 
zemědělského půdního fondu 
s termínem podání přihlášek 

do 8. 6. 2016

Bližší informace najdete na úřední desce 
MěÚ Horažďovice a na internetové 

adrese: www.muhorazdovice.cz

Volné sdružení
HORAŽĎOVICKÝCH 

ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ
VÁS ZVE NA 

LETNÍ KONCERT

Kulturní dům Horažďovice 

Neděle 19. 6. 2016 
18.00 hod.

Je to už 20 let, kdy vzniklo naše Volné sdru-
žení. Za tu dobu jím prošlo několik desítek 
zpěváků a muzikantů, kteří jsou pozváni 
na letošní letní koncert. Srdečně zveme 

i Vás a budeme rádi, když tento významný 
mezník našeho zpívání prožijeme společně. 
Facebook: Volné sdružení horažďovických 

zpěváků a muzikantů

20 let
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Kultura

Městská knihovna Horažďovice

Ševčíkovy hudební večery 
Flos florum, aneb Květ mezi liliemi

sál Městského muzea Horažďovice, pátek 1. 7. 2016 v 19.00 hodin

Flos !orum, aneb Květ mezi liliemi je pořad tvořený skladbami ze středověkých rukopisů 
a textů přibližujících dobu, ve které žil Otec vlasti Karel IV., od jehož narození uplynulo 
letos v květnu 700 let. Setkáme se s mistrovstvím uměleckého přednesu Alfreda Strejčka. 
Gotická a renesanční hudba je tu citlivě podána v netypickém souznění koncertního 
akordeonu Jitky Baštové a loutny Jindřicha Macka. Pořad nás přivede k zamyšlení nad 
historií vlády velkého panovníka, která ze zprvu zanedbaných zemí Koruny české učinila 
místo, o kterém věděla celá Evropa. Přiveďte také děti a vnoučata, bude to pro ně zajímavý 
začátek prázdnin.
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. 
Koncerty podpořil Plzeňský kraj www.turisturaj.cz

 
za Hudbu bez hranic, z. s. Ing. Jitka Kutišová

Loutky tak trochu jinak 

Za horažďovickými loutkami chodí hlavně 
ti nejmenší, většinou za doprovodu mami-
nek, tatínků, babiček nebo dědečků. Občas 
se „přifaří“ nějaká teta nebo strejda, kteří 
ještě „na loutkách“ nikdy nebyli. Ale co 
ti, kteří již nemají možnost schovat se za 
vnoučata a sami se potěšit hrou dřevě-
ných pimprlat, na chvíli se vrátit do dětství, 
zavzpomínat? A právě proto zprostředko-
vala knihovna netradiční setkání s loutkami 
v oblastní charitě, kde loutky našly celou 
řadu vděčných posluchačů. O tom, že to 
byla správná volba, svědčí reakce někte-
rých na pozvání principála souboru. „Přeci 
nepůjdu sama na loutky?“ … „Vnoučata 
už se mnou nepůjdou, je jim už dvacet!“… 
„Kolikrát jsem si říkala, že tam půjdu, ale 
je to takové divné“. Tak vězte! NENÍ TO 
DIVNÉ! Příště určitě přijďte i bez vnoučat! 

 
Lenka Šimonová 

Prosím tě, neblázni! 

Tak zní název jedné z knih Ivana Krause, 
ve které popisuje nekonečné trampoty mezi 
dětmi a rodiči i mezi manžely.
Ivan Kraus, oblíbený spisovatel, scéná-
rista, herec a loutkoherec, který naše město 
navštívil se svojí paní, loutkoherečkou a ani-
mátorkou Naďou Munzarovou, navodil 
čtením ukázek ze svých knih velmi příjem-
nou atmosféru. Nebránil se ani otázkám 
návštěvníků besedy, kdy přišla řeč hlavně na 
jeho rozvětvenou rodinu, která se rozutekla 
do celého světa. 

Projekty Děti a čtení a Seniorům Dokořán 
jsou pořádány za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR

 
Petra Tomešová

Zásobujte se knihami!
Knihovna oznamuje čtenářům, že z důvodu revize knihovního fondu 

a pokládky koberce bude v době od 7. 7. do 23. 8. UZAVŘENA!

Pořiďte si proto větší zásoby duševní potravy! Výpůjčky budou 

automaticky prodlouženy do konce prázdnin.

Foto: Petra Tomešová

Foto: Petra Tomešová
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Druhá letošní jarní vyjížďka nás také 
zavede do míst, kde se kdysi těžilo zlato.
V sobotu 11. června 2016 sraz v 9 hodin 
u nádraží v Horažďovicích. Tentokrát 
vyrazíme po stopách dávných i nedávných 
těžařů zlata do okolí Kašperských Hor. 
Cestu si zkrátíme pomocí dodávky s přívě-
sem, která nás odveze do Rejštejna. Podél 
Losenice a Zlatého potoka si projedeme 
cestu zlatokopů, u které je řada památek na 
zdejší dolování. Do některých se můžeme 
podívat a zároveň se seznámíme s historií 
i technologií dobývání zlata. Cesta zla-
tokopů nás zavede do Kašperských Hor, 
kde si dáme oběd. Odtud se vracíme přes 
Tuškov, Bohdašice, Dlouhou Ves, kde si 
prohlédneme stopy po rýžování zlata. 
Budeme pokračovat přes Sušici na Velkou 

Chmelnou, Žichovice, Rabí, Bojanovice, 
Malé Hydčice do Horažďovic. Trasa bude 
do 50 km, je na ní několik slušných kopců, 
ale převážně budeme sjíždět ze Šumavy. 
Cesta bude jak asfaltová, tak polní i lesní. 
Vhodné je horské a trekové kolo. Zájemci 
o návštěvu podzemí musí mít přilbu 
(postačí cyklistická), čelovku, pracovní 
rukavice, pevnou obuv a lehký převlek na 
umazání (není nezbytný). Návrat v odpo-
ledních hodinách.
Jelikož nyní budeme řešit také dopravu, 
je třeba se dopředu na vyjížďku přihlásit! 
A také to bude tentokrát něco stát, ale roz-
hodně to nebude závratná částka.
Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu 
a především chování v silničním provozu si 
každý „účastník zájezdu“ zodpovídá sám!

V případě špatného počasí bude výlet 
odložen.
Bližší info a objednání u Aleše Červeného, 
tel. 732 236 983, 
e-mail: cerveny@muzeumhd.cz.

 
Za Městské muzeum Horažďovice 
Aleš Červený

Městské muzeum Horažďovice

KRAJINA JAKO EMENTÁL aneb cyklotoulky hornickou krajinou jihozápadních Čech  
s Alešem Červeným

My se draka nebojíme 

Ve dnech 23. a 24. dubna 2016 probíhala v horažďovickém klášteře Školských sester de 
Notre Dame víkendovka pro děti s názvem My se draka nebojíme. Jak název napovídá, 
byla to víkendovka pro odvážné. Přesto se přihlásilo šestnáct dětí.
Na úvod nás čekala krátká katecheze a seznámení s tím, kdo nás po celý víkend dopro-
vázel. A kdopak bojoval s drakem? – hádáte správně, šlo o sv. Jiří, mj. patrona skautů. 
Následně jsme se vypravili na pouť na Prácheň, kde byla Mons. Adolfem Pintířem slou-
žena mše svatá k svátku sv. Vojtěcha. A co by to bylo za víkendovku, kdyby nás po cestě 
nečekaly zajímavé úkoly a hádanky, a co by to bylo za putování, kdyby nenásledovala pat-
řičná odměna v podobě nalezeného sladkého pokladu. Po návratu z pouti a výborném 
obědě jsme dokázali, že se draka opravdu nebojíme a že si jej dokonce sami vyrobíme. 
A tak si každý odnesl domů svého vlastního originálního dráčka. Také nás čekala trocha 
sportovního vyžití, večeře, hry, a dokonce jsme si zahráli i divadlo O vodníkovi a vílách 
a Popletená karkulka. V neděli ráno po mši svaté na nás čekala další bojovka. V budově 
kláštera byly poschovávané papírky a naším úkolem bylo je najít a posléze poskládat. 
Vznikl obrázek našeho věrného průvodce – sv. Jiří. Následoval už jen oběd a chvilka her 
a poté jsme se postupně rozešli domů.
Víkendovku jsme si užili. Děkujeme sestrám a těšíme se na další akci.

 
Karolína Fotrová, Johana Matějková
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Májová vlažička – naroste travička, 
májový deštíček – poroste chlebíček.
Čas ubíhá jako voda a my jsme zase o něco 
blíž k létu, prázdninám a hlavně loučení. 
S kým? No přece s našimi nejstaršími před-
školáčky, které v červnu čeká slavnostní 
pasování na školáky a tradiční výprava za 
pokladem pod starobylou Práchní, spojená 
s nočním přespáním v duhové mateřince.
Ale dost předbíhání. Zaměříme se na to, co 
se u nás v poslední době událo.
Začátkem května děti ukončily před-
plavecký kurz, kde se naučily základům 
plavání. Na závěrečné lekci nechyběly ani 
pohádkové postavy – vodník a čarodějka, se 
kterými si to „plaváčci“ pěkně užili a obdr-
želi od nich „mokrá vysvědčení“.

5. května zazpíval pěvecký sbor 
DUHÁČEK všem maminkám a babičkám 
v kulturním domě k jejich svátku 
a 18. května děti potěšily svým vystoupe-
ním babičky a dědečky v domě seniorů. 
Dokonce ukápla i nejedna slzička.
Děti, které od září nastoupí do prvních 
tříd, měly možnost účastnit se kroužků 
v základních školách, kde se připravují na 
roli prvňáčků. Tyto aktivity vítáme, neboť 
děti v září nastupují do známého pro-
středí a jejich přechod z mateřské školy je 
pro ně snazší.
Měsíc květen byl u nás ve znamení „měsíce 
bezpečnosti“. Navštívili nás zaměst-
nanci městské policie, kteří nás seznámili 
s prací policisty, pracovními pomůckami 

a policejním automobilem. V druhé polo-
vině června nás čeká hasičský poplach, při 
kterém se děti naučí chování v krizové situ-
aci, jakým je vypuknutí požáru.
S příchodem pěkného počasí jsme opět 
začali s delšími celodopoledními „batůž-
kovými výlety“ do přírody za poznáním, 
ty jsou u dětí velmi oblíbené. Až někdy 
potkáte běhat po lese nebo v parku malé 
průzkumníky s batůžky a lupami, vězte, že 
to jsou skřítci z křesťanské mateřské školy, 
kteří objevují svět.
Přejeme všem krásné prosluněné květnové 
dny s občasným májovým deštíkem.

 
Bc. Jaroslava Panušková

Že úsměv léčí – není pochyb. A takové 
dvě fenky australského ovčáka, Bonny 
a její dcera Agnes, nám přinesly radost 
a dobrou náladu až do školky. S dětmi 
se seznámily olíznutím a ty je za to 
odměnily pamlskem. Tomu ale před-
cházelo poučení od paní terapeutky 
Petry Peškové, jak piškot držet na dlani. 
Děti se dozvěděly mnohé o psím životě, 
psí škole, jejich sportování s koloběž-
kou, agility, ale i o výcviku. Dostalo se 
jim rady, jak se zachovat při nechtěném 
setkání s cizím psem. Někteří kama-
rádi, kteří měli obavy ze setkání s pejsky, 
samou zábavou a hrou s nimi zapomněli 
na ostych. Potvrdilo se nám, že canis-
terapie je léčba lidské duše psí láskou. 
Znalosti o ohleduplnosti ke psům jsme 
využili na zahradě u Hayerů, kam nás 
pozvala Lukáškova maminka. Připravila 

pro děti program spojený se zhotovo-
váním čarodějnic. Některé vycpávaly 
senem tělo a hlavu, šily vlasy a sukni, 
některé malovaly na velikánskou čtvrtku 
jaro, ostatní si hrály s míčem za vydatné 
pomoci jejich psího mazlíčka Henryho. 
Zimu jsme již vyprovodili a těšíme se na 
sluníčkové dny. Mnozí cyklisté je vyu-
žívají k vyjížďkám do přírody, a proto je 
na místě si zopakovat pravidla silničního 
provozu. Ve spolupráci s BESIPem si děti 
připomněly, jak se chovat při sportech 
a výletech. Na odrážedlech si vyzkoušely 
bezpečnou jízdu na dopravním hřišti 
za dohledu policie ČR. Děkujeme paní 
Peškové, Hayerové a panu Ircingovi za 
ochotu a zpestření školních dnů. 

 
Z MŠ Na Paloučku Jarmila Kilianová

Školy

Duhové postřehy od nás

Sluníčkové dny
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Základní škola Komenského

Návštěva Kirchbergu 10. 5. 2016

V prosinci 2015, kdy naše základní škola 
slavila 120. výročí založení, jsme všichni 
společně připravili slavnostní vánoční trhy 
a odpoledne vystoupení dětí a pěveckých 
sborů. Při té příležitosti nás navštívili naši 
přátelé z partnerské školy v Kirchbergu, 
paní ředitelka Ulrike Killinger a její kolega 
Markus Rösl. Paní ředitelka byla nadšená 
šikovností našich zpěváků a jejich paní 
učitelek, a tak se zrodil nápad – uspořá-
dat hudební setkání českých a německých 
zpěváčků. 
Čtyři měsíce jsme si vyměňovali emaily, 
plánovali, připravovali, nacvičovali… 
a těšili se, zároveň však jsme byli trochu 
nejistí, jak bude asi vše probíhat, zda se 
akce zdaří. Tentokrát totiž do Kirchbergu 
měly jet poprvé děti z prvního stupně, které 
se německy neučí a s anglickým jazykem 
teprve začínají. Ale obavy byly zbytečné.
Jakmile jsme děti 10. 5. vypustili mezi 
německé kamarády, hned po sobě začaly 
pokukovat a dozvědět se, jak se jejich nový 
kamarád jmenuje nebo co ho baví, nebyl 
problém. Děti společně běhaly, hrály na 
babu, skákaly přes lano, házely míčem 
a nikdo by nepoznal, že každý z nich mluví 
jiným jazykem. 
Němečtí žáci čtvrtých tříd nás přiví-
tali několika písněmi a poté se vrátili zpět 

k výuce. V aule jejich krásné nové školy 
zůstaly jen dva pěvecké sbory. Střídavě 
děti zpívaly německé a české písně, děti se 
přidávaly tleskáním, pohybovým dopro-
vodem nebo prostým la la, když neznaly 
slova. K svačině děti dostaly německé 
typické preclíky s máslem a k obědu nás 
německá škola pohostila vynikajícím 
řízkem, kroketami a zeleninovým salátem. 
Paní ředitelka správně vytušila únavu dětí, 
která se projevila kolem 14. hodiny, a děti 
příjemně překvapila nanuky. To děti potě-
šilo a probudilo a poslední hodinu jsme 
ještě společně strávili s písní a veselým 

pobíháním po zelené louce, která se roz-
prostírá téměř kolem celé školy. Počasí nám 
opravdu přálo, protože sluníčko nás hřálo 
celou dobu našeho krátkého pobytu. Domů 
se dětem vůbec nechtělo, už se ptaly, jestli 
své nové kamarády zase uvidí.
V autobuse bylo slyšet veselé bre-
bentění, šustění svačin a papírků od 
bonbónů. Mnohé děti vítaly své rodiče 
v Horažďovicích větou: „Mám nového 
kamaráda!“

 

Mgr. Jitka Hejdánková

Základní škola Blatenská 

Den Země

Rok 2016 byl vyhlášen Mezinárodním 
rokem luštěnin, jehož smyslem je zvýšit 
povědomí veřejnosti o nutričních výhodách 
luštěnin. Letošní rok nabízí příležitost, jak 
pěstovat a využívat luštěniny. Z historic-
kého hlediska nejsou luštěniny novinkou. 
Jejich konzumace započala již před 
několika tisíciletími. Čočka se objevila 
v egyptských pyramidách, z Mexika pochá-
zejí fazole, sója z Číny. V České republice 
je průměrná spotřeba luštěnin na velmi 
nízké úrovni. V roce 2014 činila roční spo-
třeba 2,7 kg na osobu, téměř na spodní 
hranici. Na českém venkově byl oblíbený 
hrách s kroupami. Pokud se dozvídáme 
z lidové písně, že „ten my máme každý 
den“, znamená to, že s takovýmto jídlem 
bylo možné intenzivně fyzicky pracovat. 
22. dubna k oslavě luštěnin přistoupila 
i naše škola jako pokračování Dne Země. 
Ředitelka školy Mgr. J. Šimková zahájila 
program v tělocvičně školy, pracovnice 
z Envicentra společně s p. uč. Baborovou 

promluvily o významu luštěnin. Děti na 
1. st. se zabývaly výrobou symbolických 
čepic, poznávaly druhy luštěnin, vytvářely 
mandaly, připravily jednoduché pokrmy. 
2. st. pracoval na jednotlivých stanoviš-
tích. Zajímavá činnost probíhala ve cvičné 
kuchyni. Školou se linula vůně hrachových 
karbanátků, žáci ochutnali luštěninový 
salát, celozrnné pomazánky. V tělocvičně 
se odehrávaly hmatové hry, v pracovně 
přírodopisu zkoumali pod mikroskopem 
luštěniny, v jazykové učebně připravo-
vali recepty v angličtině, v informatice se 
věnovali zábavnému počítání, na pozemku 
seli hrách a fazole. Ve výtvarce vznikaly 
krásné mandaly, v zeměpisu se zabývali 
historií luštěnin. Vrchol luštěninového dne 
přišel na hřišti. Hasičská plošina s moc-
nými rameny zdvihla do výše 25 m p. uč. 
J. Skolka, aby natočil živý obraz urychle-
ného růstu fazole. V tomto okamžiku byly 
potřebné čepice, které symbolizovaly barvy 
v době růstu. Luštěninový den završil oběd 

kuřecím masem s výbornými dvoubarev-
nými fazolemi. 
Poděkování za pěkný den patří pracov-
nicím Envicentra Proud, p. uč. Baborové, 
Zeithamlové a horažďovickým hasičům. 

 
Petra a Martina z 9. B
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SŠ a ZŠ Oselce 

Školní rok v SŠ a ZŠ Oselce nebyl naplněn 
pouze výukou, ale množstvím dalších udá-
lostí, akcí a projektů.
V březnu byl ukončen kovářský kurz pro 
dospělé Práce v kovárně – základy kovářství. 
Tento kurz začal již v listopadu a v letošním 
roce ho absolvovalo 8 účastníků, kteří se 
ve 120 hodinách rozdělených do 8 víkendů 
pod vedením zkušeného kovářského mistra 
Jiřího Wallnera seznamovali se základy 
kovářského řemesla. Na závěr jim byl předán 
certi4kát o absolvování kurzu.
Další významnou akcí školy byl výměnný 
pobyt našich a italských studentů. V době 
od 5. do 24. března se osm italských mladíků 
z Milána účastnilo odborné výuky v truh-
lářské dílně školy v Oselcích. O tom, jak se 
jim zde líbilo, se můžete dočíst v dopise, 

který poslali do naší školy po návratu domů 
a který najdete na našich webových strán-
kách http://www.stredniskolaoselce.cz/cs/
fotogalerie/grazie-oselce/R10-A965/ spolu 
s fotogra4emi z jejich pobytu.
Díky této spolupráci s italským partnerem 
mohli vycestovat i naši žáci „na zkušenou“ 
do Itálie. V polovině dubna odjelo šest našich 
žáků spolu s učitelem odborného výcviku 
Václavem Jakubčíkem do Cantù u Milána. 
Tento dvouletý projekt Putování za řemes-
lem je 4nancován z projektu Erasmus+. 
Rovněž informace o něm najdete na strán-
kách školy.
Nejnovější aktualitou byla v pátek 6. května 
návštěva hejtmana Plzeňského kraje Václava 
Šlajse ve Střední škole a Základní škole 
v Oselcích, pracoviště Blovice. Prohlédl si 

střední školu i základní školu a na závěr jeho 
návštěvy se uskutečnila beseda se zaměst-
nanci školy. 

 
SŠ Oselce

Střední škola Horažďovice

Kdo jsme? #designHD 

V pátek 6. 5. 2016 byla na zámku 
v Chanovicích vernisáží zahájena výstava 
prací studentů oboru Gra4cký design 
SŠ Horažďovice. Výstava nese název „Kdo 
jsme?” Odpovědi mohou být různé: Jsme 
střední škola. Jsme studenti gra4ckého 
oboru. Jsme mladá generace. Jsme součástí 
planety. Jsme lidé, kteří budou vytvářet 
tento svět… Vizuální odpovědi na tuto 
otázku naleznete právě ve vystavených 
artefaktech. Expozice je průřezem růz-
norodých prací studentů oboru Gra4cký 
design. Najdeme zde práce z oblasti 
výtvarné tvorby, výstavnictví a hlavně 
gra4ckého designu – plakáty, návrhy 

logotypů, corporate identity, autorské knihy 
apod. Výstava ukazuje též čerstvě ukon-
čené maturitní práce studentů 4. ročníku, 
kteří měli za úkol vytvořit logotyp a jed-
notný vizuální styl místních kulturních 
institucí, Městské knihovny Horažďovice 
a Městského muzea Horažďovice.
Součástí výstavy jsou také práce výtvarně 
činných pedagogů – v samostatné míst-
nosti vystavuje Ak. mal. Ludvík Kovář 
a Ing. Radovan Hrabý.
Velmi bychom chtěli poděkovat obci 
Chanovice za možnost prezentace našich 
prací a velkou vstřícnost při instalaci 
výstavy a vernisáži.

Výstava potrvá do 26. června 2016. 
Všichni jste srdečně zváni. 

 
Mgr. Petra Kolářová, SŠ Horažďovice

A jak obtížná je instalace takové výstavy?
„Instalace výstavy nebyla jednoduchá v takto 
členitém prostoru. Paní učitelky a studenti 
se s tím velice dobře poprali a vernisáž vypa-
dala báječně. Já osobně jsem se podílela 
na instalaci a vím, že bylo hodně náročné 
vybrat ty nejlepší práce. Z této instalace 
a vernisáže jsem si odnesla úžasné pocity.“ 
(Karolína Polenová, 2. ročník)

Hudba na vernisáži v podání studentů 3. ročníku Blanky 

Novákové a Miroslava Šimůnka. Foto: Mgr. Pavlína Malinová

Slavnostní zahájení výstavy. Foto: Mgr. Pavlína Malinová
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Základní umělecká škola
Poslední měsíc školního roku je tady, ale 
všichni na ZUŠce jsou stále ještě v plném 
nasazení. Svá slavnostní vystoupení mají za 
sebou absolventi hudebního i výtvarného 
oboru. Žáci LDO se představili na tradiční 
akci „Sklizeň 2016“. Navštívili nás předško-
láci z obou MŠ.
V současné době můžete stále navštívit 
výstavu v DPS v Palackého ulici. Pilně se 
připravujeme na závěrečný koncert, který se 
bude konat 22. 6. od 16 hodin v sále hotelu 
Prácheň. Na konec června připravujeme 
opět zájezd. V loňském roce se vyda-
řila návštěva 5rmy C. Bechstein v Hradci 
Králové, a proto letos navštívíme 5rmu 
Amati Kraslice.
A nyní několik informací k talento-
vým zkouškám do všech oborů, které se 
budou konat ve čtvrtek 9. 6. 2016 mezi 
15. a 17. hodinou. Zájemcům o studium 
výtvarného oboru doporučujeme přinést 
si pracovní oděv, aby nedošlo ke znečiš-
tění vašeho oblečení, a zároveň i nějaké 
domácí práce. Na našich webových strán-
kách www.zus.horazdovice.cz a facebooku 

si můžete stáhnout a vyplnit „Žádost o při-
jetí“. Vyplněnou žádost přineste k talentové 
zkoušce (případně vyplníte na místě). 
U talentových zkoušek si ověříme předpo-
klady pro studium jednotlivých oborů na 
naší škole. Na základě bodového hodno-
cení bude sestaveno pořadí uchazečů. Po 
19. 6. 2016 bude na vchodových dveřích do 
budovy školy a na našich webových strán-
kách a facebooku vyvěšen seznam přijatých 
uchazečů. 
Zároveň připomínám důležitou informaci 
pro zákonné zástupce stávajících žáků. 
Zákonní zástupci žáků, kteří splňují pod-
mínky postupu do vyššího ročníku, musí 
ve všední dny mezi 13.–17. 6. přijít osobně 
v odpoledních hodinách do ZUŠ podepsat 
„matriční list“. Bez tohoto podpisu nebu-
dou žáci zaregistrování ke studiu pro příští 
školní rok. Dodržte tedy výše uvedený 
termín. Po tomto termínu nemůžeme zajis-
tit volné místo ke studiu. 

 
Mgr. Martin Petrus

Spolky

Po delší době dáváme článek do Horažďovického obzoru o činnosti kroužku mladých 
hasičů. Od zimního kola jsme většinu času věnovali hrám. Jak počasí dovolilo v polo-
vině dubna, jsme začali s přípravou na závěrečnou hru Plamen a prodloužili schůzky o půl 
hodiny. V sobotu 14. května jsme vyrazili do Třebomyslic, kde slavili hasiči 90. výročí zalo-
žení sboru, zúčastnili jsme se slavnostního průvodu a poměřili jsme své výkony s družstvem 
z Kejnic. Příprava se ukázala jako dobrá a uvidíme, jak se to projeví na Malém Boru, kde se 
koná poslední letošní soutěž. Začali jsme i s přípravou na soutěž dorostu, do které se zapojí 
i některé naše děti. Závodníci musí být starší třinácti let a letos se soutěž uskuteční 5. června 
na Rabí. Výsledky z obou soutěží dáme na vědomí v dalším čísle.

 
Jiří Chaluš

Vážení příznivci a posluchači,
v dnešním povídání bych vás ráda pozvala 
na naše červnové vystoupení v rámci Noci 
kostelů dne 10. 6. 2016. 
Tato akce, která probíhá současně ve více 
než 1000 kostelech a modlitebnách v celé 
republice, nemluvě o dalších 6 zemích, 
bude letos v Horažďovicích jednak v kos-
tele Nanebevzetí Panny Marie (17.00–22.00) 
a pak také v Husově sboru pod názvem 
Kafé v kostele (20.00–23.00). Více se určitě 
o programu dočtete na jiném místě HO. Já 

bych si dovolila jenom zdůraznit, že kromě 
vystoupení v 18 hodin v klášterním kostele 
budeme zpívat i ve 20.30 v rámci programu 
v Pačejově, v kostele Panny Marie Sněžné. 
Po našem vystoupení bude následovat 
přednáška „Bible – kniha knih“ o vzniku 
a vývoji Bible, spojená s výstavkou různých 
druhů a vydání Bible. Knihy budou volně 
přístupné k prohlédnutí a listování.
Více informací najdete na stránkách spolku 
www.psprachen.cz a Noci kostelů www.
nockostelu.cz.

 

Simona Sládková

Pozvánka
na talentové zkoušky 

ZUŠ Horažďovice 
do hudebního, výtvarného 
a literárně-dramatického 

oboru, 

které se budou konat

9. 6. 2016 v 15 hod.

Nabídka hudebního oboru: 
klavír, keyboard, housle, viola, violon-
cello, zobcová a příčná Fétna, klarinet, 

saxofon, trubka, trombon, baskřídlovka, 
kytara klasická a elektrická, bicí 

Základní umělecká škola Horažďovice, 
příspěvková organizace

Blatenská ul. 310, 341 01 Horažďovice
IČ: 71294929

tel: 376 512 585, mobil: 739 514 100
e-mail: zushd@seznam.cz
www.zus.horazdovice.cz

KMH Horažďovice

Pěvecký spolek Prácheň 

Setkání sborů v Sušici 7. 5. 2016
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Zajímavosti

Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 24, Ševčíkova ulice 
(pokračování z březnového čísla)

V roce 1678 náleží dům vrchnosti, 
Václavu Vojtěchu ze Šternberka, snad byl 
tento dům Táborskému zabaven stejně 
jako dům Hollarovský pro dluhy. Zpráva 
je nepřímá, dům je zmíněn při lokaci 
sousedního domu. V roce 1680 postu-
puje dům Kryspachovský obec Janu 
Žlutickému, rodáku ze Sušice, a jeho 
manželce Evě za 250 zlatých. Dům před-
tím vykoupila obec od vrchnosti. Jan 
Žlutický složil v hotovosti 100 zlatých 
vrchnosti. Zbylých 150 zlatých při-
padne obci. „S tou závadou, železnou 
krávou k chrámu Páně sv. Petra a Pavla“ 
(pravidelný poplatek církvi). V roce 
1718 došlo k „přátelskému narovnání“ 

mezi Janem Šolem Žlutickým a dětmi 
Václavem a Annou provdanou Steglovou. 
Svému synu postupuje od domu svého 
kus místa k postavení domu (dnes sou-
sední dům čp. 25), dále mu postupuje 
pole v Hlavičkách pod 6 strychů. Sám si 
ponechává vlastní dům odhadnutý v ceně 
250 zlatých. V roce 1723 ujímá tento 
dům ležící pod sladovnou Dominika 
Pötze a domem Matěje Mužíka strany 
druhé druhá manželka nebožtíka Jana 
Žlutického, Alžběta. Obec dům prohlédla 
a odhadla cenu na 400 zlatých, ale pro-
tože v něm „velká pustotina jest“, je dům 
odhádán ve 290 zlatých. V roce 1741 
prodává dům Alžběta, vdova po Janovi 
Žlutickém znovu provdaná za mlynáře 
Matěje Roušara, Josefu Karlu Kníželovi, Současná podoba objektu

Historie horažďovických domů

Dětský karneval ve Veřechově 
19. 3. se ve veřechovském kulturním 
domě uskutečnil „druhý ročník“ dětského 
karnevalu.
Účast byla nad očekávání veliká, sál se 
během odpoledne zaplnil krásnými mas-
kami a jejich doprovody. V tomto příspěvku 
bychom hlavně chtěly poděkovat všem, 
kdo se na uskutečnění a organizaci podílel, 
společnými silami jsme pro děti připra-
vili odpoledne plné zábavy. Hned u vstupu 
každá maska dostala slosovatelné číslo 
a v průběhu dne přišlo vyhlašování výherců 
hlavních cen, první cenou byl nádherný 
dort, za který děkujeme paní Želiskové, 
a samozřejmě i za ty ostatní dobroty, které 
pro děti připravila. Tombolu si děti kupo-
valy během odpoledne, jelikož bylo cen 
opravdu mnoho, každému určitě výhra udě-
lala radost. V programu bylo letos pro děti 
připraveno překvapení, přišel i kouzelník, 
který svým čarodějnickým umem ohromil 
nejen děti, ale i dospělé. Po celé odpoledne 
si každý mohl nechat namalovat obrázek na 
obličej od velice šikovné Aničky, které moc 
děkujeme. Dětmi velice oblíbený kreativní 
koutek nemohl chybět, tady si každý podle 
své fantazie mohl vytvořit vlastní masku, 
škrabošku, korálky atd. Klaun rozdával léta-
jící balonky, soutěžili jsme, bavili jsme se. Za 
výborné zákusky a chlebíčky, které si bylo 

možno zakoupit, mockrát děkujeme paní 
Janoutové. Za hudbu děkujeme Ondrovi, 
Lukymu a Verče. Za příspěvek děkujeme 
MYSLIVECKÉMU SPOLKU. A ještě jednou 
obrovský DÍK všem, kdo se podílel jakkoliv 
na přípravě, výzdobě a úklidu.
Doufáme, že účastníci si odpoledne užili 
a pobavili se.
DĚKUJEME, ŽE JSTE PŘIŠLI.

 
Hanka a Žaneta 
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purkrabímu na zámku. K tomuto pro-
deji ale nakonec nedošlo a dům je znovu 
prodáván Matějem Roušarem v roce 1744 
Vojtěchu Frenzlovi. Dům leží proti obec-
nímu městskému pivovaru mezi domy 
Františka Jedličky a Josefa Žlutického. 
Matěj Roušar, mlynář, chtěl v roce 
1720 u vsi Babin „z potoku vodu jímati 
a do rybníků obecních vésti, aby se mu 
dovolilo pod malým rybníčkem mlejn 
vystavěti a aby jeho dědičný byl“. Přičemž 
slíbil, že bude platit i nájem, což mu obec 
povolila. V roce 1721 už měl na svůj 
náklad svedenou vodu do nového koryta, 
dokonce měl obcí slíbené dřevo na stavbu 
z obecních lesů výměnou za provedené 
zemní práce na regulaci potoka mezi 
rybníky a druhým potokem na loukách 
řečených Březové. Ke stavbě mlýna však 
nakonec nedošlo. V roce 1782 prodává 
dům Vojtěch Frenzl Matěji Stulíkovi 
a Barboře manželce za 392 zlatých. Dům 
je prodáván s právem vystavět na „dvoři-
šti“ příbytek s komínem. Z domu se dále 

platí „železná kráva“, tj. pravidelný popla-
tek ke kostelu sv. Petra a Pavla. Ale již 
v roce 1784 mění dům dalšího majitele. 

Matěj Stulík s manželkou Barborou si 
směňují domy s Františkem Vorlem. 
František Vorel s manželkou Kateřinou 
postupuje Matěji Stulíkovi mlýn pro-
střední (Jungrův mlýn), který je pod 
jurisdikcí knížecí, a sám ujímá tento dům 
várečný ležící mezi domy Františka Rudy 
a Jana Schollera. O rok později, v roce 
1785, přechází dům na dalšího majitele 
Jana Skallu, který jej koupil pro svého 
syna Josefa za 365 zlatých. Josef Skalla 
s manželkou Klárou tento dům nákladně 
přestavěli v roce 1795. Od zednických 
prací zaplatili 250 zlatých, tesařské práce 
stály 165 zlatých. V roce 1820 převádí 
Josef Skalla dům na svého syna Klimenta. 
Následně zde byla zřízena škola. Z doby 
adaptace na školu pochází fasáda a dnes 
již neexistující vstupní vrata v podobě 
oválných sluncí. 

 
MgA. Jindřich Šlechta

Turistická oblast Prácheňsko a Pošumaví vám nabízí profit 

„Horkou novinkou ve spolupráci komunální 
samosprávy, zřizovaných institucí, příspěv-
kových organizací kraje či obcí a soukromého 
podnikání je založení nové zapsané spo-
lečnosti tzv. destinačního managementu,“ 
sděluje Ladislav Havel, předseda společnosti. 
Cílem činnosti a prioritou je podpora 
a rozvoj cestovního ruchu v regionu. 
Destinační společnost byla založena míst-
ními akčními skupinami Strakonicko, 
Blatensko a Vodňanská ryba. Projekt s námi 
realizuje partnerská MAS Pošumaví, neboť 
turistu vůbec nezajímají hranice krajů 
či jiných správních jednotek. Jako první 
v republice byla Jihočeským krajem po spl-
nění stanovených podmínek certi>kována 
turistická oblast Prácheňsko a Pošumaví. 
Název Prácheňsko jsme zvolili záměrně 
z toho důvodu, že ho jistě většina z vás 
má v paměti uložené, a je to vžitý název, 
žádný syntetický novotvar. De>nice regi-
onu Prácheňsko vychází z historického 
území, které zaujímalo část Jihočeského, 
Plzeňského i Středočeského kraje. Hrad 
Prácheň (nyní už zřícenina), podle kterého 
se území jmenuje, se nachází u Horažďovic. 
Předpokladem spolupráce je zcela synergické 
soustředění sil do propagace konkrétních 
služeb či atraktivit. I proto jsme k partnerství 
přizvali MAS Pošumaví. Jedná se o návaz-
nost na projekty MAS a svazků obcí a měst, 
kdy získání certi>kace oblasti a zapojení se 
do tohoto unikátního projektu Jihočeského 

kraje přináší pro náš region řadu výhod. 
Nabízíme široké možnosti propagace měst, 
obcí a především jednotlivých >rem, insti-
tucí a zejména podnikatelů v regionu. 
Zajistíme zveřejňování kulturních a sportov-
ních akcí, zprostředkujeme účast na českých 
i zahraničních veletrzích a workshopech ces-
tovního ruchu, umíme zrealizovat výrobu 
nových propagačních materiálů, infor-
mačních panelů apod. A to vše s >nanční 
podporou Jihočeského kraje. Podporujeme 
cestovní ruch nejen domácí, ale zaměřu-
jeme se také na incoming – chtěli bychom 

do regionu přivést také turisty ze zahraničí. 
Umíme nabídnout návštěvníkům komplexní 
přehled služeb a atraktivit – tzv. turistický 
balíček, který zpříjemní pobyt a usnadní ori-
entaci v regionu. 
Těšíme se na spolupráci a také na vaše 
nápady, podle kterých vám můžeme 
v cestovním ruchu být prospěšní. 

 
Vendula Hanzlíková, 
produktová manažerka destinace 
Prácheňsko a Pošumaví

Ševčíkova ulice ve Stabilním katastru z roku 1837. 

Domy ještě netvořily jednotnou uliční čáru. Pro 

orientaci: 1. radnice, 2. dům čp. 21 (železářství), 

3. dům čp. 22 (železářství), 4. dům čp. 24 (Ševčík) 

5. bývalý obecní pivovar
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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

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

PRODEJ ZAHRADY U HORAŽĎOVIC, 
OBEC BABÍN

Prodám oplocenou zahradu 741 m2 v zahrádkářské kolo-

nii v obci Babín, 3 km od Horažďovic, která je situována 

do krásného prostředí v předhůří Šumavy. Na zahradě 

je vlastní studna, podzemní sklípek a bouda na nářadí. 

Připojení elektřiny je možné vyřešit z nedalekého zdroje. 

V okolí je dostatek parkovacích míst a udržované příjez-

dové cesty. Cena k jednání: 207 000 Kč. 

Kontakty: tel. č. 602 235 954 

nebo na e-mail: siddy @seznam.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

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL,

KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ NIKA
nabízí dámské, pánské, dětské střihy, 

barvení, melírování apod.
Michaela Šatrová, Plzeňská 236, Horažďovice

Dle objednávky na tel.: 731 572 385
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PALIVOVÉ DŘEVO od 550Kč

SLUŽBY V LESNICTVÍ

Tel: 723 414 964

Facebook: 

Dřevo Chanovice
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Kulturní program červen

Uzávěrka dalšího čísla je 21. června v 10.00 hod., vydání 
30. června 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. 
Náklad 2700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horaž-
ďovického obvodu zdarma. 

Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, fax 376 547 529, e-mail: 
obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou správnost 
textu odpovídají autoři, složení redakční rady: Ing. Hana 
Kalná, Ing. Ivana Dušková, Ak. mal. Petr Mika, Jitka 
Chalupná. Povoleno OkÚ Klatovy pod registrační značkou 
MK ČR E 11878. ISSN 1802–7741. Tisk: Dragon Press, Klatovy.

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

neděle 19. 6.
LETNÍ KONCERT
Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikan-
tů - 20 let

středa 22. 6. – čtvrtek 23. 6. 
PRODEJNÍ TRH

neděle 26. 6.  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
K tanci a poslechu hraje POŠUMAVSKÁ MUZIKA. 

čtvrtek 30. 6. 8.00
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU
Pořádají „deváťáci“ ZŠ Komenského v Horažďovicích.

Změna programu vyhrazena

PŘIPRAVUJEME:
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE  
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2016
Taneční kurz bude zahájen v pátek 23. září 2016 pod 
vedením manželů Kociánových z Klatov. Zájemci 
si mohou vyzvednout přihlášky od 1.6. v kanceláři 
kulturního střediska, tel. 376 512 237, v pondělí, úte-
rý a středu od 8.00 do 13.00. Přihlášky je možno po 
dohodě zasílat též e-mailem: kulturni.stredisko.hd@
quick.cz. Letošní kurzovné je 1 600 Kč. Uzávěrka při-
hlášek: nejpozději 20. 9. 2016.

KINO OTAVA

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

KLUB „NEBUĎ SÁM“ 

OBLASTNÍ CHARITA HORAŽĎOVICE 

středa 1. 6. a každou středu  10.00
TURNAJ V ŽOLÍKÁCH 
Hala DPS Loretská 1069

středa 1. 6.  16.00
VERNISÁŽ A VÝSTAVA 
prací dětí Základní umělecké školy Horažďovice
v hale DPS Palackého č. 1061. Výstava potrvá do 27. 6.

čtvrtek 2. 6. a každý čtvrtek   15.00
MŠE SVATÁ 
Kaple v suterénu DPS Palackého 1061

pondělí 6. 6.  9.00
BADUAN JIN A MOHENDŽODARO 
– cvičení nejen pro ženy. Společenská místnost 4. p. 
DPS Palackého. Projekt „Seniorům dokořán“. 

úterý 7. 6.   15.00
POSEZENÍ S HARMONIKOU 
– k tanci a poslechu zahrají oblíbení Úterníci. 
Jídelna DPS Palackého.

pondělí 13. 6.  13.30
HOLKY V AKCI 
– společné pečení z osvědčených receptů. 
Jídelna DPS Palackého, začátek ve 13.30 hod. 

středa 15. 6.  9.45
SETKÁNÍ S DĚTMI Z KMŠ 
a jejich programem. Jídelna DPS 1061 Palackého

středa 22. 6.  8.00
VÝLET  JIHOČESKÉ SELSKÉ BAROKO
Holašovice, Lomec, Vodňany. Cena bude upřesněna. 
Sraz před DPS Palackého č. 1061. Přihlášky v kance-
láři charity nebo na tel. č. 376 512 596.

MĚSTSKÉ MUZEUM

pátek 3. 6.  velký sál, 18.00
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZÓNY MUZEA
Otevření nové expozice alpských minerálů Aleše 
Červeného s prohlídkou nově připravených prostor 
muzea

neděle 5. 6.  velký sál, 16.00
KONCERT  PĚVECKÝ SBOR ORFEJ PRAHA
Smíšený pěvecký sbor zazpívá melodie různých žánrů 

pátek 17. 6.  divadelní sál, 18.00
PŘEDNÁŠKA  MUDr. MARCEL HÁJEK
Přísahal jsem! Islám pohledem vojenského lékaře.

KNIHOVNA

čtvrtek 2. 6.  autobusové nádraží HD 7.20
ZÁVĚREČNÝ SEMINÁŘ VU3V
Mariánská Týnice a Plasy 
(jen pro předem přihlášené)

pondělí 6. 6.  oblastní charita (4. patro) 9.00
BADUAN JIN + UKÁZKY MOHENDŽODÁRO
série cviků podle starých Číňanů, jóga pro ženy

úterý 7. 6.  1. tř. ZŠ sál DDM 
 ZŠ Blatenská ul. 8.00 
 ZŠ Komenského ul. 10.00
PASOVÁNÍ PRVŃÁČKŮ  

NA RYTÍŘE ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO

středa 15. 6.  9.00 
PROCHÁZKA MĚSTEM 
Procházka po zajímavých místech v Horažďovicích 
s panem Václavem Trčkou 
(pro 6. tř. ZŠ Komenského)

pondělí 20. 6.  sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti 

úterý 28. 6. sraz před knihovnou 9.00 
TOULKY MĚSTEM 
aneb CO VŠECHNO SE U NÁS SEMELE
procházka s Václavem Trčkou po horažďovických 
mlýnech

OSTATNÍ AKCE

sobota 4. 6.  9.00–13.00
KONSTELACE VNITŘNÍ ŽENY 
www.kouzlousmevu.cz

středa 8. 6. hřiště ZŠ Blatenská
NA KOLE DĚTEM 
– příjezd pelotonu, kulturní akce, Město Horažďovice

čtvrtek 9. 6.  18.00
MEDITACE S ANDĚLY 
www.kouzlousmevu.cz

sobota 18. 6. Lipky
DĚTSKÝ DEN, FK HORAŽĎOVICE

středa 22. 6. hotel Prácheň
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ZUŠ HORAŽĎOVICE

sobota 25. 6. 9.00–23.00
HISTORICKÉ SLAVNOSTI 
KAŠE 2016
– nádvoří zámku a parkán
– bohatý celodenní program, vstup zdarma, večer vy-
stoupí Kamil Střihavka s kapelou, Město Horažďovice

sobota 25. 6. MC Houba
XTERRA TRIATHLON

sobota 2. 7.  
OSLAVY 20. NAROZENIN MC HOUBA

HOTEL PRÁCHEŇ

pátek 1. 7.  19.00 
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
FLOS FLORUM 
– pořad k výročí 700 let od narození císaře Karla IV. 
Alfréd Strejček (recitace), Jindřich Macek (loutna), 
Jitka Baštová (akordeon). 
Vstupné 100 Kč a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 559.

MĚSTSKÁ GALERIE

pátek 3. 6.  velký sál, 18.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Miroslav Vondryska ‒ Horažďovicko tužkou
Výstava potrvá do 26. 8. 2016. 

středa 29. 6.  14.00
TURNAJ VE HŘE PETANQUE 
– parčík mezi penziony Loretská ul. 

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

V prázdninových měsících budou programy Klubu 
omezeny. OCH Horažďovice všem přeje příjemné 
a aktivní léto!


