
Vážení spoluobčané,
co nedokázal měsíc březen, to se poda-
řilo měsíci dubnu. Hezky jsme zalezli za 
kamna a ještě tam patrně chvíli zůsta-
neme. Hůře je na tom příroda, která 
je vydána napospas rozmarům počasí 
a nemá šanci se bránit. Každý z nás jsme 
měli šanci přispět svojí aktivitou ke zlep-
šení svého okolí v rámci celonárodní 
akce „Ukliďme si Česko“. Tuto šanci vyu-
žili pouze spolky Junák, Otaváci, SDH 
Horažďovice – děti a SDH Boubín. Z řad 
občanů byl zájem naprosto nulový, vždyť 
„na to přece máme Technické služby“. Jen 
v lokalitě Lorety a podél výjezdu z města 
směrem k Tržišti a do Babína se nasbíralo 
více jak 20 pytlů odpadků. Snad příští 
rok bude účast lepší a některé občany tato 
akce osloví a přidají se k nám. 
Fotogra6e nad tímto textem vypadá 
jako obrázek z dětské stavebnice, ale je 
to skutečně naše náměstí. Jak je vidět, 
rekonstrukce je v plném proudu, zadláž-
děn je již prostor za kostelem, v klidové 
zóně u kostela se již rýsuje orámována 
plocha pro zeleň a také se tvoří základ 
pro památník obětem války. U farské 
zahrady je vystavěna opěrná zeď, 

která odděluje tento prostor od zbytku 
náměstí. Začíná se již dláždit prostor 
před kostelem. Více vám jistě ukáže malá 
fotogalerie na str. 3. Na webových strán-
kách města můžete také, jako zajímavost, 
vidět několik časosběrných videí z probí-
hající rekonstrukce. 
V dubnu proběhla již tradiční celore-
publiková akce proti výstavbě úložiště 
jaderného odpadu, která i přes znač-
nou nepřízeň počasí (chvílemi lilo 
jako z konve) měla hojnou účast. Další 
podrobnosti a fotogra6e můžete najít na 
www.platformaprotiulozisti.cz. 
Bylo ukončeno výběrové řízení na 
nového nájemce kulturního domu. Rada 
města po osobních pohovorech a vyhod-
nocení písemných záměrů jednotlivých 
zájemců vybrala jako nového provozo-
vatele od 1. 7. 2017 pana Jana Adamce 
z Hartmanic. Doufáme, že ve všem, co 
bylo dobré a funkční, bude nový nájemce 
pokračovat, ale zároveň přinese a zre-
alizuje spoustu nových nápadů, které 
obohatí kulturní život v našem městě. 
V měsíci dubnu zasedala příspěvková 
komise, která rozdělila 490.000 Kč na 
činnost spolků a zájmových organizací 

na základě jimi podaných žádostí. Není 
jednoduché dostát všem 6nančním poža-
davkům. Přednost mají spolky, které se 
věnují dětem a mládeži a fungují celo-
ročně. Vítáme také nové sportovní 
aktivity, jako je např. celoroční akce 
Houba Challenge, neboť v dnešní době 
není pohybu nikdy dost.
Na konci měsíce dubna navštívil naše 
město nedávno zvolený senátor Mgr. 
Václav Chaloupek, kterému jsme před-
stavili investiční akce a seznámili ho 
především s plánovanou výstavbou 
Domova pro seniory. 

Ve středu 17. května se opět uskuteční 
neformální diskuze občanů s představi-
teli města nazvaná „Beseda se starostou“. 
Čas i místo zůstávají stejné – kavárna 
Černý kafe od 18 hodin. 

Přejeme vám, snad už konečně, slunečné 
májové dny a doufáme, že jste všichni ve 
zdraví přežili pálení čarodějnic. 

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

Úvodní slovo
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Fotoreportáž
Velikonoční jarmark 

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

AKCE „UKLIĎME ČESKO“ SKONČILA… 

…že se tato dobrovolná celostátní akce připravuje, a že město akci podpoří zorganizováním vlastního úklidu, byli občané informo-
vání v minulých číslech Obzoru. Nyní pouze krátká zpráva o jejím průběhu. Akce proběhla dne 8. dubna. Zúčastnilo se jí několik 
zájmových skupin, a to Junák, Otaváci, Hasiči – děti, SDH Boubín, celkem cca 60 dobrovolníků. Občané části města Babín připravují 
úklid na jiný termín. Žádní jiní dobrovolníci z řad jednotlivců se k akci nepřipojili. A co se podařilo uklidit? Mladí skauti Junák ukli-
dili Panskou zahradu, Otaváci se postarali o cestu k Oboře a o okolí samotné Obory, malí hasiči uklidili tržiště a okolí. SDH Boubín 
uklidili příkopy u místních komunikací ve směru na Babín, u škrobárenských rybníků a průleh.
Všem zúčastněným děkujeme za projevený zájem a odvedenou práci.

 
Ing. Anna Vachušková, odbor životního prostředí
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Fotogalerie z náměstí.

Betonový květ?  

Ne, ohraničení prostoru pro zeleň v klidové zóně před kostelem. Tady bude 

skupina stromů a odpočinkový altán. 

Už se to rýsuje! 

Detail opěrné zdi Farské zahrady. Základ zde tvoří betonové tvárnice, které jsou 

z pohledové strany přizděny kamenem. Nahoře je usazena kamenná deska. 

Jak to vidí ptáci.  

Výstavba opěrné zdi Farské zahrady, která tvoří samostatný klidový prostor a je výškově a pohledově, keřovým porostem, oddělena od prostoru před kostelem.



4 Horažďovický obzor / duben 2017

VÝZVA
NEJLEPŠÍ KUCHAŘ SLAVNOSTÍ KAŠE 2017 (24. 6. 2017)

Hledáme týmy do soutěže o nejlepšího kuchaře.
Vařit budete na místě svoji nejoblíbenější kaši.

Poskytneme vám dřevěný stánek a přípojku el. energie.
Proplatíme suroviny, obdržíte finanční odměnu a ceny dle pořadí v soutěži.

Přihlaste se prosím do 26. května na chalupna@muhorazdovice.cz.
Bližší info na chalupna@muhorazdovice.cz, tel.: 371 430 557.

Horažďovická výročí – 2017
Rodáci a osobnosti

Brejcha Josef – matematik – (1907–1979) 
– v letech 1935–1936 učil na měšťanské 
škole v Horažďovicích, mezi lety 1950–1973 
vyučoval na Vysokém učení technickém 
v Brně, specializoval se na problematiku 
diferenciální geometrie.
Cvach Jaroslav – konstruktér motocyklů 
– (1903–1987) – angažoval se v místním 
skautském hnutí, stál u založení fotbalo-
vého a tenisového klubu, spolupracoval 
s loutkoherci, zkonstruoval motocykl 
značky JAC.
Guldener z Lobez Bernard – libretista, 
básník a prozaik – (1836–1877) – horažďo-
vický rodák, právník, autor libreta k opeře 
Antonína Dvořáka „Král a uhlíř.“
Habsburský Rudolf – český král, vévoda 
rakouský, markrabě moravský – (asi 1281–
1307) – českou korunu přijal 16. října 1306, 
zemřel na počátku července roku 1307 při 
obléhání Horažďovic.
Hollar z Práchně Václav – gra6k a rytec 
– (1607–1677) – pražský rodák, člen 
rodiny pocházející z Horažďovic, působil 
v Německu a Anglii.
Kaska František – chemik, lékárník, 

cestovatel – (1834–1907) – horažďovický 
rodák, osobní lékárník mexického císaře 
Maxmiliána Habsburského, své bohaté 
sbírky odkázal muzeím v Praze a Vídni.
Kinský Ferdinand Carl – šlechtic – (1907–
1969) – šlechtic, vídeňský rodák, majitel 
horažďovického zámku, nechal restaurovat 
fresky ve velkém zámeckém sále.
Kozák Sofronius Jan – lékař, 6lo-
zof – (1607–1685) – horažďovický rodák, 
z náboženských důvodů po roce 1620 
opustil Čechy, působil v Brémách, kore-
spondoval s Janem Amosem Komenským.
Mayer Matěj – propagátor hasičské myš-
lenky – (1848–1917) – rodák ze Zářečí 
u Horažďovic, 22. června 1878 založil 
hasičský sbor v Horažďovicích, v letech 
1900–1917 starosta Zemské ústřední hasič-
ské jednoty Království českého, vydával 
časopis „Hasičské rozhledy“.
Moravec Alois – malíř – (1899–1987) – část 
svého dětství prožil na Horažďovicku, 
významný krajinář a ilustrátor inspirovaný 
venkovskou krajinou Pošumaví a života 
obyčejných lidí v ní.
Pavel Lubomír – pedolog – (1927–1989) 

– 90 let od narození, rodák ze Zářečí 
u Horažďovic, ve své odborné činnosti se 
věnoval chemické skladbě půdy, spolupra-
coval s organizací UNESCO.
Schneider Gabriel – římskokatolický 
duchovní – (1812–1867) – zaklada-
tel Kongregace školských sester de Notre 
Dame, pro potřeby Kongregace zakoupil 
roku 1853 budovy horažďovického kláštera.
Stehlík Ladislav – literát – (1908–1987) 
– jako pedagog působil na Horažďovicku, 
autor trilogie „Země zamyšlená“. V trilo-
gii autor popisuje speci6ka, přírodní krásy 
a obyvatele Šumavy a Pošumaví.
Štorch Richard – cestovatel – (1877–1927) 
– horažďovický rodák, vykonal řadu cest do 
oblasti tropické Afriky.
Vaněček František – římskokatolický 
duchovní – (1859–1937) – horažďo-
vický rodák, v letech 1936 a 1937 probošt 
Vyšehradské kolegiátní kapituly v Praze, 
podporoval sociální programy pro mládež.
Zelenka Matěj Jakub – poustevník – 
(1627–1719) – poustevničil jedenáct let na 
Loretě v Horažďovicích.

STØEDA  17.05.2017  OD 18:00 HOD

Historické události

1307 – obléhání Horažďovic vojskem čes-
kého krále Rudolfa Habsburského – 710 let
1477–1478 – obléhání Horažďovic králov-
ským vojskem Vladislava Jagellonského 
– 540 let
1627 – požár horního předměstí – 390 let
1667 – nákladem obce přestavěna kaple sva-
tých Jáchyma a Anny – 350 let
1927 – rada starších CČH zakoupila objekt 
pro přestavbu na sborový dům – 90 let
1927 – položen základní kámen ke stavbě 
Útulku Kongregace – 90 let
1927 – neveřejné otevření nové radnice 
– 90 let
1927 – 25. července silný otřes země – 90 let
1957 – založení základní organizace 
Českého zahrádkářského svazu – 60 let
1967 – otevřena mateřská škola v ulici Jiřího 
z Poděbrad – 50 let
1987 – rekonstrukce Červené brány – 30 let
1987 – počátek výstavby nového silničního 
mostu přes řeku Otavu – 30 let
1987 – výstavba nového železničního mostu 
přes řeku Otavu – 30 let
1987 – otevření nového městského hřbitova 
– 30 let
2007 – dokončení rekonstrukce starého sil-
ničního mostu z roku 1909 – 10 let

 
Mgr. Roman Vaněk
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Rada města Horažďovice  
27. 3. 2017

– schvaluje smlouvu o dílo se společností 
STAFIS – KT s. r. o., Pačejov-nádraží 74 na 
realizaci díla „Pivovar Horažďovice – oprava 
fasády“ za nabídkovou cenu 1 510 131 Kč 
vč. DPH 
– schvaluje smlouvu o dílo se společností 
STAFIS – KT s. r. o., Pačejov – nádraží 74 
na realizaci díla „ZŠ Blatenská – rekon-
strukce WC“ za nabídkovou cenu 1 599 192 
Kč vč. DPH
– rozhodla o přijetí nabídky MgA. Ing. arch. 
Jiřího Bízy, Na Usedlosti 387/21, Praha 4 na 
zhotovení projektové dokumentace stavby 
„Revitalizace parkánu, zámek Horažďovice“ 
včetně výkonu inženýrské činnosti ve výši 
155 000 Kč 
– schvaluje hlavní inventarizační komisi 
pro kalendářní rok 2017 ve složení předseda 
Dana Havránková, členové Ing. Hana Kalná, 
Alena Čáňová a 16 dílčích inventarizačních 
komisí pro kalendářní rok 2017 a pověřuje 
starostu města jejich jmenováním 
– schvaluje dotaci Danielovi Motlíkovi, 
T. G. Masaryka 23, Sušice, IČO 04974221 na 
provoz pojízdné prodejny v měsících únor–
duben 2017 ve výši 7 500 Kč
– schvaluje poskytnutí dotace 
RNDr. Ladislavu Havlovi, Strakonice, 

IČO: 10315926 na provozování služeb 
Regionálního inf.centra Prácheňska v roce 
2017 ve výši 15 000 Kč 
– schvaluje kupní smlouvu se společností 
Wotan Forest, a.s., Rudolfovská 202/88, 
České Budějovice 4 na dodávku stromů 
a ochranných kůlů pro jarní náhradní 
výsadbu 2017 v ceně 53 882 Kč včetně DPH 
– schvaluje pronájem nebytových pro-
stor o výměře 1 190 m2 v čp. 17, ulice 
Strakonická, Horažďovice (kulturní 
dům) Janovi Adamcovi, Hartmanice 5, 
Sušice, IČO 72259922, DIČ CZ8107070048 
s platností od 1. 7. 2017 dobu neurčitou 
s šestiměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 
ve výši 14 520 Kč vč. DPH 
– schvaluje smlouvu o dílo se společností 
NEGEBU s. r. o., K Návsi 6/183, Plzeň, IČO: 
64360733 na realizaci restaurování režného 
zdiva na fasádě pivovaru za nabídkovou 
cenu 356.296,60 Kč vč. DPH
– přijímá nabídku společnosti ŠAFINVEST, 
s. r. o., Kollárova 511/1, Písek, IČO: 
28078756 na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s názvem 
„Rekonstrukce kotelen – ZŠ Blatenská, DPS 
1061“ za nabídkovou cenu 3 827 485 Kč 
vč. DPH 

Z radnice 
Rada města Horažďovice  
10. 4. 2017

– schvaluje návrh dopravního řešení stavby 
„Rekonstrukce Peškovy ulice“
– bere na vědomí Plán péče o přírodní 
památku Svaté Pole a její ochranné pásmo 
s dobou platnosti od 1. 1. 2017 do 31. 12. 2026
– schvaluje poskytnutí dotace ve výši 
3 000 Kč na provoz Střediska výchovné 
péče, Domažlice – víkendové a zážit-
kové akce pro klienty ze sociálně slabých 
a znevýhodněných rodin pořádané v roce 
2017 a schvaluje příslušnou veřejnoprávní 
smlouvu o poskytnutí dotace 
– schvaluje poskytnutí dotace ve výši 
2 500 Kč na provoz sociální služby rané 
péče Diakonie ČCE – středisko Praha 
v roce 2017 a schvaluje příslušnou veřej-
noprávní smlouvu 

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

Zájemcům o zvláštní užívání 
veřejného prostranství:

Dle Obecně závazné vyhlášky č. 6/2010 
o místních poplatcích (dále jen vyhláška) 
jsou veřejným prostranstvím všechna 
náměstí, silnice, ulice, městské komu-
nikace, chodníky, tržiště, veřejná zeleň, 
parky, průchody a další prostory přístupné 
každému bez omezení, tedy sloužící obec-
nému užívání, a to bez ohledu na vlastnictví 
k tomuto prostoru.
Zvláštním užíváním veřejného prostranství 
se podle uvedené vyhlášky rozumí prová-
dění výkopových prací, umístění dočasných 
staveb a zařízení sloužících pro poskytování 
prodeje a služeb, pro umístění stavebních 
nebo reklamních zařízení, zařízení cirkusů, 
lunaparků a jiných obdobných atrakcí, 
umístění skládek, vyhrazení trvalého 
parkovacího místa a užívání tohoto pro-
stranství pro kulturní, sportovní a reklamní 
akce nebo potřeby tvorby 6lmových a tele-
vizních děl.
Každé zvláštní užívání veřejného pro-
stranství musí být nejméně 15 dní před 
jeho započetím řádně ohlášeno na MěÚ 
– 6nančním odboru.
Další informace a odpovědi na dotazy 
budou poskytnuty na tel. 371 430 552, 
e-mail: havrankova@muhorazdovice.cz.

 
Havránková Dana, finanční odbor

SMS InfoKanál 

Město Horažďovice nabízí od poloviny 
roku 2015 jednoduchý a pohodlný způsob 
získávání důležitých informací o dění 
ve městě a ve snaze zajistit dostatečnou 
informovanost občanů provozuje SMS 
InfoKanál města, který umožňuje občanům 
Horažďovic registrovat se k odběru důle-
žitých informací na zaregistrovaná čísla 
mobilních telefonů.
Občané se mohou registrovat online anebo 
formou SMS, viz webové stránky Městského 
úřadu Horažďovice.
Registraci je také možno provést písemně 
vyplněním formuláře na podatelně 
Městského úřadu Horažďovice.
SMS je oblíbeným komunikačním nástro-
jem, jelikož umožňuje rychlou a efektivní 
komunikaci, a to nejen díky tomu, že 
zastihne občana kdekoliv na mobilním tele-
fonu, ale v dnešní době, kdy jsou občané 
často zahlceni informacemi, které se stávají 
nepřehlednými, je důležité mít takový kanál 
informací, na který se mohou za každých 

okolností spolehnout – a tím jsou jistě SMS. 
Komunikace SMS se využívá či je možno 
využívat ve velmi širokém záběru – od 
komunikace s občany v běžném i krizovém 
režimu, přes interní komunikaci, důležitá 
je také například individuálně zaměřená 
komunikace.
Služba SMS InfoKanál je nejvíce používa-
nou službou svého druhu na českém trhu. 
V Plzeňském kraji využívá SMS komuni-
kaci s občany polovina obcí s rozšířenou 
působností a počet obcí České republiky 
využívajících SMS InfoKanál se přehoupnul 
přes hranici 800.
Do budoucnosti pracoviště bezpečnosti, 
OUI a krizového řízení se připravuje 
Twitter účet pro použití v oblasti krizového 
řízení v případě mimořádné události, nou-
zové situace či krizového stavu.

 
Bezpečnost, OUI a krizové řízení
Městský úřad Horažďovice
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Odpadové hospodářství – drobné elektrospotřebiče 

Analýzy úrovně třídění komunálního 
odpadu ukazují na řadu stále přetrváva-
jících problémů, které s tříděním nejen 
komunálního odpadu souvisí. Mnohé neú-
spěchy a nezdary jsou často výsledkem 
složitých právních předpisů a nedostatečné 
osvěty.
Problematickou komoditou jsou v tomto 
ohledu vysloužilé elektrospotřebiče. 
Vzhledem k tomu, že v kontejnerech na 
separovaný odpad, hlavně v kontejnerech 
na plast, ale bohužel i v popelnicích končí 
ne zrovna zanedbatelné množství drobných 
elektrických a elektronických spotřebičů, 
dovolím si v tomto příspěvku uvést pár uži-
tečných informací (snad aspoň pro někoho) 
o správném nakládání s touto speci6ckou 
komoditou odpadů.
Speci6ckou komoditou proto, že se jedná 
o výrobky, na které se ze zákona vztahuje 
povinnost zpětného odběru. Obecně platí, 
že jakýkoliv jiný výrobek běžné komu-
nální spotřeby (např. oblečení, nábytek, 
…) se stává v okamžiku, kdy se ho vlast-
ník rozhodne zbavit, odpadem, tudíž se 
s ním nakládá jako s odpadem. Vlastník 
má povinnost dát ho do systému nakládání 
s komunálním odpadem obce (v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou). 
V okamžiku, kdy elektrospotřebič přestane 
plnit z jakéhokoliv důvodu svou funkci (je 
neopravitelný, koupili jsme si nový, moder-
nější) nakládáme s ním jako s výrobkem 
s ukončenou životností. Vlastník takového 

výrobku má ze zákona povinnost předat 
ho na místo zpětného odběru. Předání 
na místo zpětného odběru je bezplatné. 
Místem zpětného odběru jsou obvykle 
prodejny, kde elektrospotřebiče běžně 
nakupujeme a dále místa, která jsou jako 
místo zpětného odběru elektrozařízení 
přímo označena. Síť míst zpětného odběru 
mají ze zákona povinnost vytvořit povinné 
osoby, kterými jsou výrobci, popřípadě 
dovozci elektrospotřebičů.
Vlastníkovi takového výrobku před předá-
ním na místo zpětného odběru nepřísluší 
provádět jakoukoliv demontáž nebo jinou 
manipulaci s ním. Z míst zpětného odběru 
jsou vysloužilé elektrospotřebiče předány 
do zařízení na zpracování elektroodpadu 
a právě v okamžiku předání se výrobek 
s ukončenou životností stává odpadem.
Občané Horažďovic mají nyní povinnost 
(pokud neodevzdají vysloužilý elektro-
spotřebič v prodejnách) předat vysloužilé 
elektro do sběrného dvora, protože sběrný 
dvůr je místem zpětného odběru.
Elektrospotřebiče velkých rozměrů (jako 
jsou televizory, ledničky, pračky apod.) 
zásadní problém nezpůsobují. Je to zejména 
z důvodu, že jejich umístění do popelnic, 
popřípadě jiných kontejnerů na tříděný 
odpad není možný, protože se tam prostě 
nevejdou. Vlastník tedy s těmito předměty 
(z jeho pohledu s objemným odpadem) 
musí do sběrného dvora. Tam, se díky 
tomu, že sběrný dvůr je místem zpětného 

odběru, dostávají na správně místo. U drob-
ného elektra (varné konvice, žehličky, 
mixery, kuchyňské roboty, kalkulačky, elek-
tronické hračky, tablety, notebooky, atd.) 
je to jiné. Nastávají dvě situace. Vlastník 
výrobku ve snaze zachovat se správně, elek-
trospotřebič (např. kalkulačku nebo varnou 
konvici) vhodí do kontejneru na plast, pro-
tože z jeho pohledu je hlavním výrobním 
materiálem plast, a žehličku například 
odstraní společné s jinými kovy. Anebo si 
s dalším osudem těchto předmětů nedělá 
hlavu, a prostě je vyhazuje do popelnice, 
s tím, že nebude běhat s každým kouskem 
do sběrného dvora, za předpokladu, že ví 
kde sběrný dvůr a k čemu slouží.
Z důvodu, motivovat občany k důsledněj-
šímu třídění vysloužilých nepotřebných 
elektrospotřebičů, ve spolupráci s jedním 
z kolektivních systémů, který má síť míst 
zpětného odběru elektrozařízení ve správě, 
město umístí na 5 stanovištích speciální 
kontejnery na odkládání drobného vyslou-
žilého elektra.
Kontejnery budou kovové, výrazně červené 
barvy, a na stanovištích by se měly objevit 
v průběhu měsíců května – června 2017. Je 
to alternativa ke sběrnému dvoru a dou-
fáme, že je budou občané hojně využívat.

 
Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

Požární poplach a evakuace budovy městského úřadu

Ve čtvrtek 30. března 2017, po 10. hodině, 
byl v budově Městského úřadu Horažďovice 
vyhlášen cvičný požární poplach, který se 
týkal všech zaměstnanců a návštěvníků 
úřadu. Cílem bylo praktické prověření 
účinnosti požárního a evakuačního popla-
chu. Celá evakuace úřadu a likvidace 
cvičného požáru trvala cca 1 hodinu.
Všichni zaměstnanci městského úřadu jsou 
pravidelně proškolováni a v rámci tohoto 
školení byli také seznámeni s „invakuací“. 
Což je tak de facto evakuace naruby, kdy 
nehrozí například požár a je nutno opustit 
budovu, ale nebezpečí jiného charakteru je 
uvnitř budovy úřadu nebo naopak v jejím 
okolí, například psychicky nemocní jedinci 
ohrožující životy a zdraví občanů v úřední 
budově… a v rámci bezpečnostních opat-
ření je žádoucí se ukrýt uvnitř.
Hasiči HZS Plzeňského kraje, Požární 
stanice Horažďovice se podíleli společně 
s příslušníky Jednotky dobrovolných hasičů 
Horažďovice (JPO III SDH) na záchran-
ných pracích uvnitř budovy a společně 
provedli cvičné nasazení techniky ke 

zdolání požáru mimo jiné s procvičením 
vyvádění osob ze zakouřeného prostoru 
za pomoci dýchací techniky. JPO III SDH 
Horažďovice prováděla evakuaci osoby za 
pomoci žebříku z nejvyššího patra budovy 
úřadu. Městská policie měla na starosti 
praktické vyhlášení evakuace a pořádkové 
zajištění evakuace. Zaměstnanec bezpeč-
nosti a krizového řízení městského úřadu 

organizoval naplánování celé akce, provedl 
přednášky a následně spolupracoval s hasiči 
při evidenci a záchraně osob a monitoroval 
průběh celé evakuace.

 
Bezpečnost a krizové řízení
Městský úřad Horažďovice
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Kultura

Krajina jako ementál 

aneb cyklotoulky s Alešem Červeným 
hornickou krajinou jihozápadních Čech
Druhá jarní vyjížďka nám představí 
Sněžné jámy, tajemné doklady těžby zlata 
na vrchu Křemelná u Hartmanic.
V sobotu 20. května 2017 sraz v 9.00 
u nádraží v Horažďovicích. V 9.16 odjíždí 
vlak do Sušice, kterým někteří z nás poje-
dou. Zbytek se poveze dodávkou s károu, 
na které přepravíme kola. Vyrážet 
budeme z Dobré Vody směrem k rozcest-
níku u Malého Babylonu. Poblíž vrcholku 
Křemelné si prohlédneme sněžné jámy 
a seznámíme se s technologií i histo-
rií zdejšího dolování zlata. Sjedeme ke 
Stodůlkám, kde se skrývá nejzajíma-
vější důlní dílo nazývané Eiskeller. Pak 
vyšlápneme zpět k Babylónu, odbočíme 
na Malý Radkov, Velký Radkov, Radešov. 

Odtud to střihneme po silnici do Annína, 
dále na Rajsko, Nové Městečko a Dlouhou 
Ves. Zde se napojíme na Otavskou cyklo-
stezku, po které se přes Sušici vracíme do 
Horažďovic. Na oběd si zajdeme někde po 
cestě, možností je dost. 
Trasa by měla mít kolem 40 km. Povrch 
bude většinou rozbitý asfalt nebo polní/ 
lesní cesta. Vhodné je horské nebo 
trekové kolo. Návrat v odpoledních 
hodinách.
Za stav kola, bezpečnostní prvky a cho-
vání v silničním provozu si každý 
„účastník zájezdu“ zodpovídá sám. 
Zájemci o návštěvu podzemí musí mít 
přilbu (stačí cyklo) a baterku čelovku.

 
Aleš Červený

Městské muzeum Horažďovice 

Ševčíkovy hudební večery
Houslový koncert vítězů soutěže Pražského jara 

hotel Prácheň, pátek 12. 5. 2017 
v 19.00 hodin
Při druhém letošním koncertu 
Ševčíkových hudebních večerů si při-
pomeneme 165. výročí narození 
profesora Otakara Ševčíka, slavného 
horažďovického rodáka, tvůrce světově 
uznávané houslové školy. Koncertovat 
přijedou vynikající umělci: houslista 
Roman Patočka –vítěz a laureát sou-
těže Pražského jara a klavírista Martin 
Kasík – vítěz klavírního oddílu pres-
tižní soutěže Young Concert Artists 
New York a vítěz soutěže Pražského jara. 
Kromě překrásných skladeb L. Janáčka, 
F. Chopina a C. Francka v mistrovské 
interpretaci uslyšíme i vzácně uváděnou 
virtuózní Paganiniádu pro sólové housle 
Nathana Milsteina. 
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.

MUZEJNÍ NOC
V sobotu 27. května zve městské 

muzeum statečné návštěvníky 
do zšeřelých prostor zámku.

Čekají na vás netradiční prohlídky 
v kreativním provedení 

divadelního spolku TYJÁTR.
V podzámčí oživnou tradiční řemesla 

z Pošumaví.
První prohlídka se uskuteční ve 20.00 
a další budou následovat vždy v celou 

hodinu až do 23.00. 
Vstupné zdarma

Těšit se můžete i na drobné 
občerstvení, které zajistí kavárna 

Černý kafe.

 
za spolek Hudba bez hranic, z. s. Ing. Jitka Kutišová
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Barevné jaro v knihovně

Děti z obou místních MŠ si při návštěvě 
knihovny zopakovaly, jak zacházet s knihou, 
ukázaly, že dobře znají pohádkové posta-
vičky, a za odměnu si poslechly jarní 
pohádky. 
Jednou z úspěšných akcí, které už tra-
dičně pořádá městská knihovna v „Březnu 
– měsíci čtenářů“, je čtení před spaním 
pro děti z MŠ. Pohádkové babičky (naše 
dobrovolnice) četly celý týden dětem v míst-
ních MŠ, letos z knihy Daniely Fischerové 
Duhové pohádky. Celý cyklus čtení vyvr-
cholil 18. dubna divadelním představením 
Duhové pohádky v podání Divadelní agen-
tury Kamila Kouly. Děkujeme tímto našim 
dobrovolnicím (Marii Čechové, Miroslavě 
Jarolímové, Mgr. Stanislavě Jelínkové, Ing. 
Pavle Králové, PeadDr. Evě Lišákové, Ivance 
Petrusové, Boženě Salákové, MVDr. Marcele 
Sekáčové, Marii Šťastné, Haně Trčkové 
a Marii Zajícové) za ochotu a kolektivu učite-
lek MŠ za vstřícnost při organizaci celé akce.

Městská knihovna Horažďovice 

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

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

  15. 5. - 19. 5. 2017
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Knihy, které již dosloužily, nemusí být 
nutně odvezené do sběru, dají se totiž využít 
k výrobě krásných a netradičních dekorač-
ních předmětů. Právě to předvedla Mgr. 
Ivana Sieberová na svém workshopu nazva-
ném Kouzlení s papírem aneb Druhá šance 
pro knihu.

Povíš mi to? Podle stejnojmenné knížky dostala název beseda se spisovatelkou, speciální 
pedagožkou a logopedkou Ester Starou. Děti z druhých tříd ZŠ tvořily korálkové věty, dopl-
ňovaly rýmy, prozradily na sebe, co jim chutná a nechutná i čím by chtěly být. Poslechly si 
ukázku z knihy „A pak se to stalo“ a prostor zbyl i na všetečné dotazy.

V rámci Národního týdne trénování paměti proběhly přednášky na téma „Proč trénovat 
paměť a jak na to?“ v knihovně v Horažďovicích a Veřechově.
Všechny akce proběhly za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektů Děti a čtení 
a SENIORŮM DOKOŘÁN 2017.

 
Kolektiv MěK Horažďovice

Foto: Petra Tomešová
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Křesťanská mateřská škola Horažďovice
Střípky od nás, tentokráte – ze školní zahrady 
Zajímá Vás, jak pokračuje PROJEKT 
PROMĚNY ZAHRADY, kterou podporuje 
Nadace Proměny Karla Komárka, a na 
který jsme získali dotaci? Snad bychom 
mohli použít část písničky z pořadu 
Možná přijde i kouzelník – „Tak my už 
jdeme do 6nále…“. Na škole proběhly, 
probíhají a budou „6nišovat“ akce, spo-
jené s prezentací a přípravou plánovaného 
projektu, např. Zamykání a Odemykání 
zahrady, Zimní olympijské (za)hrátky, 
Masopustní rej pro rodiče a děti, Setkání 
se seniory, Tvořivé dílny pro děti „Poznej 
svou zahradu.“ Zde se všichni přítomní 
měli a mají možnost s projektem sezná-
mit blíže a klást otázky, na které se jim 
dostalo a dostává nebo dostane odpo-
vědí nejenom prostřednictvím školního 
týmu, ale také za pomoci architekta 
Mgr. V. Ledviny, akademického malíře 
L. Kováře a zástupců Nadace Proměny 
Karla Komárka – projektových manažerů 
J. Říhové a R. Janouška. Škola uspořádala 
také dobrovolné sbírky v rámci Vánočního 
bene6čního koncertu a Tvořivých advent-
ních a velikonočních dílniček. Rodiče 
přispěli nemalou 6nanční částkou z pro-
dejního dětského jarního bazárku. Chtěli 
bychom touto cestou všem za 6nanční pří-
spěvky velice poděkovat. 

Nyní nás čeká obhajoba celého vypracova-
ného projektu v Praze, včetně prezentace 
dosavadních aktivit, kde se rozhodne, 
zda zbývající částku skutečně obdržíme. 
Doufáme, že nám to vyjde a my budeme 
moci dětem splnit sen o „Tajuplném ost-
rově,“ plném dobrodružství, poznávání, 
objevů a krás, her a setkávání napříč věko-
vým spektrem.
Rádi bychom Vás již nyní pozvali na 
jednu z posledních podpůrných akcí. Tou 
bude divadlo Víti Marčíka s pohádkovým 
představením Princ Bajaja. Akce je naplá-
nována na 6. června 2017 od 15.30 hod. na 

nádvoří horažďovického zámku. Široká 
veřejnost se zde bude mít možnost sezná-
mit s naším projektem proměny školní 
zahrady prostřednictvím obrazové pre-
zentace. Zaměstnanci duhové školičky zde 
budou připraveni poskytnout potřebné 
informace, včetně malého cateringu. 
Přijďte načerpat nové informace a také se 
pobavit. Vaší návštěvou podpoříte zají-
mavý a podnětný projekt věnovaný dětem.

 
Bc. Jaroslava Panušková  
a Mgr. Alena Průchová

Školy

Mateřská škola Na Paloučku Horažďovice
Jarní dění a změny Na Paloučku 
S příchodem jara měly děti z MŠ Na 
Paloučku možnost účastnit se mnoha 
aktivit, které doplňují běžný vzdělávací 
program realizovaný v naší mateřince. 
Kromě pestré nabídky divadel, vystou-
pení klauna a kouzlení začali začátkem 
března předškoláci navštěvovat pravi-
delně Aquapark Horažďovice, kde se 
pod vedením instruktorů Soukromé pla-
vecké školy Horažďovice paní Bláhové 
učí základům plavání. Díky spolupráci 
s Knihovnou Horažďovice zpříjemňo-
valy dětem chvilky před spaním babičky, 
které jim četly z knihy Duhové čtení. 
Předškoláci navštívili také Techmanii 
v Plzni, kde měli možnost prohlédnout 
si expoziční prostory Science centra, 
vyzkoušet si mnohé z připravených aktivit 
výukového programu Malý vědec, pozo-
rovat pokusy a v neposlední řadě navštívit 
planetárium. Na všech třídách proběhly 

jarní tvořivé dílny (aktivita pořádaná 
pedagogy pro rodiče a děti), které měly 
velký úspěch u rodičovské veřejnosti. Pro 
mladší děti plánujeme návštěvu Střediska 
environmentální výchovy v Kašperských 
Horách. Již nyní mohou rodiče přihlá-
sit své děti k preventivnímu vyšetření 

zraku pořádané společností Prima 
Vizus v rámci projektu „Koukají na nás 
správně?“. 
Viditelnou změnou prošly venkovní pro-
story MŠ, kdy se podařilo ve spolupráci 
se zřizovatelem zajistit oplocení školní 
zahrady a zvýšit tak bezpečnost našich 
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Noc s Andersenem 

Tato akce se pořádá po celém světě na 
závěr Měsíce čtenářů a knih a na počest 
narození pohádkáře H. Ch. Andersena. 
I v Horažďovicích jsme měli Noc 
s Andersenem, tedy spíše večer. Ale i tak to 
byla veliká legrace, obzvlášť když jsme měli 
téma Čtyřlístek. 
Do knihovny přišli dva hosté Hanka a Gapa 
z o. s. GOADA z Plzně. Rozdělili jsme se 
do čtyř týmů, každý z hrdinů Čtyřlístku 
měl jeden tým. Pak jsme se rozběhli do 
černé noci hledat části komiksu z příběhu 
Čtyřlístku. Gapa přinesl zamčený kufřík 
a právě komiks, který jsme hledali, před-
stavoval kód k otevření kufříku. Potom 
jsme v knihovně složili jeden veliký příběh 
Čtyřlístku. Z druhé strany rozkousko-
vaného příběhu byla písmena. Kód se 
skládal z pěti písmen, ale písmena byla jen 
čtyři. Konec komiksu chyběl a jednotlivá 
družstva si měla tipnout, jak to dopadlo. 

Nakonec nám Gapa konec příběhu ukázal 
a my jsme měli odhadnout, jaké písmenko 
je z druhé strany. Uhodli jsme, že je to pís-
menko Y. Dohromady tvořilo kód slovo 
STORY, to znamená příběh, a mohli jsme 
tak otevřít tajemný kufřík. V kufříku byl 
dort se čtyřlístkem, který jsme si rozdělili. 
Už byla skoro půlnoc, když jsme ho jedli 
a začali si pro nás přicházet rodiče. 
Každý z nás dostal pamětní list a taštičku 
plnou překrásných věcí, jako pohlednice, 
pexeso, re�exní smajlík, boxík na svačinu 
a další drobnosti. 
Za překrásný večer děkujeme Hance 
a Gapovi, že k nám přijeli a pomohli rozluš-
tit záhadu a moc děkujeme knihovnicím, 
které to pro nás celé připravily.

 
Eliška Nádeníková
6. tř. ZŠ Komenského ul.

SOLASIDO

Na konci měsíce března proběhla v kul-
turním domě soutěž SOLASIDO. 
Vítěznému klání předcházel kon-
kurz a natáčení ve školních prostorách. 
Přihlásilo se přes 80 dětí, z nichž vzešlo 
28 účinkujících. Vyhodnocení pro-
běhlo ve třech kategoriích, po devíti 
soutěžících. 
Vítěze nebylo pro odbornou porotu 
lehké vybrat. Těžko hodnotit nejlep-
šího zpěváka, když je tolik odvážlivců 
a opravdových talentů. Některá vystou-
pení pobavila, roztleskala, jiná vyloudila 
slzu v oku. Kdo se stal divákem soutěže, 
určitě si našel svého vítěze. 
V první kategorii se umístili v pořadí 
od prvního místa Justin Godla, Viktor 
Návrat a Tereza Šípková. Stupně vítězů 
ve druhé kategorii obsadili Natálie 
Talianová, Jindřiška Kadaňová, Anna 
Listopadová. Zpěváci třetí kate-
gorie se podělili o místa v pořadí 
– Eliška Mídová, David Juřena, Denisa 
Roubalová. Vítězové byli po zásluze 
odměněni a zúčastněným patří velká 
poklona.
Přenos z hlavního vystoupení je možné 
sledovat na internetových stránkách 
ŠUMAVANET a FILMPRO. 

 
Renata Macounová

ZŠ BlatenskáZŠ Komenského

dětí. Rodiče jistě uvítají také nově zbudo-
vaný přístupový chodník při vstupu do 
MŠ od supermarketu Albert. Velmi děku-
jeme za podporu zřizovatele, bez které 
by nebylo možné tyto změny uskuteč-
nit. Poděkování patří také technickým 
službám za jejich vstřícnost a ochotu ke 
spolupráci. 
V polovině dubna jsme v MŠ přivítali 
širokou veřejnost na dni otevřených dveří. 
Kromě prohlídky všech prostor mateř-
ské školy v druhém pavilonu byla pro 

návštěvníky připravena výstava dětských 
prací, prezentace fotogra6í, vystoupení 
pěveckého sboru, pro děti pak hry, tvo-
ření i malé dárky a pro všechny drobné 
pohoštění. Na nové děti a jejich rodiče se 
budeme těšit v krátké době ještě jednou, 
a sice 3. 5. 2017 u zápisu do naší MŠ Na 
Paloučku.

 
Z MŠ Na Paloučku 
Bc. Jitka Černá
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Základní umělecká škola 
V minulém čísle jsem vás informo-
val o úspěších našich žáků v soutěžích 
vyhlášených MŠMT. Dnes bych rád 
v podobném duchu začal. Proběhla 
další krajská kola hudebního oboru. Náš 
dechový soubor získal 3. místo a velkou 
pochvalu od mnoha přihlížejících, včetně 
poroty. Vendula Šímová (hra na kytaru) 
získala 2. místo a Lenka Šímová (hra na 
violu) získala 1. místo s doporučením, 
které se změnilo v postup do ústřed-
ního kola. Takový úspěch má náš žák po 
téměř třech desítkách let. Všem úspěš-
ným žákům a jejich pedagogům děkuji za 
skvělou reprezentaci školy a Lence Šímové 
přejeme krásný zážitek z účasti v ústřed-
ním kole, které se bude konat 11. května 
v Liberci. Držíme palce.
Vybrané skupiny žáků LDO se zúčastnily 
přehlídky Pimprlení v Plzni. Absolventi 
získali doporučení do širšího výběru na 
Loutkářskou Chrudim. Ostatní skupiny 
získaly dílčí ocenění. 
A co nás čeká v následujících týdnech? Je 
toho opravdu hodně. 4. května se předsta-
víme na tradičním jarním dvojkoncertě 
v DPS (ve 14.30 hodin v Mayerově ulici 
a v 16.00 hodin v Palackého ulici). 
10. května se od 16 hodin uskuteční 

druhý absolventský koncert v muzeu 
a vernisáž absolventské výstavy spo-
jená s absolventským vystoupením žáků 
LDO (divadelní sál muzea). 18. května se 
v kulturním domě představí žáci LDO. 
Od 16.00 hodin uvidíme v akci všechny 
skupiny našeho literárně-dramatického 
oboru. V DPS v Palackého ulici se 24. 
května uskuteční vernisáž výstavy všech 
žáků výtvarného oboru (16.00 hodin). 
Hlavní naší akcí pak bude ZUŠ OPEN, 
která se koná v úterý 30. května. Akce je 
pořádána pod záštitou Nadačního fondu 
Magdalény Kožené a Asociace ZUŠ. 
Hlavní program začne v 16.00 hodin 
v parkánu. Těšit se můžete na vystoupení 
žáků hudebního oboru, literárně-drama-
tického oboru a na dílny žáků výtvarného 
oboru. Pro děti budou připraveny sou-
těžní atrakce (blíží se přece Den dětí), 
pro všechny návštěvníky bude připra-
veno občerstvení. V průběhu akce zahraje 
Otavanka, v jejímž středu je několik 
bývalých žáků naší školy. Určitě se máme 
na co těšit. 
Jako každý rok v tuto dobu, tak i letos při-
pravujeme akce pro žáky MŠ a nižších 
ročníků ZŠ. To jsou naši potencionální 
žáci. Chceme jim představit naši práci 

a přilákat je do naší školy na talentové 
zkoušky, které se budou konat ve čtvrtek 8. 
června (13.00–15.00 hodin výtvarný obor 
a 15.00–17.00 hodin hudební a literárně-
-dramatický obor). Uchazečům o studium 
výtvarného oboru doporučujeme přinést 
nějaké domácí práce a hlavně pracovní 
oděv. A jak se k talentovým zkouškám při-
hlásíte? Na webu www.izus.cz kliknete na 
odkaz Přihláška, kde vyberete naši školu 
(ZUŠ Horažďovice) a pak již vyplňujete 
potřebné údaje. Po vyplnění všech polo-
žek kliknete na Odeslat přihlášku a je 
skoro hotovo. Na vámi uvedenou mailo-
vou adresu přijde potvrzení o odeslání 
přihlášky, kterou si ještě můžete zkontro-
lovat, následně si ji vytisknete, podepíšete 
a přinesete s sebou k talentové zkoušce. Je 
to velice jednoduché. Systém vám nedo-
volí odeslat neúplnou přihlášku. Bude vás 
upozorňovat na konkrétní nedostatky. 
V případě dotazů či potřeby pomoci kon-
taktujte vedení školy, rádi vám pomůžeme. 
Již nyní se těšíme na naše nové žáky, stejně 
jako na vás všechny na našich květnových 
akcích.

 
Mgr. Martin Petrus

Střední škola Horažďovice
See you soon

V posledním březnovém týdnu jsme 
navštívili Spojené království. Poznali jsme 
krásu britské metropole, obdivovali van 
Goghovy Slunečnice v National Gallery, 
Rossetskou desku v British Museum. 
V pevnosti Tower jsme si prohlédli koru-
novační klenoty a vyfotili se s místními 
strážci – Beefeatery, po prohlídce jsme 
ochutnali 6sh and chips a zvěčnili se 
s proslulým mostem Tower Bridge. Koho 
neoslovilo klasické umění v National 
Gallery, spravil si chuť v Tate Modern – 
galerii moderního umění.
Nestrávili jsme však všechen čas jen 

poznáváním města na Temži. Navštívili 
jsme středověký hrad Warwick, rodi-
ště Williama Shakespeara Statford upon 
Avon, centrum studentského života 
Oxford, v katedrále v Salisbury jsme na 
vlastní oči viděli originál Magny Charty 
Libertatum – Velké listiny práv a svobod 
z roku 1215. Na cestě do lázeňského města 
Bath, kde jsme nasáli dobovou atmo-
sféru, jsme se zastavili i u mystického 
Stonehenge.
Britskou kulturu jsme poznávali nejen 
díky návštěvě rozličných památek, ale 
i během osobního volna. Ubytovaní jsme 

byli v rodinách na okraji Londýna, kde 
jsme museli využít naši angličtinu při 
komunikaci s rodilými mluvčími a rovněž 
jsme měli možnost ochutnat britskou 
kuchyni.
Každý si během pobytu v Anglii našel 
to své. Ať už jsme dobře nakoupili 
v Primarku, ochutnali britské dobroty 
nebo se nechali unést královskou historií. 
Domů jsme se vrátili vyčerpaní, ale nabití 
novými zážitky.

 
studenti SŠ 
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Sbor dobrovolných hasičů 
Přehled událostí v okrese Klatovy za rok 
2016 v číslech: bylo 121 požárů, doprav-
ních nehod silničních 266, železničních 
8, živelní pohromy (povodeň, déšť, sníh, 
námrazy, větrné smrště) celkem 199, únik 
nebezpečných látek (plyn, kapaliny, různé 
produkty) 98, technická pomoc (byty, 
výtahy, hmyz) 651, ostatní pomoc 139 
a planý poplach 35 krát. 
Největší požár byl v Kolinci. Tam hořela 
hala drůbežárny, kde byla škoda 8 mili-
onů, dále rodinný dům v Plánici se 
škodou 2 545 000 Kč a třetí byl osobní 
automobil BMW na Špičáku, kde byla 
škoda 1 milion. Přímá škoda způsobená 
všemi požáry byla 16 546 500 Kč a uchrá-
něné hodnoty činily 29 622 000 Kč. Údaje 
jsou z okresního zpravodaje. 
7. května uplyne 100 let od úmrtí 

velkého hasiče – bratra Matěje Mayera. 
Vzpomínkovou akci chceme uspořádat 
v pátek 5. 5. v 16 hodin položením věnce 
na jeho hrob za účasti hasičů ze Střelských 
Hoštic a zástupců okresního sdružení ze 
Strakonic, kde v tehdejším strakonickém 
okrese založil mnoho sborů. 
8. května se konají okresní oslavy sv. 
Floriána společně s oslavou 115. výročí 
založení sboru v Klenové od 13 hodin. 
Okrsková soutěž v Horažďovické Lhotě 
se bude konat v sobotu 13. 5. od 13 hodin 
a závěrečný sraz hry Plamen mladých 
hasičů z celého okresu se bude konat 
20. 5. již od 8.30 hodin v Pačejově. 
Na všechny tyto akce jste srdečně zváni. 

 
Karel Halml 

Spolky

Oblastní charita
Akce klubu „Nebuď sám“ na květen 

2. 5. Posezení s harmonikou – k tanci a poslechu nám zahrají oblíbení Úterníci. 
Jídelna DPS Palackého 1061, od 15 hod.
4. 5. Dvojkoncert ZUŠ – dva koncerty ZUŠ v jediném dnu – od 14.30 hod. 
v hale DPS Loretská 1069, od 16 hod ve vstupní hale DPS Palackého 1061.
5. 5. Vystoupení dětí MŠ Loretská – pásmo veselých písniček a básniček. 
Hala v přízemí DPS Loretská 1069 od 10 hod.
9.5. Politika z druhé strany – beseda občanů se zastupiteli Plzeňského kraje. 
Jídelna DPS Palackého 1061, začátek v 15 hod.
15. 5. Holky v akci – společné pečení z osvědčených receptů. 
Jídelna DPS Palackého, od 13.30 hod. 
17. 5. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem. Jídelna DPS 1061 Palackého v 9.45 hod.
24. 5. Vernisáž ZUŠ – výstava prací dětí výtv. oboru ZUŠ Horažď. 
Vstupní hala DPS Palackého 1061, v 16 hod. 
26. 5. Výlet do Březnice – první letošní výlet s prohlídkou zámku, parku i městečka 
Březnice. Sraz před DPS Palackého 1061 v 8 hod. 
Přihlášky a bližší informace na tel. 376 512 596 nebo v kanceláři OCH.
31. 5. Zmizelé Pošumaví – beseda PhDr. Jana Lhotáka s promítáním. Společenská míst-
nost ve 4. patře DPS Palackého 1061, od 14 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.

 
Dagmar Ušiaková, OCH Horažďovice

Naše plány na rok 2017 
Milí přátelé sborového zpěvu,
chci vás informovat o naší činnosti v uply-
nulém období a také o našich dalších 
plánech. Kromě běžných zkoušek byla 
hlavní událostí uplynulého období výroční 
členská schůze, která se letos konala dne 
25. března v příjemné restauraci Na Růžku. 
Sešli jsme se v počtu 29 členů (řádných, při-
spívajících i mimořádných) a vyslechli si 
zprávu o hospodaření, zhodnocení minu-
lého roku a zprávu uměleckého vedoucího 
pana S. Smitky. Probrali jsme otázku poká-
cené lípy na náměstí a zaslali otevřený dopis 
starostovi města. Většinu času jsme se ale 
věnovali plánům na letošní rok. Předběžné 
počítáme již teď se 14 vystoupeními, jisté ter-
míny má prozatím 6 z nich. Nejbližší akcí, 
které nás čeká, je pravidelné jarní soustře-
dění v Železné Rudě o druhém květnovém 
víkendu, zakončené již avizovaným kon-
certem v hartmanické Horské synagoze 
v neděli 7. 5. v 16 hodin. Pokud budete mít 
chuť, udělejte si za námi výlet.
Další – pro nás letos asi nejvýznamnější 
akcí – je koncert k 155. výročí založení 
Pěveckého spolku Prácheň a k 25. výročí 
obnovení jeho činnosti v roce 1992. Srdečně 
zveme všechny, kdo si chtějí poslech-
nout nově nastudované skladby, ale také 
si trochu zavzpomínat na naši hudební 
historii, dne 26. května v 19 hodin do hora-
žďovického zámeckého sálu. 
Hned týden po výročním koncertě se 
zúčastníme dvacátého prvního ročníku 
Evropského festivalu duchovní hudby 
Šumava-Bayerischer Wald zpíváním v novo-
gotickém kostele sv. Štěpána na Kvildě, 
nejvýše položeném kostele v Česku. Věřím, 
že alespoň některé z našich vystoupení vás 
zaujme, potěší a zlepší vám vaši náladu. 
A pokud byste měli chuť si s námi zazpívat 
také, přijďte, jste srdečně vítáni.

 
Za pěvecký spolek Prácheň  
Simča Sládková

52. ročník Horažďovické padesátky
Zveme všechny přátele pohybu v jarní přírodě na tradiční květnovou akci. Letošní ročník proběhne jako obvykle 
čtvrtou květnovou sobotu 27. května 2017. Také letos jsme připravili pět pěších tras na 7, 15, 25, 50 a 100 km a pro cyk-
loturisty trasy na 25 a 50 kilometrů a pro všechny, a hlavně malé účastníky, možnost zasoutěžení nebo malého posezení u táboráku 
v závěru pochodu. Odměnou pro každého vedle pobytu v přírodě bude jako v předchozích letech ročníková sklenička a diplom. 
Za Klub přátel Horažďovické 50 Ing. Rudolf Dvořák 
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Horažďovice turistické (před stoletím)
Turistika je znakem naší doby. Kdo dnes 
nestráví dovolenou alespoň na druhém 
konci Evropy, či spíše na druhém konci 
světa, jako by nebyl. A přece ještě před 
sto lety byla moderní turistika v plenkách 
a činila teprve své první krůčky. 
V časopise „Jihočeský kraj“ z roku 
1912 jsem našel článek Dr. Františka 
Kropsbauera: „Horažďovice jako sídlo 
letní a stanice turistická“, který láká 
turisty do našeho města. Není bez zajíma-
vosti podívat se na Horažďovice turistické 
z té doby. 
Zaujme třeba už zmínka, že zdejší „pod-
nebí je zdravé a příjemné, vzduch pak 
prostý kouře z továren“. Zjevně už tehdy 
tedy byly problémy s čistotou vzduchu. 
Uváděnou předností města byla „stanice 
dráhy transversální“ a nedaleká „křižo-
vatka Horažďovice – Babiny na hlavní 
trati Vídeň – Cheb c. k. státní dráhy“. Tak 
vida, z Horažďovic vlakem rovnou až do 
Vídně. Co dnes?
Autor zmiňuje stavební památky města, 
též Pražskou bránu, která však „jest 
již značně rozpukána, takže asi příliš 
dlouho město krášliti nebude“. A přece: 
krášlí město dodnes! A na náměstí kostel 
sv. Petra a Pavla „jenž je zevně bohužel 
velmi sešlý“. Zato na Zářečí je prý líbezný 
pohled „zvláště zjara, když tam kvetou 
četné hrušně Truskovky“. Ach, kde je jim 
dnes konec?
Největší turistickou atrakcí byl ale chov 

perlorodek v mlýnské strouze, které 
byly majetkem rodu Kinských. Lovily se 
tehdy vždy jen jednou za 6-7 let, perly se 
vyjímaly stříbrnou lžičkou, vkládaly se 
do krabičky s vatou. Vždy se prý sešlo 
množství diváků. Při tehdy posledním 
výlovu v r. 1909 bylo nalezeno 40 dobrých 
bílých perel, z nichž největší měla cenu asi 
100 K. Ale dříve prý byly nalezeny i perly 
v ceně až 400 K. Pro srovnání: 100 K byl 
tehdy přibližně měsíční plat kvali6kova-
ného dělníka. 
Jako další turistická atrakce města je 
uváděn Ostrov, „anglický polodivoký 
park“, tehdy ještě se zachovalou roman-
tickou starou hájovnou, jež „dodává 
středu ostrova pohádkového kouzla, ale 
i výborně se osvědčuje jako restaurační 
místnost při národních slavnostech“. Ale 
jsou zde i stesky na návštěvníky: nejenže 
prý zmizely nápisy označující různé 
stromy a keře, ale bohužel musely být 
odstraněny i lavičky, neboť „sedátka byla 
tak barbarským způsobem znešvařo-
vána a ničena, že musela býti odstraněna 
a hosté se musí spokojiti s tu a tam roz-
troušenými pařezy“. Ale i to okrašlovací 
spolek vyřešil: v r. 1911 byly pořízeny 
lavičky železné, dobře do země zapuštěné. 
Připomínána je také slavná jarní pouť 
na Práchni „na kterouž se sejde hojně 
obecenstva ze všeho okolí.“ Zmíněné jsou 
zde také „bezpočetné divizny, na které 
sem již Zeyer s Mokrým a Heritesem 

zajížděli, aby se pokochali jejich zlatis-
tými stvoly.“ Připomenut je i vrch Svat, 
„kde stával dříve klášter a kde je podle 
pověsti zakopáno 12 stříbrných apoštolů. 
A v údolíčku starými vrbami porostlém 
se nalézají nyní již zašlé malé lázně sv. 
Anny s bizarní kapličkou: voda jich obsa-
huje prý vápno a síru“.
Autor končí tím, že je „zřejmo, že k výletu 
do Horažďovic, ba i k letnímu pobytu 
v nich je hojně podnětů, takže město to 
v tomto směru jest jedním z předních 
míst v jihočeské krajině.“
Srovnáváte? Inu, perlorodky už dávno 
nejsou, myslím, že ani ty zlatisté divizny 
pod Práchní. Aspoň, že Pražská věž 
a kostel stojí dodnes.

 
Jiří Wagner

Zajímavosti

Poslední výstřely 
II. světové války nám připomenou 
72. výročí jejího ukončení. Oficiálním 
datem je 8. květen, ale opravdu poslední 
bitva se odehrála o několik dní poz-
ději u osady Slivice nedaleko Milína na 
Příbramsku. 
Po 9. květnu se do prostoru okolo stra-
konické silnice mezi Slivicí a Čimelicemi 
soustředily početné a dobře vyzbro-
jené zbytky německé armády pod 
vedením generála Karla von Pücklera. 
Jednotky dostaly příkaz vytvořit tři 
obraná pásma. Technika, včetně tanků, 
děl a minometů byla rozmístěna po 
obvodu milínské kotliny. Němci, kteří 
neměli co ztratit, vůbec nerespektovali 
kapitulaci a opakovaně napadali místní 
obyvatele. Na pomoc obsazeným obcím 
proto 11. května z Příbrami vyrazili 

partyzáni ze skupiny Smrt fašismu a čle-
nové revoluční gardy. Jejich akce ale 
byla předurčena k neúspěchu. Postavení 
několika desítek partyzánů proti asi 
šestitisícové německé armádě bylo od 
samého počátku beznadějné. 
Zlom přišel teprve s úderem sovětských 
vojsk, ke kterému došlo téhož dne ve 
večerních a nočních hodinách. Po před-
chozím průzkumu terénu následoval 
útok pomocí děl a kaťuší. Území obsa-
zené Němci zasypala dělostřelecká palba 
následovaná útokem pozemních vojsk. 
Do bojů se nakonec přidala i americká 
armáda. Palba se ozývala až do ranních 
hodin 12. května. Úplně poslední výstřel 
zazněl před třetí hodinou. Spojenci 
počítali padlé na desítky, Němců zahy-
nula zhruba tisícovka. Ostatní pak 

opustili pozice a vzdali se. Velitel němec-
kých vojsk se o několik hodin později 
zastřelil. 

Květen je měsícem lásky a zrození. 
Není tedy žádné překvapení, že v tomto 
období slaví svátek i naše maminky. 
U nás připadá vždy na druhou květ-
novou neděli – letos tedy 14. května. 
Maminka je v životě nenahraditelnou 
osobou, člověkem, který nám dal život 
a byl tu pro nás v časech dobrých i zlých. 
Nezapomeňme jí za všechnu její lásku 
poděkovat.
Přeji vám příjemně prožitý měsíc květen 
– lásky čas. 

 
Karel Halml 

I před stoletím byla Prácheň cílem turistů. (Reprofoto 

kresby A. Moravce – J. Wagner)
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TERMÍN: 20. 5. 2017

START: 12:00 HOD

MÍSTO: AREÁL FIRMY HASIT ŠUMAVSKÉ VÁPENICE A OMÍTKÁRNY, s.r.o.

ADRESA: VELKÉ HYDČICE 91, HORAŽĎOVICE 341 01

www.hasit.cz

Velká narozeninová oslava

Dětské atra
kce

Ukázka firemní te
chniky

Kvalitní ra
ut po celý den

Výletní balón (při p
říznivém počasí)

Na talentové zkoušky ZUŠ 
ovice do hudebního, 

výtvarného a literárn -dramatického 

oboru, které se budou konat 08. 06. 
2017. 

13 - 15 hod. – výtvarný obor 
15 - 17 hod. – hudební a literárn -

dramatický obor 

Nabídka hudebního oboru: klavír, 
keyboard, housle, viola, violoncello, zobcová 

a p í ná flétna, klarinet, saxofon, trubka, 
pozoun, bask ídlovka, kytara klasická a 

elektrická, bicí 

Poděkování

Letos v dubnu proběhl již 

20. memoriál Václava Mayera.

Rády bychom s maminkou poděkovaly 

fotbalistům SG Horažďovice,

kteří si na mého tatínka každý rok vzpomenou. 

Moc si toho vážíme a děkujeme! 

Květa Velíšková, Květa Mayerová

     Tábor Málkov 2017 
 

MÁLKOV 2017 
 

 

 

  

608 120168 727 852466 



15Horažďovický obzor / duben 2017



16 Horažďovický obzor / duben 2017

 -   

                        &  
 

 

ceny od 340,- ):  
® – Infocentrum                       

®Kasejovice - prodejna drogerie                            
® – Infocentrum                   

® – Infocentrum                  
®TICKETPORTAL na www.ticketportal.cz       

 

 

VSTUPENKY V 
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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

TERMÍN: 20. 5. 2017

START: 12:00 HOD

MÍSTO: AREÁL FIRMY HASIT ŠUMAVSKÉ VÁPENICE A OMÍTKÁRNY, s.r.o.

ADRESA: VELKÉ HYDČICE 91, HORAŽĎOVICE 341 01

www.hasit.cz

Velká narozeninová oslava

Dětské atra
kce

Ukázka firemní te
chniky

Kvalitní ra
ut po celý den

Výletní balón (při p
říznivém počasí)

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování fasád, 
vyvložkování komínů ohebným nerez materiálem  

vč. stavebních úprav. Tel: 725 763 582

KOUPÍM
Simson S51 stav nerozhoduje, 

dále koupím motor a díly Jawa 350. 
Tel. 776 822 803
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pomník osvobození u kina:

15.00 - 

15.15

15.45

21.00
  



Kulturní program květen

Uzávěrka dalšího čísla je 23. května v 10.00 hod., 
vydání 2. června 2017. Redakce si vyhrazuje právo 
vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb 
HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list 
A4 budou redakčně kráceny. Náklad 2700 výtisků. 
Distribuováno do každé rodiny horažďovického 
obvodu zdarma. 
Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, 
fax 376 547 529, e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. 
Za věcnou a jazykovou správnost textu odpo-
vídají autoři, složení redakční rady: Ing. Hana 
Kalná, Ing. Ivana Dušková, Ak. mal. Petr Mika, 
Jitka Chalupná. Povoleno OkÚ Klatovy pod registrační 
značkou MK ČR E 11878. ISSN 1802–7741. 
Tisk: Dragon Press, Klatovy.

KNIHOVNA

18. 5. Třeboň 
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
Závěrečný seminář – pro přihlášené

pondělí 29. 5.  sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti 

středa 31. 5.  obl. charita (4. p.) 14.00
ZMIZELÉ POŠUMAVÍ
beseda s PhDr. Janem Lhotákem

středa 31. 5.  
Uzávěrka výtvarné soutěže DUHOVÝ SVĚT 

PERLA OTAVY 1. TŘ. ZŠ
s komiksovým průvodcem po stopách dějin našeho-
města – příprava na pasování 
(termíny podle domluvy s vyučujícími)

OSTATNÍ AKCE

sobota 6. 5. 15.00
KVĚTNOVÉ OSLAVY
příjezd vojenského konvoje, pokládání věnců u kina

středa 10. 5. městské muzeum, 16.00
ABSOLVENTSKÝ KONCERT II.

čtvrtek 18. 5.  kulturní dům,16.00
DRAMAŤÁCKÁ SKLIZEŇ

pátek 26. 5. městské muzeum, 19.00 
VÝROČÍ PĚVECKÉHO SPOLKU PRÁCHEŇ

so–ne 20.–21. 5  
ŽENA  MATKA
víkendový workshop, www.kouzlousmevu.cz

pondělí 29. 5.  
KONSTELACE
www.kouzlousmevu.cz

úterý 30. 5.  Parkán, 16.00
ZUŠ OPEN 
kulturní dům, zámecký park Parkán  

MĚSTSKÉ MUZEUM

středa 10. 5. divadelní sál, 16.00
VERNISÁŽ ABSOLVENTSKÉ VÝSTAVY 
ZUŠ HORAŽĎOVICE VÝTVARNÉHO OBORU

pátek 12. 5 divadelní sál, 17.00
SEDMERO KRKAVCŮ
Loutkové divadlo – Rodiče a přátelé MŠ Lidická 
Strakonice

pátek 19. 5. divadelní sál, 18.00
DRUHÁ SVĚTOVÁ VÁLKA NA HORAŽĎOVICKU
Přednáška Josefa Chalupného 

sobota 20. 5. nádraží Horažďovice, 9.00
KRAJINA JAKO EMENTÁL
Cyklovýlet Aleše Červeného 

pátek 26. 5. velký sál, 17.00
VELKÝ KONCERT K 155. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
PĚVECKÉHO SPOLKU PRÁCHEŇ

sobota 27. 5. zámek, 20.00
MUZEJNÍ NOC
V zámku a podzámčí netradičně

sobota 3. 6.  velký sál, 16.00
ZAHÁJENÍ SEZÓNY
a vernisáže sezónních výstav

MC HOUBA

6. 5. sobota  
VINNÉ SLAVNOSTI V HOUBĚ 
– ochutnávky netradičních vín a sýrů. 

7. 5. neděle  19.00
BEERPONG 2 
– již druhý turnaj v oblíbené hře dvojic. 

12. 5. pátek  19.00
II. SVĚTOVÁ VÁLKA V HORAŽĎOVICÍCH
přednáška Josefa Chalupného. 

27. 5. sobota  
PÁRTY PO ČESKU 
Tomáš Todorov, Ex disco Baron Sušice, 80.–90. léta.

MĚSTSKÁ GALERIE

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

ALEŠ ČERVENÝ  DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

sobota 3. 6. 17.30
LUDVÍK KOVÁŘ  VLASTNÍ TVORBA
Vernisáž

HOTEL PRÁCHEŇ

12. 5.  19.00 
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Roman Patočka (housle) a Martin Kasík (klavír) 
Pořad k 165. výročí narození profesora Otakara Ševčíka. 
Vynikající interpreti. Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let 
zdarma. Rezervace vstupenek na tel. 603 229 559.

DDM HORAŽĎOVICE 

sobota 13. 5. zámek, sál, 9.00–12.00
VÝTVARNÁ DÍLNA: HODINY
Vyrobte si originální nástěnné hodiny! Veškerý ma-
teriál v ceně, počet účastníků omezen. Účastnický 
poplatek 150 Kč.

neděle 28.5. 14.00–15.30 
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Přírodovědná stanice. Těší se na vás jarní zvířecí pří-
růstky. Vstupné 25 Kč.

čtvrtek 1. 6.  zámek, sál, 16.00–18.00 
AKADEMIE DDM
Přehlídka zájmových kroužků DDM. Hudební, taneč-
ní a jiná vystoupení dětí doplněná výstavkami prací 
vybraných kroužků. Vstupné zdarma.

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

Středa 3. 5. 18.00
DRSNÁ NĚŽNÁ KEŇA
Cestopisný pořad s Pavlem Justichem. 80 minut 
6lmových neopakovatelných zážitků z přírody i ze ži-
vota místních obyvatel. Film byl natočen na podporu 
školy Kili6 Mombasa Kenya Africa. Nenechte si ujít! 
Vstupné 50 Kč. 

Sobota 6. 5. 21.00
STARÝ PSI 
Rocková zábava se skvělou kapelou a skvělou muzi-
kou. A nejen pro staré! 

Úterý 9. 5. 10.00 
VČELKA MARCELKA
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. tř. ZŠ.

Úterý 9. 5. 16.30
KONCERT KE DNI MATEK
Účinkují dětské pěvecké sbory z horažďovických ma-
teřských škol.

Čtvrtek 18. 5. 10.00 – pro školy  

16.00 – pro veřejnost
DRAMAŤÁCKÁ SKLIZEŇ
Uvádí Základní umělecká škola Horažďovice.

Neděle 28. 5. 15.00
MÁJOVÉ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje OTAVANKA. Rezervace na 
tel. 376 512 237

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE! PŘIPRAVUJEME!  

Pátek 2. 6 19.00 
HRADIŠŤAN S JIŘÍM PAVLICOU
Předprodej na koncert v IC – CIAO Horažďovice (na 
náměstí vedle zdravotních potřeb), tel. 376 511 999. 

UPOZORNĚNÍ!
Libuše Mužíková, Kulturní středisko 
v Horažďovicích oznamuje, že dnem 30. čevna 2017 
KONČÍ SE SVOJÍ ČINNOSTÍ. Tímto dnem se ruší 
telefonní linky do KD a KS.
Od 1. 7. 2017 bude novým provozovatelem KD a po-
řadatelem kulturních akcí pan Jan Adamec ze Sušice. 
Kontakt: 608 212 210, kdhd@centrum.cz


