
Vážení spoluobčané,
měsíc únor nebyl ani tak bílý jako plný bacilů 
a virů. Chřipková epidemie zasáhla naše 
město poměrně intenzívně a nevyhnula se 
ani městskému úřadu. Takže v oslabení, ale 
přesto s plným nasazením jsme pokračovali 
v plnění rozpracovaných úkolů. 
Navštívili jsme nového hejtmana 
Plzeňského kraje pana Josefa Bernarda, 
abychom se osobně poznali a zároveň pre-
zentovali investiční záměry našeho města. 
Pan hejtman se velmi zajímal o plánovanou 
výstavbu domova pro seniory a o proble-
matiku nedořešených cyklostezek v našem 
regionu. Snad nám tedy bude kraj v těchto 
záležitostech nápomocen.
Toto zimní období je již tradičně obdo-
bím plánovaného nebo havarijního kácení 
stromů. Přestože to v některých lokalitách 
vypadá téměř apokalypticky, věřte nám, že 
hned na jaře začne výsadba nových stromů 
a úprava zelených ploch. Ať už se jedná 
o lokalitu Panské zahrady, prostoru před 
budovou PČR a dalších. Nyní před námi stojí 
velmi těžké rozhodnutí, které se týká lipové 
aleje v ulici Tyršova. Zde bylo na základě 
odborného posudku označeno 14 stromů 
jako havarijních. Po dalším odborném 
posouzení dendrologa bude zřejmě ještě 
5 stromů na nějakou dobu kácení ušetřeno, 
ale ostatních 9 už bohužel jakákoliv vazba či 
ošetření nezachrání. Protože se v této lokalitě 
počítá s rekonstrukcí sokolovny, nebudeme 
zde prozatím provádět náhradní výsadbu. 
Prostory sokolovny bezprostředně navazují 
na klášterní pozemky a nemovitosti, na kte-
rých bude ukončena blokace kvůli církevním 

restitucím. V současné době jednáme s pra-
covníky Úřadu pro zastupování státu ve 
věcech majetkových o podání žádosti na 
vydání alespoň části těchto pozemků pro 
veřejné zájmy. 
Společnost Čevak nám předložila návrh 
ceny vody na další období. V loňském roce 
bylo navýšení ceny poměrně razantní. Díky 
předloňskému velmi suchému létu jsme si 
asi všichni uvědomili, jak vzácná komodita 
může pro nás „obyčejná“ voda být. Nyní 
bude cena zvýšena pouze o 0,40 Kč/m3.
Odsouhlasení ceny musí ještě projít nejbliž-
ším zasedáním zastupitelstva města.
Stejně tak by měly být odsouhlaseny znal-
cem stanovené prodejní ceny bytů v lokalitě 
Na Vápence. Prodej těchto bytů byl smluvně 
domluven již v roce 2001, kdy nájemníci 
skládali na tento prodejní akt =nanční zálohy 
v různé výši podle velikosti bytů. Nyní dojde 
ke konečnému prodeji a převedení práv 
a povinností na nově vzniklá společenství 
vlastníků bytů. 
V měsíci únoru probíhalo výběrové řízení 
na nového nájemce kulturního domu, 
který hraje pro společenský život všech 
generací ve městě významnou roli. Nový 
nájemce bude muset úzce spolupraco-
vat s Městem Horažďovice, ale zároveň 
musí město akceptovat podnikatelský 
záměr a aktivity předložené ze strany 
zájemců. Do dalšího kola osobních poho-
vorů postupují ze 4 zájemců pouze 2 a na 
počátku března by mělo být rozhod-
nuto o novém nájemci KD v našem městě 
s nástupem od 1. 7. 2017.
Na výroční členské schůzi Spolku rodáků 

a příznivců města jsme přítomné členy 
spolku seznámili s investičními akcemi, 
které se mají realizovat ve městě v tomto 
a příštím roce. Odpovídali jsme také na 
vznesené dotazy, které se týkaly života 
ve městě. Těší nás, že i tento spolek je 
v našem městě aktivní a zajímá se o vše 
nové, co s městem souvisí.
Chceme občany znovu upozornit na plat-
nou vyhlášku o rušení nočního klidu v době 
od 22 do 6 hodin. V případě porušení noč-
ního klidu bude záležitost řešit městská 
či státní policie a narušiteli bude uložena 
pokuta. V případě opakovaného prohřešku 
bude s viníkem zahájeno správní řízení, kde 
pokuta narůstá ještě o správní poplatek. 
Stejný postup bude i u přestupku volného 
pobíhání psů po městě a znečišťování veřej-
ného prostranství jejich výkaly. Během 
letošního roku dojde k přípravě nové evi-
dence psů na území města, aby databáze byla 
aktuální. 
Na závěr si vás dovolujeme ještě požá-
dat o vyplnění dotazníku k bezpečnosti ve 
městě, který byl součástí minulého Obzoru 
a je umístěn také na webu města, kde ho 
můžete i on-line vyplnit. Poznatky budou 
vyhodnoceny a závěry budou použity pro 
zlepšení bezpečnosti ve městě.
Přejeme vám hezký předjarní čas, kdy slu-
níčko již hřeje plnou silou, ale zároveň víme, 
že se ještě může vrátit zima a zlobit nás pěk-
ných pár týdnů. 

 
Ing. Michael Forman – starosta 
Ing. Hana Kalná – místostarostka
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Fotoreportáž
Leden a únor v DDM a v PROUDU

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

Zájmový kroužek na Zámku „Mladý šéfkuchař“ 

– příprava Pštrosího vejce s přílohou

Lyžařská škola na Modravě – nejmenší lyžaři sjíždějí severní sjezdovku 

Výukový program v PROUDU „Co žije na krmítku“ – pozorování dalekohledy, 

ZŠ Čapkova Klatovy 3 
Zájmový kroužek na Zámku „Šperkařská dílna“ – výroba valentýnských srdíček 

Masopust v Hejné 
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Téma

Co nového v mateřinkách? 

Předškolní vzdělávání má v naší zemi 
dlouholetou tradici. Mělo a zatím stále 
má prioritní hodnocení a jméno ve světě. 
V souvislosti s ním by bylo možno hovo-
řit o „tzv. průkopnících již od dob Jana 
Amos Komenského, po právu nazývaného 
učitelem národů, jehož význam a dílo je 
stále platné a aktuální a v mnohém před-
běhlo svou dobu, ale bohužel, poslední 
léta je poněkud opomíjeno a ztrácí se 
„v balastu a nepřehledném chaosu sou-
časné hektické doby.“ 
Na základě novely zákona 561/2004 Sb., 
o předškolním, základním, středním, 
vyšším odborném a jiném vzdělávání 
(školský zákon), ve znění pozdějších 
předpisů s platností od 1. 9. 2017 nabývá 
účinnosti jeho ustanovení § 34 o povin-
ném předškolním vzdělávání. 
Co to v praxi bude znamenat pro rodiče 
dětí, pro mateřské školy a zřizovatele škol?
■ Školský zákon de=nuje jednotně 
termíny zápisu do mateřských škol v roz-
mezí od 2.–16. května.
■ Předškolní vzdělávání je povinné pro 
děti 5 leté od začátku následujícího škol-
ního roku (2017/18) do zahájení povinné 
školní docházky. 
■ Je povinné pro občany ČR a cizince, 
kteří pobývají na území ČR déle než 
90 dnů. 
■ Nevztahuje se na děti s hlubokým men-
tálním postižením. 
■ Zákonný zástupce dítěte je povinen 
přihlásit dítě k předškolnímu vzdělá-
vání v době zápisu do spádové mateřské 

školy, pokud ještě dítě do mateřské školy 
nedochází. Spádové obvody mateřské 
školy stanoví zřizovatel školy. Statutární 
zástupce školy pak přednostně přijímá 
děti 5 leté a dále čtyřleté a mladší ze spá-
dového obvodu. V případě volné kapacity, 
pak lze přijmout i děti z obvodů nespá-
dových. V případě, že zákonný zástupce 
své dítě k povinnému předškolnímu 
vzdělávání nepřihlásí nebo zanedbá péči 
o povinné předškolní vzdělávání lze na 
základě § 182 a) školského zákona uložit 
pokutu až do výše 5 000 Kč. 
■ Dítě musí do mateřské školy docházet 
pravidelně v pracovní dny, mimo dny 
školních prázdnin. Denní délka docházky 
je stanovena minimálně na 4 hodiny. 
Neznamená to, ale, že dítě nemůže pobý-
vat v mateřské škole déle. Přesný čas 
docházky stanoví škola ve svém školním 
řádu, tak jako způsob omlouvání. 
■ Dítě se může vzdělávat i individuálně. 
Tuto skutečnost rodiče oznámí 3 měsíce 
před začátkem školního roku. Náležitosti 
oznámení: (jméno, příjmení rodné číslo, 
místo trvalého pobytu, u cizince pří-
padně místo trvalého pobytu dítěte, 
období individuálního vzdělávání, zdů-
vodnění). V tomto případě bude muset 
dítě docházet do kmenové mateřské 
školy k přezkoušení. Školní řád sta-
noví způsob a termíny ověření, včetně 
náhradních termínů, tak, aby se ověření 
uskutečnilo v období od 3. do 4. měsíce 
(listopad–prosinec) od začátku školního 
roku. Mateřská škola je povinna stanovit 

i oznámit oblasti vzdělávání a způsob 
ověřování osvojování očekávaných 
výstupů v jednotlivých oblastech u dítěte.
■ Ruší se omezení bezúplatnosti v posled-
ním ročníku mateřské školy, protože 
školský zákon od 1. 9. 2017 zavádí 
povinné předškolní vzdělávání a odka-
zuje na věk dítěte, ne na ročník. Všechny 
„odkladové“ děti již úplatu nehradí.
Obec je povinna stanovit: 
■ Školské spádové obvody
■ Poskytnout školám seznamy dětí, dle 
školských spádových obvodů, kterých se 
povinnost předškolního vzdělávání týká.
■ Zajistit podmínky pro plnění povinného 
předškolního vzdělávání dětí s místem 
trvalého pobytu na jejím území.
■ Zajistit místa pro děti 4 leté od škol-
ního roku 2018/2019, 3 leté od školního 
roku 2019/2020 a 2 leté od školního roku 
2021/2022.
Mnoho otázek a nejasností přináší i oblast 
společného vzdělávání a vzdělávání dětí 
dvouletých. Od 1. 9. 2016 je stanoveno, že 
se předškolní vzdělávání organizuje pro 
děti ve věku zpravidla od 3 do 6 let, nejdříve 
však od 2 let. S odloženou účinností od 1. 9. 
2020 bude předškolní vzdělávání organi-
zováno pro děti ve věku od 2 do zpravidla 
6 let. Přijímání dětí ve věku od 2 do 3 let do 
mateřských škol má zvyšující tendenci, ale 
mnohá úskalí. O tom třeba až příště.

 
Mgr. Alena Průchová
ředitelka křesťanské mateřské školy 

...budoucí zastupitelé?
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Rozhovor
4 otázky pro ředitelku  
MŠ Na Paloučku Bc. Jitku Černou

4 otázky pro ředitelku  
Křesťanské MŠ Mgr. Alenu Průchovou

1. Co vám nejvíce komplikuje 
řádný výkon vaší funkce?
Na první otázku musím odpovědět, že je 
to jednoznačně narůstající administrativa, 
která zabere opravdu hodně času nejen pra-
covního, ale i osobního. 
2. Jaké aktivity jsou pro dnešní 
předškoláky nejvíce lákavé?
Obecně mají naše děti velmi rády pohyb, 
tvoření jakéhokoliv druhu, kdy vzniká 
něco nového, neznámého, rády objevují, 
experimentují a zkouší nové věci (někdy 
i pedagogy). Přitažlivé jsou projektové dny, 
kdy děti navštěvují přírodovědnou sta-
nici a seznamují se se zvířátky, způsobem 
zpracování surovin nebo návštěvy kera-
mické dílny apod. Rády mají také výlety 
a exkurze, při kterých opět objevují okolní 
svět. Důležité a žádané jsou rituály, pravi-
delné opakování některých činností a určitý 
řád, ve kterém se dětem dostává pocitu jis-
toty a bezpečí. Stále však platí, že největšího 
uspokojení se dětem dostává při spon-
tánní hře, do které promítají to, co právě 
prožívají. Lákavou se pro děti stane téměř 

každá aktivita, kterou pro ně pedagog při-
praví, pokud dělá svou práci s láskou, děti 
do ničeho nenutí, ale dokáže je motivovat 
a nadchnout.
3. Jaké podstatné změny čekají 
vaší MŠ v nejbližším období?
Máme zpracovaný a podaný projekt 
Operačního programu věda, výzkum vzdě-
lávání – Šablony pro MŠ a ZŠ, díky kterému 
budou mít učitelky možnost více se vzdělá-
vat. Pokud bude projekt schválen, přispěje 
také k rozšíření pracovní pozice v MŠ, a sice 
chůva ve třídě nejmenších dětí.
Největší očekávanou změnou je plánovaná 
rekonstrukce MŠ v době hlavních prázd-
nin. Proměnou by měl projít I. pavilon, kde 
je naplánována rekonstrukce hygienického 
zařízení dětí i dospělých a přípravných 
kuchyní. Ke změnám by mělo dojít také 
v hospodářském pavilonu a ve třídě pro 
nejmenší děti. Pokud se vše povede a bude 
schválen projekt, pak by se tato třída 
dočkala rozšíření prostorových kapacit jak 
třídy samotné, tak i prostoru šatny, pří-
pravné kuchyně, kabinetu i sociálního 

zařízení pro 
učitelky páté 
třídy. Nově by mělo vzniknout také zázemí 
pro učitelky, a v dalších nedostatečně využí-
vaných prostorách tělocvična pro pohybové 
vyžití dětí.
Přislíbenu máme také úpravu chodníku při 
vstupu do MŠ vedlejším vchodem od super-
marketu Albert.
4. Chcete něco pro zlepšení 
spolupráce vzkázat rodičům?
Rodiče vnímáme jako své partnery, ceníme 
si jejich spolupráce, snažíme se reagovat na 
jejich podněty. Víme, že pro děti předškol-
ního věku je role rodiny nezastupitelná. 
Naše MŠ je místem, kde jsou rodiče vítáni, 
kam mohou bez obav vstupovat a hovo-
řit o všem, co je při výchově tíží či naopak 
těší. Snažíme se vytvořit vztah vzájemné 
důvěry a otevřenosti. Vyžaduje to čas, úsilí 
a oboustrannou ochotu najít společnou řeč.

1.Co vám nejvíce komplikuje 
řádný výkon vaší funkce?
Dlouhodobě přebujelá a neustále narůsta-
jící administrativa, časté legislativní změny 
a značně rozsáhlá a obsažná ekonomika školy 
jako celku. Dále normativní =nancování 
a nemožnost zřídit na škole post hospodářky 
či účetní (na zkrácený pracovní úvazek), 
která by převzala většinovou část kancelář-
ských prací. To vše odkrajuje tolik potřebný 
čas na neméně důležitou oblast mých řídicích 
povinností, kterými je vedení zaměstnanců 
a práce s pedagogickým sborem. 
2. Jaké aktivity jsou pro dnešní 
předškoláky nejvíce lákavé?
Jsou to všechny aktivity, které jsou spo-
jeny s dětským prožitkem – prožitkovým 
učením a hrou. Hra je totiž nejdůležitější 
a nejpodstatnější činností v předškol-
ním věku. Budu-li speci=kovat, pak oblast 
objevů, pokusů, experimentování 

– s přírodninami, vodou, potravinami, 
dětské „kuchtění“, všechny pohybové 
aktivity, hry s barvami, modelovacími 
hmotami, hlínou, pobyt v přírodě a hry 
v přírodě, hudebně pohybové aktivity, akti-
vity spojené s tvořivou dramatikou, péče 
o zvířátka, jejich poznávání, polytechnické 
činnosti… 
3. Jaké podstatné změny čekají 
vaší MŠ v nejbližším období?
Proměna školní zahrady na základě zpra-
covaného a úspěšně obhájeného školního 
projektu v rámci grantové výzvy Nadace 
Proměny Karla Komárka v Praze. Projekt 
řeší zahradu jako místo objevů, her, prožitků, 
poznávání, odpočinku a místo, kde budou 
moci děti využívat různorodosti materiálu 
a spolupráce v rámci školní i mimoškolní 
komunity napříč věkovým spektrem. 
Dále startujeme projekt „Společně 
a hravě,“ který je =nancován z prostředků 

EU na 
základě 
OP VVV 2014–2020. Škola obdrží více jak 
430 000 Kč. Projekt je zaměřen na další 
vzdělávání pedagogů, na odborně zamě-
řené tématická setkávání a spolupráci 
s rodiči dětí. 
4. Chcete něco pro zlepšení 
spolupráce vzkázat rodičům?
Pouze to, že předškolní období je nejdů-
ležitější a jedinečná doba, kdy můžete 
vštípit svým dětem to nejpodstatnější, na 
čem v dalším životě ony mohou stavět, co 
mohou prohlubovat a co mohou využívat. 
Druhou takovou šanci již nikdy nedosta-
nete. Využijte ji. Nelitujte čas – povídejte si 
s dětmi, čtěte, zpívejte, kreslete, choďte na 
procházky. Stanovte jim ale také hranice 
neboť bezbřehá výchova není tou nejlepší 
cestou k formování budoucího charakteru 
a volních vlastností. 
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Rada města Horažďovice  
30. 1. 2017

– schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Oldřichem 
Slováčkem, Náměstí Míru 108, Blatná, IČO: 
13514253, jejímž předmětem je zpracování 
prováděcí projektové dokumentace a výkon 
inženýrské činnosti k akci „Revitalizace 
sídliště Šumavská – Pod Vodojemem 
v Horažďovicích – etapa I.“ za nabídkovou 
cenu 295 482 Kč vč. DPH 
– schvaluje pronájem nebytových pro-
stor o výměře 220,60 m2 v čp. 35, ulice 
Prácheňská, Horažďovice (prodejna) Tai 
Duc Nguyen, Otavská 76, Strakonice za 
účelem prodeje textilu a obuvi s platností 
od 1. 3. 2017 na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou za nájemné ve 
výši 609 Kč/m2/rok (prodejna vč. výloh), 
456,80 Kč/m2/rok (sklady, společné pro-
story, zádveří) 
– schvaluje podání žádosti na MPSV ČR 
o dotaci na činnosti vykonávané obcemi 
s rozšířenou působností v oblasti sociálně-
-právní ochrany dětí v roce 2017 
– schvaluje Pravidla dotačního programu 
města Horažďovice pro rok 2017 – „Podpora 
volnočasových aktivit a podpora činnosti 
neziskových organizací v roce 2017“ 
– souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ 
v době od 27. 1. do 2. 2. 2017 a MŠ Loretská 
v době od 30. 1. do 5. 2. 2017 z důvodu 
chřipkové epidemie (chřipkové prázdniny) 

Z radnice 
Rada města Horažďovice 13. 2. 2017

– schvaluje Smlouvu o užívání veřejného 
prostranství s Vlastimilem Lagronem, 
Národních mučedníků 150, Klatovy, 
IČ 10392092 k provozování pouťových 
atrakcí v roce 2017
– schvaluje:
a) podání žádosti o dotace z dotačního 
programu Podpora rozvoje venkovského 
cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro 
rok 2017
b) podání žádosti o dotace z dotačního 
programu Mikrogranty Plzeňského kraje 
na podporu a oživení kulturních a umě-
leckých aktivit pro rok 2017
c) podání žádosti Regionálním 
informačním centrem Prácheňska, 
Horažďovice o dotaci z dotačního pro-
gramu Podpora činnosti informačních 
center na území Plzeňského kraje pro 
rok 2017 a její dofinancování městem 
Horažďovice do výše 12 000 Kč
– schvaluje Smlouvu o spolupráci při 
zajištění zpětného odběru elektroza-
řízení prostřednictvím stacionárních 
kontejnerů společnosti ASEKOL, a. s., 
Československého exilu 2062/8, Praha 4 
– schvaluje pořízení 1 000 sad tašek na 
podporu třídění odpadu v domácnostech 
s univerzálním potiskem o objemu 20 l – 
za realizaci 
– schvaluje pronájem nebytových pro-
stor – objekt občanské vybavenosti, 
čp. 1, Třebomyslice, která je součástí 

pozemku p. č. st. 1 v k. ú. Třebomyslice 
u Horažďovic, ve vymezení sál a hasičská 
zbrojnice SH ČMS – Sboru dobrovolných 
hasičů Třebomyslice, IČO 00426954, 
s platností od 1. 3. 2017 na dobu neurči-
tou za paušální nájemné 1 000 Kč ročně
– schvaluje podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu „Podpora čin-
nosti informačních center na území 
Plzeňského kraje pro rok 2017“ (kon-
krétně na tvorbu a tisk propagačních 
materiálů)

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

Podání žádostí o dotaci z dotačního programu 

Město Horažďovice vyhlásilo dotační program „Podpora volnočasových aktivit a podpora 
činnosti neziskových organizací v roce 2017“ a schválilo pravidla pro žadatele a příjemce 
dotace z tohoto programu. Program je určen na podporu činnosti spolků a dalších nestát-
ních neziskových organizací působících ve městě Horažďovice. Žádost musí být podána 
v řádném termínu a na předepsaném formuláři. Jeden žadatel může do tohoto programu 
podat nejvýše 1 žádost. Termín ukončení podání žádostí je 31. 3. 2017. Ostatní podmínky 
jsou uvedeny v pravidlech dotačního programu. Veškeré dokumenty jsou volně ke stažení 
na webových stránkách Městského úřadu Horažďovice http://www.sumavanet.cz/muhd/
dotace_poskytovane_info.asp nebo v kanceláři odboru památkové péče, školství a kultury – 
II. patro, č. dveří 219, popř. informace poskytneme na tel. čísle 371 430 556. 

 
Bohuslava Kodýdková, odbor PPŠK

Tajemnice MěÚ Horažďovice 
vyhlašuje 

výběrové řízení na pozici

úředník odboru sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
(zajišťování výkonu specializované agendy sociální práce) s termínem podání přihlá-

šek do 10. 3. 2017. Bližší informace poskytne Mgr. Eva Slavíčková, tel. 371 430 530, 
slavickova@muhorazdovice.cz. Bližší informace najdete na úřední desce MěÚ 

Horažďovice a na internetové adrese: www.muhorazdovice.cz

Vážení občané Horažďovic, 

i přes značný počet vyplněných dotaz-
níků do současné doby, a to jak 
v „papírové“ či „webové on-line“ verzi, si 
vás dovolujeme opětovně oslovit k vypl-
nění dotazníku ohledně bezpečnosti 
v Horažďovicích, neboť chceme co nej-
přesněji znát vaše postřehy k této oblasti. 
Právě proto nás zajímá váš názor! V pří-
padě, že dotazník vyplníte, významně 
tak zvýšíte šanci, že dojde ke zkvalit-
nění života ve vašem městě v dotazované 
oblasti.
Návratnost či míra návratnosti předsta-
vuje jednu z důležitých charakteristik 
dotazníkových šetření, která cílí na 
určitou situaci. Vyšší počet vyplněných 
dotazníků poskytuje lepší analytické 
možnosti, neboť s vyšším počtem pří-
padů lze provádět detailnější analýzy 
či konstruovat přesněji vymezené 
segmenty.
Předem děkujeme za vaši ochotu, názory 
a připomínky, které budou velmi uži-
tečné a podnětné pro další rozvoj města.
Dotazník byl uveřejněn v posledním 
vydání Horažďovického obzoru a také 
jej naleznete na https://bezpecnost-v-ho-
razdovicich.vyplnto.cz/
Vyplnění tohoto dotazníku zabere 
zhruba 10–15 minut času.
Děkujeme.

 
František Kříž, 
odbor kancelář starosty
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Akce „Ukliďme Česko“ 

Vážení občané,
v sobotu 8. dubna 2017 proběhne další 
ročník celostátní akce „UKLIĎME 
SVĚT, UKLIĎME ČESKO“. Je to dob-
rovolnická akce zaměřená na úklid 
nepořádku a odstranění černých skládek. 
Více informaci o této akci lze získat na 
www.uklidmecesko.cz.
Město Horažďovice letošní ročník akce 
„UKLIĎME ČESKO“ podpoří a zorganizuje 
si vlastní úklid míst, která to potřebuji.
Organizačně bude akci opět zajišťovat 
organizační složka města Technické služby 
se svými zaměstnanci.
Obracíme se touto cestou na dobrovolníky 
(skupiny, spolky, jednotlivce, nadšence…), 

kteří by se do akce chtěli nezištně zapojit 
a pomoci nám, jak s vytipováváním míst, 
kam úklid směřovat, tak i přiložit ruku 
k dílu, aby kontaktovali paní Marcelu 
Benešovou, vedoucí technických služeb, 
telefonicky na čísle 608 448 698 nebo 
e-mailem na adrese mbenesova@muho-
razdovice.cz.
Rádi bychom touto akcí přispěli ke 
zkrášlení životního prostředí aspoň 
v našem bezprostředním okolí a budeme 
rádi za každého dobrovolníka.

 
Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

Odpadové hospodářství – pneumatiky 

Vážení občané,
v průběhu let jsme si zvykli nosit pneu-
matiky jako odpad do sběrného dvora. 
Je to pohodlné, pro občany zdarma, 
a to je asi pro každého majitele pneu-
matik“ v okamžiku, když se rozhodne 
jich zbavit, nejpodstatnější. Co se týče 
množství pneumatik odebraných ve 
sběrném dvoru, má s postupem času kle-
sající tendenci, pořád ale jde o cca 15 tun 
pneumatik ročně. Toto množství zatíží 
městský rozpočet každý rok částkou cca 
50 000 Kč.
Podle zákona o odpadech má město 
povinnost postarat se o komunální 
odpad, který vzniká při běžném životě 
občanům. Je na místě zdůraznit, že 
pneumatiky nejsou komunálním odpa-
dem! A to z jednoduchého důvodu. 
Pneumatiky jsou součástí zařízení, která 
sice v běžném životě užíváme (auto-
mobily, motocykly, zahradní stroje…), 
ale nepředpokládá se, že různé opravy 
si budeme provádět sami. Opravy mají 
probíhat ve specializovaných provo-
zech (servisy, pneuservisy, autoopravny), 
provozovaných na základě různých 
oprávnění, a pneumatiky vlastně vzni-
kají v těchto provozech a nikoliv 
v domácnostech. Dále je nutné zdů-
raznit, že pneumatiky jsou komoditou, 
která podle zákona o odpadech podléhá 
zpětnému odběru.
Zajistit zpětný odběr zjednodušeně 
znamená vytvořit systém míst, kde je 
možné pneumatiky bezplatně odevzdat. 
Povinnými osobami, kterým zákon 
ukládá systém dostupných míst zpět-
ného odběru vytvořit, jsou právnické 
a podnikající fyzické osoby, které pneu-
matiky na trh uvádějí (jsou to výrobci, 
dovozci, prodejci…). Mají možnost toto 

zajistit individuálně anebo kolektivním 
způsobem. Místa zpětného odběru mají 
být pro konečného uživatele (občana) 
stejně dostupná jako místa prodeje 
výrobků, na které se povinnost zpět-
ného odběru vztahuje. Povinná osoba je 
povinna zajistit zpětný odběr způsobem 
odpovídajícím obvyklým možnostem 
konečného uživatele bez jeho nadměr-
ného zatížení. Tato místa zpětného 
odběru musí být konečnému uživateli 
veřejně dostupná v provozní době dané 
provozovny a musí být umožněno ode-
vzdat pneumatiky bez nároku na úplatu 
(zdarma), bez ohledu na výrobní značku 
a bez vázání odebrání použitých pneu-
matik na nákup nového zboží či služeb.
Je povinností posledního prodejce 
konečného uživatele při nákupu 
výrobku, na který se vztahuje zpětný 
odběr, informovat o způsobu zajištění 
zpětného odběru.
Na místa zpětného odběru se pne-
umatiky odevzdávají jako výrobek 
s ukončenou životností“ a takto se i evi-
dují. Podle legislativy se odpadem stanou 
v okamžiku předání do zpracovatelského 
zařízení, přičemž místo zpětného odběru 
není zpracovatelským zařízením.
Pokud přinesete pneumatiku do sběr-
ného dvora, stává se odpadem okamžitě, 
protože sběrný dvůr je zařízením pro 
nakládání s odpadem. Není místem 
zpětného odběru a ani nebude, protože 
povinné osoby nemají povinnost a ani 
zájem uzavírat smlouvy s obcemi a místa 
zpětného odběru pneumatik situovat 
do sběrných dvorů a následně na jejich 
provoz finančně přispívat. Zejména 
z důvodu, že pneumatiky nejsou komu-
nálním odpadem.
Dále je důležité si uvědomit, že při 

nákupu zařízení, jehož součástí jsou 
pneumatiky, je již v prodejní ceně obsa-
žená částka na likvidaci pneumatik. Tyto 
peníze se použijí na financování zpět-
ného odběru.
Pokud tedy pneumatiky končí mimo 
režim zpětného odběru (např. ve sběr-
ném dvoru), na finanční prostředky 
určené na zpětný odběr není možné 
dosáhnout a jsou bohužel zátěží pro roz-
počet města.
Na internetových stránkách Ministerstva 
životního prostředí ČR je zveřejněn 
seznam veřejných míst zpětného odběru 
pneumatik, pro informaci zde je odkaz: 
http://www.env.cz/cz/odber_pneu. 
Prověřovala jsem místa zde uvedená, 
která se vztahují k Horažďovicím, a na 
základě zpětné vazby jsem zjistila, že 
veřejným místem, který se k tomu hlásí, 
je provozovna STROM PRAHA, a. s., 
Strakonická 952, Pneuservis Roman 
Štěrba, Strakonická 1102. Ostatní se od 
toho distancovali.
Vzhledem k tomu, že zpětný odběr pne-
umatik funguje hodně ztuha a rozjíždí se 
pomalu, město zatím neuvažuje příjem 
pneumatik do sběrného dvora nějak 
omezovat, případně zpoplatňovat.
Považujeme však za důležité, aby občané 
o zpětném odběru pneumatik věděli 
a aby ve sběrném dvoru končily pneuma-
tiky pouze v odůvodněných případech.
Je nutno využívat zákonné možnosti 
ponechat pneumatiky v servisech, oprav-
nách, atakovat prodejce o poskytnutí 
informací, jak mají zajištěný zpětný 
odběr apod.

 
Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

 Po, St,  Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
 Út, Èt 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
   3. TÝDEN V BØEZNU

  20. 3. - 24. 3. 2017
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Kultura

Přehled počtu občanů ČR s trvalým pobytem v Horažďovicích 

k 31. 12. rok:    2016 z toho děti do 14 let
Babín     64  11   
Boubín    94  10   
Horažďovice    4 662   710   
Horažďovická Lhota 81  13
Komušín   89   17
Svaté Pole   54   5
Třebomyslice   159   16
Veřechov   122    15 
celkem    5 325   797
  
r. 2016: z toho  mužů: 2 564  průměrný věk:  muži: 42,9
  žen:  2 761   ženy: 45,9
ve věku do 14 let: 797 
ve věku 15–64 let: 3 373 
ve věku 65 let a více: 1 155  

Počet obyvatel v r. 2016  přistěhovaných 97  
   odstěhovaných 103  
Počet změn trvalého pobytu v rámci Horažďovic 99 
Počet úmrtí v r. 2016  51  
Počet narozených v r. 2016  43 (20 děvčat, 23 chlapců)

Nejčastěji dávaná jména narozeným dětem v r. 2016:
Chlapci: Jakub (3), Vojtěch (2)
Děvčata: Eliška (2) 

Počet uzavřených sňatků v matričním obvodu Horažďovice 
v r. 2016: 33

 
správní odbor MěÚ Horažďovice – Jitka Stulíková

Staré regály v novém kabátě 

Nikdo nepochybuje o tom, že děti mají rády 
obrázky a barvy. Proto jsme požádali stu-
denty SŠ Horažďovice o nápady a pomoc při 
oživení dětského oddělení knihovny. 
Naší žádosti se chopili studenti 2. ročníku, 
obor gra=cký design, pod vedením pana 
učitele MgA. Mgr. Davida Šlajse. Vymysleli 
nejen návrhy, ale ujali se i samotné reali-
zace. Originální obrázky na bocích regálů 
usnadní dětským čtenářům hledání knížek 
podle oblíbených témat. 
Zveme tímto všechny čtenáře a přátele 
knihovny, aby si přišli prohlédnout naše 
vylepšené oddělení pro děti a děkujeme 
SŠ Horažďovice za spolupráci.

 
Eva Marešová, foto Petra Tomešová

Městská knihovna Horažďovice 
Sláva, nazdar výletu, nezmrzli 
jsme a jsme tu…

To si zřejmě po návratu z tematického 
zájezdu na závěr zimního semestru 
VU3V myslelo všech 25 účastníků. Na 
zájezdu se seznámili s unikátním mlýnem 
v Hoslovicích, ochutnali potraviny ze 
zdejší ekofarmy, ve Strakonicích v muzeu 
poznali historii hudebního nástroje – dud 
a prohlédli si místní pivovar. Zájezd byl 
pořádán v rámci projektu SENIORŮM 
DOKOŘÁN za =nanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.

 
Za konzultační středisko M. Hašková
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Ševčíkovy hudební večery 2017
Vážení příznivci koncertního cyklu Ševčíkovy hudební večery, máme pro vás dobrou 
zprávu. S podporou rady a zastupitelstva města proběhne v letošním roce již 8. ročník 
koncertů. Stručný přehled uvádíme dále, podrobnosti k jednotlivým koncertům budou 
uveřejňovány průběžně:
7. 4. 2017 klarinetista Karel Dohnal v náročném představení Harlekýn (viz foto),
12. 5. 2017 houslový koncert k 165. výročí narození Otakara Ševčíka – Roman Patočka 
(housle), Martin Kasík (klavír),
30. 6. 2017 Ježkovy vwoči – pořad kytaristy Jana Matěje Raka o Jaroslavu Ježkovi 
a s jeho písněmi,
21. 7. 2017 České trio – Milan Langer – klavír, Dana Vlachová – housle, Miroslav Petráš 
– violoncello, koncert ke jmeninám města,
25. 8. 2017 Trubadůry, aneb od spodka i shůry – renesanční koláž nezávislé skupiny 
Pnutí,
6. 10. 2017 večer klasické písně s Gabrielou Pechmannovou (soprán) a s Danielem 
Wiesnerem (klavír),
17. 11. 2017 jazzový večer s Českým saxofonovým kvartetem.
Vstupné na koncerty se od loňského ročníku nezměnilo, kvalita všech interpretů je 
vysoká, nezbývá tedy, než si přát, abyste zachovali celému projektu přízeň a vyjadřovali 
ji opět hojnými návštěvami, jako tomu bylo v minulých ročnících.
Za pořadatele se na brzké shledání těší

 
Ing. Jitka Kutišová, Hudba bez hranic, z. s.

Přednáška Achaba Haidlera 

Jménem Městského muzea Horažďovice 
vás zveme na přednášku o židovském 
hřbitově v Horažďovicích, která se usku-
teční v neděli 19. března 2017 od 15.00. Po 
novém židovském hřbitově na Loretě vás 
provede Jaroslav Achab Haidler.
Charismatický herec, překladatel, foto-
graf a popularizátor židovské kultury je 
znám především divadelnímu publiku. Od 
roku 1989 působil v Činoherním studiu 
v Ústí nad Labem (mezi léty 1994–2011 
ve funkci ředitele). Ztvárnil zde desítky 
výrazných divadelních rolí. Za všechny 
jmenujme postavu �eodora Mundstocka 
ve hře „Pan �eodor Mundstock“. Svou 
domovskou scénu nazývá „průtoko-
vým ohřívačem herců pro Prahu“. Znát 
ho ovšem mohou i milovníci =lmového 
umění. Kromě mnoha menších rolí ztvár-
nil například v roce 2003 postavu Pernera 
v thrilleru Město bez dechu a v roce 2011 
roli soudce ve =lmu Lidice. J. A. Haidler 
o =lmování říká: „Mě ta práce nebaví. To si 
neumíte představit, jaká je to nuda. Pětkrát 
se dělá to samý. A já jsem neposednej. 
Ani na kameru nejsem dobrej. Moje hraní 
není umírněný. Moc mávám rukama, moc 
křičím...“
Svou živelnou energii ponejvíce věnuje své 
velké životní lásce: „domům života“. Kdysi 

mu učarovalo tajemství symbolů a poezie 
zapsané na židovských náhrobcích, stal se 
jejich věrným dokumentátorem, překla-
datelem a interpretem. Více jak patnáct let 
objíždí židovské hřbitovy s křídou, bater-
kou, foťákem, diktafonem a balíčkem 
cigaret. Výsledky své práce zpřístupňuje na 
internetovém serveru www.chewra.com, 
jehož je iniciátorem. Ve svém volném čase 
již navštívil, přeložil a zdokumentoval 
86 lokalit a příběhů v nich ukrytých. Nyní 
na jeho seznam přibydou i Horažďovice. 
V neděli 19. března 2017 si i vy můžete 
přijít poslechnout příběhy lidí, kteří dříve 
žili v Horažďovicích a okolí. Přijďte i vy 
poznat osudy našich sousedů na místě 
jejich posledního odpočinku. 
Na prohlídku hřbitova doporučujeme, 
krom dobré nálady, kvalitní obuv, dešt-
ník a pro muže pokrývku hlavy. V případě 
extrémně nepříznivého počasí se před-
náška uskuteční v divadelním sále 
městského muzea.
Večer od 18.00 v kavárně „Černý kafe“ 
bude k poslechu židovská hudba v pro-
vedení plzeňské kletzmerové kapely 
„Mi Martef“.

 
kolektiv městského muzea

Městské muzeum Horažďovice 



9Horažďovický obzor / únor 2017

Křesťanská mateřská škola Horažďovice
Duhové postřehy od nás … aneb „Když únor dláždí cesty k jaru…“
Rády bychom se ještě poohlédly za našimi 
zimními olympijskými (za)hrátkami. I přes 
chřipkovou epidemii se to odpoledne na 
naší zahradě sešel velmi zdatný olympij-
ský tým. Byl zapálen oheň, donesený přímo 
z Olympu:o) a už se mohlo začít s plně-
ním veselých sportovních disciplín. Bylo 
možné vyzkoušet si například „lety bez 
lyží“, „biatlon“ (na týmových lyžích), „tah 
na branku“, tak trochu jinou „štafetu“, 
„skeleton“ s rodičovským pohonem, či 
skvostný „snowart“. Všichni sportovci 
závodili fair play a s nasazením všech 
sil, proto si také všichni zasloužili krás-
nou zlatou medaili. Závěr byl korunován 
naprosto precizní „krasobruslařskou“ exhi-
bicí v podání pedagogů školy, ochutnávkou 
dobrot z naší kuchyně a prezentací proměny 
školní zahrady ve spolupráci s NADACÍ 
PROMĚNY KARLA KOMÁRKA, v podání 
architekta Mgr. Vladimíra Ledviny. Ostatně 
vše je zachyceno na fotogra=ích, které si 
můžete prohlédnout na webu http://www.
mskrestanska-horazdovice.cz/. 

Také v únoru nás čekala spousta zábav-
ných a nenápadně poučných činností. 
Školáci například během svých pravidel-
ných aktivit poznávali přezimující ptáky. 
Někteří prozkoumávali záhady lidského 
těla a jeho ochrany. Školáci z každé třídy 
mají totiž ještě navíc jednou týdně speciální 
„vyučování“ s paní učitelkou Veronikou 
Mandákovou, zaměřené na činnosti důle-
žité pro nástup do školy. No a báječnou 
tečku za posledním zimním měsícem učinil 
maškarní rej.
V nadcházejících měsících bude u nás 
rušno. Koncem března (29. 3. 2017 od 15.00 
hodin) bychom vás všechny rádi pozvali na 
naše tradiční „jarní tvořivé dílny a zároveň 
den otevřených dveří,“ kde budete mít mož-
nost vyrobit si ve spolupráci s vašimi dětmi 
dekorace pro jarní dny. 
Budeme se na vás velmi těšit. 

 
Za křesťanskou mateřskou školu 
Bc. Lucie Listopadová

Zimní a další radovánky 
Únorové týdny v MŠ Na Paloučku byly 
v duchu zimních sportů, sněhových 
a ledových radovánek. Mezi týdenními 
bloky nechybělo ani tolik dětmi milované 
„Ledové království“ s tvořením a hrami na 
královnu Elsu a princeznu Annu se sněhu-
lákem Olafem. 
Koncem ledna se některé děti zúčastnily 
lyžařského výcviku v Kašperských Horách. 
Děti se naučily nejen lyžovat, ale i správně 
padat a zvedat se ze země. Během uplynu-
lého týdne se každý z nich dostal na velkou 
dospěláckou sjezdovku a zdárně ji sjel. 
Jak jen to bylo možné, chodili jsme se 
s dětmi klouzat na bobech a na talířích na 
kopec Loreta. Mimo jiné jsme s nimi stavěli 
sněhuláky, iglú, vyráběli sněhové andě-
líčky, malovali přírodninami do sněhu, 
koulovali se a cvičili se v hodu sněhem na 
cíl a vysvětlovali si, odkud se bere sníh, led, 
rampouchy a co se s nimi stane na sluníčku 
a kam se ztratí (koloběh vody). 
Velice pěkný byl hudebně prožitkový pro-
gram s prvky muzikoterapie. Za doprovodu 
orientálních, afrických a australských 
hudebních nástrojů byly děti sezná-
meny s pohádkou o planetě, kde žily jen 

tyto nástroje a dorozumívaly se pouze 
hudební řečí. Děti si vyzkoušely hru na 
jednotlivé nástroje a tanec za doprovodu 
těchto nástrojů, na které hrál pan instruk-
tor s učiteli. Rozloučili jsme se chytáním 
kouzelných kapek, které sršely při hře na 
zpívající tibetskou mísu.
Protože mají děti kulturu rády, byly nadšené 
i z divadla o Šípkové Růžence v kulturním 
domě. Přitom se nejen podívaly na pěknou 
pohádku, ale také si zopakovaly pravidla 
chování v divadle i ve společnosti a vyzkou-
šely si v praxi chování dle etikety, se kterou 
děti v naší školce seznamujeme.
Koncem měsíce se konala depistáž školní 
zralosti dětí, které by měly v příštím roce 

nastoupit do ZŠ. Rodiče tak získali infor-
mace o připravenosti svých dětí na školu. 
Odpoledne pak probíhala přednáška na 
toto téma, které se zúčastnily i učitelky ze 
ZŠ Blatenská a ZŠ Komenského.
Nezapomínáme ani na tradice a zvyky 
a společně jsme oslavili masopust. Zahráli 
jsme si různé maškarní hry a soutěže, 
zatancovali si a naplnili si bříška dobro-
tami, které k těmto dnům neodmyslitelně 
patří, paní kuchařky podpořily veselou 
náladu napečením tradičních masopustních 
koblížků.

 
Stanislav Jílek, učitel MŠ Na Paloučku

Školy
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ZŠ Blatenská
Svačinový den 

Školní svačina – na první pohled dvě 
nenápadná slůvka, která v sobě ovšem 
ukrývají sílu vyvolávat velmi rozmanité 
emoce. Pro některé může být lahodná 
svačina klidnou oázou v moři školních 
povinností, pro jiné každodenním rituá-
lem, bez něhož by se necítili ve své kůži. 
Kdybychom se zeptali našich maminek 
a tatínků nebo babiček a dědečků, zda si 
dokáží vzpomenout na svačiny, které si 
před lety nosili do svých školních lavic, 
určitě bychom se od nich dočkali neu-
věřitelně barvitého vyprávění. Mezi 
odbornou i laickou veřejností panuje 
poměrně jasná shoda v tom, že školní sva-
čina hraje v životě dětí neopomenutelnou 
roli. Ovšem samotná přítomnost svačiny 
ve školní aktovce je pouze částí úspěchu, 
protože i zde totiž záleží na celkové kva-
litě ukrývající se v žákovských krabičkách 
a pytlících. A právě z těchto důvodů byl ve 

druhém únorovém týdnu na ZŠ Blatenská 
vyhlášen první ročník Svačinového dne, 
jehož část zasáhla i do celoroční eko-
logické soutěže, které se účastní žáci 
napříč druhým stupněm. Cílem této akce 
bylo seznámit děti s významem zdravé 

svačiny pro jejich organismus, poodha-
lit jim někdy až neuvěřitelné množství 
cukru číhajícího v běžných potravinách, 
a zejména pak apel na přípravu potravin 
z lokálních či vlastnoručně vypěstova-
ných plodin. Součástí programu byla 
i soutěž o co nejnápaditější a nejzdravější 
svačinu, která měla u žáků velmi pozi-
tivní ohlas. Všudypřítomné úsměvy na 
chvíli zmizely pouze žákům, kteří plnili 
roli hodnotící poroty, jelikož vybrat vítěze 
nebylo vůbec snadné. To se ale nakonec 
podařilo a výsledková listina měla násle-
dující podobu: 1) Kristýna Nováková 
– 9. A, 2) Šimon Kovářík – 6. A, 3) Lukáš 
Poskočil – 6. B. Už nyní se těšíme na další 
ročník.

 
Mgr. Petr Curko

        NOC S ANDERSENEM 

                 aneb                                                                             

  

           12 let                                                           
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me se na Vás v úterý 04. 04. 2017 od 12:00 do 17:00 hodin. 

 

10 – 31. 8. 2011 . 

9. 2011 – 31. 12. 2011  

  

 

 od 1. 1. 2012 – 30. 6. 2012  

e. 

 

 

 

Prima v Proudu 
30. ledna ráno mrzlo. Ale 24 žákům primy 
to vůbec nevadilo. Vydali se ráno od 
budovy gymnázia pěšky na nádraží a spo-
lečná cesta vlakem do Horažďovic rychle 
utekla. V devět hodin nás už očekávali 
v Podbranském mlýně. Z bohaté nabídky 
výukových programů jsme si vybrali téma:
Bakterie – nepřátelé i pomocníci.
Lektorky Envicentra Proud si žáky roz-
dělily do dvou skupin. Jedna začínala 
v přízemní učebně, kde se hravou formou 
dozvěděli řadu informací o bakteri-
ích. Ostatní šli do laboratoře v prvním 
patře. V bílém plášti skloněni nad mik-
roskopem si všichni určitě připadali 
jako vědci. Stačilo párátkem setřít plak 
ze zubu a za pomoci lektorek z něj vyro-
bit preparát, který pak mohli dát pod 
mikroskop. Je samozřejmostí, že se také 
všichni podrobně seznámili se stavbou 
mikroskopu a naučili se, jak se s ním 
pracuje. Obě skupiny se pak vystřídaly. 
Celou cestu zpátky vlakem do Sušice si 
žáci měli co vyprávět. Všichni se shodli, 
že se jim akce líbila a že to určitě nebyla 
jejich poslední návštěva Envicentra 
v Horažďovicích.

 
L. Chalupková, Gymnázium Sušice
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Sbor dobrovolných 
hasičů 
Události, které se odehrály v období 
od 2. do 29. ledna 2017. Vzniklo v ČR 
1242 požárů s celkovou předběžnou 
škodou 343 miliony Kč. Při těchto požá-
rech bylo 9 osob usmrceno, z toho jeden 
hasič. Zraněno bylo 91 osob a 3 hasiči. 
Při zásazích bylo evakuováno a bezpro-
středně zachráněno 2956 osob. Vzniklo 31 
požárů se škodou 1 milion Kč a vyšší.
Náš okres „přispěl“ do tohoto pře-
hledu 2 požáry. První byl mobilní 
drtič na dřevěný odpad v Chanovicích 
4. ledna a 20. ledna požár rodinného 
domu v Měčíně u Klatov. U prvního to 
byla technická závada se škodou 1 mil. 
a u druhého byla příčinou nedbalost 
a škoda 1,55 mil. Kč. Do této statistiky 
přispěl i požár v Oselcích na okr. PJ. 
Příčina je v šetření a škoda 2 mil. Kč.

 
Z Hasičských novin čerpal Karel Halml

Otavácký rok 
Ještě než jsme se stačili rozkoukat v novém 
roce, už na nás čekal náš oblíbený „zimní 
tábor“ na Zelené Lhotě, kde jsme jako každý 
rok mohli vyzkoušet lyžařské a bobařské 
umění, tentokrát za azurové oblohy a téměř 
jarních teplot. Ale abychom ten loňský rok 
nenechali upadnout v zapomnění, pojďte 
s námi proti proudu času a podívejme se, co 
všechno nám loňský rok přinesl. 
Bezprostředně po Vánocích jsme spo-
lečně vyrazili vpřed směrem Velké Hydčice, 
Prácheň a zpět, při 8. ročníku Pochodu jen 
tak, který byl jako tradičně odměněn výteč-
ným gulášem. Čekání na vánoční svátky 
nám zkrátila diskotéka ve Velkých Hydčicích. 
Každý, kdo dorazil v masce, byl odměněn. 
V říjnu jsme využili pozvání pionýrské sku-
piny Otava Sušice na podzimní výpravu 
na Šumavu, která byla zpestřena zastávkou 
u výběhu vlků. Měli jsme velké štěstí, dora-
zili jsme v době krmení a podařilo se nám 
na vlastní oči vidět, jak vypadá, když má 
někdo hlad jako vlk. 
V polovině září nás čekal již tradiční pobyt 
v Novém Městečku, který se konal v rámci 
krajského setkání Pionýrů. Naše organizace 
se při této akci podílela jako spolupořada-
tel. Počasí otestovalo výdrž a odolnost všech 

účastníků, kteří na vlastní kůži vyzkou-
šeli, co znamená, když lije jako z konve. 
Ovšem ani tento nečas nezkazil nadšení 
z prohlídky na Mouřenci, ve sklárně Anín 
a závěrečný pohádkový les. 
Září nám přineslo ještě jeden okamžik 
setkání, a tentokrát bohužel vůbec ne 
radostný. Celá skupina se sešla při posled-
ním rozloučení s naším kamarádem 
a úžasným parťákem Vojtou Stulíkem. Jeho 
odchod nám všem ukázal, jak velká rána 
v srdci zůstane po člověku, který dlouhá 
léta patřil mezi nás.
Začátek léta již tradičně patřil LPT Málkov, 
tentokrát na téma Krteček a kalhotky. Jsme 
si jistí, že se mnoho dětí doma pochlubilo 
šitím krtečkových kalhotek, ale tomu pře-
cházela návštěva u raka, trhání lnu a tak 
dále. Vždyť to všichni znáte, jak to bylo 
s kalhotkami pro Krtečka.

V měsíci květnu jste nás mohli potkat 
v občerstvovací stanici H50, konkrétně na 
trase H7. Při oslavě Práchně jsme odměňo-
vali vaše dítka za splnění herních úkolů na 
jednotlivých stanovištích. Při Květinovém 
dnu jsme se společně s vámi snažili přispět 
na dobrou věc. 
Koncem dubna nás čekala jarní výprava 
Kadov – tábor – Horažďovice. Zpestřením 
byla návštěva viklanu v Kadově a opékání 
buřtíků v místě našeho každoročního tábora. 
A to už se při cestování časem pomalu 
dostáváme k Zelené Lhotě 2016, kde 
jsme opět užívali lyžování a bobování na 
Špičáku. Touto akcí naše putování končí. 
Doufáme, že se i v letošním roce s vámi 
potkáme při některé z našich akcí. 

 
Otaváci Horažďovice

Spolky

Oblastní charita
Akce klubu „Nebuď sám“ na březen 

7. 3. Posezení při kafíčku – MDŽ posedíme, popovídáme a zavzpomínáme, kávičku si 
k tomu dáme. Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.
8. 3. Čtení na pokračování – čteme z knihy Marie Formáčkové Kočka se špatnou pověstí. 
Společenská místnost 4.p. DPS Palackého 1061 od 14 hod. Projekt „Seniorům dokořán“.
13. 3. Baduan Jin – relaxační cvičení pro každého. Společenská místnost 4. p. 
DPS Palackého 1061, začátek v 9 hod. Projekt „Seniorům dokořán“. 
13. 3. Holky v akci – další společné pečení z osvědčených receptů. 
Jídelna DPS Palackého, začátek ve 13.30 hod.
15. 3. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem. Jídelna DPS 1061 Palackého v 9.45 hod.
22. 3. Čtení na pokračování – čteme z knihy Marie Formáčkové Kočka se špatnou pověstí. 
Společenská místnost 4. p. DPS Palackého 1061 od 14 hod. Projekt „Seniorům dokořán“.
24. 3. Kompezační pomůcky známé i neznámé – ucelené informace včetně individuál-
ního poradenství zprostředkuje M. Kryski. Jídelna DPS Palackého 1061 od 13 hod. 
27. 3. Výtvarná dílna – sejeme velikonoční osení – společně si připravíme tradiční veli-
konoční dekoraci. Dílna v suterénu DPS Palackého 1061 bude otevřena od 13.30 hod.
29. 3. Předvelikonoční pozastavení se Samuelem Vašinem, jáhnem církve Československé 
husitské. Společenská místnost 4. p. DPS Palackého 1061, začátek ve 14 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
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Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 35, čp. 884, Prácheňská ulice 
V 17. století zde bývala proluka, snad 
proto, že bylo toto místo již tehdy vyhra-
zeno židovské komunitě. Při městských 
hradbách byl zřízen židovský hřbitov, 
který byl ve druhé polovině 20. století 
přestěhován na nový židovský hřbitov 
umístěný na jižním svahu vrchu Loreta. 
Zmínka o židovském hřbitově ve městě 
pochází již z roku 1670, kdy si stěžuje 
žid Šťastný purkmistru a radě města 
Horažďovic na místního rasa, zakopáva-
jícího mršiny psů před parkán, protože 
jsou zde pochováváni za poplatek obci též 
Židé. V roce 1693 si stěžovali radní vrch-
nosti Václavu Vojtěchovi ze Šternberka, 
aby byl dodržován maximální počet 
10 židovských rodin včetně kantora ve 
městě, protože jejich zvyšování je na úkor 
obživy a podnikání křesťanských rodin. 
Ustanovení o maximálním počtu 10 rodin 
ustanovil majitel panství Václav Vojtěch 
ze Šternberka ve svých artikulích z roku 
1681. Zároveň zde uvádí, že pokud by 
nějaký Žid prodával svůj dům, mají hora-
žďovičtí přednostní právo, pokud by o něj 

projevili zájem. V 18. století se počet zvýšil 
na 13 rodin. 
Domovní zástavba je v těchto místech zmí-
něna poprvé až po roce 1727. Podle plánu 
Stabilního katastru z roku 1837 se jedná 
o 4 domy. 
1. Čp. 32 V těchto místech stávala 
původně sladovna, zmíněná v roce 1636 
při lokaci domu Václava Hollara, jinak 
Markvarta. Není jisté, zda náležela k domu 
Hollarovskému, či byla obecní. Jako maji-
tel domu je na tomto místě uveden až 
v roce 1766 Jan Červenka. V roce 1782 
prodává dům várečný Františku Peckovi 
za 230 zlatých. František Peckovský, jak je 
také uváděno, prodává dům právovárečný 
se zahradou v roce 1795 Josefu Boháčovi 
za 609 zlatých. V roce 1797 prodávají dům 
Františku Grunerovi za 740 zlatých s dopl-
něnou poznámkou po straně zápisu, že 
do dvora domu vedou ze židovské školy 
4 okna. V roce 1799 povoluje perníkář-
ský mistr František Gruner s vědomím 
a souhlasem své manželky horažďovické 
židovské obci prolomení tří oken ze syna-
gogy do svého dvora, respektive zahrady, 

který se synagogou sousedí, židovská obec 
mu za to platí příslušný obnos. V roce 1800 
je dům prodán Matěji Hranáčovi a man-
želce Anně.
2. Čp. 33 V roce 1766 prodává Terezie, 
vdova po Filipu Eliáši, dům Františku 
Peckovi situovaný mezi domy Jana 
Červenky a domem Heršla Isaaka strany 
druhé za 260 zlatých. V roce 1794 přechází 
dům na Josefa Pecka. 
3. Římská VI. Dům náleží v roce 1766 
Heršlu Isaakovi dle lokace sousední nemo-
vitosti. Následně je zde zmíněn Leopold 
Arnstein. V 19. století zde byla židovská 
škola. 
4. Římská X. V roce 1731 je zde zmíněna 
vdova Konířka, v roce 1742 Žid Koníř. Oba 
majitelé jsou zmíněni v rámci lokace sou-
sední nemovitosti.
Do sepsání historie domů, kde žili žido-
vští obyvatelé, nebyly zahrnuty jako 
podklady židovské gruntovní knihy zalo-
žené v roce 1786. 

 
MgA. Jindřich Šlechta

Historie horažďovických domů

Zajímavosti

Pěší pochod 2017 v obci Chanovice – 14. ročník 
Pořádání pochodu je reakce na úřední 
a nesmlouvavé oznámení pracovníků 
SÚRAO v létě 2003, že oblast Chanovicka 
a dalších pěti sousedních obcí je vybraná 
jako jedna z možných lokalit na vybudo-
vání gigantického úložiště radioaktivních 
odpadů.
Postup směrem k obcím se bohužel za těch 
patnáct roků nezměnil.
Jak jsi byl spokojen s letošní účastí?
Počet lidí, kteří si vyzvedli startovní kartu, 
byl 255 osob. Ale počet účastníků byl 
celkem přes 300 pochodujících. Je vidět, že 
tento problém lidé vnímají. A to ráno zde 
bylo mínus 19 stupňů.
Trasu jste měnili?
Trasa byla dlouhá devět a půl kilometru, 
taková novoroční protestní procházka.
Účastníci obešli symbolické území o ploše 
zhruba 306 hektarů. Plocha 306 hektarů je
navrhovaná podzemní část hlubinného 
úložiště radioaktivních odpadů, dle technic-
kých dokumentů SÚRAO a cca 29,5 hektarů 
povrchového areálu. Pozor, oba uvažované 

hlavní stavební objekty se stále zvětšují – dle 
projektů SÚRAO!!!!!! Na setkání s ředitelem 
SÚRAO Slovákem jsme se dozvěděli, že úlo-
žiště může být i větší, prý až 500 hektarů.
Po celou dobu pochodu mohli účastníci sle-
dovat panoráma blízké Šumavy.
V mrazivém počasí na východě byly vidět 
výpary z Temelína.
Jak vnímá současnou situaci celá lokalita 
zvaná Březový potok?
Starostové obcí Olšany, Kvášňovice, Pačejov, 
Velký Bor, Maňovice, Chanovice a města 
Horažďovice mají všichni jednomyslné 
mandáty od zastupitelů obcí, aby ochránili 
zdejší území a jednali proti předkládaným 
záměrům SÚRAO. Při závěrečném vyhod-
nocení vystoupili společně. Sdělili několik 
počinů a aktualit od posledního pochodu:
– běží stále žaloba proti MŽP – od října 2015
– oslovení poslanců parlamentu se žádostí 
o podporu při aktualizaci „Atomového 
zákona“ – únor
– z tzv. „Pracovní skupiny pro dialog“ jsme 
odvolali zástupce – vycházejíce z faktického 

stavu, že „Pracovní skupina“ nehájí zájmy 
jednotlivých lokalit, obcí a občanů – březen
– opakovaná jednání o společném postupu, 
řešení =nančních příspěvků, společné akce, 
jednání samospráv, jednání s občany, jed-
nání v jednotlivých obcích, atd. – průběžně
– Den proti úložišti – přes 1 200 účastníků 
– duben
– mediální počiny – rozhlas, noviny, televize 
– v desítkách případů průběžně
– jednání na místě s představiteli 
Parlamentu ČR pod vedením p. Votavy 
– květen
– jednání na místě s ministrem životního 
prostředí p. Brabcem – květen
– pěší pochod a cyklovyjížďka Pačejov – 
Maňovice – červenec
– jednání na MPO s ministrem p. Mládkem 
– červenec
– jednání se stálou komisí pro regionální 
rozvoj a venkov při Senátu ČR – srpen
– jednání na místě s náměstkem hejtmana 
PK p. Grünerem a následné oslovení hejt-
mana p. Šlajse a rady PK o podporu – srpen
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Zástavba před demolicí, archiv 

Městského muzea Horažďovice

Zbytky židovského hřbitova před zrušením ve dvorním traktu domovní 

zástavby, archiv p. Meduny

Novodobá zástavba (r. 2017)

Porovnání domovní zástavby na plánu Františka Schwingreise z poloviny 18. století s plánem 

tzv. Stabilního katastru z roku 1837. Na původním plánu Fr. Schwingreise je zřetelná ještě 

ulička na městské hradby (označeno šipkou), mající za úkol snadný přístup obyvatel při 

obraně města. Tato ulička se stala předělem, kde začínala židovská zástavba. 1. Dům nárožní 

Václava Hollara, jinak Markvarta, 2. Dům čp. 32, 3. Dům čp. 33, 4. Římská VI., 5. Římská X, 

6. Synagoga, 7. Židovský hřbitov 

– projednání v zastupitelstvech obcí tří 
požadavků ministra MPO p. Mládka – září
– vedení Plzeňského kraje písemně potvr-
dilo podporu našich postojů – září
– všechny obce z lokality Březový potok 
vstoupily do „Platformy proti hlubinnému 
úložišti“ a společně se starostové zúčastnili 
republikového setkání – říjen
– SÚRAO podalo na MŽP žádost o pro-
dloužení lhůty pro provádění průzkumů 
v lokalitách o dva roky – prosinec – obce 
z lokality opět společně podaly žádost 
o stanovisko a podporu na nové vedení 
Plzeňského kraje – prosinec – atd.
V Chanovicích vyhodnocení letošního 
ročníku, diskuse na téma úložiště, desítky 
otázek.
Poděkování všem přítomným za podporu 
a za účast. Poděkování všem organizátorům 
a podpůrcům.
Následovalo občerstvení a přátelské novo-
roční posezení s hudbou.
O čem lidé hovořili a debatovali v rámci akce:
– musí být skutečně úložiště tohoto typu a je 
svou gigantičností uvažováno jen pro ČR?
– jak je možné, že ministerstvo vydalo povo-
lení k průzkumům, při kterých se bude již 
kopat a vrtat v terénu bez souhlasu vlastníků 
pozemků a obcí?
– proč není jednoznačný dokument popi-
sující celý proces ukládání se všemi 

návaznostmi?
– proč musí být úložiště tak veliké a stále se 
v projektech zvětšuje?
– jedná se o potřebu a problém celé repub-
liky, všech občanů ČR na desítky tisíc let?
– proč nabízené příspěvky obcím jsou pod-
statně menší než roční platy vedoucích 
činitelů energetických polostátních =rem?
– nelze hledat řešení ve spolupráci s dalšími 
státy EU a najít méně obydlená území?
– jak to udělat, aby naši potomci měli mož-
nost změnit naše rozhodnutí?
– jak vypadala jaderná problematika před 
sto lety, a kam ji přivede vývoj za dalších 
sto let?
– co nové technologie na budoucí využití 
současných „odpadů“, vždyť odborníci tvrdí,
že nynější vyhořelý materiál je energeticky 
využitý jen na několik procent?
– a řada dalších otázek a obav.
Navrhované hlubinné úložiště radioak-
tivního odpadu v ČR je zařízení 
s nebezpečnými radioaktivními mate-
riály na 100 000 let, dle Atomového 
zákona.

 
Petr Klásek Černický, toho času 
starosta obce Chanovice, v lednu 2017 

fo
to

: P
av

lín
a 

V
ik

to
ri

a 
B

ur
eš

Vít Procházka 

Kaple svaté Anny 

Spěchat k svaté Anně 
V šeré halí tvář 
podvojnosti laně 
jatá svatozář 

Těkat k svaté Anně 
Oduznalý třpyt 
zaburácí maně: 
„Tiše – svatě pít!“ 

Klekat k svaté Anně 
K pramici pramen 
peřej přede Panně 
pro režné Amen
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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

Velikonoční jarmark 

sobota 8. 4. 2017 od 9.00, horažďovické zámecké nádvoří
farmářský a řemeslný jarmark, tvořivé dílny, 

malování na obličej, svezení na koníkovi, 
OTAVANKA – pošumavská dechová hudba, občerstvení 

Firma v Blatné 
přijme do pracovního poměru na dobu neurčitou 

řidiče sk. C 

na obsluhu autodomíchávače 
betonových směsí. 

Dobré platové podmínky, závodní stravování. 
Vyučení v technickém oboru vítáno. 

Požadujeme pracovitost, spolehlivost a fl exibilitu. 
Konkrétní informace na telefonních číslech 

603 242 710 nebo 603 258 299

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky 
typu Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách 
z našeho chovu! Stáří 14–19 týdnů. 
Cena 149–180 Kč/ks. Prodej: 20. března 2017 
Horažďovice – u vlak. nádraží – 15.50 hod. 
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek 
– cena dle poptávky. 
Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod., 
tel. 601 576 270, 728 605 840
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Firma INTERIORS manufacture & design a. s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
 truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech

* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo 

 vyučení v oboru truhlářství, výborné platové podmínky

* Montážní dělník nábytku z kombinovaných materiálů
 vyučení v oboru truhlářství

* Konstruktér / Technolog výroby
* Lakýrník
* 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 

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

PALIVOVÉ DŘEVO od 550 Kč

SLUŽBY V LESNICTVÍ

Tel: 723 414 964
Facebook: 
Dřevo Chanovice
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Nesoutěžní představení

pondělí 6. 3.  20.00
SVĚTÁCI (na motivy televizní komedie)
Zpracoval Spolek divadelních ochotníků KOLÁR Strašín. 
Divácká adresa: od 10 let.

úterý 7. 3.   20.00
Jakub Zindulka: OD SILVESTRA DO SILVESTRA
Komedii uvádí SCÉNA MLADÝCH Strakonice. Divácká 
adresa: od 12 let.

středa 8. 3.  20.00
Stanislav Lem: SOLARIS
Sci= v podání DS Klas/Divadlo ZDRHOVADLO 
Klášterec nad Ohří. Divácká adresa: od 15 let. 

Soutěžní představení 

čtvrtek 9. 3.  20.00
Viktor Dyk: KRYSAŘ 
Uvádí DI(v)OCH Praha. Divácká adresa: od 10 let. 

pátek 10. 3.  18.00
Viliam Klimáček: ZÁVISLÁCI
Účinkuje soubor „MM“ ZUŠ Litvínov 
Divácká adresa: od 15 let.

pátek 10. 3.  20.00
Václav Havel: VERNISÁŽ 
Uvádí Divadelní spolek JEZÍRKO Plzeň. 
Divácká adresa: od 15 let.

sobota 11. 3.  10.00
Nicolas Bedos: ZDRAVOTNÍ VYCHÁZKA 
V podání AMCETH (Dialog) Plzeň. 
Divácká adresa: od 15 let. 

sobota 11. 3.  13.00
Jordi Galcerán: GRÖNHOLMOVA METODA 
Uvádí Divadlo JAKOHOST Plzeň. 
Divácká adresa: od 10 let.

sobota 11. 3.  16.30
K. Lupinec a kolektiv 
...HOTEL INFERCONTINENTAL
Uvádí DS Žumbera Plzeň – tvůrčí skupina 
SKORONARVÁNO. Divácká adresa: od 12 let.

sobota 11. 3.  19.30
István Örkény: KOČIČÍ HRA 
Uvádí DS Žumbera Plzeň – tvůrčí skupina 
SKORODIVADLO. Divácká adresa: od 18 let. 

neděle 12. 3.  10.00
Miro Gavran: PIVO
Uvádí PODIVIDLO ažažAŠ. Divácká adresa: od 18 let.

neděle 12. 3.  13.00
František Strnad: SPARTAKYJÁDA
Účinkuje DOS „CHUCHLÁCI“ Bolešiny. 
Divácká adresa: od 10 let.

neděle 12. 3.  16.00
ZÁVĚR PŘEHLÍDKY
Hodnocení přehlídky, předání cen, vyhlášení vítěze a no-
minace na národní přehlídku.

Na všechna představení jednotné vstupné 50 Kč. 
Srdečně zvou pořadatelé.

34. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla, 6.–12. 3. 



Kulturní program březen
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KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

6.–12. 3.  
34. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA 
AMATÉRSKÉHO DIVADLA
Program přehlídky na str. 19. Na všechna představe-
ní jednotné vstupné 50 Kč. Srdečně zvou pořadatelé.

úterý 14. 3. 10.00
GULLIVEROVY CESTY 
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ. 

sobota 18. 3. 21.00
PARKÁN
Rocková zábava s oblíbenou kapelou.

neděle 26. 3. 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají ÚTERNÍCI. Rezervace vstupe-
nek na tel. 376 512 237 ve čtvrtek–pátek, 15.00–18.00.

středa 29. 3. 16.30–18.30
JARNÍ A VELIKONOČNÍ ARANŽOVÁNÍ
Prezentuje Hana Šebestová-Kindelmanová. 
Vstupné 40 Kč.

pátek 31. 3. 19.00 
WABI DANĚK A MILOŠ DVOŘÁČEK 
Koncert populární dvojice. Předprodej v IC 
Horažďovice, tel. 376 511 999.

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE!

sobota 1. 4. 15.00
TANEČNÍ ODPOLEDNE 
Účinkuje hudební seskupení KOSATKY. Populární 
melodie 60., 70., 80. i 90 let vás rozproudí na taneč-
ním parketu. NENECHTE SI UJÍT! 

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

KNIHOVNA

8. 3.  oblastní charita (4. patro) 14.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
tentokrát z knihy Marie Formáčkové: Kočka se špat-
nou povahou

13. 3.  oblastní charita (4. patro) 9.00
BADUAN JIN 
série cviků podle starých Číňanů

13. 3.  6. tř. ZŠ sál knihovny 9.30
BLEDĚMODRÁ KAFKÁRNA
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

13. 3.  8. tř. ZŠ sál knihovny 11.30
ŘVI POTICHU
Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou

13. 3.  sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
přednáška  v rámci Národního týdne trénování paměti

14. 3.  sál knihovny 8.45
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 
4. přednáška na téma „Historie a současnost české 
myslivosti“

14. 3.  sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 
4. přednáška na téma „Cestování – co jste možná 
nevěděli“

17. 3.  knihovna Veřechov 17.00
PAMĚŤ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY 
přednáška v rámci Národního týdne trénování paměti

20.–24. 3.  MŠ
DUHOVÉ POHÁDKY
Pohádkové babičky čtou před spaním dětem v MŠ

22. 3.  oblastní charita (4. patro) 14.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
tentokrát z knihy Marie Formáčkové: Kočka se špat-
nou povahou

24. 3.  2. tř. ZŠ sál knihovny 10.00 
POVÍŠ MI TO?
Beseda se spisovatelkou Ester Starou

28. 3.  sál knihovny 8.45
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 
5. přednáška na téma „Historie a současnost české 
myslivosti“

28. 3.  sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 
5. přednáška na téma „Cestování – co jste možná 
nevěděli“

29. 3. sál knihovny 9.30
KOUZLENÍ S PAPÍREM ANEB DRUHÁ ŠANCE 
PRO KNIHU
Workshop s Mgr. Ivanou Sieberovou

31. 3.  dětské odd. knihovny 19.00–23.00
NOC S ANDERSENEM
Večerní dobrodružství v knihovně, jen pro přihlášené 
děti 8–12 let (přihlášky do 17. 3.)

Akce jsou pořádány v rámci projektu Děti a čtení 
a Seniorům Dokořán.

OSTATNÍ AKCE

4. 3. sobota 9.00–16.00 
HOJNOST  WORKSHOP
www.kouzlousmevu.cz

18. 3. sobota  9.00–16.00 
ŽENA  STVOŘENA Z LÁSKY
www.kouzlousmevu.cz

25. 3. sobota  9.00
PLANETY A ZNAMENÍ V DUBNU
astrologická přednáška, www.kouzlousmevu.cz

27. 3. pondělí 17.30 
KONSTELACE
www.kouzlousmevu.cz

8. 4. sobota 9.00–12.00 
VELIKONOČNÍ JARMARK
řemeslný a farmářský jarmark, zahraje dechová hud-
ba Otavanka, výtvarné dílny, malování na obličej, 
svezení na koníkovi – zámecké nádvoří

MĚSTSKÉ MUZEUM

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA divadelní sál
ONDŘEJ SELLNER ‒ ČERNÁ HORA A BOSNA
Fotogra=e

pátek 3. 3.  divadelní sál, 17.00 
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí 
PRINCEZNA VČELKA 

pátek 17. 3.  divadelní sál, 17.00 
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí 
JAK VODNÍK S KAŠPÁRKEM VYTOPILI 
PEKLO 

pátek 31. 3.  divadelní sál, 17.00 
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí 
O ZLÉ KOZE 

neděle 19. 3.  Nový Židovský hřbitov 

v Horažďovicích na vrchu Loreta, 15.00
(v případě nepřízně počasí bude přednáška v diva-
delním sále) 
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V HORAŽĎOVICÍCH 
Přednáška Jaroslava Achaba Haidlera. 
Vstupné dobrovolné

neděle 19. 3 Černý kafe 18.00
KONCERT KLETZMEROVÉ KAPELY
Mi Martef

MC HOUBA

4. 3. sobota  
METAXA PÁRTY 
– rozdáváme svítící panáky a další Metaxa dárečky

10. 3. pátek 
VÝROČNÍ SCHŮZE POTÁPĚČŮ HORAŽĎOVICE

17. 3. pátek 19.30
PUTOVÁNÍ PO BARMĚ 
– přednáška Josef Chalupný

18. 3. sobota  
ZIMNÍ OLYMPIÁDA 
– přijďte vyzkoušet zimní sporty do Houby

25. 3. sobota  
KARIBSKÁ PÁRTY
Karibské rumy, originál karibské dárky, soutěže

1. 4. sobota  
MARACUJA PÁRTY 
– exkluzivně ORIGINÁL Houbadrink pro Vás

MĚSTSKÁ GALERIE

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA (do 2. 6. 2017)
DANA HLOBILOVÁ  OLEJE VELKOMĚST 
A METROPOLÍ SVĚTA

DDM HORAŽĎOVICE 

6.–10. 3.  EC PROUD, 8.00–16.00
VZHŮRU ZA TUČŇÁKY
Prázdninový příměstský tábor pro 1. stupeň ZŠ. Info 
a přihlášky na www.ddm-hd.cz. Cena 1250 Kč.

25. 3. EC PROUD, 9.00–12.00 
PLETENÍ Z PEDIGU
Akce přesunuta ze 4. března. Výroba košíků. Materiál 
k zakoupení na místě. Info a přihlášky na www.envi-
centrum.eu. Vstupné 150 Kč.

25. 3.  Přírodovědná stanice, 14.00–16.30
VYNÁŠENÍ MORANY 
Rodinné odpoledne s historickými disciplínami a ri-
tuálem vítání jara. Vstupné 25 Kč.

26. 3.  Přírodovědná stanice, 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
Jarní přírůstky ve stanici, délka prohlídky 90 min.
Vstupné 25 Kč.


