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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
měsíc leden nám předvedl, jak má zima
opravdu vypadat. Dostatek sněhu a ledu
udělal radost především dětem. Pro město
takové počasí znamená především údržbu
a posyp chodníků a místních komunikací.
Děje se to vždy postupně a nejde všechno
naráz, s technikou musíme zajet i do přidružených obcí. Již ošetřená místa se
velmi často během dne díky změně počasí
mění ve zledovatělé úseky. V takovém případě informujte naše Technické služby na
tel. číslo 60844868, popř. elektronicky na
adresu mbenesova @muhorazdovice.cz.
Počátkem roku město hospodaří s rozpočtovým provizoriem a ke schválení
spěje rozpočet jako takový. Snahou města
je zapojit se do vhodných dotačních titulů
a zvýšit tak příjmovou stránku hospodaření. Větší šanci na získání konkrétních
dotací a grantů získáme i díky našemu
členství v Místní akční skupině Pošumaví
a zapojení do Místního akčního plánu,
který mapuje především potřeby v oblasti
předškolní a školní činnosti a mimoškolních zájmů dětí a mládeže. V souvislosti
s naší plánovanou investicí je pro nás nejdůležitější dotační titul na výstavbu domů pro
seniory. Na Ministerstvu práce a sociálních
věcí jsme společně s projektovou kanceláří
představili podrobně rozpracovanou studii,

důvody výstavby domu pro seniory v našem
městě a možné zdroje financování.
Se zástupci firmy Správa a údržba silnic
nás čeká jednání o dalších opravách komunikací na našem území. Ne všechny naše
požadavky byly v loňském roce zrealizovány. O místní a účelové komunikace se
musí postarat město ale samo. Některé
komunikace budou opraveny i v přidružených obcích. Tam je však nyní hlavním
úkolem dokončit projekty odkanalizování. Realizace této investice bude spojena
i s výkupem soukromých pozemků
a sjednáním věcných břemen. Občané
v jednotlivých přidružených obcích budou
o výsledných projektech včas informováni
a přizváni ke společnému jednání.
V měsíci lednu jsme se zúčastnili několika
výročních schůzí místních sborů dobrovolných hasičů. Děkujeme za tato pozvání
a těší nás, že spolky stmelují občany
k různým akcím a aktivitám. V jejich
úsilí je budeme rádi i nadále podporovat. V dnešní době není jednoduché získat
občany pro jakoukoliv dobrovolnou činnost. Tam, kde se to daří, je vidět úplně jiný
společenský život.
Od ledna 2017 je novou zastupující
vedoucí Městského muzea Horažďovice
Mgr. Barbora Freund. Přejeme jí hodně
zdaru a pevných nervů při realizaci dalších

aktivit spojených s činností muzea. Již více
jak rok je součástí muzea městské informační centrum, které se setkává s čím dál
větším ohlasem především od návštěvníků
našeho města.
Srdečně vás zveme na první neoficiální
setkání se starostou, tzv. café dialog, které
se uskuteční dne 22. 2. 2017 od 18,00
hodin v prostorách Černého kafe. Přijďte
se zeptat na to, co vás zajímá, co vás trápí,
popřípadě přednést nápady pro zlepšení
běžného života v našem městě. Nebudeme
vás zatěžovat body a hlasováním, které je
nutné absolvovat na zastupitelstvech města,
ale chceme se s vámi potkat na „neutrální
půdě“ při řešení obyčejných a každodenních problémů, které přináší život v našem
městě. Dále vás zveme i na zasedání
zastupitelstva města, které se bude konat
27. 2. 2017 od 18,00 hodin ve velké zasedací místnosti městského úřadu. Hlavním
bodem bude tentokrát schvalování již zmiňovaného rozpočtu na rok 2017.
Ještě jednou vám přejeme hodně zdraví
a spokojenosti v novém roce a co nejméně
úrazů při zimních radovánkách.
Ing. Michael Forman – starosta
Ing. Hana Kalná – místostarostka
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Fotoreportáž
Silvestrovské derby na hřišti Na Vápence

Tříkrálová sbírka – 6. ledna
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20. Prácheňský reprezentační ples – 14. ledna
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Foto: J. Chalupná

Jitka Chalupná, odbor památkové
péče, školství a kultury

DDM Horažďovice

Snímek zachycuje Elišku s Jolankou při mikroskopování
sněhových vloček (kroužek Malý přírodovědec)

Tajemství mraveniště – výuk.program pro 1. st. ZŠ v PROUDU
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Téma
Odpady ve městě – Plán odpadového hospodářství města
Vážení občané,
chtěli bychom Vám touto cestou předat
důležité informace týkající se odpadového hospodářství města. V této oblasti
se do budoucna připravuje řada podstatných změn a je důležité, abychom se na
ně připravili. Jedním takovým zákonným
požadavkem je, že od roku 2023 nebude
možné neupravené směsné komunální
odpady skládkovat, což podstatně zvýší
nároky na separaci jednotlivých odpadů.
V únoru loňského roku byl schválen ″Plán odpadového hospodářství
Plzeňského kraje“, který stanovil, v souladu s celostátním plánem odpadového
hospodářství, cíle a opatření, která jsou
potřeba na úrovni kraje splnit – pro dosažení zákonných požadavků, zejména pro
zajištění úrovně třídění odpadů, potřebné
míry využití odpadů, splnění požadavků
k ukládání odpadů na skládky atd..
Ze zákona platí, že za řádné nakládání s odpady zodpovídají vždy původci
odpadu. Město Horažďovice je ze zákona
původcem komunálního odpadu, který
vzniká při běžném životě občanům na
jeho území (ročně se jedná o cca 2500
– 3000 tun odpadů). Občan není původcem odpadu, který vyprodukuje, je jeho
vlastníkem do okamžiku, kdy ho předá

Kontejner na drobná elektrozařízení

do systému nakládání s komunálním
odpadem města. Firma, či fyzická osoba
podnikatel je původcem odpadu a musí
se o něj postarat předepsaným zákonným
způsobem.
Obce a města, které produkuji více než
1000 tun odpadů za rok, tedy i město
Horažďovice, mají povinnost zpracovat ve lhůtě jednoho roku od schválení
krajského plánu vlastní plán odpadového
hospodářství. Ten musí být v souladu
s krajským plánem a musí obsahovat konkrétní opatření, která budou realizovaná,
aby nakládání s odpady města bylo zcela
v souladu se zákonem. Požadavky pro
zajištění úrovně třídění odpadu, vyplývající ze zákona, jsou velmi přísné. Velký
důraz je kladen zejména na předcházení
vzniku odpadu, což je při současném
konzumním způsobu života docela těžko
realizovatelné.
Město Horažďovice má již plán odpadového hospodářství zpracovaný, nyní
ho kontroluje a následně schválí krajský úřad. Poté bude plán schválen na
nejbližším zasedání zastupitelstva
města. V druhé polovině roku 2016
byla provedená analýza dosavadního nakládání s komunálními odpady
a data byla použita jako vstupy pro

vypracování městského plánu odpadového hospodářství.
Analýza odpadového hospodářství
ukázala řadu rezerv, zejména relativně vysokou roční produkci směsného
komunálního odpadu na jednoho obyvatele (cca 180 kg), poměrně nízkou
roční produkci objemného odpadu (cca
50 kg), poměrně nízkou účinnost separace papíru, plastů, skla a kovů, která
se pohybuje pouze na úrovni 30,5 %…
To ukazuje na skutečnost, že velká část
vzniklých odpadů končí v popelnících
(nevytříděná).
Opatření budou muset tedy směřovat zejména ke zvýšení úrovně třídění
odpadů, protože bude postupně vyžadováno až 50% úroveň vytřídění odpadů.
Za tímto účelem připravujeme v tomto
roce v návaznosti na nový plán několik
novinek.
Do všech domácností budou občanům
rozdány sady barevných tašek na třídění
jednotlivých odpadů. Po městě se rozmístí pět kusů kontejnerů na oddělený
sběr drobných, vysloužilých elektrozařízení, vyhodnotí se a případně doplní
nádoby na sběr upotřebených potravinářských olejů. Neustále se bude muset
pracovat na osvětě ohledně třídění

Sada barevných tašek na třídění odpadů
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odpadů. Postupně pak bude rozšířena síť
nádob na separovaný obsah, a to zejména
v revitalizovaných sídlištích.
Plně si uvědomujeme, že bez zodpovědného přístupu každého z nás tady se nám
splnit přísné zákonné cíle podaří jen stěží.
Přál bych si, abychom všichni bez rozdílu
věnovali odpadům, které produkujeme,
větší pozornost než doposud. Tříděním
pomáháme hlavně životnímu prostředí,
ale také můžeme pomoci snížit celkovou
cenu za likvidaci odpadů ve městě. Znovu
apelujeme na využívání sběrného dvora,
který je otevřen třikrát týdně, z toho dvakrát prakticky po celý den. Ve dvoře je
možno odkládat všechny odpady, které
nepatří do popelnic nebo které se v rozporu se zákonem někdy objevují u nádob
na tříděný odpad. Vážení občané, přispějte i Vy svým přístupem k třídění
odpadů k lepšímu prostředí v našem
městě. Děkujeme.

... tak takto opravdu ne

Ing. Anna Vachušková,
Ing. Michael Forman

Oznámení
podnikajícím
subjektům
Prodej známek na vývoz směsného
komunálního odpadu pro rok 2017
firmy RUMPOLD – P, s. r. o. pro podnikající subjekty letos proběhne ve
velké zasedací místnosti Městského
úřadu Horažďovice dne
16. 2. 2017 v době 9.00–12.00
		13.30–17.00
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

STØEDA 22.02.2017 OD 18:00 HOD
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Z radnice
Rada města Horažďovice
19. 12. 2016
– schvaluje nájemní smlouvu na pronájem 2 kanceláří s příslušenstvím v objektu
kina, Strakonická 16, Horažďovice s Libuší
Mužíkovou, Peškova 731, Horažďovice,
IČO 13863240 Celková výměra 2 pronajatých kanceláří s příslušenstvím je 47,83 m2,
smlouva bude účinná od 1. 1. 2017 s platností na dobu určitou do 30. 6. 2017 za
nájemné ve výši 500 Kč a úhradu za
náklady (dodávky a služby) stanovené
paušálem ve výši 5 000 Kč
– schvaluje smlouvu na pronájem kotelny
s přilehlým schodištěm a technologiemi v objektu kina, Strakonická 16,
Horažďovice s firmou Bytservis Sušice
spol. s. r. o., Příkopy 86, Sušice, IČO
45359601. Celková výměra pronajaté kotelny s přilehlým schodištěm je
42,06 m 2. Roční nájem je ve výši 4 933 Kč.
Smlouva bude účinná od 1. 1. 2017 s platností na dobu neurčitou
– rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky uchazeče Ing. Oldřich Slováček,
Pivovarská 1272, Blatná, IČO: 13514253
na vypracování projektové dokumentace
a provedení související inženýrské činnosti stavby „Rekonstrukce části Nábřežní
a Prácheňské ulice“ zadávané dle § 31
výjimky pro veřejné zakázky malého rozsahu z působnosti zákona č. 134/2016 Sb.,
za nabídkovou cenu 2 081 904 Kč vč. DPH
– schvaluje s platností od 1. 1. 2017 ceník
pro částečnou náhradu nákladů vynakládaných na odchyt toulavých psů a pobyt
psa v záchytu:
a) odchyt toulavého psa
220 Kč
b) 1 den pobytu psa v záchytu
80 Kč
– v záležitosti organizační složky Městské

muzeum Horažďovice bere na vědomí
uzavření pracovní smlouvy na pozici zastupující vedoucí muzea s pracovní náplní
vedoucího muzea dle zřizovací listiny
zaměstnavatele s Mgr. Barborou Freund

Rada města Horažďovice
16. 1. 2017
– schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Ivou
Šrámkovou, Milínov 36, Hlavňovice, IČO
73717908, jejímž předmětem je zpracování
projektové dokumentace a výkon inženýrské činnosti k akci „Vodovod a kanalizace
– Plzeňská ulice, Horažďovice“ za nabídkovou
cenu 169 000 Kč
– schvaluje smlouvu na pronájem nebytových prostor v objektu bývalého pivovaru
čp. 1079, Komenského, Horažďovice se spolkem Tyjátr Horažďovice o. s., Palackého 932,
Horažďovice, IČO 64388883 s platností od
17. 1. 2017 za nájemné 1 000 Kč/rok
– schvaluje pronájem nebytových prostor garáže č. 9, Mírové náměstí 12,
Horažďovice o výměře 28 m2 Pavlu
Hlobíkovi s platností od 17. 1. 2017 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za
nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH
– schvaluje smlouvu o zřízení služebnosti mezi Josefem Brabcem, Zářečská 651,
Horažďovice (povinný) a městem
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice
(oprávněný) ke st. p. č. 114 v k. ú. Zářečí
u Horažďovic týkající se stavby „Pasportizace
Mlýnského náhonu v Horažďovicích“, služebnost se sjednává bezúplatně na dobu
neurčitou
Výběr bodů z jednání rady města.
Kompletní usnesení z jednání rady města
je zveřejněno na adrese
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/rada.asp

Zasedání
zastupitelstva města
Horažďovice
27. 2. 2017 od 18.00 hod.
ve velké zasedací místnosti MěÚ.

Starosta města
vyhlašuje
výběrové řízení
na pozici
strážníka
Městské policie
Horažďovice
s termínem podání přihlášek
do 10. 2. 2017.
Bližší informace poskytne: Pavel
Bláha, vedoucí strážník městské
policie, tel. 371 430 539, blaha@muhorazdovice.cz, František Kříž, Odbor
kanceláře starosty, pracoviště bezpečnosti a krizového řízení, tel. 371 430
524, kriz@muhorazdovice.cz.
Bližší informace najdete na úřední
desce MěÚ Horažďovice a na internetové adrese: www.muhorazdovice.cz.

Pohled občanů neboli dotazník k oblasti bezpečnosti
Vážení občané,
do rukou se vám během února a března 2017
cestou papírového dotazníku i cestou webových stránek dostane dotazník, který bude
postihovat dva tematické okruhy, které lze
ale spojit pod jeden název, a to bezpečnost
v našem městě. Tato tematika je v současné
době velmi aktuální. Z tohoto důvodu jsme
se rozhodli vytvořit uvedený dotazník, ve
kterém máte možnost vyjádřit se k této
problematice. Zájmem města je zapojit veřejnost do procesu hodnocení této oblasti.
V této souvislosti proběhne v měsíci únoru
a březnu na území města toto dotazníkové
šetření, jehož smyslem bude zjištění názorů,
připomínek a podnětů občanů k oblasti bezpečnosti ve městě. Zpětná vazba, kterou od

vás získáme, nám a i PČR a Městské policii
Horažďovice pomůže v další práci při zvyšování kvality života v našem městě.
Výsledky průzkumu a veškeré závěry vyplývající z analýzy výsledků budou použity
výhradně jako podklady pro zlepšení stavu
v této oblasti.
Vážení občané, žádáme vás tímto o zapojení se do této aktivity a vyplnění dotazníku
(viz informace níže). Uzávěrka průzkumu je
31. března 2017.
O výsledcích budete informováni na těchto
stránkách.
Předem vám děkujeme za čas, který tomuto
dotazníku budete věnovat.
Dotazník bude distribuován v tištěné verzi,
ale také během měsíců února a března jej

bude možno vytisknout z webových stránek
města a následně odevzdat do konce měsíce
března do připravených schránek na chodbě
v přízemí v budově městského úřadu, na
pokladně Městského muzea Horažďovice.
Vyplněné dotazníky můžete odevzdat také
přímo strážníkovi či na služebně Městské
policie Horažďovice.
Dotazník bude též k dispozici a k vyplnění
také v elektronické podobě na webových
stránkách: https://bezpecnost-v-horazdovicich.vyplnto.cz
Více informací vám rádi poskytneme na
odboru kanceláře starosty, pracoviště bezpečnosti, OUI a krizového řízení, nebo
telefonicky na tel.: 371 430 524.
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Kultura
Městská knihovna Horažďovice
Na hradě Bradě
Beseda se scénáristy a spisovateli Klárou
Smolíkovou a J. W. Procházkou dostala
podtitul: Komiksem ke čtenářství.
Beseda byla úžasně zpracovaná, interaktivní
i hravá. Dětem bylo velice poutavě vysvětleno, jak vznikají komiksy, odkud a kam
se čtou, co znamenají různé druhy komiksových bublin, seznámily se s citoslovci
v komiksech. Společně s Bertíkem a Bibi
navštívily pohádkové bytosti z hradu i podhradí. Spisovatelka je seznámila se svojí
tvorbou formou prezentací, pracovních listů
a využívala i různých prvků dramatické
výchovy. Děti malovaly, psaly, převlékaly se
do kostýmů, samy měly možnost vyzkoušet si být spisovateli, rozvíjely si fantazii
a hlavně se při tom báječně pobavily. Domů
si odnášely záložky, vyplněné pracovní listy
a také spoustu nových vědomostí a intenzivních zážitků.

Nebe studánek
Odpoledne proběhl workshop „Rozvoj
čtenářské gramotnosti prostřednictvím
čtenářských workshopů“ pro učitele ZŠ
a knihovníky.
Besedy a workshop byly uspořádány za
podpory Ministerstva kultury ČR v rámci
projektu Děti a čtení 2016.
Eva Marešová, foto Petra Tomešová

Přednáška
Kdysi za mých mladých let stýkal jsem se se starými bardy Jaroslavem Seifertem a Josefem
Sudkem. Sumu jejich zkušeností a zachovanou citlivost ke světu i k vlastní rodinné tradici jsem tenkrát moc nechápal. O to víc si uvědomuji dnes, jak je stáří potřebné pro
tuto zemi, pro mladé generace, pro kontinuitu životů. To jsem viděl i při své přednášce
v Pečovatelském domě v Horažďovicích. Městská knihovna tam dělá kulturní pořady pravidelně a senioři se již těší vždy na novou akci. Považuji tyto aktivity za velmi žádoucí,
neboť dnešní dravá civilizace se žene hlava nehlava, nedbaje na své kořeny. Na téma vzácnosti vody i kouzla studánek jsem hovořil a promítal úžasnému publiku. Stále měli co
komentovat a dělit se o své zkušenosti s krajinou, kterou dnes tak hrubě zkoušíme. Chtěl
bych ještě jednou poděkovat za příležitost ke krásnému zážitku. A ještě jednou opakuji:
„Kdo není spojen se svými kořeny, toho snadno vyvrátí každá maličkost.“

Ve středu 11. ledna jsme v knihovně spolu
se žáky 7. tříd ZŠ Blatenská ul. přivítali
pana Ondřeje Fibicha, spisovatele, básníka
a badatele. Při svém putování Šumavou
a Prácheňskem posbíral řadu pověstí
a mimo jiné zmapoval známé i zapomenuté studánky. Děti se dozvěděly, jak
vznikne pramen a studánka, a na chvíli se
mohly vcítit do role šumavských potoků,
ze kterých vzniká řeka Otava.
Ondřej Fibich, autor trilogie Nebe studánek, navštívil také seniory v oblastní
charitě. Své vyprávění o pověstných
pramenech Šumavy, Pošumaví a jihozápadních Čech doplnil promítáním
fotografií, díky kterým jsme se přenesli
ke studánkám léčivým, zázračným, ale
i zapomenutým. Téměř ke každé z nich
se vztahovala krátká pověst nebo příběh,
které celou přednášku příjemně oživily.
Akce proběhly v rámci projektů Děti
a čtení a Seniorům Dokořán.
Eva Marešová a Petra Tomešová,
MěK Horažďovice

Ondřej Fibich, člen Mezinárodního PEN klubu, spolunositel titulu UNESCO
Paměť světa, účastník III. odboje

Stálá divadelní scéna Klatovy uvádí
Domácí štěstí
napsal: Jiří Just, režie: Ondřej Kepka
Jiří Just napsal příběh manželského páru „v krizi“.
Manželku – manažerku hraje Michaela Dolinová, jejího bohémského muže – muzikanta David Suchařípa. Vilemínu Gruntorádovou – z firmy Manželské štěstí – Iva
Hüttnerová, pro kterou je to po letech nová zajímavá role, která v mnohém připomíná
Hrabalova strýce Pepina.
Středa 8. února 2017 od 19.30 hodin – KD Horažďovice
Rezervace a prodej vstupenek: Kancelář kulturního střediska Horažďovice,
tel. 376 512 237 dle otevírací doby předprodeje.
Divadlo Klatovy, Hladíková

Městská knihovna Horažďovice
vyhlašuje
11. ročník celoroční soutěže
v rámci projektu

„DĚTI A ČTENÍ 2017“
SBÍREJ SAMOLEPKY
Zahájení: 1. 2. 2017
Podmínky:
v knihovně, na vývěsce knihovny
a na www.knihovna.horazdovice.cz
Uzávěrka 16. 11. 2017

Horažďovický obzor / leden 2017

8

Školy
Křesťanská mateřská škola Horažďovice
Duhové postřehy od nás … aneb „V lednu mráz těší nás…“
Letošní rok, tak jako předchozí, jsme se rozhodli zahájit dobrým skutkem. A to
Tříkrálovou sbírkou. V kostele sv. Petra a Pavla nám sestra de Notre Dame Jana vyprávěla legendu o putování mudrců, či chcete-li králů, za hvězdou. Dozvěděli jsme se,
jak to bylo s králem Herodem a jaké dary mudrci nesli Ježíškovi. A pak již nadešel čas
požehnat našim malým králům a vyslat je na koledu. Vyzbrojeni dobrou náladou a silnými hlasivkami vydali se tentokrát předškoláci ze třídy Ptáčků na obchůzku náměstí.
Je potřeba zmínit, že všude se naše malá výprava setkala s vřelým přijetím a někde
i s malou sladkostí:o). Všem dárcům moc a moc děkujeme.
I když to zvenčí není vidět, kolem naší zahrady se děje spousta věcí. Právě v těchto
dnech pilujeme finální podobu proměny naší zahrady, která byla představena rodičům
a přátelům školy během akce zimní olympijské (za)hrátky a na níž škola získala grant
nadace Proměny Karla Komárka.
Také již zavedenou akcí pro předškoláky je lyžařský kurz. Letos po dlouhé době na
krásně zasněžených svazích sjezdovky v Kašperských Horách. Tentokrát si děti skutečně užily velkou sněhovou nadílku. Všichni lyžaři prokázali svou statečnost, odvahu
a odhodlání, čímž si v závěru vysloužili krásnou medaili a diplom, ale především hřejivý pocit, že všechno báječně zvládli.
Přejeme také vám, ať si zbytek zimních dní s radostí užijete tak jako my.
Za křesťanskou mateřskou školu Bc. Lucie Listopadová

Zima v MŠ Na Paloučku
Začátkem ledna se děti ze třídy Včelky
zúčastnily Tříkrálové sbírky a seznámily
se s tradicí Tří králů, dávných mudrců,
které zářící hvězda dovedla až místu
narození Spasitele.
Děti si oblékly královská roucha a vydaly
se v doprovodu zaměstnanců Charity
Horažďovice na koledu. Písnička „My tři
králové jdeme k vám“ zněla v naší školce
již celý týden předem. Tříkrálová sbírka je
příležitostí děti nenásilně zapojit do charitativní činnosti.
V dalším zimním období jsme poznávali
zimní přírodu, učili jsme se, jak pomáhat zvířátkům, aby přečkala zimu a jak se
chránit před zimním počasím. Povídali
jsme si o lidském těle a o ochraně zdraví.
S příchodem první sněhové nadílky se
děti nadšeně vrhly do válení koulí a za
chvíli nám na školní zahradě vyrostli tři
velcí sněhuláci. Sněhu jsme využili též ke
koulování, bobování, experimentování
a sportování.
Poslední týden v lednu jsme se věnovali
výuce lyžování ve Skiareálu Kašperské
Hory. Při nepříznivém počasí jsme si
spravili náladu pohádkami, písničkami
a zimním tvořením.
V polovině ledna navštívilo naši školku
divadélko Dráček s pohádkou „Co dělají

zvířátka v zimě“ a začátkem února máme
pro všechny třídy naplánovaný den
muzikoterapie. Dětem se bude věnovat
muzikoterapeut, který prostřednictvím
pohádky seznámí děti s netradičními
hudebními nástroji a odpoledne bude děti
uspávat prostřednictvím hudby. Na konci

února pak navštívíme kulturní dům, kde
bude připravena pohádka „O Šípkové
Růžence“.
Z MŠ Na Paloučku I. Polerecká
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ZŠ Blatenská
Celorepubliková příchuť
Asi se shodneme na faktu, že mezi nejvýznamnější schopnosti všestranně nadaných
žáků patří nejen umění informace vstřebat, ale především touha po co nejširším
využití svých pracně nabytých vědomostí.
S podobnou touhou vkročil do aktuálně
probíhajícího školního roku žák 8. třídy
ZŠ Blatenská Jan Pokorný, který mezi
svými vrstevníky dosáhl úspěchu s celorepublikovou příchutí. Honza svůj nebývalý
rozhled v přírodovědných oborech naznačil již v říjnu v soutěži Přírodovědný
klokan, ve které se v rámci klatovského
okresu umístil na krásném devátém místě
(z 359 účastníků). Již tak chvályhodný
výkon byl ovšem pouhou předzvěstí dnů
příštích. Těsně po Vánocích dorazil na
ZŠ Blatenská opožděný dárek v podobě
nečekané zprávy – Jan Pokorný obsadil

nádherné 4. místo v celorepublikové korespondenční soutěži, která u žáků 8. a 9. tříd
základních škol testovala znalosti týkající
se českého rybářství. Soutěž probíhala pod
záštitou Střední školy rybářské a vodohospodářské Jakuba Krčína v Třeboni.
Kromě obdivu svých spolužáků, pedagogů
a známých si Honza užije i cenu v podobě
rybářského víkendu v Třeboni s možností sportovního rybolovu na chovném
rybníce. Honzovi nezbývá než pogratulovat, poděkovat za reprezentaci své školy
(a vlastně celých Horažďovic) a popřát mu
mnoho štěstí v dalších soutěžích. Již nyní se
stal vzorem pro mladší spolužáky, kteří si
brousí zoubky na podobné úspěchy.
Mgr. Petr Curko

Všichni žáci 2. stupně v Techmanii v Plzni
Slovo techmanie je setkání dvou slov – technika a mánie. Technika je základní označení
pro složku lidské kultury, která zaručuje
schopnost nebo dovednost v kterémkoliv
oboru lidského konání. Termín mánie ve
slovnících lékařských příznivý výklad nemá,
ale s mánií můžeme být usměvaví, zvýšeně
aktivní, navazující rozhovor, stěhující se
v rychlém sledu z tématu na téma, nechce se
nám spát, jsme trvale aktivní. Když vstoupíme do hlavních prostorů Techmanie,
bývalých plzeňských škodováckých hal,
uvedená diagnóza manie je pro návštěvníky příznačná. Mohli ji poznat žáci naší
školy, neboť Techmanii navštívily 19. 12.
2016 všechny třídy 2. stupně se svými učiteli. Návštěvník najde interaktivní expozice
zaměřené na fyziku, astronomii, chemii,
biologii, film, techniku. Děti procházely
jednotlivá zastavení, na kterých si ověřily
teorii v praxi. Program, který byl připraven,
obsahoval témata Jak řešit problém, Van

de Graafův generátor, činnost gyroskopu
(dvě žákyně si zkusily výcvik pilotů), činnost parního stroje z roku 1909. Parní stroj
je jedinečná souhra ocele, mechaniky a lidského ducha. Divák se ponořil do představ
dávných časů, kdy parní stroj byl symbolem
nového života, kdy se kolo poháněné parou
vznášelo i do nebes. Připomněl si Nerudovy
verše: „My přijdem! Odpusť, matičko, již jsi
nám, Země, malá, my blesk k myšlénkám
spřaháme a noha parou cvalá.“ Studovat
nelze o hladu, proto i příslušná restaurace se
časem naplnila. Děti si nosily oblíbené hranolky s přidanou chuťovou hodnotou barvy
bílé a červené. T. A. Edison prohlásil, že
nikdy nepracoval, neboť práce byla pro něj
zábavou. Po návštěvě Techmanie lze souhlasit s jeho slovy.
Za pedagogy 2. stupně
Mgr. Luděk Mráz

Jan Pokorný

ZŠ Komenského
Zdravá5
V současné době probíhá na naší základní
škole již po několikáté vzdělávací program Zdravá5. Jeho úkolem je zábavnou
formou přiblížit mladším i starším školákům principy zdravé výživy a zdravého
životního stylu.
Zdravá5 očima dětí
Zdravá5 je výukový program, v němž se
děti učí o zdravém životním stylu.
Dostali jsme návod, jak si připravit zdravé
svačinky. Plnili jsme úkoly, za které každá
skupina dostala „pětky“. Nejvíc se nám
líbily soutěže, ve kterých jsme se učili, jak
zdravě žít. Nejzábavnější byla poslední
hodina akce Zdravá5. Skládali jsme
obrázkovou svačinu z toustového chleba,
ovoce a zeleniny. Na závěr si na ní všichni
pochutnali.
Program se nám líbil, ale příště bychom
uvítali ochutnávku ovoce, nějaké návrhy
a recepty na jednoduchou snídani, oběd,
nebo večeři.
Na setkání se Zdravou5 se budeme těšit
i příští rok.
Žákyně a žáci 5. A,
ZŠ Horažďovice, Komenského ul.
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Dny otevřených dveří na Střední škole Horažďovice
Tradiční dny otevřených dveří proběhly na
Střední škole Horažďovice ve dnech 16. 11.
a 9. 12. 2016. Žáci devátých tříd základních škol, kteří volí své budoucí povolání,
jejich rodiče i příznivci školy z řad široké
veřejnosti měli příležitost prohlédnout si
prostory školy, učebny, odborné učebny,
ateliéry, dílny i domov mládeže. Na jednotlivých pracovištích se prezentovaly studijní
obory grafický design a gastronomie, tříleté obory cukrář, kuchař – číšník, aranžér
a opravář zemědělských strojů.
Zvýšené pozornosti návštěvníků se těšily
oba obory umělecké i obor technický, které
pro svoji výuku získaly v loňském roce další
moderní vybavení.
Studenti oboru grafický design předvedli
ukázky práce na 3D modelátoru s výstupem pro 3D tiskárny, profesionálním vazači
dokumentů, pneumatické sponkovačce
a sekačce lišt pro obrazové rámy. Pracovali
rovněž s profesionální řezačkou vizitek
a gravírovacím a řezacím laserem.
V prostorách školních dílen si mohli
zájemci prohlédnout moderní zemědělskou
techniku, kterou začali žáci používat při
výuce ve školním roce 2015/2016. Jedná se
o traktor, přívěs za traktor, čelní nakladač,
nesený pluh, kombinátor, rotační žací stroj,
obraceč a shrnovač píce, mulčovač, radlici,
podkopový nakladač a malotraktor s příslušenstvím. Na pracovišti ručního a strojního
obrábění zhlédli ukázky práce na univerzálním soustruhu a frézce. Technické vybavení

montážní haly bylo doplněno o novou stojanovou vrtačku, kompresor s příslušenstvím
a hydraulický jeřábový zvedák.
Veškerá výše zmíněná technika byla pořízena v rámci realizace projektu Efektivní
využití moderních technologií v praktické
výuce technických a uměleckých oborů,
který byl předložen do 34. výzvy ROP
NUTS II Jihozápad a jehož cílem bylo zvýšení efektivity odborné praktické výuky
žáků Střední školy v Horažďovicích.

a 1 třídu čtyřletého cyklu, každou po 30
žácích. Pro přijímací řízení zvolilo formu
jednotných státních přijímacích zkoušek
z Cermatu jako všechny ostatní střední
školy s maturitou v České republice.
Zohledňovány budou i výsledky prospěchu: u čtyřletého studia za obě pololetí
osmého ročníku a pololetí ročníku devátého, u osmiletého studia za pololetí pátého
ročníku. Pro zájemce sušické gymnázium
nabízí také přípravné kurzy ke zkouškám
z matematiky a českého jazyka, které začínají 8. února. Přesný časový harmonogram
a informace k přijímacímu řízení naleznete
na webových stránkách gymnázia.
Pokud se se studiem začíná, je dobré mít
na paměti cíl – totiž tu kýženou maturitu.
Zde má sušické gymnázium velmi dobré
skóre. Za celých šest let, kdy probíhají
povinné státní maturitní zkoušky, zadávané v písemné formě Cermatem, vždy
všichni sušičtí maturanti uspěli s výjimkou jediného a několika ojedinělých

případů, kdy zkoušky byly složeny v podzimním termínu. To znamená, že je
škola schopna své žáky k maturitě dobře
připravit.
Je pro nás potěšující, že se v poslední
době vracejí na sušické gymnázium studenti z Horažďovicka. Mnozí už přišli
na to, že rozvrh na této škole v porovnání s rozvrhem výuky na strakonických
středních školách přináší výraznou časovou úsporu.
Pokud se uchazeči o gymnaziální studium rozhodnou pro Gymnázium v Sušici,
budou vítáni. A komorní, téměř rodinné
prostředí menší školy jim může nabídnout
nejen kvalitní studijní cestu, ale i řadu
vzrušujících zážitků a zkušeností z aktivit,
které mají studenti rádi: sportovní kurzy,
exkurze, studentské divadlo, robotika,
muzika … jak se kdo čeho chopí.

Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

Proč na gymnázium?
Rok se zlomil a naši –náctiletí se opět
dostávají do situace, kdy mají rozhodnout o své budoucnosti. S těmi budoucími
jedenáctiletými výrazně spolurozhodují
rodiče, ti patnáctiletí mají trochu své představy a také své kamarády. A hodně záleží
na tom, o čem a jak jsou oni i jejich rodiče
informováni. Obecně se ví, že bez maturity to na vysokou a vyšší odbornou školu
nejde a ani na trhu práce bez maturity moc
pšenka nekvete. Veškeré statistiky ukazují, že mezi nezaměstnanými na úřadech
práce je minimum gymnazistů. I když
absolventi gymnázií nenastoupí k dalšímu
studiu, mají před ostatními vždy trochu
náskok díky jisté jazykové vybavenosti,
všeobecnému přehledu i troše té logiky
pobrané výcvikem v oné zbytečně obávané
matematice. I proto se absolventi gymnázií snáze uchytí třeba v oblasti služeb, kde
poptávka stále narůstá.
Sušické gymnázium bude pro školní rok
2017/2018 opět otevírat 1 třídu osmiletého

Božena Bůžková

1. Souhlasíte s tvrzením, že město Horažďovice je bezpečné
město?
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE

U každé otázky označte (zaškrtněte, zakroužkujte, vypište) jednu
odpověď, není-li uvedeno jinak.

Vážení spoluobčané,
jednou z priorit, kterou vedení města Horažďovice a obce
s rozšířenou působností (ORP) řeší, je opatření bezpečnosti a
krizového řízení ve městě Horažďovice a na teritoriu správního
obvodu ORP Horažďovice. Proto se vám do rukou dostává dotazník,
který postihuje tyto dva tematické okruhy. Obě tato témata jsou
v současné době velmi aktuální, a z tohoto důvodu jsme se rozhodli
je spojit do jednoho dotazníku, ve kterém máte možnost vyjádřit
se k této problematice.
Zpětná vazba, kterou od vás získáme, nám pomůže v další
práci při zvyšování kvality života v našem městě a okolí.
Pevně věříme, že se do tohoto dotazníkového šetření zapojí
co největší počet z vás. Dotazník je možno vyplnit a odevzdat do
31. 3. 2017. Vyplněné dotazníky lze odevzdat od února do konce
měsíce března do připravených schránek na chodbě v přízemí v
budově městského úřadu a na pokladně Muzea Horažďovice. Také
je můžete odevzdat přímo strážníkovi či na služebně Městské
policie Horažďovice.
Předem vám děkujeme za čas, který tomuto dotazníku
věnujete.
Děkujeme,
Ing. Michael Forman, starosta, a Ing. Hana Kalná, místostarostka

Dotazník k oblasti bezpečnosti a krizového řízení

6. Proč se necítíte v místě bydliště bezpečně?
(označte jednu nebo více odpovědí)
� Lidé žijící v sousedství
� Špatné pouliční osvětlení
� Nebezpečný prostor v okolí bydliště (např.
opuštěná budova, neudržovaný prostor, hřiště,
park apod.)
� Nedostatečná pochůzková činnost strážníků
městské policie
� Nedostatečná pochůzková činnost Policie ČR
� Výskyt rasové nesnášenlivosti, xenofobie a
intolerance ve městě
� Častý výskyt problémových osob (případně
upřesněte) …………………………………………………….
� Jiné důvody, jaké…………………………………………..
� Nevím
7. Co je ve vašem městě největší bezpečnostní
problém? (max. 3 odpovědi)

5. Kdy se nejčastěji necítíte bezpečně?
� Během dne
� Večer a v noci
� Ve dne i v noci
� Nevím

4. Jak často v místě vašeho bydliště pociťujete
pocit nebezpečí?
� Nikdy
� Zřídka
� Občas
� Často

3. Cítíte se v místě bydliště bezpečně?
� Rozhodně ano
� Spíše ano
� Spíše ne
� Rozhodně ne
� Nevím

1

2. Ohodnoťte bezpečnost ve městě Horažďovice. (jako ve
škole známkou 1 – 5):

11

12. Po
situace

11. M
krizov
určitě
ANO
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intolerance ve městě
Častý výskyt problémových osob (případně
upřesněte) …………………………………………………….
� Jiné důvody, jaké…………………………………………..
� Nevím
7. Co je ve vašem městě největší bezpečnostní
problém? (max. 3 odpovědi)
� Krádeže aut
� Vloupání do aut
� Krádeže a vloupání v domech, bytech a ve
společných prostorách domů
� Násilné trestné činy (přepadení, obtěžování,
ublížení na zdraví)
� Problémy spojené s uživateli drog
� Vandalismus, sprejerství a drobná pouliční
kriminalita
� Dopravní bezpečnost
� Jiné (vypište)…………………………………….
� Nevím

10. Reagovalo podle vás město s dostatečnou rychlostí na
vzniklou krizovou situaci?
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE

9. Patříte mezi osoby, které byly přímo zasaženy povodněmi
v minulých letech?
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE

8. Myslíte si, že město Horažďovice je bezpečné město ve
srovnání s okolními městy?
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE

�

14. Setkáváte se ve svém okolí s následujícími
společensko-patologickými jevy?
Vandalismus
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
ANO
Bezdomovectví
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
ANO
Majetková trestná činnost
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
ANO
Násilná trestná činnost
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
ANO
Domácí násilí
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
ANO
Drogová problematika
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
ANO

rozhodně
NE

rozhodně
NE

rozhodně
NE

rozhodně
NE

rozhodně
NE

rozhodně
NE

13. Byl/a jste spokojen/a s prací povodňové komise?
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE

2

12. Postupovalo podle vás město efektivně v řešení krizové
situace?
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE

11. Měl/a jste dostatečné množství informací o vzniklé
krizové situaci?
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE

12
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problémy

v

rámci

23. Myslíte si, že je problematice bezpečnosti dopravy
věnována dostatečná pozornost?

22. Jaké jsou podle vás největší
bezpečnosti dopravy ve městě?

17. Spokojenost s činností Městské
policie Horažďovice:
� Rozhodně ano
� Spíše ano
� Spíše ne
� Nevím

16. Spokojenost s činností Policie ČR v místě
bydliště:
� Rozhodně ano
� Spíše ano
� Spíše ne
� Rozhodně ne
� Nevím

15. Myslíte si, že je této problematice věnována ve městě
dostatečná pozornost?
Vandalismus
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE
Bezdomovectví
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE
Majetková trestná činnost
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE
Násilná trestná činnost
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE
Domácí násilí
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE
Drogová problematika
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE

Rozhodně ne
Nevím

21. V čem by se podle vašeho názoru mohla
zlepšit práce Městské policie Horažďovice?
(vyberte jednu nebo více odpovědí)
� Více strážníků městské policie na pochůzkách
v ulicích
� Zvýšit informovanost o práci městské policie a
bezpečnostních problémech ve městě
� Profesionálnější přístup při jednání s občanem
� Důsledná a pravidelná kontrola osob a objektů
� Více kontrol v dopravě
�� Jiné
vypište………………..
zapojení
dobrovolníků 2 (domobrana, organizace kurzů
apod.)
3
� pravidelná setkání zástupců Policie ČR a zástupců
samosprávy (starosta, městská policie) s občany ke
konkrétním problémům v oblasti bezpečnosti
� jednorázová setkání policie a zástupců samosprávy
(starosta, městská policie) s občany ke konkrétním
problémům v oblasti bezpečnosti

20. V čem by se podle vašeho názoru mohla
zlepšit práce Policie ČR ve vaší obci? (vyberte
jednu nebo více odpovědí)
� Více policistů Policie ČR na pochůzkách v ulicích
� Zvýšit informovanost o práci policie a
bezpečnostních problémech v obci
� Profesionálnější přístup při jednání s občanem
� Důsledná a pravidelná kontrola osob a objektů
� Více kontrol v dopravě
� Jiné (vypište)………………
� Nevím

19. Myslíte si, že by se měl kamerový systém dále
rozšiřovat?
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE

18. Myslíte si, že Městská policie Horažďovice má
nezastupitelnou úlohu v rámci bezpečnosti ve městě?
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE

�
�
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Nevím
problémy

v

rámci

27. Vedení města Horažďovice (ORP Horažďovice), Policie
ČR a Městská policie Horažďovice chtějí více zapojit
obyvatele do řešení bezpečnostní situace. Jaké z
uvažovaných opatření se vám zdá vhodné a měl/a byste
zájem se jich případně účastnit? (vyberte jednu nebo více
odpovědí)
� tvorba obecně závazných vyhlášek města a obcí
� zapojení dobrovolníků 1 (dopravní asistenti u přechodů,
preventisté, asistenti apod.)

26. Máte nějaké osobní postřehy a připomínky k
problematice bezpečnosti a řešení krizových situací ve
městě?

25. Jaká opatření v oblasti zvyšování bezpečnosti byste
uvítal/a?

24. Myslíte si, že je bezpečnost ze strany města dostatečně
finančně podporovaná?
určitě
spíše ANO nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE

23. Myslíte si, že je problematice bezpečnosti dopravy
věnována dostatečná pozornost?
určitě
spíše ANO
nevím
spíše NE
rozhodně
ANO
NE

22. Jaké jsou podle vás největší
bezpečnosti dopravy ve městě?

�

29. Pohlaví ….
� Žena
� Muž

Díky za vaši spolupráci!

V současné době jsem:
� Student
� Zaměstnanec
� Podnikatel � Nezaměstnaný

4

zapojení dobrovolníků 2 (domobrana, organizace kurzů
apod.)
� pravidelná setkání zástupců Policie ČR a zástupců
samosprávy (starosta, městská policie) s občany ke
konkrétním problémům v oblasti bezpečnosti
� jednorázová setkání policie a zástupců samosprávy
(starosta, městská policie) s občany ke konkrétním
problémům v oblasti bezpečnosti
� lepší přístup k informacím o práci Policie ČR, městské policie
a o bezpečnostní situaci ve městě
� poradenství při potížích (informace o tom, jak se mám v
určité situaci chovat)
� jiné (vypište) ……………………………………………….
� nevím
28. Identifikace respondenta – věk, vzdělání:
� Méně než 18let
� základní
� 18-25 let
� vyučen/a
� 26-35 let
� střední
� 36-45 let
� vysokoškolské
� 46-55 let
� 56-65 let
� 66-75 let
� 76 a více let
� Bez odpovědi
�

14
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Dům dětí a mládeže – ze života lidí a zvířat…
Počasí letos přeje hlavně lyžařům, a tak
je Lyžařská škola 2017 na Modravě
opět v plném proudu, po letech navíc
s poměrně vysokou účastí. Případní
zájemci si od nás mohou vypůjčit různé
typy sněžnic a realizovat se vlastním
programem.
Věříme, že sníh a mrazivé počasí vydrží
až do jarních prázdnin, aby příměstský tábor v termínu 6.–10. 3. 2017 mohl
proběhnout, jak se patří, na bílé nadílce.
Tentokrát společně vyrazíme na polární
expedici s názvem „Vzhůru za tučňáky“,
která je určena pro žáky 1. stupně ZŠ.
V novém roce nezapomínáme ani na
dospělé, a proto zveme všechny, kteří
chtějí rozhýbat tělo na kurz “Zumby a fitness tanců”. Kdo naopak touží po relaxaci,
může se přihlásit na tvořivé kurzy. Co
takhle meditovat nad hroudou keramické
hlíny v „Kurzu keramiky pro dospělé“
nebo vyrábět originální doplňky v kurzu
„Na nitce“? Jarní lekce kurzu (nejen) textilních technik “Na nitce” začínají 7. 2.

2017, těšit se můžete na drátkování, smaltované šperky nebo historickou techniku
výroby řetízků viking knit. Na všech kurzech je možné po domluvě navštívit pouze
vybrané lekce.
Ne každý je příznivcem zkoumání mrazivé zimní přírody, a tak v teple učeben
PROUDu a přírodovědné stanice probíhají
jednodenní výukové programy pro školy.
Třeťáci ze ZŠ TGM Sušice prozkoumali
„Tajemství mraveniště“, žichovičtí dalekohledy pozorovali „Co žije u krmítka“
nebo jak si pod sněhovou peřinou ustlali „Zimní spáči“. Nejvytíženější jsou ale
naše mikroskopy, které při tisícinásobném
zvětšení nechají žáky nahlédnout do světa
nepřátelských i prospěšných bakterií.
Podívejte se na fotky z proběhlých programů na www.envicentrum.eu/novinky.
Příznivci mikrosvěta se od nového pololetí mohou těšit na horkou novinku
– výukový program pro ZŠ „Seznamte se
s mikroskopem“ naučí tento pozoruhodný
přístroj používat úplně každého. Více

informací naleznete na www.envicentrum.eu v sekci pro školy.
V posledním lednovém týdnu proběhly
v PROUDu ozvěny mezinárodního filmového festivalu EKOFILM. Veřejná
projekce nabídla vítězné snímky hned ze
tří soutěžních kategorií. Vybrané dokumenty zabývající se tematikou životního
prostředí od úterka do čtvrtka zhlédla
i stovka žáků ze ZŠ Plánická a ZŠ Čapkova
z Klatov. Děkujeme za hojnou účast!
Druhý únorový pátek v PROUDu bude
tradičně patřit přednáškovému cyklu
Setkání s osobností (Pavel Šustr – zoolog,
cestovatel) a kromě toho také odbornému
semináři Tvorba regionálních učebnic
s Ing. Martinem Křížem (Chaloupky
o. p. s.). Řeč bude o regionálně ukotveném
učení a o tom, jak vytvořit učebnici, která
pomáhá rozvíjet vztah k domovu, místní
historii, přírodě i krajině. Srdečně zveme
zájemce z řad starostů, ředitelů a pedagogů škol, pracovníků muzeí, zástupců
NNO a další.

Spolky
Oblastní charita
Akce klubu „Nebuď sám“ na únor
6. 2.
Baduan Jin – relaxační cvičení pro každého. Společenská místnost 4. p.
DPS Palackého 1061, začátek v 9 hod. Projekt „Seniorům dokořán“.
7. 2.
Posezení s harmonikou, aneb puntíčkatý a tečkovaný bál
– bavíme se v krásných kostýmech! K tanci a poslechu zahrají Úterníci.
Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.
13. 2.
Holky v akci – další společné pečení z osvědčených receptů.
Jídelna DPS Palackého, začátek ve 13.30 hod.
15. 2.
Setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem.
Jídelna DPS 1061 Palackého v 9.45 hod.
21. 2.
Zumba a fitness tance – vystoupení dětí z DDM Horažďovice.
Jídelna v přízemí DPS Palackého 1061, začátek v 18 hod.
22. 2.
Židé v Horažďovicích – přednáška Mgr. Hany Smetanové.
Společenská místnost 4. p. DPS Palackého 1061, od 14 hod.
Projekt „Seniorům dokořán“.
27. 2.
Turnaj ve stolních hrách – přijďte se utkat na poli taktiky, vědomostí
a důvtipu. Jídelna DPS Palackého 1061 od 13.30 hod.
Pravidelné akce – každý týden
úterý – klub seniorů – kuchyňka v suterénu DPS 1061 Palackého, od 14 hod.
středa – turnaj v žolíkách – hala DPS Loretská 1069, začátek v 10 hod.
čtvrtek – mše svatá – kaple v suterénu DPS Palackého 1061, začátek v 15 hod.
Dagmar Ušiaková, OCH Horažďovice

Oznámení Spolku
rodáků a příznivců
města Horažďovice
Spolek si tímto dovoluje pozvat členy
spolku na výroční členskou schůzi, která
se bude konat 19. 2. 2017 (v neděli) od
14.30 h v restauraci U Hlaváčků. Zúčastnit
se může i nečlen, který má zájem stát se
členem spolku.
Schůze bude hodnotit činnost za rok 2016
a nastíní činnosti na rok 2017 (besedy,
zájezdy). Podrobný program bude na
zvacím plakátu ve vývěsní skříňce spolku.
Na schůzi se budou vybírat členské příspěvky na rok 2017!
Dále oznamujeme, že ti, kteří se nemůžou
zúčastnit schůze, mají možnost zaplatit příspěvek na rok 2017 u p. Koladové v obchodě
Švadlenka na náměstí, neboť se již nevybírají
v papírnictví u p. Lukeše!
Tímto zároveň srdečně zveme zástupce MěÚ
Horažďovice na naši výroční členskou schůzi
a věříme, že se dozvíme informace o připravovaných investičních akcích na rok 2017.
Za výbor spolku, předseda
Jiří Zahnbauer
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Skautské středisko Prácheň
Akce na pokračování
K uplynulému období Vánoc patří
různé besídky a v našem středisku tomu
nebylo jinak. V pátek 16. prosince jsme
se všichni sešli v sále domu dětí a mládeže. Na jevišti předvedl každý z oddílů
svou divadelní scénku a rozdali jsme si
dárečky. Nemohla chybět ochutnávka
vánočního cukroví a celkově se hodovalo. A protože jsme parta štědrých lidí
a rádi se dělíme, spousta jídla zbyla.
Přebytečné cukroví však nepřišlo

nazmar a další den jsme jej vzali s sebou
na výpravu na jmelí. Již v sedm hodin
se na nádraží zimou tetelila skupinka skautů, aby se vydala vlakem do
Žichovic. Nedaleko nich leží les našeho
bývalého vedoucího, u kterého již na
pěší účastníky čekalo terénní vozidlo
s přívěsem. Ten byl naložen jmelím,
které vedoucí vlastnoručně natrhali.
Tím byla mise splněna a všichni jsme se
mohli vydat zpět na žichovické nádraží.

Pochod nám zpestřily běhací hry a opékání na ohni.
Samotné jmelí přišlo na řadu zhruba
o týden později na akci Betlémské
světlo. Rozdávali jsme jej v pátek
23. prosince před horažďovickým
kinem. Naše tee-pee a jeho okolí se stalo
místem, kde si lidé mohli popovídat nad
svařákem, popřát hezké svátky a kromě
světla odnést domů i větvičku jmelí.
Velmi nás těší, že se tato akce těší každý
rok stále větší oblibě.
Za středisko Prácheň Martin Pompl

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
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 ÚNORU

20. 2. - 24. 2. 2017

prvních 30 min dennì ZDARMA

Sbor dobrovolných hasičů
Byl pátek večer 13. ledna a v hasičské zbrojnici se to jen hemžilo. Konala se výroční
valná hromada (VVH) Sboru dobrovolných
hasičů (SDH) Horažďovice a zúčastnilo
se jí 9 žen ze 14 a 28 mužů ze 47. Celkový
počet členů, členek a mladých hasičů (MH)
činí 85. Návštěvou nás poctili: za město
Horažďovice starosta pan ing. Michael
Forman s místostarostkou paní ing.
Hanou Kalnou, za krizový štáb města pan
František Kříž a okrsek reprezentoval jeho
velitel pan Vlastimil Vintr. Před vlastním
jednáním bylo vzpomenuto dvou významných zakladatelů našeho sboru v roce
1878, a to bratrů Mayerových – Stanislava
a Matěje – a úmrtí našeho člena pana
Jaroslava Jirků.
Jako starosta sboru jsem přítomné „provedl“ celým rokem 2016, jak se nám vedlo či
nikoliv. Velitel mimo jiné se zabýval zásahy
a činností rovněž za minulý rok, z čehož
vybírám: jednotka sboru dobrovolných

hasičů obce vyjížděla ke 23 událostem. Byly
to požáry ve Veřechově, Mečichově, kompostér a kotelna v HD, řezačky v Malém
Boru a v Rabí, což bylo cvičení. Dále to byla
dopravní nehoda v Zavlekově, Střelských
Hošticích, Malém Boru, v HD předměstí
a největší byla ve Velkém Boru. Další
výjezdy byly většinou vedeny jako technická pomoc. Z dalších pěti činností to byla
například kontrola čapího hnízda, asistence
u ohňostroje a další.
Další byla zpráva o činnosti mladých
hasičů. Jsem rád, že máme tak šikovné
jejich vedoucí a ještě šikovnější MH. Kde
všude náš sbor a město reprezentovali,
se budete určitě divit. Začínali v Nýrsku,
v Třebomyslicích při soutěži dospělých,
v Malém Boru na závěrečné hře Plamen,
kde obsadili první místo a postoupili do krajského kola, které se konalo
v Rokycanech, kde obsadili krásné třetí
místo a dva jednotlivci postoupili dokonce

do kola republikového. V Horšovském
Týně soutěžili za okres Klatovy. Ještě by
bylo možné o našich MH hodně psát.
O prázdninách někteří z nich se zúčastnili
týdenního tábora u Lnářského Málkova.
Ať se jim v letošním školním roce opět
daří, ne-li lépe!
Poslední zprávu měla kontrolní a revizní
rada o našem hospodaření za loňský
rok, která vyzněla ve prospěch sboru.
Skončili jsme jako vláda s přebytkem.
Finance se budou určitě hodit v příštím
roce, kdy budeme vzpomínat 140. výročí
založení sboru.
Dále byl přečten a odsouhlasen plán práce
a činnosti sboru na rok 2017 a po diskuzi
bylo přečteno a schváleno naše usnesení.
Závěr VVH nám provedl Bc. npor. Petr
Papoušek, velitel stanice.
Karel Halml, starosta sboru
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Jedna bilanční
Milí posluchači a příznivci,
jak je již zvykem v lednovém
Horažďovickém obzoru – i letos vás čeká
trochu srovnávání.
Po „smršti“ posledního měsíce, kdy se
uskutečnilo hned 5 vystoupení, nás čeká
klidnější část roku. Vánočním obdobím jsme se prozpívali: 27. listopadu
zahájení adventu, 4. prosince speciální
adventní koncert, první vánočních zpívání 12. prosince v DPS a na Boží hod
„hlavní“ koncert v klášterním kostele.
Sérii zakončil koncert tříkrálový, který
máme velice rádi nejen proto, že po něm
většinou následuje společenský večer na
oslavu konce roku, eufemisticky zvaný
„Silvestr“ (byť se nekoná 31. 12.), ale také
proto, že je v pačejovském kostele Panny
Marie Sněžné, kde jsme nadšeni úžasnou akustikou a velmi početným a milým
obecenstvem. Tentokrát šlo o akci
o to slavnostnější, že zahájila oslavy
790. výročí první písemné zmínky o obci
Pačejov a byla zakončena nádherným
ohňostrojem.
Jinak by ale právě uplynulý rok 2016 mohl
být v naší činnosti nazýván v podstatě
rokem průměrným. Uskutečnili jsme
14 koncertů, což nebylo ani nejvíce (jako
23 v roce 1996), ani nejméně (což bylo
5 v roce 2003). Byly koncerty vydařené
i neuskutečněné (koncert v Hartmanicích

bude asi rekordman co do počtu změn
termínu), krátká vystoupení i celovečerní
zpívání. Nebýt cesty do Švýcarska, dalo
by se říci – rok v podstatě až nudný. Ale
to je jen klid před bouří.
Nyní nás totiž čeká rok 2017, který
je rokem výročním. Připomeneme si
155 let od založení „Zpěváckého spolku
Prácheň“, i 25. výročí obnovení jeho
činnosti pod názvem Pěvecký spolek
Prácheň. Věříme, že se všechny naše

plány povede uskutečnit, doufáme
v přízeň posluchačů, přejeme si, aby
všechny připravované akce měly kladnou
odezvu vás, našich příznivců. Současně
zveme všechny, kdo by se chtěli přidat
k této jistě ne nezajímavé práci: právě teď
je vhodný čas začít (si) zpívat.
Za Pěvecký spolek Prácheň
Simča Sládková

Historie horažďovických domů
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 35, Prácheňská ulice
(nárožní dům)
V roce 1619 je majitelem domu Václav
Markvart, jinak Hollar. Z jakého důvodu
získal druhé příjmení Markvart, nebylo
zjištěno. Dům je zmiňován v souvislosti
s přidělením kmenů na stavbu jeho shořelého domu po velikém požáru města
způsobeném drancováním vojsk generála
Bonaventury Buquoye. Na opravu domu
přiděleno 30 kmenů dřeva. V roce 1623
prodává Václav Markvart, jinak Hollar,
dům svůj vlastní a nezávadný za 180 kop
míšeňských Václavu Rožberskému. Dům
leží mezi domy spálenými Mikuláše
Racka a domem Klaudovským. Pod zápisem podepsán purkmistr Zachariáš
Hladík a radní Jan Malkovský, Matouš
Kryspach, Matěj Markovic, Jakub
Královský a Jan Bouda. Václav Rožberský
odkázal veškerou svou pozůstalost včetně

domu ke kostelu sv. Jana Křtitele. Zřízení
úředníci nad tímto kostelem Ondřej
Křenek a Jan Netvík prodali dům v roce
1627 Matějovi Markovic za 130 kop. Dům
leží mezi domy Mikuláše Racka a spáleništěm Kloudovským. V hotovosti zaplatil
Matěj Markovic 30 kop, další peníze do
vyplacení celé částky každoročně po
10 kopách. Matěj Markovic následně převedl dům na bratra Petra Markovic, který
odkázal dům k záduší kostela sv. Jana
Křtitele. Volení úředníci nad tímto kostelem Jan Netvík a Jakub Malkovský
prodávají v roce 1636 tento dům Jakubu
Kratochvílovi za 200 kop. Dům leží mezi
domy Mikuláše Racka a sladovny z jedné
a domu Pavla Boudy ze strany druhé.
V berní rule z roku 1654 je zmíněn Jakub
Kratochvíl, povoláním bečvář (vyráběl sudy), obhospodařuje 17 strychů
polí (4,8 hektaru), chová 2 voly, krávu,

3 ovce a 2 svině. Jako majitel domu je
zmíněn ještě v tzv. revizitaci berní ruly
z roku 1675. V roce 1676 sepisuje Jakub
Kratochvíl poslední vůli. V té ustanovuje za dědice Jiřího Hillariusa „syna
mého nejmilejšího“, jemu také odkazuje
na domě 20 zlatých. Dále uvádí, že „poněvadž mě Kateřina manželka má důvěrně
a upřímně přes 26 let opatrovala“, za to
má dále právo bydlet v domě, kde může
provozovat svou živnost. A je jí přiřčeno
rovněž 20 zlatých na tomto domě. Martin
syn dostane 15 zlatých a Jakub, další syn,
dostane rovněž 15 zlatých přesto, že „mne
velmi neposlušný byl a marnotratný jest“.
Dcera Alžběta dostane 20 zlatých, další
dcery Eva a Kateřina dostanou jen po
10 zlatých, protože již dostaly svatební
výpravu. Svému zeti Jiřímu Tevernému,
manželu dcery Kateřiny, odkazuje své
bednářské nádoby. Po smrti Jakuba
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Zajímavosti
Veřechov

Fanoušci Sparty a Slávie v HD pomáhají

Na dobu adventní a vánoční se každým
rokem těší občané Veřechova. První
adventní neděli byl na návsi slavnostně
rozsvícen vánoční strom. Také byla osvětlena nově zrekonstruovaná kaplička.
Děkujeme Zdeňku Holubovi, který tuto
vkusnou výzdobu provedl. Přejeme mu
do nového roku hlavně zdraví, a aby dál
pokračoval v zájmu o svou rodnou obec.

Sparťané z pobočky Fan clubu Sparty
Horažďovice a místní slávisté uspořádali již 3. ročník silvestrovského derby
na hřišti Na Vápence. Kromě fotbalu šlo
v tomto utkání zejména o dobrou věc
a tou byla podpora nemocného 8letého
Kubíka Ducháče. Podařilo se vybrat přes
11 000 Kč, moc děkujeme za podporu
všem fotbalistům a fanouškům, kterých
se sešlo okolo stovky. A abychom nezapomněli na výsledek utkání, tak slávisté
v posílené sestavě nyní porazili sparťany
v poměru 6:4. Místní pobočka Fan clubu
Sparty v Horažďovicích čítá 63 členů, kteří
jsou velmi aktivní. V roce 2016 společně
zavítali na mnoho zahraničních utkání
Sparty, např. do španělského Villarealu,

anglického Southamptonu, věčného města
Říma, a zejména uspořádali zájezd na
milánský Inter. Na začátku prosince proběhlo rovněž velké setkání sparťanů ve
Veřechově, kterého se zúčastnilo 80 členů
a kde byl osobně přítomen tiskový mluvčí
Sparty Ondra Kasík, který ochotně zodpověděl veškeré dotazy přítomných.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří
se podílejí na šíření dobrého jména pražského klubu v regionu a popřát ostatním
fanouškům dobrého fotbalu mnoho zdraví
a vydařenou sezónu 2017.

zůstává ke kostelu sv. Jana Křtitele,
23 zlatých, 46 grošů. V roce 1727 prodává Jiří Teverný dům Justýně Teverné
za 135 zlatých. Dům leží mezi spáleništěm Vítovským a domem židovským
(jméno neuvedeno). V roce 1729 si požádala na obci Justýna Teverná o vykázání

příslušného místa, kde by si mohla zřídit
hokynářský krám. V roce 1792 je majitelem domu zmíněn Jan Červenka. V roce
1817 Ignác a Rosalie Malkovští.

občané Veřechova

Kratochvíla přechází dům na syna
Martina. Ten jej se sestrou Alžbětou prodává za 135 zlatých v roce 1681 Jiřímu
Tevernému a Kateřině manželce. Dům
leží mezi domy Martina Boudy a spáleništěm Vítovským ze strany druhé. Jiří
Teverný musí doplatit ještě dluh, který

Podoba nárožního domu na fotografii z roku 1979, archiv městského muzea

Vlastimil Makovec, předseda pobočky
Fan clubu Sparta v Horažďovicích

MgA. Jindřich Šlechta

Současná zástavba na místě zbořeného objektu (rok 2017)
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Tříkrálová sbírka 2017
Předpověď počasí hovořila o kouzelné
zimě. Zimě, jak se patří a jaká tu dlouho
nebyla. Teploměry ukazovaly hodnoty
hluboko pod bodem mrazu, ale od uspořádání 17. ročníku Tříkrálové sbírky nás
neodradily. Celkem přes 200 korunovaných hlaviček v doprovodu 67 vedoucích
jste mohli potkat v pátek 6. ledna 2017
v Horažďovicích nebo 7. a 8. ledna v dalších 30 obcích v okolí. Sbírka odstartovala
v kostele sv. Petra a Pavla v Horažďovicích
na náměstí, kde jsme prožili krásné
chvilky společného povídání, zpívání.
Poté s požehnáním vyrazili tři králové
do ulic, aby putovali od domu k domu
s přáním štěstí, zdraví a pokoje v novém
roce. Děkujeme za vlídné přijetí koledníků
a štědré dary do zapečetěných kasiček.
Výtěžek opět překročil hranici 250 tisíc.
Celková částka 259 425 Kč je skvělá
a neočekávaná.
Celý výtěžek tradičně putoval na celorepublikové sbírkové konto Charity Česká
republika. Zde se podle pevně stanoveného
vzorce rozdělí na několik částí a zpět do
naší organizace se vrátí podíl ve výši 65 %
za účelem podpořit charitní práci v našem
regionu dle předem schválených záměrů.
Dalších 15 % obdrží Diecézní charita České
Budějovice, jejíž jsme součástí, na podporu
svých projektů. 10 % výtěžku směřuje na
humanitární pomoc v ČR i v zahraničí,
5 % jde na projekty pomoci organizované
sekretariátem Charity Česká republika.
Zbývajících 5 % pokryje náklady na pořádání sbírky v celé České republice.
Díky sbírce budeme moci plnit naše
tříkrálové záměry. Sbírka pomůže uhradit náklady spojené s poskytováním
charitní ošetřovatelsko-pečovatelské
služby a bezplatné občanské poradny.
Dále budou finanční prostředky věnovány na volnočasové aktivity pro seniory
a aktivizační činnosti při Oblastní charitě v Horažďovicích. Prostřednictvím
této sbírky bychom rádi podpořili také
dětské domovy v Chanovicích a Oselcích.
A naším záměrem je také finančně podpořit rodinu malého chlapce z Horažďovic
se sluchovou vadou. Opět chceme rozšířit finanční prostředky krizového fondu
na pomoc lidem z Horažďovicka v krizové
situaci způsobené přírodními vlivy.
V uplynulém roce 2016 byla z Tříkrálové
sbírky finančně podpořena vzdělávací akce
pro pečovatele. Do společenské místnosti
v Domě s pečovatelskou službou v Loretské
ulici byly zakoupeny nové židle, které jsou
využívány při aktivizačních programech.
Rovněž jsme přispěli na zajištění dopravy
při oblíbených výletech pro seniory za krásami Čech. Pravidelná mše svatá v Domě

s pečovatelskou službou je doprovázena
hudbou z nových elektrických varhan.
Všechny pořádané aktivity budeme moci
zdokumentovat pořízeným fotoaparátem.
Díky Tříkrálové sbírce jsme znovu
mohli podpořit děti v Dětském domově
Kašperské Hory, které žijí v Chanovicích.
A na sportovní vybavení jsme přispěli
i dětem z Dětského domova Nepomuk,
které žijí v Oselcích. Malému chlapci
z našeho regionu jsme umožnili získat
rehabilitační stroj k rozvíjení a udržování jeho pohybových schopností
po dětské obrně. Znovu byl podpořen
i záměr krizového fondu určeného na
pomoc při živelných katastrofách lidem
Horažďovicka – k bezplatnému zapůjčení
jsou vysoušeče zdiva.
Ještě jednou velké DÍKY všem, kdo podpořili Tříkrálovou sbírku. Ať už přispěly
svým darem a přijali koledníky ve svých
domovech nebo se aktivně zapojili do koledování jako králové nebo vedoucí. Je na
místě také omluva těm, ke kterým koledníci, ať už z jakýchkoli důvodů, nedorazili.
Naše poděkování za podporu sbírky patří
také radě města Horažďovice, která opět
všem našim koledníkům do 15 let věnovala volné vstupenky do Aquaparku
Horažďovice.
Věříme, že tříkrálové dary s naší pomocí
vždy podpoří správnou věc a pomohou
obohatit a podpořit každodenní charitativní práci v našem regionu. Děkujeme za
projevenou důvěru.
Bc. Olga Šulcová – koordinátor TS

Obec

Výtěžek

Horažďovice

106 725 Kč

Jetenovice

3 560 Kč

Velký Bor

11 022 Kč

Horažďovická Lhota

4 437 Kč

Horažďovice předměstí

4 670 Kč

Pačejov Nádraží

9 441 Kč

Pačejov

4 406 Kč

Velešice, Týřovice

3 730 Kč

Hradešice

6 123 Kč

Smrkovec

2 870 Kč

Břežany

10 639 Kč

Malý Bor

10 434 Kč

Olšany, Olšany Nádraží

6 859 Kč

Komušín

3 355 Kč

Slatina

3 862 Kč

Týnec

5 535 Kč

Třebomyslice

8 969 Kč

Hejná

5 404 Kč

Boubín

2 970 Kč

Veřechov

4 419 Kč

Malé a Velké Hydčice

7 970 Kč

Svéradice

12 906 Kč

Chanovice

7 559 Kč

Kejnice

2 543 Kč

Holkovice

3 380 Kč

Oselce, Nová Ves, Černice
CELKEM

5 637 Kč
259 425 Kč
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Počasí na Horažďovicku v roce 2016
Průběh počasí:
Zima na začátku roku byla teplá a na srážky
celkem bohatá. Za zmínku stojí čtyřdenní
silné mrazy ke konci ledna (v noci na 23. 1.
bylo – 19,6 °C) doplněné sněhovou nadílkou
(celkem až 12 cm). Únor velmi teplý, odpolední teploty i nad 10 °C nebyly výjimkou
(22. 2. +14,8 °C).
Jaro přineslo počasí průměrné, co do teploty i srážek. Suchý byl březen i duben,
teprve květen vláhu vylepšil, zejména deště
23.–24. 5. (44 mm), kdy napršela většina
květnové vláhy.
Léto se nijak nevyznamenalo: teplotně
jen průměr a také srážkově nic moc.
Příděl vláhy zachraňovalo několik bouřek
v červnu a červenci, ale srpen byl už zase
velmi suchý.
Podzim se pochlubil teplým zářím, pak bylo
už chladněji a více deště.
Zima na konci roku spíše teplá a suchá.
Inverzní mlhavé počasí střídaly oblevy,
z nichž nejvýraznější byla ta vánoční
(26. 12. +10 °C).
Statistika
Průměrná roční teplota byla 8,9 °C a roční
úhrn srážek 621 mm. Takže rok teplotně
průměrný – s teplou zimou a nevýrazným

létem. Co do vláhy průměrný.
Nejteplejším měsícem se stal červenec (18,3 °C), nejchladnějším byl naopak
leden (−0,3 °C). Nejvyšší teplotu jsme
naměřili 24. 6. (33,0 °C), což byl také nejteplejší den roku (denní průměr 24,3 °C).
Nejnižší teplotu ukázal teploměr v noci
na 23. 1. (−19,6 °C), a 22. leden se zapsal
jako nejchladnější den roku (denní průměr
−14,0 °C). Za nejdeštivější měsíc můžeme
označit červenec (103 mm), nejvíce srážek
za den spadlo v bouřce 11. 7. (47 mm).
Nejsušším měsícem byl prosinec (13 mm).
Bouřek bylo za celý rok jen 13 (a k tomu ještě
6 vzdálených), což je asi jen polovina průměru. Poslední jarní mrazík zahrozil 30. 4.
a první podzimní přišel až 31. 10. Nejvíce
sněhu (12 cm) bylo 23. 1. Poslední jarní sníh
jsme viděli 16. 3. a ten první podzimní přišel
na čas: těsně před Martinem (10. 11.).
Za zmínku stojí také pramen u Svaté Anny,
který je dobrým indikátorem stavu podzemních vod. Jeho vydatnost byla po celý rok
malá. Začátkem roku klesla k nejmenším
naměřeným hodnotám vůbec: jen 0,9 l/s.
Během roku se vydatnost pohybovala kolem
1,5 l/s, na podzim trochu víc – kolem 1,8 l/s.
To jsou ale hodnoty odpovídající sotva

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

Oblačnost 4. 6. ukazovala na bouřky. Ty přišly pak
v noci, ale městu se vyhnuly. – Foto J. Wagner

polovině vydatnosti v dřívějších letech. Je
zjevné, že podzemní vody se ze suchého
a horkého roku 2015 dosud nevzpamatovaly.
Srážkově jen průměrný rok 2016 dřívější
ztráty nedoplnil. Pro zajímavost: teplota
vody v pramenu v průběhu roku jen minimálně kolísá: stále kolem 9,5 °C.
Jiří Wagner

SPRECHEN SIE
DEUTSCH? NEIN?
ICH LEHRE SIE!

v KD Velké Hydčice v sobotu 11. 2. 2017 od 20.00 hod.
Hraje skupina MELODION. Bohatá tombola!

HOSPODA U HLAVÁČKŮ
parkoviště
neděle 26. února 2017, od 13:00 hodin







ochutnávka a prodej zabíjačkových pochutin
jelita, jitrnice, tlačenka, uzené, škvarky apod.
nebudou chybět ani sladké pochutiny
příchozí v masopustních maskách obdrží balíček
MASOPUSTNÍ MENU V RESTAURACI od
soboty 25. 2. - úterý 28. 2.

NA VAŠÍ CESTĚ ZA ÚSPĚŠNOU
KARIÉROU?

POJĎME TO VYŘEŠIT!

SDH Velké Hydčice Vás zve na

Hasičský bál

JE NEZNALOST JAZYKA PŘEKÁŽKOU

JAZYKOVÉ STUDIO HORAŽĎOVICE

+420 777 141 180
www.jazykove-studio.webnode.cz










kurz němčiny pro dospělé
individuální přístup
komunikativní metoda
autentické učební materiály
jinak než ve škole
časová flexibilita
možnost víkendové výuky
doučování žáků a studentů
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Firma INTERIORS manufacture & design a. s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)

Přední výrobce a dodavatel
vysoce kvalitních
montovaných rodinných domů
v České republice hledá

truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo
výborné platové podmínky, vyučení v oboru truhlářství

* Montážní dělník nábytku z kombinovaných materiálů

přípraváře staveb /
rozpočtáře

vyučení v oboru truhlářství

* Konstruktér / přípravář výroby
* Technolog výroby
* Programátor CNC strojů
* Business Coordinator – VŠ vzdělání, znalost NJ plynně
* Asistentka projektu – VŠ vzdělání, znalost NJ plynně
Pracoviště: INTERIORS manufacture & design a. s., 335 44 Kasejovice č. p. 337
Pracovní poměr: nástup možný ihned, možnost zařídit zaměstnancům ubytování

Požadujeme:
■ odpovídající vzdělání
■ znalost programu KROS plus (ÚRS Praha) výhodou

Kontaktní osoba: Mag. phil. Lenka Šampalíková, mobil: 734 440 523
lenka.sampalikova@interiors-mnd.com

■ časovou flexibilitu
■ praxe v oboru výhodou

PALIVOVÉ DŘEVO
SLUŽBY V LESNICTVÍ

od 550Kč

■ ochotu vzdělávat se a učit se novým věcem
■ výborné komunikativní schopnosti
Nabízíme:

■ stabilní a perspektivní zaměstnání v týmu odborníků
■ odpovídající finanční ohodnocení
■ příspěvek na stravování
■ zázemí firmy s tradicí od roku 1993
■ nástup možný ihned

Tel: 723 414 964
Facebook:
Dřevo Chanovice

Své nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na:
e-mail: cada@atrium.cz nebo písemně na adresu ATRIUM, s.r.o., Strakonická 1056,
341 01 Horažďovice, tel.: 376 547 211, www.atrium.cz

X-POS Registrační pokladna
Malá a kompaktní registrační pokladna X-POS RL
do menších prodejen, večerek, bister a
restaurací, ale také k trhovému prodeji, protože je
možné, aby byla napájena akumulátorem.
Registrační pokladna je standardně vybavena
Ethernet konektorem pro připojení k internetu a
WiFi

7 170,- Kč
bez DPH

bez měsíčních poplatků!
navštivte nás na

www.rosacom.cz/eet
tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz
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Firma A T R I U M , s . r . o . nabízí dlouhodobý pronájem
skladovacího prostoru o výměře 114,75 m 2 na adrese
Strakonická 537, 341 01 Horažďovice.
Cena za pronájem je 3 500 Kč/měsíc.
Bližší informace na tel. 376 512 087.
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA A OBLASTNÍ CHARITA
VÁS ZVOU NA PŘEDNÁŠKU

Mgr. HANY SMETANOVÉ

ŽIDÉ V HORAŽĎOVICÍCH
22. února 2017
od 14.00 hod.
v oblastní charitě (4. patro)
Pořádáno v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN

Kulturní program
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
sobota 4. 2.
19.00
LENKA FILIPOVÁ A HOSTÉ
Koncert populární zpěvačky se svou kytarou a hosty.
Předprodej vstupenek v CIAO – Informační centrum
Horažďovice, Náměstí 15, tel. 376 511 999.
neděle 5. 2. 
od 14.00 do 17.00
DĚTSKÝ KARNEVAL
Odpoledne plné hudby, tance, soutěží a odměn. Těšit
se můžete na sálový skákací hrad a mechanického
poníka. Vstupné 50 Kč. Nenechte si ujít zábavné odpoledne pro malé i velké.
středa 8. 2.
19.30
DOMÁCÍ ŠTĚSTÍ
Úsměvný příběh manželského páru. Hrají: Michaela
Dolinová, Iva Hütnerová a David Suchařípa.
Předprodej vstupenek v kanceláři kulturního střediska dle otevírací doby předprodeje a v kulturním
domě před představením.
pátek 10. 2. 
20.00
20. PLES ŠKROBAŘŮ
K tanci a poslechu hraje CROSS Strakonice, předtančení, bohatá tombola. Host večera: Leona
MACHÁLKOVÁ. Rezervace a předprodej vstupenek
v Lyckeby Culinar u sl. Bechynské, tel. 724 609 717.
neděle 12. 2. 
15.00
JOSEF ZÍMA A YVETTA SIMONOVÁ
Hudební odpoledne s oblíbenými – nestárnoucími
zpěváky. Předprodej vstupenek v CIAO – Informační
centrum Horažďovice, Náměstí 15, tel. 376 511 999.
sobota 18. 2. 
21.00
ROCKOVÝ BÁL S BRUTUSEM
Přijďte se bavit, přijďte tancovat! Prodej vstupenek
na místě.
středa 22. 2.
10.00
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.
neděle 26. 2. 
15.00
PLES SENIORŮ, ANEB POSEZENÍ
S PÍSNIČKOU VE SVÁTEČNÍM
K tanci a poslechu hraje DOUBRAVANKA.
Rezervace vstupenek v kanceláři kulturního střediska
dle otevírací doby předprodeje.
pondělí 27. 2. – úterý 28. 2.
PRODEJNÍ TRH
Změna programu vyhrazena
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A PŘÍJEM PLAKÁTŮ
PRO VÝLEP POUZE V KANCELÁŘI
KULTURNÍHO STŘEDISKA
pondělí, úterý, středa 8.00–12.00
čtvrtek, pátek 15.00–18.00
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek
15 výlepových ploch.
kancelář KS tel.: 376 512 237
kulturní dům (pouze při akcích) tel.: 376 512 436

MĚSTSKÁ GALERIE

KNIHOVNA
1. 2. 
SBÍREJ SAMOLEPKY PROJEKTU DĚTI
A ČTENÍ – vyhlášení soutěže
6. 2. 
oblastní charita (4. patro), 9.00
BADUAN JIN
série cviků podle starých Číňanů
14. 2. 
sál knihovny, 8.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
2. přednáška na téma „Historie a současnost české
myslivosti“
14. 2. 
sál knihovny, 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
2. přednáška na téma „Cestování – co jste možná
nevěděli“
22. 2. 
9. tř. ZŠ, div. sál muzea, 9.30 a 11.00

oblastní charita (4. patro) 14.00
ŽIDÉ V HORAŽĎOVICÍCH
přednáška Mgr. Hany Smetanové
27. 2. 
sál knihovny, 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
28. 2. 
sál knihovny, 8.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
3. přednáška na téma „Historie a současnost české
myslivosti“
28. 2. 
sál knihovny, 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
3. přednáška na téma
„Cestování – co jste možná nevěděli“
Akce jsou pořádány v rámci projektu Děti a čtení
a Seniorům Dokořán za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR.

DDM HORAŽĎOVICE
středa 1. 2.
Zámek, keramická dílna, 17.00
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
Každou středu kurz keramiky pro dospělé.
Více na webu, FB a nástěnkách.
Zápisné 900 Kč/12 lekcí nebo 90 Kč/lekce.
pátek 3. 2. 
Zámek, sál, 19.00
ZUMBA A FITNESS TANCE
Každý pátek kurz zumby pro dospělé.
Více na webu, FB a nástěnkách. Zápisné 50 Kč/lekce.
úterý 7. 2.
Zámek, dílna estetiky, 17.45
NA NITCE
Zahájení jarního kurzu (nejen) textilních technik
pro dospělé. Přihlášky a info na webu DDM. Zápisné
900 Kč/10 lekcí nebo 90 Kč/lekce.
pátek 10. 2. 
EC PROUD, 19.00
SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ: PAVEL ŠUSTR
Setkání se zoologem, cestovatelem a průvodcem
CK Kudrna. Vstupné 50 Kč.
pátek 10. 2. 
EC PROUD, 8.30
TVORBA REGIONÁLNÍCH UČEBNIC
Seminář tvorba regionálních učebnic, lektoruje Ing.
Martin Kříž. Více na webu www.envicentrum.eu.

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA
ROMAN SZPUK ‒ CAMERA OBSCURA
A KRESBY ZE ŠUMAVY
Výstava potrvá do 24. 2. 2017.

sobota 25. 2. 
Hotel Prácheň, 14.00–17.00
MAŠKARNÍ BÁL
Přijďte si užít spoustu legrace, soutěží a hudby! Vstup
bez omezení věku, dobrou náladu a masky s sebou.

sobota 25. 2. 
16.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY
DANA HLOBILOVÁ – OLEJE VELKOMĚST
A METROPOLÍ SVĚTA.
Výstava potrvá do 2. 6. 2017.

neděle 26. 2.
Přírodovědná stanice, 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Co v zimě dělá kráva Jitka a agamí páreček Jarouš
a Jaruška? Vstupné 25 Kč. Prohlídka trvá 90 min.

únor
sobota 4. 3. 
EC PROUD, 9.00–12.00
PLETENÍ Z PEDIGU
Přijďte si vyrobit vlastní košíček, materiál k zakoupení na místě. Info a přihlášky na www.envicentrum.eu.
Vstupné 150 Kč.
6.–10. 3. 
EC PROUD
VZHŮRU ZA TUČŇÁKY
Prázdninový příměstský tábor pro 1. stupeň ZŠ.
Info a přihlášky na www.ddm-hd.cz. Cena 1250 Kč.
Únorové soboty – Lyžařská škola Modrava 2017
Pokračování lyžařské školy, možnost půjčení sněžnic
či snowblade.

MĚSTSKÉ MUZEUM
od 23. 12. 
divadelní sál
PROBÍHÁ VÝSTAVA
ONDŘEJ SELLNER
– FOTOGRAFIE ČERNÁ HORA A BOSNA
pátek 3. 2. 
divadelní sál, 17.00
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí
VODNÍKOVA HANIČKA
pátek 10. 2. 
divadelní sál, 18.00
Přednáška Aleše Červeného
TĚŽBA DRAHÝCH KOVŮ V POŠUMAVÍ
A NA ŠUMAVĚ.
pátek 17. 2. 
divadelní sál, 17.00
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí
TAJEMSTVÍ HRADU HELŠAFTU

OSTATNÍ AKCE
sobota 11. 2. 
hotel Prácheň, 20.00
FOTBALOVÝ BÁL
K tanci a poslechu hraje Fortuna, pořádá FK HD.
sobota 25. 2. 
MOJE PROFESNÍ ÚSPĚŠNOST
Workshop, www.kouzlousmevu.cz
úterý 28. 2. 
KONSTELACE, www.kouzlousmevu.cz

9.00–13.00

17.30

MC HOUBA
sobota 4. 2.
MC Houba
PIVNÍ RADOSTI A VEPŘOVÉ NEŘESTI
Devět druhů piva. Vilíkovo dobroty: jitrnice, jelítka,
škvarkovka, zabijačková polívčička.
sobota 18. 2.
MC Houba
VALENTÝNSKÁ PÁRTY
Přijďte si užít s partnerem nebo najít nového.
sobota 25. 2.
18.00, MC Houba
BEERPONG V HOUBĚ
Nevíte, o co jde? Sežeň parťáka a vše ti povíme.
sobota 4. 3.
VELKÁ METAXA PÁRTY
Rozdáváme metaxa dárečky.

MC Houba
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