
Vážení spoluobčané,
měsíc březen nás za kamna nezahnal, 
naopak jsme si užili několik příjemných, 
jarních dnů. Příroda se pěkně vybarvuje 
a byli bychom rádi, kdyby to platilo i pro 
naše město a přidružené obce. V rámci 
domácích jarních úklidů se nám bohu-
žel stále u sběrných nádob kupí všechno 
možné a hyzdí to celé okolí. Opět při-
pomínáme, že k odkládání tříděného 
odpadu, který se nevejde do nádob, slouží 
Sběrný dvůr ve Strakonické ulici, který je 
otevřen tři dny v týdnu – úterý, čtvrtek, 
sobota, a to až do 18 hodin. Jako v loň-
ském roce i letos budeme mít všichni 
o3ciální možnost přispět ke zlepšení 
našeho prostředí v rámci akce „Ukliďme 
si Česko“, která se koná v sobotu 
8. dubna. Více informací k této akci 
najdete uvnitř čísla. Samozřejmě ideální 
je, pokud udržujeme pořádek celoročně, 
a to nejen v okolí svých domů, neparku-
jeme bezohledně na zelených plochách 
a při venčení hlídáme své psí společníky 
a uklízíme za nimi jejich exkrementy. 
V zájmu zachování pořádku budou 
v ulici Strakonická na odstavné ploše 
u zdi naší ČOV nainstalovány zátarasy, 
které zde znemožní parkování náklad-
ních automobilů, jejichž řidiči si z tohoto 
prostranství udělali odpadkový koš. 
Překážky budou umístěny tak, aby umož-
ňovaly parkování osobním automobilům. 
Poté bude následovat barevné natření 
panelové zdi, která jako plocha pro 
reklamu v minulých letech spíše odrazo-
vala, než propagovala.

Již měsíc běží poslední etapa investiční 
akce „Rekonstrukce náměstí“, dolaďuje 
se mobiliář a veřejné osvětlení. Stavbě 
musela bohužel ustoupit lípa, která stála 
v nově plánované komunikaci. Lípa byla 
zasazena v roce 2002. Již v roce 2006, 
kdy vzešel z architektonické soutěže 
nový návrh vzhledu náměstí, však bylo 
zřejmé, že lípa stojí v místech, kde povede 
komunikace a bude muset být odstra-
něna. Současný projekt, který respektuje 
vítězný návrh a je doplněn ještě o další 
stromy, však nevhodné stanoviště lípy 
bohužel potvrzuje. Naší snahou bylo 
lípu přesadit. Nakonec bylo od přesazení 
upuštěno a došlo k pokácení, protože byla 
malá pravděpodobnost uchycení stromu 
po přesazení a s tím související velká 
redukce koruny stromu. A samozřejmě 
svou roli hrály i poměrně vysoké náklady 
na přesazení. Zástupci Pěveckého spolku 
Prácheň byli vyzváni k účasti na tomto 
aktu především z důvodu vyzvednutí si 
listiny, která byla v minulosti při sázení 
lípy pěveckým spolkem do země vložena. 
V příštím roce, kdy si budeme připomí-
nat 100 let české státnosti, by mohl být 
vysazen symbolický památný strom, 
např. v lokalitě na Ostrově. Zde by se ho 
jistě po několik desetiletí, možná staletí, 
nedotkly žádné investiční záměry, což 
nemůžeme zaručit v intravilánu města. 
Původní kamenné desky z náměstí budou 
uloženy v areálu technických služeb 
a postupně používány na úpravu historic-
kých částí města. Opětovně Vás prosíme, 
věnujte zvýšenou pozornost při průjezdu 

náměstím a také dopravním omezením, 
která se budou měnit podle jednotlivých 
etap rekonstrukce. 
Proběhla další setkání s občany v při-
družených obcích, které kromě jiného 
čeká v nejbližších letech investiční akce 
„Vybudování kanalizace“. To bude zna-
menat konec užívání jímek a jejich 
nepříjemného vyvážení do ČOV ve 
městě. Dalším závažným problémem 
v některých obcích bude výstavba vodo-
vodů, neboť lokální zásobování vodou 
prostřednictvím studní začíná být 
nedostatečné. Největší investiční akcí 
v přidružených obcích je v současné době 
probíhající rekonstrukce obecní budovy 
a hasičské zbrojnice v Boubíně, která by 
měla být dokončena do 31. 5. 2017.
Projektová dokumentace na Dům pro 
seniory čeká na nabytí právní moci 
územního rozhodnutí, a pokud nena-
stanou nenadálé okolnosti, měla by 
se tato investice začít realizovat na 
konci letošního roku. Jako první bude 
nutné zbourat komín a posléze, v rámci 
stavby, i bývalou uhelnu u centrální 
kotelny v ulici Okružní. Na uvolněném 
místě se bude nově nacházet příjezdová 
komunikace k Domu pro seniory. Na 
Ministerstvo práce a sociálních věcí byla 
na konci března fakticky podaná žádost 
o dotaci na tuto investiční akci. 
Přejeme vám hezké jarní dny. 

 
Ing. Michael Forman – starosta 
Ing. Hana Kalná – místostarostka
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Fotoreportáž
Setkání náměstka hejtmana Plzeňského kraje I. Grünera se starosty v Horažďovicích na téma „Rozvoj 
a udržitelnost života na Horažďovicku“ 

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

Blahopřání Karlu Halmlovi 
starostou města

Obnova památného místa Prácheň 

Masopust v Horažďovicích Předměstí



3Horažďovický obzor / březen 2017

Rozhovor
Karel Halml

Začátkem března oslavil své 80. narozeniny Karel Halml. Proč chci 
o něm psát? Už 68 let je dobrovolným hasičem. Staral se o materiální 
zabezpečení, práci s mládeží, pracoval na nové hasičské zbrojnici, sepsal 
almanach ke 130. výročí sboru u nás. Je držitelem mnoha hasičských 
medailí a vyznamenání. Dodnes vede kroniku a je také starostou sboru. Jeho životní příběh 
bude možná inspirací pro ostatní. 

Narodil jste se v roce 1937. 
První republiku pamatovat 
nemůžete, ale zbytek ano. 
Z dětství si toho moc nepamatuji, ale 
hlad jsme neměli. Bydleli jsme tenkrát 
s rodiči na Malém Boru čp. 31. Pamatuji 
se na rok 1943, kdy jsem nastoupil „obec-
nou školu“. To jsme se za Hitlera museli 
učit německy a také i zpívat. Nejvíc mě 
zaujal konec války. To, co se odehrá-
valo v květnových dnech roku 1945, by 
bylo na hodně dlouhé povídání. Potom 
přišla „měšťanská škola“ (druhý stupeň) 
v Horažďovicích. Jezdil jsem sem na kole 
nebo chodil pěšky. Když jsem v roce 
1952 školu ukončil, nedostal jsem ani 
vysvědčení. Důvod? Rodiče byli kato-
licky zaměření, bydleli jsme na faře 
a nechtěli do JZD. Další dva roky jsem 
se nemohl nikam dostat do učení. Tak 
sem se jednoho dne sebral, v „HD před-
městí“, naskočil do vlaku s pár korunami 
a ani nevěděl, kam jede – jestli na Plzeň 
nebo do Českých Budějovic. Vlak jel na 
jih. Se mnou seděla nějaká paní, která 
se mě zeptala, proč jsem smutný. Když 
jsem jí vše řekl, zeptala se mě, jestli bych 
nechtěl jít k nim na hospodářství jezdit 
s koňmi. Tam jsem byl asi 9 měsíců. Ta 
paní napsala na prezidentskou kancelář, 
co se se mnou děje. Okamžitě přišel dopis 
na město (tehdy byly Horažďovice okres-
ním městem), aby mě umístili. Dostal 
jsem se do plzeňské Škodovky a vyučil se 
elektromechanikem. Zanedlouho jsem 
narukoval na vojnu. 
Mezitím byly nějaké lásky…
Bylo jich víc. Ta poslední 14 dnů před 
vojnou… Domluvili jsme se, že pokud 
to vydržíme, půjdeme společnou cestou 
životem. A vydrželi jsme. V roce 1959 
byla svatba. Manželství trvalo krátce 
– 14 let. Manželka onemocněla vážnou 
chorobou, která tehdy nešla léčit. Její život 
se počítal na dny. Měli jsme dcerku, které 
byly tři roky. Moje paní mi řekla, že si 
musím najít novou ženu, hlavně aby měla 
dcera opět novou, hodnou maminku. 
Zhruba za rok a půl jsem se opět oženil. 

S manželkou, se kterou žiji dodnes. Měla 
syna. Děti už mají rodiny. Máme vnou-
čata a jednu pravnučku. Žijeme spolu 
43 let. 
Kde jste bydleli?
Nejdříve v chudobinci za horažďovickým 
kostelem. To bylo v roce 1960. Pracoval 
jsem u okresního stavebního podniku. 
Pak jsem přešel jako civilní údržbář 
do kasáren, protože nabídli větší byt. 
V kasárnách jsem dělal celou elektro-
instalaci, takže při poruše jsem přesně 
věděl, kam mám jít. Byl jsem v pohodě. 
Plat byl ale 1400 Kč. Dostal jsem nabídku 
od spojů. Řemeslo bylo podobné a vydržel 
jsem tam 29 let až do důchodu. 
Co říkaly na Váš druhý život – koníčka 
– dobrovolného hasiče manželky?
Obě byly na to připraveny. A vstoupily 
do našeho sboru. Pochopily, že poslání 
hasiče je posloužit a pomoci druhým. 
Bylo to pro ně i velké zatížení. Nevěděly, 
jestli se od požáru vrátím nebo ne. To je 
úděl hasiče. Stalo se například při požáru 
v Hliněném Újezdě, že velitel zásahu 
Vojtěch Tichý propadl střechou. A byl 
hodně velký problém ho dostat ven. Měl 
jsem vždy připravenou výstroj. Kdykoli 
po zahoukání sirény nebo po zazvo-
nění telefonu jsem mohl bez problémů 
k zásahu vyrazit. Obě manželky dobře 
věděly, jaké z toho vyplývají povinnosti. 
Proč jste to dělal a děláte? 
Pomáhat jiným nebo držet 
s partou, která chce pomáhat? 
Nejenom ostatním, ale i členům? 
Musí být dobrá parta. Bez té to nejde. 
Musí jeden druhému pomáhat. Ne jenom 
v civilním životě, ale hlavně při zásahu. 
Každý musí druhého hlídat, aby zbytečně 
nepřišel o život. Důležitá je láska, oběta-
vost. Že to zabírá hodně času? Bez toho 
to nejde. Čas si každý musí udělat. Ale co 
se týká zábavy hasičů, o tu nebyla nikdy 
nouze.
Hasili jste, zachraňovali majetek 
a navíc v 70. letech stavěli 
novou hasičskou zbrojnici. 
Na celé stavbě jsem odpracoval přes 

700 hodin. Stavěla se v akci Z. Na nad-
stavbě další hodiny. Pomáhali jsme ale 
i při stavbě kulturního domu, kina a na 
dalších stavbách. Chtěli jsme si tu a tam 
něco vylepšit. Peníze nebyly. Museli 
jsme si je odpracovat. Město nám dalo 
práci a pak přispělo na naši činnost. Asi 
největší akcí byly výkopové práce pro 
pokládání kabelů pro ČSD z Horažďovic 
do Velkých Hydčic. 
Jaký je rozdíl mezi dobrovolným 
požárníkem dříve a dobrovolným 
hasičem dnes?
Žádný. V tom je čeština krásná. Princip 
je stejný. Chuť pomáhat a zachraňovat. 
Slovíčkaření je v tomto případě o ničem. 
Vždy se říká, že hasič chvátá tam, odkud 
jiní utíkají.
Říká se, že dobrovolní hasiči vymírají. 
Jak je tomu v Horažďovicích?
Zlatý věkový střed to zatím drží. Děti 
zájem mají a i na soutěžích si vedou 
velice dobře. Doufám, že jim to vydrží 
i v dospělosti. 
Dodnes jezdíte na Jawě 250 
– kejvačce na chatu. Jaké 
máte koníčky? 
Jawa je z roku 1957. Jsem její druhý maji-
tel. Ale lékařům se to mé popojíždění na 
chatu nelíbí, a proto letos končím. Vím, 
že už mám svůj věk. Motorka už bude mít 
svého nového majitele, který se o ni dobře 
postará… Máme chatu se zahrádkou 
u Zavlekova. Tam se dostaneme s manžel-
kou i autobusem. Chatu si stále užíváme. 
Hlavně mě baví květiny a jejich pěsto-
vání. Zatím vedu kroniku dobrovolného 
hasičského sboru, jsem do voleb starostou 
a dobrý pocit mám i z členství ve Spolku 
rodáků a příznivců Horažďovic. Asi nej-
větší radost byla, když se podařila sbírka 
na 4. zvon a rozeznění všech čtyř znovu 
na přelomu století a zároveň i tisíciletí. 
Zážitek byl i z natáčení zvuku zvonů pro 
Český rozhlas Plzeň.

 
Jiří Šobr,
ext. redaktor ČRo Plzeň
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Rada města Horažďovice  
27. 2. 2017

– schvaluje povolení uzavírky 
Mírového náměstí a ulice Mons. Fořta 
v Horažďovicích na pozemcích p. č. 2760/3, 
2760/4, 2760/6, 2760/12, 2761, – 5, – 12/2 a – 
14 v k. ú. Horažďovice při realizaci stavby 
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového 
náměstí v Horažďovicích – II. etapa“ rozdě-
lené do šesti etap dle postupu výstavby 
– schvaluje smlouvu o dílo s Ing. Jiřím 
Stýblem, Dlouhá Ves u Sušice 175, jejímž 
předmětem je realizace akce „Zámek 
Horažďovice – restaurování oken, dveří 
a vrat“ za nabídkovou cenu 132 700 Kč bez 
DPH (neplátce DPH) 
– rozhodla vyhlásit konkurz na obsazení 
vedoucího pracovního místa ředitelky 
Křesťanské mateřské školy Horažďovice, 
Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy
– schvaluje smlouvu o dílo s Jiřím 
Urbánkem, Hraniční 70, Přední Ptákovice, 
Strakonice, jejímž předmětem je vypraco-
vání projektové dokumentace a provedení 
související inženýrské činnosti k akci 
„MŠK – adaptace bytu pro potřeby MŠ“ za 
nabídkovou cenu 88 935 Kč vč. DPH 
– schvaluje smlouvu o dílo s Jindřichem 
Kovaříkem, nám. Osvobození 35, Kralovice, 
jejímž předmětem je realizace akce „Zámek 
Horažďovice – restaurování dveří do parkánu“ 
za nabídkovou cenu 135 700 Kč vč. DPH

Z radnice 
Rada města Horažďovice 13. 3. 2017

– schvaluje smlouvu se Stavební společ-
ností H a T spol. s r. o., Komenského 373, 
Strakonice v záležitosti akce „Zámek 
Horažďovice – opravy vybraných částí 
2017“ za nabídkovou cenu 1 242 714 Kč 
vč. DPH
– přijímá nabídku společnosti NEGEBU 
s. r. o., Lhota 183, Plzeň, IČO: 64360733 
na realizaci restaurování portálu s erbem 
Kinských, restaurování dvojice erbů 
z brány zámku a restaurování erbu nad 
vchodem do knihovny za nabídkovou cenu 
340 736 Kč vč. DPH
– rozhodla o přijetí nabídky uchazeče 
Ing. Oldřich Slováček, Pivovarská 1272, 
Blatná v záležitosti zpracování prová-
děcí projektové dokumentace k akci 
„Revitalizace sídliště Šumavská – Pod 
Vodojemem v HD – etapa II.–IV.“ za 
nabídkovou cenu 988 715 Kč vč. DPH
– rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky předložené společně Ing. Janem 
Práškem, ul. 5. května 670, Sušice, společ-
ností DUŠEK ENERGY, s. r. o., Kostelní 
ulice 67, Sušice, Františkem Kadaněm, 
Hlupín 40, Strakonice, Václavem 
Šímou, Československé armády 949, 

Sušice a Pavlem Hrbou, Žižkova 350, 
Horažďovice na zhotovení projektové 
dokumentace stavby „Adaptace části 
čp. 77, Horažďovice“ včetně výkonu inže-
nýrské činnosti ve výši 171 000 Kč 
– schvaluje pronájem nebytových pro-
stor o výměře 168,75 m2 v přízemí domu 
čp. 148, Husovo náměstí, Horažďovice 
společnosti A – INVENT s. r. o., se sídlem 
Lipová 1000, Horažďovice za účelem pro-
vozování kanceláře, showroomu a skladu 
s platností od 14. 3. 2017 na dobu neurčitou 
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 
ve výši 381 Kč/m2/rok + DPH
– schvaluje dotaci Nemocnici následné 
péče LDN Horažďovice, s. r. o. 
Blatenská 314, Horažďovice, IČO: 
26360870 ve výši 50 000 Kč na zajištění 
provozu sociálních lůžek 
– schvaluje uzavření darovací smlouvy 
o poskytnutí daru Pošumavskému spor-
tovnímu sdružení okresu Klatovy, z. s., 
IČO: 66364515, ve výši 2 000 Kč

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

Druh Název/účel Splatnost Úrok p. a. Max. výše úvěru

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

02 Zřízení elektrického, plynového nebo jiného ekolo-
gického topení 4 roky 1 % 60 tis. Kč

03 Zřízení čistírny odpad. vod nebo jiný ekolog. způsob 
likvidace 4 roky 1 % 60 tis. Kč

04 Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby s ome-
zenou pohybovou schopností a orientací pohybu 5 let 1 % 80 tis. Kč

05 Obnova fasády včetně klempířských prvků domů 
starších 10 let 5 let 1 % 100 tis. Kč

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

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

08 Rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, vody, kana-
lizace a ústředního topení 4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

09 Stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova sociál-
ního zařízení 4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

10 Dodatečná izolace domu staršího 10 let proti zemní 
vlhkosti 5 let 1,5 % 100 tis. Kč

11 Půdní vestavba bytu nebo zřízení byt. jednotky 
z nebytových prostor 8 let 2% 150 tis. Kč

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

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

Úvěry z Fondu 
rozvoje bydlení 
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhod-
něných úvěrů z fondu rozvoje bydlení města 
Horažďovice na zvelebení obytných budov 
nebo bytů, že město vyhlásilo 21. prosince 
2016 výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny 
na úřední desce a na internetových stránkách 
města na adrese: http://www.muhorazdo-
vice.cz/muhd/ Žádost o úvěr se podává na 
závazném formuláři, který je k dispozici 
na Finančním odboru města Horažďovice 
(číslo tel. 371 430 550) nebo na internetových 
stránkách města ve složce formuláře pro 
podání – odbor 3nanční. Z fondu se posky-
tují úvěry na tyto tituly:

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci titulů 05+06 na jeden objekt. U titulů 01 a 05 v případě obnovy byto-
vého domu – nemovité kulturní památky – může být maximální výše úvěru a doba splatnosti až dvojnásobná. Úvěr nelze získat opakovaně na 
jeden titul u jednoho domu či bytu.
Úvěr lze též čerpat na spolufinancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z titulu 02. Dále lze úvěr čerpat na vybudování 
nových kanalizačních přípojek z titulu 03. 
Bližší informace poskytne Ing. M. Velková, tel. 371 430 550, velkova@muhorazdovice.cz. Lhůta na podání žádosti končí dne 18. 4. 2017 v 11 hod.
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Sezona bioodpadu začíná… 

Začíná jaro, které je spojeno s úklidem 
zahrad a zahrádek, a úměrně s touto, pro 
mnohé příjemnou činností, začíná narůstat 
množství rostlinného odpadu.
Každoročně se potýkáme s problémy kam 
s ním. I když je obecně známo, že tento 
organický materiál je velice cenný a na 
záhonky a trávníky bychom ho měli, samo-
zřejmě v upravené formě raději přidávat, tak 
se ho zbavujeme a místo toho nakupujeme 
různé substráty.
Každoročně se zahájením zahrádkář-
ské sezóny se v různých lokalitách města 
(paradoxně nejčastěji na obecních, veřejně 
přístupných pozemcích) objevují hromady 
v lepším případě shrabaného listí, větví 
apod.
Selským rozumem se ptáme, čemu to 
vlastně vadí? Vždyť se ten materiál stejně 
rozloží a za čas na místě zůstane trochu 
kompostu… V podstatě je to tak, a bylo by 
to i v pořádku, pokud takovýto materiál 
odložíme na své zahrádce, popřípadě na 
místo, které je k tomu určené. Ale ne kde-
koliv! Pokud tento materiál spotřebujeme 
přímo na své zahrádce k výrobě kompo-
stu, tak je to ten nejlepší způsob a vlastně 
tím předcházíme vzniku odpadu. To by byl 
ideální stav. V tomto případě by se vůbec 
nejednalo o odpad!
Určitě by se žádnému vlastníkovi pozemku 
nelíbilo, kdyby mu soused na pozemek 
navezl listí a větvě s tím, že se to rozloží. 
Stejně k tomu přistupuje i město.
Zaměstnanci technických služeb města, 
z důvodu zajistit pořádek, takto odložený 

materiál uklidí, často též z preventiv-
ních důvodů, aby se hromada nerozrostla. 
No a náklady s tím spojené jdou z roz-
počtu města. A původní, neznámý majitel 
hromady zřejmě nabude dojmu, že je 
povinností města se o tento odpad postarat 
a napříště to udělá znovu, třeba jinde.
Jak nakládat s rostlinným materiálem 
ze zahrádek, když opravdu nechceme 
nebo nemáme možnost materiál na místě 
kompostovat?
Vlastník odpadu má povinnost postupo-
vat v souladu s obecně závaznou vyhláškou, 
která stanovila systém nakládání s komu-
nálním odpadem (vyhláška má číslo 1/2015 
a je k dispozici na webových stránkách 
města). Odpad z údržby zahrad, tedy bio-
logicky rozložitelný odpad, je jednou ze 
složek komunálního odpadu.
V podstatě jsou dvě možnosti jak se tohoto, 
nyní již odpadu, zbavit:
• Odložit odpad z údržby zahrad do sběr-
ného dvora. Provozní doba: úterý a sobota 
(9.00–12.00, 14.00–18.00), čtvrtek (9.00–
12.00). Dopravu do sběrného dvora si každý 
zajistí sám. Mám-li velkou zahradu, využí-
vám sběrný dvůr přednostně.
• Pro menší množství odpadu jsou určeny 
hnědé kontejnery na vybraných kontejnero-
vých stanovištích (Zahradní ulice, Žižkova, 
Plzeňská (u tržiště), Zářečská, Okružní 
(před kotelnou), Zahrádky (u Tvaru), 
Zahrádky (u řeky) a v přilehlých částech 
města). Odpady se odkládají do kontejnerů 
nikoliv vedle kontejnerů, bez pytlů, obalů 
a podobně.

Tím není dotčena možnost občanů tento 
odpad předat do zařízení pro nakládání 
s odpady dle vlastního výběru, v tomto pří-
padě to nebude zdarma.
Pokud fyzická osoba odloží své komunální 
odpady do systému nakládání s komunál-
ním odpadem, stává se původcem takto 
odloženého odpadu město a má povinnost 
zajistit další řádné nakládání s ním v sou-
ladu se zákonem o odpadech.
Odložení jakéhokoliv odpadu na jiná místa 
než stanoví obecně závazná vyhláška, 
včetně odložení odpadu mimo kontejnery, 
je v rozporu s obecně závaznou vyhláškou, 
potažmo v rozporu se zákonem o odpadech 
a klasi3kuje se jako založení černé skládky 
odpadu.
Ročně se do systému města dostane 
od občanů více než 300 tun odpadů ze 
zahrad, město to přijde na cca 300 000 Kč. 
Náklady spojené s odstraňováním čer-
ných skládek částku zbytečně zvyšují. 
Rostlinný odpad spojený s údržbou zahrad 
a zahrádek netvoří všichni občané města. 
Uvědomme si, že pokud mám zahrádku 
a produkuji jejím provozem odpad, jsem 
povinen respektovat stanovená pravidla. 
Nerespektováním pravidel se celý systém 
nakládání s komunálním odpadem zby-
tečně prodražuje! Zbytečně vynaložené 
3nanční prostředky pak chybí na jiných 
místech.

 
Ing. Anna Vachušková,  
odbor životního prostředí

Tajemnice MěÚ Horažďovice vyhlašuje 
výběrové řízení na pozici

úředník na úseku památkové péče, 
Odboru památkové péče, školství a kultury 

MěÚ Horažďovice

s termínem podání přihlášek do 24. 4. 2017.
Bližší informace poskytne: ak. mal. Petr Mika, vedoucí odboru

památkové péče, školství a kultury MěÚ Horažďovice,
tel. 371 430 555, mika@muhorazdovice.cz

Bližší informace najdete na úřední desce MěÚ Horažďovice
a na internetové adrese: www.muhorazdovice.cz

Město Horažďovice 
hledá pro Technické služby Horažďovice 

zaměstnance na sezónní práce – údržba zeleně 
na základě dohody o provedení práce. 

Bližší informace Marcela Benešová, tel. 608 448 698.



6 Horažďovický obzor / březen 2017

Obecně závazná vyhláška – školské obvody mateřských škol 

Město Horažďovice vydává novou obecně 
závaznou vyhlášku č. 2/2017, kterou se 
stanoví školské obvody mateřských škol 
zřizovaných městem Horažďovice, nabývá 
účinnosti dnem 20. března 2017. Povinnost 
vydání vyhlášky vyplynulo ze změn škol-
ského zákona.
V souladu s ustanovením § 179 odst. 2 
školského zákona je obec (město) povinna 
zajistit podmínky pro předškolní vzdělá-
vání dětí přednostně přijímaných podle 
§ 34 odst. 3 tohoto zákona. Od 1. 9. 2017 
se do mateřské školy přednostně přijímají 
děti s místem trvalého pobytu v přísluš-
ném školském obvodu, které před začátkem 
školního roku dosáhnou nejméně čtvrtého 
roku věku, od 1. 9. 2018 se přednostně při-
jímají děti, které před začátkem školního 
roku dosáhnou nejméně třetího roku věku 
a od 1. 9. 2020 se přednostně přijímají děti, 
které před začátkem školního roku dosáh-
nout nejméně druhého roku věku, a to do 
výše povoleného počtu dětí v mateřské 
škole uvedeného ve školském rejstříku.
V ustanovení § 179 odst. 3 školského 
zákona byla pro obce (města) také nově 
zavedena povinnost vymezit obecně 
závaznou vyhláškou školský obvod i pro 
spádovou mateřskou školu, a to obdobně 
jako u vymezení školských obvodů 
základních škol. Obdobně jako v pří-
padě základních škol město zřizující více 
mateřských škol musí určit podmínky pro 
plnění povinného předškolního vzdělávání 
všem dětem s trvalým pobytem na území 
města tak, aby ředitel školy (a tím samo-
zřejmě zákonný zástupce dítěte) věděl, pro 
které děti je daná mateřská škola spádovou 
školou. Dítě ve spádovém obvodu mateřské 
školy má nárok na přijetí v dané mateřské 
škole. Zákonný zástupce může zvolit pro 
dítě i jinou než spádovou mateřskou školu.
Ředitelka mateřské školy rozhoduje o přijetí 
do mateřské školy na základě stanove-
ných kritérií, v souladu s obecně závaznou 
vyhláškou a platnými právními předpisy.
Školský obvod je v obecně závazné vyhlášce 
vymezen pro předškolní vzdělávání podle 
§ 34 odst. 1 první věta školského zákona, 
který je stanoven pro přednostní přijímání 
dětí ve věku zpravidla od 3 do 6 let věku, nej-
dříve však pro děti od 2 let. Dále je vymezen 
pro předškolní vzdělávání podle § 34 odst. 1 
druhá věta školského zákona, který je stano-
ven pro povinné předškolní vzdělávání.

Znění vyhlášky:

Obecně závazná vyhláška města 
Horažďovice č. 2/2017,

kterou se stanoví školské obvody mateř-
ských škol zřízených městem Horažďovice 

a části společných školských obvodů 
mateřských škol zřízených městem

Zastupitelstvo města Horažďovice se na 
svém zasedání dne 27. 2. 2017 usnesením 
č. 13 usneslo vydat na základě ustano-
vení § 178 odst. 2 písm. b) a c) a § 179 odst. 
3 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odborném 
a jiném vzdělávání (školský zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 
10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona 
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), 
ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně 
závaznou vyhlášku (dále jen „vyhláška“): 

Čl. 1
Stanovení školských obvodů 

(1) Školský obvod Křesťanské mateřské 
školy Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, 
okres Klatovy pro předškolní vzdělávání 
podle § 34 odst. 1 první věta školského 
zákona tvoří ulice Budovatelů, Družební, 
Havlíčkova, Hollarova, Hradební, 
Jiráskova, Jiřího z Poděbrad, Karla Němce, 
Komenského, Lipová, Mírová, Mírové 
náměstí, Monsignora Fořta, Prácheňská, 
Nábřežní, Odbojářů, Otavská, Palackého, 
Peškova, Plzeňská, Podbranská, Sportovní, 
Ševčíkova, Trhová, Třebomyslická, 
Za Tržištěm, Zářečská a části města 
Horažďovická Lhota, Třebomyslice.

(2) Na základě uzavřených dohod obcí 
Hejná, Mečichov, Velký Bor, Velké Hydčice, 
Malý Bor a města Horažďovice o vytvoření 
školských obvodů mateřských škol k plnění 
povinného předškolního vzdělávání podle 
§ 34 odst. 1 druhá věta školského zákona se 
stanovuje:
a) část společného školského obvodu 
Křesťanské mateřské školy Horažďovice, 
Jiřího z Poděbrad 724, okres Klatovy, 
kterou tvoří na území města Horažďovice 
ulice Budovatelů, Družební, Havlíčkova, 
Hollarova, Hradební, Jiráskova, Jiřího 
z Poděbrad, Karla Němce, Komenského, 
Lipová, Mírová, Mírové náměstí, 
Monsignora Fořta, Prácheňská, Nábřežní, 
Odbojářů, Otavská, Palackého, Peškova, 
Plzeňská, Podbranská, Sportovní, 
Ševčíkova, Trhová, Třebomyslická, 
Za Tržištěm, Zářečská a části města 
Horažďovická Lhota, Třebomyslice,
b) část společného školského obvodu 
Mateřské školy Horažďovice, Loretská 
ul. 935, okres Klatovy, kterou tvoří na 
území města Horažďovice ulice 5. května, 
Bezručova, Blatenská, Hornická, Husova, 
Husovo náměstí, Josefa Pavla, Kaskova, 
Loretská, Mayerova, Na Vápence, Nad 
Nemocnicí, Okružní, Pod Vodojemem, 

Předměstí, Příkopy, Příčná, Rybářská, 
Smetanova, Strakonická, Šumavská, 
Tyršova, U Jatek, V Lukách, Zahradní, 
Žižkova a části města Babín, Boubín, 
Komušín, Svaté Pole, Veřechov.
(3) Na základě uzavřené dohody obce 
Malý Bor a města Horažďovice o vytvo-
ření školských obvodů mateřských škol pro 
předškolní vzdělávání podle § 34 odst. 1 
první věta školského zákona se stanovuje:
část společného školského obvodu Mateřské 
školy Horažďovice, Loretská ul. 935, okres 
Klatovy, kterou tvoří na území města 
Horažďovice ulice 5. května, Bezručova, 
Blatenská, Hornická, Husova, Husovo 
náměstí, Josefa Pavla, Kaskova, Loretská, 
Mayerova, Na Vápence, Nad Nemocnicí, 
Okružní, Pod Vodojemem, Předměstí, 
Příkopy, Příčná, Rybářská, Smetanova, 
Strakonická, Šumavská, Tyršova, U Jatek, 
V Lukách, Zahradní, Žižkova a části 
města Babín, Boubín, Komušín, Svaté Pole, 
Veřechov.

Čl. 2
Závěrečné ustanovení

Tato vyhláška nabývá účinnosti patnáctým 
dnem po dni jejího vyhlášení.

 
Bohuslava Kodýdková
odbor památkové péče, školství 
a kultury

Místní poplatek ze psů 
a z odpadu 2017 

Upozorňujeme občany, že 31. 3. 2017 
končí splatnost místního poplatku ze psů 
za rok 2017 a místního poplatku z odpadu 
za 1. pololetí roku 2017. Dle obecně 
závazné vyhlášky č. 2/2015 činí poplatek 
z odpadu na letošní rok 600 Kč/osobu/rok. 
Poplatky je možno zaplatit hotově 
v pokladně MěÚ v přízemí budovy rad-
nice v úředních dnech pondělí, středa 
7.30–11 a 12–16 hod. a pátek 7.30–11 hod. 
nebo poštovní poukázkou, které byly 
rozesílány v průběhu měsíce března. 
Žádáme rovněž občany, aby veškeré 
změny, které nastanou během roku, 
nahlašovali včas městskému úřadu, aby 
nedocházelo ke zbytečným nedorozu-
měním. Jedná se např. o změny bydliště, 
změny týkající se poplatku ze psů atd. 
Tato činnost je pro správu místních 
poplatků velice důležitá a přispěje k dobré 
spolupráci mezi městem a občany.

 
Havránková Dana, finanční odbor
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Kultura

Beseda se spisovatelkou Ivonou Březinovou 

Pondělí 13. března nebylo nešťastné. 
My, šesťáci ze ZŠ v Komenského ulici, 
jsme se vydali do sálu Městské knihovny 
v Horažďovicích na besedu se spisovatelkou 
Ivonou Březinovou.
 Paní spisovatelka se narodila v roce 1964. 
První knížku vydala ve 30 letech. Píše 
jak pro malé děti (Teta to plete), tak i pro 
dospívající čtenáře. Nám představila sérii 
sedmi literárních cestopisů, které jsou 
určeny právě pro mládež. V každém z nich 
si dala za cíl seznámit čtenáře s někte-
rým slavným prozaikem nebo básníkem. 
Podrobně se věnovala knize „Bleděmodrá 
ka� árna“. Četla nám úryvky milostných 
dopisů Franze Ka� y. Franz Ka� a byl praž-
ský německy píšící spisovatel židovského 
původu žijící na přelomu 19. a 20. století. 
Zemřel v pouhých 40 letech. 
 Další zajímavou knížkou, kterou nám Ivona 
Březinová přiblížila, byla kniha „Holky na 
vodítku“. Ta vypráví o dívkách, které jsou 
závislé na hrách, hubnutí, drogách. Říká se 
jim: gamblerky, anorektičky, narkomanky. 
Aby psala pravdivě, vypravila se paní spi-
sovatelka přímo do ústavu, kde se takto 
závislé dívky léčí. „Bylo to velmi náročné 
na psychiku,“ řekla Ivona Březinová. „Jen 
z pouhého vypravování závislých osob jsem 
dospěla k závěru, že nezkusím ani obyčej-
nou trávu,“ dodala spisovatelka. 
 Z besedy jsme si odnesli velké ponaučení. 

Děkujeme za vstřícnost, s níž nám odpoví-
dala na zvídavé dotazy. Těšíme se na setkání 
s další slavnou osobností.

 
Vendula Panušková a Eliška 
Nádeníková, VI.B ZŠ Horažďovice, 
Komenského ul.

Městská knihovna Horažďovice 
Výuka dějepisu v muzeu 

Ve středu 22. 2. letošního roku se 
naši deváťáci vydali za poznáním do 
Městského muzea v Horažďovicích. 
Bývalá paní ředitelka – Mgr. Hana 
Smetanová – si pro ně připravila před-
nášku na téma „Židé v Horažďovicích“. 
V sále muzea žáci vyslechli povídání 
o historii osídlování Horažďovic židov-

ským obyvatelstvem, vzniku židovské 
čtvrti, založení synagogy i školy, byli 
seznámeni se zajímavostmi z běžného 
života Židů. Nejvíce žáky zaujaly infor-
mace o osudech horažďovických Židů za 
druhé světové války, neboť právě tímto 
obdobím se ve výuce zabýváme. 
V expozici si potom holky a kluci mohli 
prohlédnout dochované části syna-
gogy, fotogra3 e místní židovské rodiny 
Treichlingerových, drobné předměty, 
obrázky židovského hřbitova, dřevěný 
náhrobek imigrantů z Haliče atd. Žáci 
sami uváděli místa v Horažďovicích, 
na nichž byly už osazeny stolpersteiny 
tj. kameny zmizelých.
Věřím, že žáky přednáška zaujala 
a odnesli si nové informace. 
Děkuji paní Mgr. Smetanové za pěkně při-
pravenou přednášku. 

 
Za ZŠ Horažďovice, Komenského 211 
Libuše Motlová

Ševčíkovy hudební večery
Karlheinz Stockhausen: Harlekin 

hotel Prácheň, pátek 7. 4. 2017 v 19.00 hodin
Harlekin (Harlekýn) je skladba pro sólový klarinet nazvaná podle postavy Harlekýna 
z italského renesančního divadla commedia dell árte. Skladbu tvoří sedm částí, ve kterých 
umělec v pestrém kostýmu Harlekýna přibližuje divákům hrou na klarinet, tancem a pan-
tomimou vlastnosti vybraných postav (posel snů, hravý konstruktér, zamilovaný lyrik, 
pedantický učitel, ničemný Joker, vášnivý tanečník, nadšený točící se duch). Představení 
je plné emocí – dojetí střídá smích, napětí se mění v něhu. Program klade značné nároky 
na výkon umělce. Klarinetista Karel Dohnal patří mezi přední světové hráče v oboru. 
Nastudováním Stockhausenovy skladby si splnil svůj mnohaletý sen. Součástí koncertu je 
jeho vtipný komentář k představení. Nezapomeňte přivést svoje vnoučata i děti, které zve 
sólista zejména. Představení je určeno i jim, děti dovedou ocenit hravé poselství pořadu. 
Těšíme se na setkání s vámi při prvním koncertu nové sezóny Ševčíkových hudebních 
večerů.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, důchodce a rodiče 
na rodičovské dovolené), děti do 10 let zdarma. Rezervace vstupenek: 603 229 559.

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

 

 

 

 

 

 

 
 

 

  

Podrobnosti v  

 . 
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Medailon – Hasan Zahirovič 

Znalec a propagátor díla bratří Čapků 
Mgr. Hasan Zahirovič, PhD., se naro-
dil roku 1975 v severobosenském městě 
Brčko. V České republice žije a pra-
cuje od roku 2006. Věnuje se herectví, 
překladu a historii meziválečného 
a moderního českého divadla. Jakožto 
člen výboru Společnosti bratří Čapků 
aktivně propaguje čapkovskou tema-
tiku nejen v Čechách, ale i v zahraničí. 
Pracuje jako vysokoškolský pedagog 
na Slezské univerzitě v Opavě, kde je 
odborným garantem oboru kulturní 
dramaturgie. Hasan Zahirovič je auto-
rem odborných studií a popularizačních 
článků. Je častým hostem sympozií, 
seminářů, přednáší na čapkovské téma. 
21. dubna 2017 od 18 hodin v divadelním 
sále Městského muzea Horažďovice pro-
běhne přednáška Hasana Zahiroviče na 
téma „Karel Čapek a Šumava“.

 
Mrg. Roman Vaněk

Přednáška na židovském 
hřbitově 

V neděli 19. března se konala přednáška 
J. A. Haidlera na Novém židovském 
hřbitově na Loretě. Počasí nám nepřálo, 
ale i tak se nás sešla velmi početná sku-
pina. Výklad byl živý, přátelský a vzbudil 
značnou odezvu, a proto jsme se roz-
hodli uspořádat navazující přednášku. 
Uskuteční se 28. dubna 2017 v divadel-
ním sále Městského muzea. Věnovaná 
bude symbolice na náhrobcích a předsta-
vení zajímavých efitafů z horažďovického 
hřbitova. 

Řekli o nás … 

Rádi bychom se s čtenáři Horažďovického obzoru podělili o hřejivá slova uznání od pana 
Mgr. Jiřího Hlobila, edukátora Západočeské galerie v Plzni.
Dovolte, abych jménem svým a převážně autorky výstavy obrazů akad. malířky Dany 
Hlobilové poděkoval za velmi profesionální přístup k přípravě, vlastní realizaci a propa-
gaci výstavy – Oleje velkoměst a metropolí světa. Toto poděkování se týká nejen vedení 
muzea Barbory Freund a Kateřiny Červené, ale i pracovníka instalačního týmu Aleše 
Červeného, muzikantů Bernardety Bučokové, Jany Brůžkové a všech milých návštěv-
níků velmi srdečné slavnostní vernisáže. Člověk vždy z takové kulturní události odjíždí 
obohacen o poznatek, že existují v oboru kultury profesionálové a zároveň lidé, kteří své 
povolání dělají s láskou a nadšením. Za to jim patří alespoň toto upřímné poděkování. 

 
Mgr. Jiří Hlobil 

Krajina jako ementál 

aneb cyklotoulky s Alešem Červeným 
hornickou krajinou jihozápadních Čech
První letošní vyjížďka nás zavede do míst, 
kde se těžilo stříbro a zlato. (V podstatě 
se pokusíme realizovat poslední loňský 
výlet, který nám zhatilo počasí)
V sobotu 22. dubna 2017 sraz v 9 hodin 
u nádraží v Horažďovicích.
Vydáme se po stopách těžby stříbrné rudy 
do Hor Matky Boží. Tentokrát budeme 
vyjíždět z Kolince, kam se část „pelo-
tonu“ přesune vlakem (odjíždí 9.16), část 
pojede dodávkou s károu, na které přepra-
víme kola. Z Kolince vyrazíme přes Ujčín 
k Werichově vile u Velhartic. Tady kdysi 
stávala stříbrná huť a my si zde povíme 
o technologii zpracování stříbrné rudy. 
Pokračovat budeme přes Drouhavec na 
Hory M. Boží, kde si projdeme naučnou 
stezku a prohlédneme pozůstatky důlní 
činnosti na vrchu Křížovka a Kalvárie. 
Pak vyjedeme přes Mokrosuky a Kašovice 
do Hrádku u Sušice. Zde si dojdeme do 

zámku na oběd. Posilněni vyrazíme přes 
Tedražice k Lipové Lhotě, kde se sezná-
míme s historií zdejší těžby uranu. Odtud 
sjedeme do Budětic a budeme pokračovat 
ve směru Vlkonice, Černíč, Hradešice, 
Týnec a Horažďovice. 
Trasa by měla mít kolem 40 km. Povrch 
bude většinou asfaltový, i když někde je 
značně rozbitý. Vhodné je horské, tre-
kové, ale může být i silniční kolo. Návrat 
bude v odpoledních hodinách.
Následující vyjížďka by se měla konat 
20. května, ale zatím je ve stadiu příprav. 
Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu 
a chování v silničním provozu si každý 
„účastník zájezdu“ zodpovídá sám.
Bližší info v městském muzeu u Aleše 
Červeného: 732 236 983, cerveny@muze-
umhd.cz

 
Aleš Červený

Městské muzeum Horažďovice 
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34. západočeská oblastní přehlídka amatérského 
divadla Horažďovice je za námi!
Během celého týdne jsme měli možnost 
zhlédnout 9 soutěžních a 3 mimosoutěžní 
představení.
Nabitý program šlapal jako na drát-
kách a kulturní dům byl opět svědkem 
neopakovatelné atmosféry prosycené 
divadelními líčidly. Divadelní spolky, 
které přehlídku navštěvují každoročně 
(a již nyní mají v diářích vyznačené 
datum na rok příští), se promísily s členy 
spolků nováčků a všichni si společně uží-
vali svůj velký divadelní svátek. Přijet 
do Horažďovic je prestižní záležitost. 
Byť jsme byli v letošním roce ochu-
zeni o vystoupení D3 K. Vary a divadla 
ze Sokolova, o jejich přítomnost jsme 
nepřišli. Přijeli jen tak na „dívanou“, pro-
tože chtějí být s námi. Měli jsme tu čest 
poznat i nová, čerstvá divadla a hodnotit 
jejich práci. Nedílnou součástí přehlídky 
jsou již druhým rokem divadelní noviny 
nevšedního formátu „TyjátrTimes“, které 
vycházejí 3x během přehlídky, nebo je 
můžete číst na www.facebook.com/tyjatr-
times. Zde najdete i kompletní přehled 
oceněných.

Nelze opomenout, že letošní přehlídka byla 
poslední, kdy funguje kulturní dům v režii 
paní Mužíkové, a nostalgii zalité slzičkami 
se mnozí neubránili. Libuško, díky!
Horažďovická přehlídka je postupová, 
nominaci získalo uskupení JakoHost 
Plzeň za inscenaci Grönholmova metoda. 
Na závěr přehlídky byla předána i neméně 
důležitá cena SČDO (Svaz českých diva-
delních ochotníků) „Kolombína“ za 
celoživotní přínos pro ochotnické diva-
dlo. Ocenění: Ludmila Svatošová, Jan 
Koudelka, Václav Rücker.
Gratulujeme! Redakční rada TyjátrTimes 
děkuje všem zúčastněným za nepřeberné 
množství materiálu pro náš-váš novi-
nový plátek. Snažili jste se. Díky a snad na 
shledanou.
Hlavní cena: JakoHost Plzeň, inscenace 
Grönholmova metoda
Divácká cena: Ažaž Aš, inscenace Pivo
Tyjátr cena: MM ZUŠ Litvínov, inscenace 
Závisláci

 
Martina Šůsová – TyjátrTimes

Zavřela se opona… 

Zavřela se opona, ztichl sál, nastalo 
loučení… skončila 34. postupová diva-
delní přehlídka amatérských souborů. 
Nostalgie. Co říci? Hledám slova… děkuji, 
děkuji. Děkuji sponzorům za dlouholetou 
spolupráci, děkuji spolehlivým členům 
Tyjátru, děkuji perfektnímu týmu Tyjátr 
Times, děkuji svému pracovitému kolek-
tivu, děkuji mnoha kulturním dušičkám, 
které svojí přízní podporují ochotnické 
divadlo, děkuji hercům za skvělé výkony. 
Děkuji za to, že jsem u toho mohla s vámi 
všemi být.

 
Libuše Mužíková
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Zprávy z fotbalové 
školičky 
Vážení občané, velmi rád bych vás seznámil 
s životem místní fotbalové školičky.
Již od počátku listopadu jsme se scházeli 2 
x týdně v tělocvičně, kde jsme trénovali až 
do konce března. V zimním období hrály 
děti také přátelská utkání a zimní halové 
turnaje. Zmínil bych určitě zimní halové 
turnaje v Rokycanech, kde jsme se zúčast-
nili celkem 5 turnajů ve věkové kategorii 6 
až 7letých dětí. Tato konfrontace pro děti 
dopadla velmi příznivě, když se umístily 
3x na 1. místě a 1x na 2. a 3. místě. Za pří-
kladnou reprezentaci klubu si děti zaslouží 
velkou pochvalu. Všichni už se moc těšíme 
na jarní období, kdy se opět rozběhne 
okresní soutěž přípravek a čeká nás navíc 
několik velmi zajímavých krajských turnajů. 
Na jarní období se můžou rovněž těšit i naši 
nejmladší, kdy je čekají první opravdové 
turnaje v Rokycanech a blízkém okolí.
Aby naše fotbalová školička mohla i nadále 
takto aktivně působit, rádi bychom tímto 
oslovili vás, co máte doma malého fotbalistu 
či fotbalistku, abyste přišli mezi nás. Velmi 
rádi přivítáme děti narozené v letech 2009 
až 2012. 
Pokud chcete své dítě do fotbalové školičky 
přihlásit, zavolejte nebo napište na níže uve-
dený kontakt.
Josef Korbel, tel.: 602 125 271, 
e-mail: korbel.p@seznam.cz
Tréninky budou probíhat od 3. 4. 2017 již na 
venkovních hřištích:
PO 16.45 – 18.15 na hřišti za bazénem
ST 16.45 – 18.15 na hřišti na Lipkách
http://www.� hd.cz/index.
php?part=skolicka
www.facebook.com/� hdminipripravka

Sport

Rozpis k sout ovice 

Datum 
I. A t u, skup. B

kde soupe  za .   kde soupe  za .    kde soupe  za . st./ml. 

1. 04. So       V 19. P eštice 10:00/11:45 

2. 04. Ne D 19. Chlum any 16:30 V 13. Kasejovice 10:30  h . Dolní Lukavice

8. 04. So V 20. H. B íza 16:30 D 14. Holýšov 10:00                      UMT
9. 04. Ne

15. 04. So    V 15. Luby 10:00    

16. 04. Ne D 21. Tluma ov  17:00       

17. 04. Po       V 21. Rokycany 13:30/15:15 

22. 04. So V 22. Nepomuk  17:00 D 16. Sta kov 10:00    

23. 04. Ne       D 22. Nýrsko 10:00/11:45 

29. 04. So D 23. Sl. Mýto 17:00    V 23. Doubravka 10:00/11:45
30. 04. Ne    V 17. Nepomuk 10:00                      UMT

6. 05. So V 24. Touškov 17:00 D 18. Nezamyslice 10:00    

  7. 05. Ne       D 24. Košutka 10:00/11:45 

  13. 05. So D 25. Kralovice 17:00 V 19. Mrákov 10:00    

14. 05. Ne       V 25. Rapid Plze  10:00/11:45 

20. 05. So V 26. Kdyn  17:00 D 20. Chlum any   10:00    

21. 05. Ne       D 26. Tachov 10:00/11:45 

  24. 05. St       D 30. Sušice 15:15/17:00 

27. 05. So V 27. Tlu ná 17:00 D 21. Meclov 10:00    

28. 05. Ne       V 27. Luby 10:00/11:45 

 3. 06. So             
 4. 06. Ne D 28. Mochtín 17:00 V 22. N. Hory 10:00 D 28. H. Týn   10:00/11:45 

  10. 06. So V 29. Pa ejov 17:00       

  11. 06. Ne       V 29. Vejprnice 10:00/11:45 

17. 06. So D 30. K imice 17:00       

18. 06. Ne              
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Křesťanská mateřská škola Horažďovice
Duhové postřehy od nás … aneb „Březnový slunce má krátký ruce…“ 
Blíží se zápis do mateřských škol, nebylo 
by jistě od věci napsat něco málo o kon-
cepci naší školy. Pracujeme s programem 
„Škola podporující zdraví“, který se 
snaží co nejvíce přiblížit modelu rodinné 
výchovy. Prioritní jsou zde heterogenní 
třídy, tj. třídy, v nichž jsou děti od 2 do 
6 let společně. Mladší děti se tak mnoho 
sebeobslužných i vzdělávacích činností 
a návyků učí nenásilně, nápodobou star-
ších kamarádů. A starší děti se naučí 
mladším pomáhat a respektovat je, 
domlouvat se, což je nejlepší cesta jak se 
naučit důležitým sociálním dovednos-
tem a oboustranné komunikaci. Dalším 
pilířem, na němž stojí náš školní pro-
gram, je prožitkové učení. To znamená, 
že se snažíme každou vzdělávací čin-
nost nechat projít všemi smysly a prožít 
ji. Například poznáváme-li jarní kvě-
tiny, jdeme se na ně podívat do přírody, 

sledujeme nejen jejich růst, vykvétání, 
ale i chřadnutí, zahrajeme si o nich hru, 
zazpíváme si, přečteme si o nich příběh, 
přivoníme, zkusíme si nějaké vypěsto-
vat a třeba i ochutnat, pečujeme o ně, 
vyrobíme je z různých materiálů či 
nakreslíme nebo namalujeme… a to není 
zdaleka všechno.
V neposlední řadě se naše škola zakládá 
na otevřeném společenství a komu-
nitě složené ze zaměstnanců školy, dětí 
a rodičů či příznivců naší školy. Pokud 
se budete chtít dozvědět o nás více, 
podívejte se na: http://www.mskrestan-
ska-horazdovice.cz/kurikulum.html, 
nebo přijďte rovnou k nám na další 
celoškolní akci, kterou je Odemykání 
zahrady 3. 4. od 15.00 hodin nebo zápis 
do mateřské školy dne 3. 5. 2017 od 13.00 
do 17.00 hodin.
Závěrem chceme popřát požehnané 

blížící se velikonoční svátky, radost klid, 
pohodu, bohatou pomlázku a dobré 
zdraví všem u vás doma. 

 
Za křesťanskou mateřskou školu
Lucie Listopadová a Alena Průchová

DEN OTEV ENÝCH DVE Í 

V MŠ Na Palou ku 
ovice

ZVEME VÁS 

dne  19. 4. 2017 
 od 14:00 do 17:00 hodin 

ke spole n

Pro d ení.  

vecký soubor Sluní ko. 

P IJ ŠÍME SE NA VÁS! 

(Nezapome te vzít s sebou d tem ba korky.) 

Školy
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ZŠ Blatenská

Finanční gramotnost 

Ve čtvrtek 2. 3. 2017 se sešlo šest „ mate-
matiků“ z každé osmé i deváté třídy 
v učebně němčiny. Čekala nás tam hra 
jménem FINANČNÍ SVOBODA, ale i milá 
a hodná lektorka Zdeňka Vočadlová, která 
nás přivítala a šikovně vysvětlila pravidla 
hry. Celkem byly čtyři stoly a na každém 
zmíněná hra a u té šest žáků, kteří se roz-
dělili ještě na dvojice. Hráli jsme dvakrát 
a pokaždé jinou hru. Poprvé za rodinu 
Korunkových, kde bylo cílem našetřit do 
důchodu tři miliony korun. Nakonec se 
to povedlo pouze Elišce Mídové a Danu 
Vondryskovi. Ti ovládli i druhou hru, kde se 
hrálo s rodinou Moudrých. Našetřit cílovou 
částku se už povedlo všem, jelikož pocho-
pili, jak tato hra funguje. Na konci dostali 
dva zmiňovaní výhru v podobě � ash disků. 
V pátek se sešla stejná skupina a opět jsme 
hráli dvě hry, už ovšem bez paní Zdeňky. 
Vysvětlování se ujal pan učitel Mráz. Hra 
měla stejná pravidla, ale každá hra se lišila 
v názvu rodiny a počtu 3 nančních pro-
středků (výdajů a příjmů). V pátek jsme 
radili rodině Brzobohatých a Spořivých. 
Obě hry vyhráli Tomáš Hnídek a Vanessa 
Simičová. Prostě a jednoduše, ve čtvrtek 
to šlo lépe spíš osmákům. Za to v pátek to 
ovládly deváté třídy.
Myslím si, že hraní všechny moc bavilo 
a udělali jsme si větší představu o hospo-
daření s penězi. Bylo to příjemné strávení 
těchto dvou dnů a všichni byli rádi, že si 
to mohli vyzkoušet. Takže děkujeme za 
tuto možnost paní Zdeňce, p. uč. Mrázovi 
a p. uč. Zeithamlové, kteří nám ochotně 
radili a pomáhali.

 
Karolína Benediktová 8. B

Základní umělecká škola 
Po krátké odmlce jsem tady opět s informacemi o životě naší ZUŠky. V zimních měsí-
cích se toho odehrálo opravdu hodně. Žáci všech oborů absolvovali své naplánované 
aktivity a nadále se pilně připravují na poslední čtvrtletí roku, které bývá ve většině 
školních let tím nejnáročnějším.
Žáky výtvarného oboru dvakrát navštívili zástupci Galerie města Plzeň se svým pro-
gramem. Žáci si vyslechli krátkou přednášku o umění, ale hlavně malovali a malovali. 
Doufáme, že spolupráce s plzeňskou galerií bude i nadále pokračovat.
Žáci literárně-dramatického oboru se zúčastnili tradičního oblastního festivalu dět-
ského divadla – Sušický Tajtrlík. Naši absolventi postoupili na krajskou přehlídku do 
Dobřan a skupina Mimoňové se dostala do širší nominace. Další představení byla oce-
něna dílčími cenami. Vybraní žáci se zúčastnili okrskového kola recitační soutěže 
v DDM Horažďovice.
Žáci hudebního oboru absolvují v těchto týdnech své třídní přehrávky. V Klatovech se 
uskutečnila okresní kola ve hře na klavír, kytaru a smyčcové nástroje. Všechny naše 
zástupkyně (Z. Rojtová, K. Šedivá – obě klavír, V. Šímová – kytara a L. Šímová – viola) 
získaly 1. místo s postupem do krajského kola, což je velký úspěch. Krajské kolo zatím 
proběhlo jen ve hře na klavír a obě děvčata získala 2. místo. 
Děkuji všem žákům, kteří reprezentovali naši školu, za jejich výborné výkony, gratuluji 
k jejich super úspěchům a do dalších soutěžních kol přeji mnoho štěstí. Děkuji samo-
zřejmě také pedagogům, kteří se na přípravě dětí podílejí.
V letošním roce máme více absolventů hudebního oboru, a proto jsme museli připravit 
dva slavnostní koncerty. Velice rád bych vás pozval na letošní první Absolventský kon-
cert, který se uskuteční v sále muzea ve čtvrtek 27. dubna od 16.00 hodin. 
Přeji vám krásné první jarní týdny, žákům a pedagogům přeji mnoho sil do závě-
rečných příprav na všechna vystoupení, která nás budou ještě čekat. Věřím, že se na 
některé z akcí setkáme a svoji účastí podpoříte naše žáky a celou naši školu.

 
Mgr. Martin Petrus

ZÁPIS
–

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

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

  18. 4. - 21. 4. 2017
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Informace ze Střední školy Horažďovice 
Začátek kalendářního roku 2017 se ve 
Střední škole Horažďovice nese ve zna-
mení soutěží. Nácviky a příprava na soutěž 
dýchá z každé učebny a z každého oboru. 
Samozřejmě, vždyť všichni chtějí uspět 
a dokázat, že začínají být zdatnými odbor-
níky. Přesto, že soutěžních klání je celá řada 
a účastnily se jich všechny obory, zmiňme 
alespoň některé z nich.
Soutěž určená gra3ckým oborům a aran-
žérům má název Region 2017 a koná se 
27. ledna v krajském městě na „Nerudovce“. 
Soutěž má sedm kategorií a velice úspěšní 
jsme ve všech. Téma pro všechny disciplíny 
je cestování. Naaranžovat komerční vitrínu 
měla za úkol žákyně Monika Sedláčková. 
Jako podtéma zvolila „Na kole krajem vína“ 
a obsadila stříbrnou příčku. Bodovali jsme 
i v tvorbě plakátu, a to hned dvakrát. Za 
ruční zpracování žákyně Nicol Wesselé 
jsme získali druhé místo a gra3cký plakát 
Moniky Sedláčkové obsadil místo nejvyšší. 
Úspěšní jsme byli i v počítačové gra3ce 
a naše žákyně Zdeňka Papežová s návrhem 
cestovní kanceláře získala zlato a Alena 
Stříbrná věrna svému jménu byla „stří-
brná“. Ve výčtu medailí už chybí jen zlato 
za špendlení na živý model, které získala 
opět žákyně Nicol Wesselá, a bronz žákyně 
Michaely Sallerové za úpravu stolu s exotic-
kou tematikou. 

Další dvě soutěže nás čekaly v únoru. 
Nejprve jsme 14. 2. absolvovali soutěž 
s názvem „Hrnečku vař“ a pak přišla zlatá 
tečka, taková třešinka na dortu. A opravdu 
byla zlatá, byla na dortu a patřila horaž-
ďovickým cukrářkám. Zajeli jsme si pro 
ni do jihočeského Písku, kde proběhla 
soutěž s názvem „Písecké dortování“. 
Úkolem soutěžících bylo zhotovit dort na 
vylosovanou pohádku. V nabídce pohá-
dek byli Včelí medvídci, Hledá se Nemo, 
Medvídek Pú, Křemílek a Vochomůrka 
a Spongebob (pro nás dříve narozené 
pohádka neznámá). Konkurence byla 
veliká – jedenáct cukrářek z jihočes-
kých škol. Za naši školu bojovala děvčata 
Markéta Štěpánková s pohádkou Včelí 
medvídci a Kristýna Kubaňová s pohád-
kou Spongebob. A byla to právě Markéta 
Štěpánková z druhého ročníku, která 
vytvořila nádherný a chuťově vyvážený 
„zlatý“ dort. 
Všem studentům, kteří reprezentovali 
Střední školu Horažďovice, gratulu-
jeme k získaným oceněním a děkujeme 
za předvedené výkony a reprezentaci 
školy ve velice silné konkurenci škol nejen 
Plzeňského kraje.

 
Miloslav Turek, zástupce ředitele

Honební společenstvo Horažďovice

se sídlem Babín 15, 341 01 Horažďovice,
zastoupené honebním starostou Václavem Soukupem,
 – všem členům Honebního společenstva Horažďovice 

POZVÁNKA 
NA VALNOU HROMADU

dne 11. 4. 2017 ve 14 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu Horažďovice 

(přízemí vlevo)
Program: výplata nájemného členům

Oznámení 
Spolku rodáků a příznivců města Horažďovice 

Spolek zve všechny své členy, příz-
nivce a milovníky Šumavy na BESEDU 

s šumavským písmákem, autorem knihy 
„ Zmizelá Šumava“ a spoluautorem tele-
vizního pořadu Zmizelá Šumava panem 

Emilem Kintzlem.
Beseda se uskuteční 9. dubna 2017 (v neděli) 

od 14.30 hod. v restauraci U Hlaváčků.
Besedy se mohou zúčastnit i nečlenové spolku 

a jsou tímto srdečně zváni!
za výbor spolku předseda Jiří Zahnbauer
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Zimní setkání mladých hasičů 
Po delší odmlce přinášíme informace o činnosti kroužku mladých hasičů. V polo-
vině ledna jsme měli první letošní schůzku a hned jsme začali s přípravou na zimní 
setkání. Jednu schůzku jsme využili k zimním radovánkám a vyrazili sáňkovat na 
Loretu, ale sešlo se nás jenom sedm, skrz chřipkové prázdniny, ale přesto jsme si to 
užili. 18. února jsme odjeli do Kašperských Hor, kde se poměřovaly síly, hlavně v pohy-
bových dovednostech a zručnosti. Měli jsme jedno družstvo v kategorii mladší, kde se 
sešlo 33 družstev, a obsadili jsme 20. místo. V kategorii starších bylo 36 družstev. Tam 
jsme postavili dvě družstva, a to jedno z holek a druhé z kluků. Holky se umístily na 
6. místě, a klukům se nějak moc nezdařilo a skončili až na 22. místě. Holky ještě zabo-
dovaly v samostatné soutěži, kdy družstvo obléká jednoho člena do kompletní hasičské 
výstroje, a umístily se na krásném 3. místě a vyhrály dort. Po příjezdu ze soutěže se roz-
dělily se všemi soutěžícími.
Začátkem března nás navštívil Aleš Červený a vykládal nám o svých cestách za nerosty. 
Přednáška děti velice zaujala a chtěli bychom ještě jednou panu Červenému poděkovat 
za přednášku.
V březnu máme ještě naplánovanou výpravu do bazénu a potom už začne příprava na 
závěrečnou hru Plamen, která se bude konat 20. května v Pačejově. 

 
Vedoucí MH

Spolky

Oblastní charita
Akce klubu „Nebuď sám“ na duben 

5. 4. Čtení na pokračování – naposledy čteme z knihy Marie Formáčkové Kočka se 
špatnou povahou. Společenská místnost 4. p. DPS Palackého 1061 od 14 hod. 
Projekt „Seniorům Dokořán“.
6.–10. 4. Velikonoční dílna – společná výroba velikonočních dekorací. 
Dílna v suterénu DPS Palackého 1061 bude otevřena od 13 hod.
10. 4. Baduan Jin – relaxační cvičení pro každého. Společenská místnost 4. p. DPS 
Palackého 1061, začátek v 9 hod. Projekt „Seniorům Dokořán“. 
11. 4. Velikonoční dílna v DPS Loretská – společné posezení a výroba velikonočních 
dekorací. Hala DPS Loretská 1069 od 9.30 hod.
19. 4. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem. 
Jídelna DPS 1061 Palackého v 9.45 hod.
21. 4. Vítání jara – vystoupení dětí školní družiny ZŠ Blatenská. 
Jídelna DPS Palackého 1061 od 13.30 hod. 
24. 4. Jóga pro zdraví a krásu – relaxační a meditační cvičení s Romanou Krásnou. 
Společenská místnost 4. p. DPS Palackého 1061, od 9 hod. Projekt „Seniorům Dokořán“.
24. 4. Holky v akci – další společné pečení z osvědčených receptů. 
Jídelna DPS Palackého, od 13.30 hod. 
26. 4. Veselé vzpomínání – příběhy slavných z pera Marie Formáčkové. Beseda s novi-
nářkou, spisovatelkou a moderátorkou. Jídelna DPS Palackého 1061 od 16 hod. 
Projekt „Seniorům Dokořán“.

úterky Klub seniorů – kuchyňka v suterénu DPS 1061 Palackého, od 14 hod.
středy turnaj v Žolíkách – hala DPS Loretská 1069, začátek v 10 hod.
čtvrtky mše svatá – kaple v suterénu DPS Palackého 1061, začátek v 15 hod.

UPOZORŇUJEME na akce připravované na začátek května:
2. 5. Harmoniky – Jídelna DPS Palackého 1061 začátek od 15 hod.
4. 5. Dvojkoncert ZUŠ – ve 13.30 na DPS Loretská 1071; v 15.30 v DPS Palackého 1061

 
Dagmar Ušiaková, OCH Horažďovice

Život je jen náhoda... 
Milí posluchači a příznivci, 
již v lednovém Horažďovickém obzoru 
jsem předeslala, že náš spolek čeká klid-
nější období. A skutečně – během měsíců 
února a března se vlastně nic nedělo. Ale 
ono ano, jen se to děje jakoby pod hladi-
nou. V rámci připravovaných oslav 155. / 
25. výročí našeho spolku chystáme sku-
tečně zajímavý slavnostní koncert na 26. 
května. Tomu ale ještě bude předcházet 
pravidelné soustředění na Železné Rudě, 
letos navíc zakončené koncertem v hart-
manické Horské synagoze dne 7. května. 
Kromě dalších aktivit bychom rádi při-
pravili výstavu v městském muzeu a další 
překvapení. 
Pokud tu píšu, že se během uplynulých 
dvou měsíců nic výjimečného nestalo, 
není to tak docela pravda. Bohužel, ve 
středu 15. března (jak symbolické datum) 
byla pokácena lípa, kterou náš spolek dne 
12. 4. 2002 zasadil uprostřed náměstí 
u příležitosti 10. výročí obnovení čin-
nosti. Od počátku revitalizace náměstí 
– jehož zahájení jsme také doprovo-
dili svým zpěvem – jsme věřili, že tento 
strom, který se jako zázrakem ujal, celou 
rekonstrukci ve zdraví přežije. K našemu 
velkému zármutku tomu tak není. Listiny 
byly z jeho kořenů vyňaty a budou uloženy 
v archívu PSP. Členská základna následně 
rozhodne, co se s nimi stane. 
Doufám, že další počiny Práchně budou 
probíhat spíše podle našich představ a při-
nesou našim posluchačům i nám více 
radosti.

 
Za pěvecký spolek Prácheň  
Simča Sládková
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Panna Maria Fatimská v Horažďovicích 
U příležitosti 100. výročí „zjevení PM ve Fatimě“ doputovala také do Horažďovic 
socha, která ji zobrazuje. Paní Marie Nehezová, která ji přivezla, se se zaplněným 
klášterním kostelem pomodlila modlitbu k tomuto výročí, která přítomné odevzdala 
do její zvláštní péče. V září pak přiletí přímo tamější milostná soška z Portugalska 
do Tábora a dalších míst v ČR. 
Blíží se Velikonoce, největší křesťanské svátky. Na závěr tridua (Zelený čtvrtek, 
Velký pátek, Bílá sobota) je sobotní čas připomínkou a každoroční meditací Ježíše 
Krista ležícího v hrobě. Je to doba ticha, kdy se zdánlivě nic neděje. Pak následuje 
radost ze vzkříšení. Stejně tichá je i Panna Maria, a přesto prosby k ní bývají někdy 
překvapivě vyslyšeny. Ona nás vyzývá, abychom se nebáli vstoupit do ticha. Protože 
v tom tichu Někdo je. A to platí o to více v dnešní hlučné době. 

 
J. Panušková

Zajímavosti

50 let od vzniku Beat Clubu v Horažďovicích 
V srpnu 1962 vpluli do světa populární 
hudby Beatles. Dnes jména členů slavné 
čtyřky, která změnila vývoj rockové 
hudby, vyjmenuje každý, kdo jen lehce 
zavadil o dějiny hudby 2. pol. 20. století. 
„Ještě jsem nikdy nic takového neviděl, 
z letadla to vypadá jako chobotnice,“ pro-
hlásil 15. 8. 1969 strážník č. 1023 asi deset 
mil před White Lake. Ramena se zhuš-
ťovala směrem k louce o rozloze 250 ha 
téměř 100 km od města Woodstock. Na 
louku se vtěsnalo půl milionu lidí, dalších 
¾ mil. se vrátilo v přesvědčení, že se dál 
nedostanou. Festival „tří dnů a hudby“ 
přerostl svým významem oblast umění, 
hudba se stala životním stylem. 
Beatles a Woodstock byly symboly, které 
se prodraly přes železnou oponu do 
Československa. Ve speci3ckých pod-
mínkách začaly vznikat rockové kapely. 
Nevyhnuly se tomu ani Horažďovice. 
První kapela ve městě vznikla v letech 
1964–1966 s názvem �e Black Birds. 
Zakladateli byli K. Kolařík, J. Melzer, 
J. Jiříček, M. Mrskošová, E. Červený, 
Špaček a Pergler. Od roku 1966 do 1967 
hrála skupina �e Brikets, 1968 vznikla 
známá kapela �e Big Five, v říjnu 1968 
vystupovala pod jménem New Big Five. 
Hrála ve složení K. Kolařík, J. Melzer, 
J. Jiříček, J. Stulík, J. Brož, E. Červený. 
Hudební skupina vydržela do května 
1970, kdy ukončila činnost. Všechny 

uvedené kapely vedl umělecky K. Kolařík, 
sólový kytarista, nejvýznamnější muž 
V roce 1967 byl založen Beat Club. 
Předsedou se stal J. Červený. V roce 1969 
měl 37 členů, kteří měli zajímavé funkce 
– disciplinární referent, pokladnice, 
fotograf, číšník, plakátovač, požárník, 
pořadatel, hudebník. 5. dubna 1969 Beat 
Club uváděl ve městě Beat festival. Na 
tipovacím lístku se objevilo zajímavé 
hodnocení New Big Five. Návštěvník se 
dozvěděl, že kapela je kmenovou částí 
Beat Clubu. Její projev je svěží a rytmicky 
strhující. Účast na 3. Beat festivalu je její 
první velkou premiérou. 
Na konci roku 1973 se objevily snahy 
oživit rockovou hudbu ve městě. Nesmělé 
začátky nové skupiny Delta byly pře-
taveny do dvouletého intenzivního 
působení. Delta hrála ve městě i na 
venkově, byla velmi žádaná. Hrála ve 
složení – R. Lukeš kytara, V. Šimon – 
zpěv, J. Koutenský – kytara, K. Kolařík 
– kytara, varhany, L. Breu – kytara, 
Z. Killián – bicí, E. Červený – zpěv. 
O techniku se staral především J. Tichava 
a M. Vondryska. Zkoušky kapel se ode-
hrávaly v dnešním Domu dětí. Poslední 
koncert kapely se konal 23. 3. 1976. Po 
rozpadu Delty vznikla skupina Forum, 
která se stala základem skupiny Re�ex. 
Její hudební aktivita vyvrcholila v letech 
1983–1985. S úspěchem se zúčastnila 

festivalů, natáčela pro rozhlas i televizi. 
Hrála i vlastní skladby. Na podiu ji mohli 
diváci vidět ve složení P. Mika, Z. Killián, 
P Šašek, J. Stulík, Z. Kůs.
Čas letí. Vnímáme jeho rychlost a zjev-
nější je pro ty, kteří se ohlížejí zpět. 
Zůstaly vzpomínky a zšedlé fotogra3e, 
jež připomínají, jak bohatý rockový život 
kvetl v Horažďovicích.

 
M. Šimon 
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Jarní rovnodennost 
je okamžik, kdy se Slunce nachází právě 
nad zemským rovníkem, takže osvětluje 
obě polokoule. V Česku jde o jarní rovno-
dennost – letos 20. března – a tím začíná 
astronomické jaro. Nastává obvykle 
20. či 21. března, ale vzácně může být již 
i 19. března. Den i noc mají v tento den 
prakticky stejnou délku. Existuje ale i kli-
matologické jaro, to začíná každý rok 
stejně, a to 1. března. Trvá do 31. května. 
Každý rok nastává jarní rovnodennost 
zhruba o šest hodin později než v roce 
předchozím. V přestupném roce, který 
bude v roce 2020, se zase vrací přibližně 
o 18 hodin zpět. 
Velikonoce 
jsou pohyblivým svátkem, který se slaví 
první neděli po prvním jarním měsíčním 
úplňku, který letos připadl na 11. duben, 
a proto jsou Velikonoce 16. dubna. 
Průběh Velikonoc je následující: Celý 
týden předvelikonoční se nazývá svatým 
anebo pašijovým a začíná 
Květnou nedělí. To se v kostelích světí 
jehnědy – kočičky, které symbolizují pal-
mové ratolesti, kterými vítali obyvatelé 
Jeruzaléma slavný příjezd Krista. Potom 
je obyčejné pondělí, úterý a následuje
Škaredá středa – před Božím hodem veli-
konočním. Říká se jí také černá nebo 

sazometná, protože se vymetaly komíny. 
Kdo se v tento den škaredí a mračí, se 
bude mračit po všechny středy v roce. 
Na Zelený čtvrtek je zvykem jíst špenát. 
V kostelích zaznívají naposledy zvony 
a „odlétají do Říma“ a umlknou až do Bílé 
soboty. Pověra praví, že když naposled 
zvoní na Zelený čtvrtek, má člověk cinkat 
penězi, aby se ho držely.
Na Velký pátek je přísný půst a je s ním 
také spojená víra v magickou sílu země. 
Na krátkou dobu se otevírá země, aby 
odkryla ukryté poklady. Proto se v tento 
den nesmělo hýbat se zemí a neprová-
děly se žádné polní práce. Tento den je 
v křesťanství považován za den Kristova 
ukřižování. 
Bílá sobota je posledním dnem čtyřice-
tidenního půstu od popeleční středy. Před 
vchodem do kostela se světí oheň. Této 
tradici se říkalo „pálení Jidáše“. Uchoval 
se zvyk nosit do kostela svíce, které se 
posvětí připálením od posvěcené veliko-
noční svíce – paškálu. 
Velikonoční neděle – Boží hod. Tradičně 
se peče velikonoční beránek, mazance 
a tyto se nosí do kostela, kde vše kněz 
posvětí. Tato neděle je největší slavností 
církevního roku, protože se oslavuje 
Kristovo vzkříšení a vítězství nad smrtí.

Velikonoční pondělí souvisí i s pohan-
skými tradicemi přechodu zimy v jaro. 
Chlapci chodí šlehat dívky s pomláz-
kou zdobenou pentlemi, aby byly po celý 
rok zdravé a veselé. Za odměnu dostávají 
malovaná vajíčka. Někde bylo zvykem, že 
v úterý chodily na oplátku s pomlázkou 
děvčata. 

Příjemné prožití svátků jara – Velikonoc 
– a bohatou pomlázku přeje všem čtená-
řům Horažďovického obzoru. 

 
Karel Halml

Heritesové v Horažďovicích 
Neobvyklé příjmení: Herites! Dnes 
povědomé snad už jen literárním histo-
rikům. Na přelomu 19. a 20. století žil ve 
Vodňanech lékárník František Herites, 
tehdy známý spisovatel, člen proslulého 
vodňanského trojlístku Zeyer – Mokrý 
– Herites. Ale kdo ještě dnes čte jejich 
spisy? 
Ani v našem městě se už s tímto příjme-
ním nepotkáme – a přece kdysi patřil rod 
Heritesů k těm nejpřednějším. Příjmení 
Herites ukazuje na francouzký původ 
(hérités znamená ve francouzštině zdě-
děný), ale spíše jde jen o nějakou tehdy 
módní změnu příjmení.
První Herites přišel do Horažďovic asi 
v roce 1600. Jmenoval se Ondřej, byl řez-
níkem. Pocházel z Mirotic, takže se mu 
ještě říkalo Herites Mirotický. Dařilo 
se mu střídavě. Jeho dům v r. 1619, při 
dobytí města vojskem Buquoyovým, 
vyhořel. Jako mnohé jiné. Syn Jan Herites 
ale zdědil už zavedenou řeznickou živnost 
v domě na náměstí. A dařilo se mu. Získal 
na majetku, na polnostech a zřejmě i na 
vážnosti. Stal se cechmistrem řeznického 
cechu i purkmistrem. 

Řeznická tradice rodu pokračovala v dal-
ších generacích. Rod Heritesů rostl, sílil 
a v 18. století patřil mezi nejpřednější 
horažďovické měšťanské rody. Synové se 
drželi řeznického řemesla, tehdy nejváže-
nějšího mezi cechy, množili své majetky 
i výhodnými sňatky, dcery se vdávaly za 
vlivné a majetné měšťany. Horažďovice 
začaly být heritesovskému rodu malé, 
mnozí synové odcházeli do světa, často se 
věnovali tehdy prestižní kněžské dráze. 
Nejdále to v duchovní službě dotáhl Václav 
Vojtěch Herites (1734–1822), který se stal 
kanovníkem a posléze proboštem met-
ropolitní kapituly sv. Víta v Praze. Tedy 
první po arcibiskupovi. Za zásluhy o pře-
vádění heretiků (kacířů, bludařů) na 
katolickou víru ho už císař Josef II. pový-
šil do rytířského stavu a posléze roku 1805 
byl povýšen, spolu s dvěma svými synovci 
(Janem a Antonínem Matznery), které při-
vedl do Prahy, do stavu svobodných pánů, 
tedy baronů. V erbu měli „von Heritesové“ 
kromě korunky řeznickou sekeru a jehlan 
na čtyřech kuličkách s pátou nahoře (dle 
vrcholku kašny v rodném městě). Masivní 
odchod Heritesů do kněžské služby 

(zůstávali bez potomků) však způsobil, že 
koncem 18. století se jich v Horažďovicích 
najednou nedostávalo. A když pak man-
želství řezníka a primátora Jana Heritese 
zůstalo bezdětné a poslední � eodor 
Herites také neměl potomky, příjmení 
Herites z Horažďovic začátkem 19. století 
zmizelo!
Ne však heritesovské geny: v ženských 
liniích se zde udržely a stále kolují. 
Ostatně babička mého pradědečka se za 
svobodna jmenovala Heritesová. Příjmení 
Herites vymizelo nejen z Horažďovic, 
ale i z celé ČR. Nositele tohoto příjmení 
(podle databáze MV) najdeme v celé 
republice dnes už jen tři: v Teplicích, 
v Děčíně a v Pardubicích. 

 
Jiří Wagner

Šlechtický erb Heritesů
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Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 77, Prácheňská ulice
V roce 1619 je majitelem domu Matouš 
Racek. Dům je zmiňován v souvislosti 
s přidělením kmenů na stavbu jeho sho-
řelého domu po velikém požáru města 
způsobeném drancováním vojsky gene-
rála Bonaventury Buquoye. V roce 
1623 je dům uveden jako „dům spálený 
Mikuláše Racka“ patrně se jedná o syna 
Matouše Racka. Jako majitel domu je 
zmíněn ještě v roce 1636. V roce 1641 
patřil dům Vítu Zajíčkovi, zmínka je 
nepřímá, je uveden při prodeji sou-
sední nemovitosti. V roce 1640 žádal 
Vít Zajíček truhlář radní o propuštění 
z cechmistrovství cechu truhlářského, 
protože se dal do cechu sladovnického. 
To mu bylo povoleno s podmínkou, že 
se řádně před cechmistry omluví a složí 
veškeré počty cechu truhlářskému, kte-
rými byl povinen. Dále odevzdá konvici 
„nožířskou“ která mu připadla kšaf-
tem po nebožtíku Viktorinovi Nožíři. 
Zřejmě se jednalo o cechovní konvici, 
coby jeden ze symbolů cechu. V roce 
1654 náležel dům stále Vítu Zajíčkovi, 
sládku. Dle berní ruly obhospodařoval 
20 strychů polí, choval 2 voly, 2 krávy, 
2 jalovice, 4 ovce a 4 svině. V roce 
1657 přenechává Anna vdova po Vítu 
Zajíčkovi dům se sladovnou ležící mezi 
domy Jakuba Kratochvíle a domem 
Kryštofa Trenského Jiříkovi Ekhartovi, 
zeti svému, a Dorotě manželce, dceři 
své. Součástí jsou dědiny na Zbiroze, 
na Větrově, nad mlýnem Podmezským, 
nad obecnými sádkami a u cesty jdoucí 
ke Svatému Poli. Ve zmíněném roce 
1657 byl přijat pod městskou jurisdikci 
Jiřík Ekhart „jinak sládek neb Vyskočil 
z města Pňovan“. Dále pokračuje výše 
zmíněný převod nemovitosti Anny 
Zajíčkové na svého zetě Jiříka Ekharta. 
Kšaft Anny Zajíčkové z roku 1668 upřes-
ňuje dělení pozůstalosti ve prospěch zetě 
Martina Kislinga, dcery Alžběty, sirotků 
po dceři Dorotě, manželce Jiřího Sládka, 

jinak Ekharta, Tomáše Šípka a kostela 
svatého Jana Křtitele, kde si přála být 
Anna Zajíčková pochována. V revizi-
taci berní ruly z roku 1675 je zmíněn 
jako majitel domu stále Jiřík Vyskočil. 
V roce 1681 postupuje dům Zajíčkovský 
Martinu Červenému. Na dalším listu 
v knize smluv je uvedeno, že Martin 
Červený kupuje spáleniště Vyskočilovské 
za 60 zlatých. Snad proto, že rozlehlý 
dům vyhořel a je veden jako spáleni-
ště, dostává se nakonec do majetku obce. 
V roce 1684 se usnesla obec, že „v příčině 
spáleniště Vítovského že chvalitebná 
a dobrá věc jest, aby týž spáleni-
ště Vítovské pro obecní pivovar ujato, 
prohlídnuto, prošacováno a zápisem 
stvrzeno bylo“. K prohlédnutí domu byli 
zvoleni Bartoloměj Sega, Václav Šípek, 
Jan Gregor, Pavel Hladotín, Petr Madot 
a Jiří Sutic. O nemovitost měl zájem 
i farář z Malého Boru, který jej žádal 
pro svého bratra, ale žádost mu byla 
zamítnuta. V majetku obce zůstal dům 
poměrně dlouho. Až v roce 1731 pro-
dává obec spáleniště Zajíčkovské Matěji 
Balíčkovi za 110 zlatých k ruce jeho zetě. 
Ve stejném roce prodává Matěj Balíček 
dům obratem Karlovi Dražickému a jeho 
manželce Alžbětě za 120 zlatých. Matěj 
Balíček uvádí, že koupil spáleniště domu 
řečeného Zajíčkovský ležící mezi domem 
vdovy konířky a domem Františka 
Schollera od obce. „Z tří krav želez-
ných platí se dvě po 14 zlatých ke kostelu 
sv. Jana Křtitele“, které na sebe kupující 
přijal. Alžběta Dražická postupuje tento 
dům v roce 1742 Františku Ludvíkovi, 
radnímu, výměnou za svůj dům ležící 
v trhové ulici mezi domy Matesa Kocha 
a Josefa Nüdera, řečený Buškovský za 
228 zlatých. Alžběta Dražická mu obra-
tem postupuje svůj dům ležící vedle 
domu pana Schollera a žida koníře strany 
druhé řečený Vítovský za 400 zlatých. 
„Paní Dražická jsouc dlužna opatrné 
obci ještě 50 zlatých“, které se František 

Ludvík uvoluje za ni zaplatit. Na zhan-
dlovaném domu Vítovském zůstává 
jedna železná kráva, tedy 6× ročně plat 
k záduší sv. Jana Křtitele. V roce 1786 
prodává Kateřina Ludvíková Tomáši 
Heermanovi, správci Tažovskému, „dům 
vlastní se zahradou a kaplí a vším tím, 
co se v tej kapli od obrazův a tím podob-
ných věcí vynachází“ dále pole u stínadel 
za 950 zlatých. V Horažďovicích se 
jednalo o jediný dům, kde je v rámci 
domu listinně zmíněna vlastní kaple. 
Vzhledem k tomu, že se jednalo 
o gotický dům, mohla být kaple posta-
vena formou arkýře ve fasádě dvorní 
části objektu. (Z křesťanské tradice 
byla povinná orientace kaple či kostela 
směrem na východ) Podobné měšťan-
ské domy s arkýřem se zachovaly např. 
na náměstí v Kadani. V roce 1817 odka-
zuje Tomáš Heerman právovárečný dům 
se zahradou nejstaršímu synu Janovi, 
respektive polovici domu, „jinak dolejší 
díl se dvěma sednicemi s jedním napravo 
ležícím sklepem, levý díl zahrady, chlí-
večky, koňskou maštal, půl mandlovny 
k ulici“, dále mu odkazuje chalupu se 
zahradou čp. 82 na předměstí. V roce 
1818 upřesňuje prodej právovárečného 
domu Tomáš Heerman svým synům 
Janovi a Václavovi na polovic. Objekt 
vyhořel v polovině 19. století. Jak zmi-
ňuje plán na stavbu nového krovu z roku 
1866 uloženého spolu s dalšími plány 
hospodářských budov tohoto domu ve 
stavebním archivu městského úřadu. 
Nicméně svoji pozdně gotickou dis-
pozici si zachoval dům až do zboření 
v 70. letech 20. století. Na tomto místě 
dnes stojí novostavba bytovky. 
MgA. Jindřich Šlechta

Historie horažďovických domů

Obec Velké Hydčice nabízí k pronájmu 

zavedenou restauraci s vybavenou 
kuchyní včetně služebního bytu 2+1.

Bližší informace na telefonu 724 307 074 nebo 376 511 706.

Psí škola Sírius v Horažďovicích 
zve všechny zájemce na

Kurz dobrého chování pro všechny psy a pejsky
Začínáme 8. dubna v 10 hodin.

Přihlášky a informace Psí škola Sírius Horažďovice, 
p. Krásná, www.sirius.zaluzi.cz,tel: 728 963 083
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KOUPÍM
Simson S51 stav nerozhoduje, 

dále koupím motor a díly Jawa 350. 
Tel. 776 822 803

KOUPÍM 
garáž v Horažďovicích.

Tel. 724 296 633
Prosím volat po 18 hod.

Stupňovitý gotický štít zaznamenala jak veduta Františka Schwingreise z poloviny 18. století, tak perokresba Jana Willenberga z roku 1602.

Půdorys rozlehlého domu na plánu Stabilního katastru z roku 1837 a jedna z mála zachycených podob domu na výřezu z pohlednice z roku 1906 

(označeno šipkou). Stupňovitý štít byl zřejmě odstraněn po požáru v polovině 19. století. 
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ceny od 340,- ):  
® – Infocentrum                       

®Kasejovice - prodejna drogerie                            
® – Infocentrum                   
® – Infocentrum                  
®TICKETPORTAL na www.ticketportal.cz       
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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

K dlouhodobé spolupráci hledáme 
PODLAHÁŘE

a všestranného ŘEMESLNÍKA
Info na tel.: 606 302 156

e-mail: pokladka@bnk-as.cz, BNK, a.s.

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: Horažďovice – u vlak.nádraží 
30. dubna, 29. května – 15.50 hod. 
2. května 2017 – 14.55 hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek 
– cena dle poptávky. 
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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
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26. dubna 2017 

od 16.00 hod. 

oblastní charita 

(jídelna v  

  

PALIVOVÉ DŘEVO od 550 Kč

SLUŽBY V LESNICTVÍ

Tel: 723 414 964
Facebook: 
Dřevo Chanovice

Jana Vránová - AUTO SERVICE

Tyršova 356, 341 01 Horažďovice

Tel.: +420 376 512 522

 +420 777 115 505

E-mail: boschservis@horazdovice.cz

www.boschservis.horazdovice.cz

Připravíme vaše vozidlo 

a zajistíme provedení TK a ME

CAFÉ DIALOG
beseda se starostou
17. května od 18.00 h 

kavárna Černý kafe Horažďovice

Květnové oslavy Horažďovice
6. května 2017

15.00 příjezd vojenského konvoje
15.45 Nektar Boys, 21.00 Starý psi
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Chanovice 29. 4. 2017 

OLY 
10.00 - 12.30  BUDE TO CIRKUS! 

neoby ejné p edstavení ák  školy v šapitó  

13.00 - 13.15   OFICIÁLNÍ ZAHÁJENÍ OSLAV NA NÁDVO Í ZÁMKU 

13.15 - 16.00   SETKÁVÁNÍ ÁK , PEDAGOG , P ÁTEL 

prohlídk  školy, výstava ákovských prací 

v  

16.00 - 21.00  POSEZENÍ A SPOLE ENSKÁ ZÁBAVA v K

Chanovice, k tanci a poslechu hraje skupina Experiment z Hora ovic 
 

 

 



23Horažďovický obzor / březen 2017



Kulturní program duben
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KNIHOVNA

5. 4. středa  obl. charita (4. p.) 14.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
tentokrát z knihy Marie Formáčkové: Kočka se špat-
nou povahou

10. 4. pondělí  obl. charita (4. p.) 9.00
BADUAN JIN 
série cviků podle starých Číňanů

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

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

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

18. 4. úterý  KMŠ „DUHA“ 8.30 
DUHOVÁ POHÁDKA
divadelní představení na závěr čtení před spaním
(Agentura Kamil Koula)

18. 4. úterý  MŠ Na Paloučku 10.30 
DUHOVÁ POHÁDKA
divadelní představení na závěr čtení před spaním
(Agentura Kamil Koula)

24. 4. pondělí  oblastní charita 9.00
CVIČENÍ S ROMANOU
jóga pro zdraví a krásu

26. 4. středa  obl. charita (přízemí) 16.00
VESELÉ VZPOMÍNÁNÍ  PŘÍBĚHY SLAVNÝCH 
Z PERA MARIE FORMÁČKOVÉ
beseda s novinářkou, spisovatelkou a moderátorkou 
Marií Formáčkovou

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

OSTATNÍ AKCE

8. 4. sobota  
UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO
celorepubliková akce, město a jeho okolí

8. 4. sobota  9.00–12.00
VELIKONOČNÍ JARMARK 
– zámecké nádvoří 

8. 4. sobota  9.00–16.00
SÍLA SEBEVĚDOMÍ 
www.kouzlousmevu.cz

10. 4. pondělí  18.15
VELIKONOČNÍ MEDITACE 
www.kouzlousmevu.cz

24. 4. pondělí 17.30
KONSTELACE 
www.kouzlousmevu.cz

6. 5. sobota  u kina 15.00
KVĚTNOVÉ OSLAVY 

MĚSTSKÉ MUZEUM

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA divadelní sál
ONDŘEJ SELLNER ‒ ČERNÁ HORA A BOSNA
Fotogra3e

pátek 21. 4. divadelní sál, 18.00
Přednáška Hasana Zahiroviče 
KAREL ČAPEK A ŠUMAVA
 

sobota 22. 4. nádraží Horažďove, 9.00
KRAJINA JAKO EMENTÁL
Cyklovýlet Aleše Červeného

čtvrtek 27. 4. velký sál, 16.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT 
ZUŠ HORAŽĎOVICE

pátek 28. 4. divadelní sál, 18.00 
ŽIDOVSKÝ HŘBITOV V HORAŽĎOVICÍCH 
A SYMBOLIKA NA NÁHROBCÍCH
Přednáška J. A. Achaba

neděle 30. 4. zámecké nádvoří, 14.00
PROCHÁZKY PO MĚSTĚ S ROMANEM 
VAŇKEM

MC HOUBA

7. 4. pátek  21.00 
KONCERT SKUPIN NO WAY A RETRO PUB 
Old rock ze Sušice 

15. 4. sobota  
VELIKONOČNÍ PÁRTY  ZMALUJTE SI VEJCE.

29. 4. sobota  19.00
TURNAJ VE FOTBÁLKU 
– soutěž dvojic, ceny pro výtěže. 

MĚSTSKÁ GALERIE

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

ALEŠ ČERVENÝ  DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

HOTEL PRÁCHEŇ

7. 4.  19.00 
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Karel Dohnal v pořadu Karlheinze Stockhausena: 
Harlekin. Hra na klarinet, tanec a pantomima. 
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. Rezervace 
vstupenek na tel. 603 229 559.

DDM HORAŽĎOVICE 

sobota 8. 4.  sál Měst. knihovny, 

9.00–11.00
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Výtvarná dílna pro malé i velké v rámci Velikonočního 
jarmarku.

sobota 22. 4.  EC PROUD, 19.00
SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ  MARCEL HÁJEK 
Se svou “trochou do mlýna” tentokrát přispěje lé-
kař M. Hájek, jehož život zavál z Plzně do Iráku, 
Afghánistánu, Pákistánu či Botswany. Vstupné 50 Kč.

sobota 22. 4.  EC PROUD 

a Přírodovědná stanice, 14.00–17.00
DEN ZEMĚ
Rodinné odpoledne s přírodovědnými aktivitami 
a komentovanou prohlídkou. Vstupné 25 Kč.
Bližší info na www.envicentrum.eu.

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

Úterý 4. 4. 19.30
KNEDLO, ZELO, VEPŘO 
Divadelní komedii uvádí Divadlo MALÉhRY. 
Předplatné skupiny H. Zbylé vstupenky v předprodeji 
kulturního střediska dle otevírací doby a v den konání 
představení v kulturním domě hodinu před začátkem.

Pátek 7. 4. 8.00 do 18.00  

Sobota 8. 4. 8.00 do 17.00
SVĚT KREATIVITY
Dny plné zábavy a tvoření pro malé i velké.

Sobota 15. 4. 21.00
ODYSSEA
Rocková zábava s oblíbenou kapelou.

Pátek 21. 4. 9.00
SALVE CARITAS  SALVE VITA
Koncert v rámci festivalu tělesně postižených.

Sobota 22. 4.  19.30
RUDOLF TRINNER: AGENTURA DRAHOUŠEK
Premiéru uvádí TYJÁTR Horažďovice. Předprodej 
vstupenek od 3. 4. v IC-CIAO (na horažďovickém ná-
městí vedle lékárny), tel. 376 511 999.

Sobota 29. 4. 19.30
RUDOLF TRINNER: AGENTURA DRAHOUŠEK 
Repríza divadelní komedie v podání TYJÁTRU 
Horažďovice.

Neděle 30. 4. 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje DOMAŽLIČANKA. 
Rezervace na tel. 376 512 237 ve čtvrtek a v pátek od 
15.00 do 18.00.

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE! 

středa 3. 5. 18.00 
DRSNÁ NĚŽNÁ KEŇA
Premiéra 3lmu spojená s přednáškou. Uvádí Pavel 
JUSTICH.

sobota 6. 5. 21.00
STARÝ PSI
Májová zábava se skvělou kapelou a skvělou muzikou.

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


