
Vážení spoluobčané,
poety oblíbený měsíc květen nás nejdříve 
potrápil nevlídným počasím, přízemními 
mrazíky a až na samém konci jsme se konečně 
ohřáli. Ledoví muži opět dokázali poničit na 
zahradách, co už tak slibně vypadalo a mohlo 
přinést bohatou úrodu. Stejně tak jsou někteří 
z nás nezodpovědní ke svému okolí a bez-
ohlední k ostatním občanům. Vizitkou 
našeho města jsou pak podobné scenérie, jako 
vidíte na úvodní fotograii. Nádoby na tří-
děný odpad jsou neustále obloženy plnými 
igelitovými taškami, kartonovými krabi-
cemi a dalším nepořádkem. Odpadky patří 
opravdu do sběrných nádob, ne vedle nich. 
Na několika místech ve městě přibyly červené 
sběrné nádoby na drobný elektro odpad, tak 
se máme možná na co těšit. 
Ale od odpadků k něčemu veselejšímu. 
Po celém městě se už snad podařilo první 
posekání trávy, díky vlhkému počasí rostla 
přímo před očima. V tomto roce chceme 
věnovat ještě větší péči zeleni na Ostrově 
a více udržovat projekt z roku 2010, který 
měl za úkol vytvořit v těchto prostorách 
anglický park. Následná údržba je bohužel 
náročná inančně i časově, ale je to jedno 
z nejhezčích míst v našem městě, proto si 
určitě zaslouží naši pozornost. Měsíc květen 
přímo vybízí k výsadbě nových stromů, keřů 
a osázení květinových nádob. Především 
průjezd městem by se měl co nejvíce oživit 
květinovou výzdobou, aby i jen projíždějící 

měli z našeho města pozitivní dojem. Při 
výjezdu z města směrem na Strakonice byla 
natřena zeď u čistírny odpadních vod novým 
nátěrem a už tam nestraší vybledlé a opršené 
reklamy. Další oživenou zdí je tzv. agitka 
u křižovatky Plzeňské a Strakonické ulice. 
Po zednických úpravách a novém nátěru 
přijde další krok. Do sedmi nik budou umís-
těny graické práce studentů zdejší střední 
školy (oboru design), se kterou spolupracu-
jeme. Tak se snad budeme mít na co dívat. 
Začala další etapa stavebních úprav fasády, 
erbů a oken na zámku. Rovněž vstupní brána 
na malé nádvoří projde rekonstrukcí. Do při-
jatelného stavu se dává sociální zázemí 
v bývalé vinárně v Parkánu, aby mohlo slou-
žit návštěvníkům při společenských akcích 
v této lokalitě. Nejbližší akce zde budou 
Slavnosti kaše a Jmeniny města. Celý pro-
stor vinárny byl vyklizen, nyní se dává do 
pořádku, opravena bude elektroinstalace 
a vytápění a prostor bude od července opě-
tovně nabídnut k pronajmutí. Rádi bychom, 
aby zde na zahájení turistické sezony vše 
fungovalo. Gloriet v Parkánu prochází také 
rekonstrukcí a v budoucnu bude sloužit jako 
odpočinkové místo všem návštěvníkům.
Projektové práce na Domově pro seniory 
jdou do inále, ladily se poslední detaily, 
které se týkají vybavení rehabilitačních pro-
stor, kuchyně a prádelny. Důležité pro nás 
byly připomínky ředitele zdejší nemoc-
nice ing. Martina Grolmuse a ředitelky 

místní Charity Mgr. Šárky Čáňové. Nyní se 
rozkreslují jednotlivé zahradní plochy, jejich 
využití, druhy a počet stromů. Pokud nebu-
dou žádné problémy s výběrem dodavatele, 
počítáme se začátkem realizace této investice 
na podzim letošního roku. V příštím roce 
chceme na základě výběrového řízení najít 
budoucího ředitele Domova pro seniory, aby 
byl již účasten investiční etapy a hlavně pak 
personálního obsazování jednotlivých pozic. 
Květen je také tradičně bohatý na společen-
ské, kulturní a sportovní akce. Nejprve jsme 
si připomněli konec druhé světové války 
položením věnců obětem války k pomníku 
u kina. Na sportovním poli to byla mimo 
jiné Horažďovická „50“, cyklistický závod 
„Muničák“, turnaj fotbalových přípravek, na 
poli kulturním to byl koncert k 155. výročí 
založení Pěveckého sboru Prácheň, 
ZUŠ Open a muzejní noc v režii ochotnic-
kého spolku Tyjátr. 
A ještě jedna dobrá zpráva závěrem. Nově 
nainstalované dopravní zrcadlo u hlavní 
silnice v blízkosti ZŠ Komenského by mělo 
zajistit větší bezpečnost při výjezdu z ulice 
Jiráskova.
Přejeme vám méně hektické červnové dny, 
užijte si nejhezčí část roku alespoň co se pří-
rody týče. 

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

Úvodní slovo
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Nepořádek u nádob na sběrný odpad.



2 Horažďovický obzor / květen 2017

Fotoreportáž
Café dialog – beseda se starostou 

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

foto: Josef Benedikt

Prácheňsko na Práchni – již sedmý ročník Okrsková soutěž 
Horažďovické Lhota, vítězné 
družstvo Velké Hydčice

Čištění Otavy – z vody i z břehu Krásný pozdrav z okrskové soutěže 
zasílají všem čtenářům Horažďovického 
obzoru BOUBÍŇÁCI
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Rada města Horažďovice 24. 4. 2017

– souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ 
od 1. 7. 2017 do 31. 7. 2017, od 28. 8. 2017 
do 1. 9.2017 a MŠ Loretská v době od 
01.08.2017 do 1. 9. 2017. Mateřská škola, 
která bude přes prázdniny otevřena, bude 
zajišťovat provoz i pro děti z uzavřené 
mateřské školy
– schvaluje uzavření školní družiny při 
ZŠ Komenského ve dnech 7. 7. 2017, od 
17. 7. 2017 do 18. 8. 2017 a školní družiny 
při ZŠ Blatenská od 1. 7. 2017 do 1. 9. 2017. 
V případě změny počtu nahlášených žáků 
ve dnech schváleného provozu školní dru-
žiny (pokles pod 20 žáků), může ředitelka 
ZŠ Komenského upravit provoz školní 
družiny. Školní družina, která bude přes 
prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz 
i pro žáky z uzavřené školní družiny. 
– schvaluje nabídku obchodních podmí-
nek společnosti Global Payments s. r. o., 

V Olšinách 626/80, Praha 10 – Strašnice, 
na přijímání platebních karet pro placení 
vstupného do Aquaparku Horažďovice 
– schvaluje uzavření Městské knihovny 
Horažďovice od 24. 7. 2017 do 4. 8.2017 
a změnu provozní doby knihovny o letních 
prázdninách dle předloženého návrhu 
– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče Stavební společnost H a T, spol. 
s r.o., Komenského 373, Strakonice, na rea-
lizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce WC 
ZŠ Komenského, Horažďovice“ za nabíd-
kovou cenu 3 018 492 Kč vč. DPH
– schvaluje smlouvu o dílo se 
Stavební společností H a T, spol. s r.o., 
Komenského 373, Strakonice, jejímž před-
mětem je realizace díla „Oprava poutní 
kaple Sv. Anny“: za nabídkovou cenu 
464 010,80 Kč vč. DPH
– schvaluje smlouvu o poskytnutí účelové 

inanční dotace Plzeňského kraje z pro-
gramu Zachování a obnova památkové 
hodnoty a podstaty nemovité kulturní 
památky nebo národní kulturní památky 
2017 na částečné pokrytí neinvestičních 
nákladů oprav vybraných částí zámku 
(obnova oken velkého sálu, opravy stávají-
cích oken a oprava oken a dveří západního 
průčelí – muzejní části, oprava glorietu 
a restaurování portálu a erbů nad vstupem 
do velkého a malého nádvoří a knihovny) 
ve výši 350 000 Kč 
– schvaluje využití nebytových prostor 
v objektu Mírové náměstí čp. 11 o výměře 
cca 280 m2 (naposledy byly využívány jako 
sklad pro archeology) pro organizační 
složku Městské muzeum Horažďovice 
za účelem zřízení externích depozitářů 
muzea 

Z radnice 

Rada města Horažďovice  
15. 5. 2017

– schvaluje Výzvu k podání nabídky na 
vypracování projektové dokumentace 
a provedení související inženýrské čin-
nosti stavby „Revitalizace sportovního 
areálu Lipky“ 
– schvaluje zadávací dokumentaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na výběr zho-
tovitele stavby „Horažďovice – oprava 
chodníků 2017“
– schvaluje smlouvu o dílo se společností 
EKOEKO s. r. o., Senovážné náměstí 1, 
České Budějovice na vypracování studie 
„Vodovody pro části obce, Horažďovice 
– studie“ za nabídkovou cenu 248 050 Kč 
vč. DPH
– schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje 
v rámci programu „Podpora rozvoje ven-
kovského cestovního ruchu v Plzeňském 
kraji pro rok 2017“ mezi městem 
Horažďovice a Plzeňským krajem ve výši 
50 000 Kč na pořízení dřevěných turis-
tických setů a schvaluje přijetí účelové 
dotace 
– schvaluje smlouvu o dílo s Jiřím 
Urbánkem, Hraniční 70, Přední 
Ptákovice, Strakonice, jejímž předmětem 
je vypracování projektové dokumen-
tace v záležitosti akce „Třebomyslice, 
rekonstrukce čp. 1“ za nabídkovou cenu 
148 709 Kč vč. DPH 
– bere na vědomí výpověď z nájem-
ního vztahu na pronájem restaurace 
v Aquaparku Horažďovice, Sportovní 

1052, Horažďovice, podanou nájem-
cem Casa verde, s. r. o., Žižkova 425, 
Strakonice, nájemní vztah bude ukončen 
31. 8. 2017
– schvaluje dotaci DSO Horažďovicko ve 
výši 35 000 Kč na udržovací práce na cyk-
lostezce od Prácheňského jezu směrem 
do obce Malé Hydčice a příslušnou veřej-
noprávní smlouvu o poskytnutí dotace 
– schvaluje smlouvy o zajištění reklamy 
při městských Slavnostech Kaše 2017
• mezi městem Horažďovice a společností 
Čevak, a. s. ve výši 10 000 Kč + DPH
• mezi městem Horažďovice a společností 
ELIKA, s. r. o. ve výši 2 000 Kč + DPH
• mezi městem Horažďovice a společ-
ností Pfeifer Holz s. r. o. ve výši 5 000 Kč 
+ DPH
• mezi městem Horažďovice a společ-
ností LYCKEBY CULINAR a. s. ve výši 
10 000 Kč + DPH
• mezi městem Horažďovice a společností 
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, 
s. r. o. ve výši 5 000 Kč + DPH
• mezi městem Horažďovice a Eduardem 
Vránou EDDY Service, Tyršova 356, 
Horažďovice ve výši 1 000 Kč + DPH
• mezi městem Horažďovice a Janou 
Vránovou – Auto Service, Tyršova 356, 
Horažďovice ve výši 1 000 Kč + DPH
schvaluje darovací smlouvy:
• mezi obdarovaným městem 
Horažďovice a Vladimírem Mišákem 
(MIŠÁK EU s. r. o.), Havlíčkova 95, Sušice 

ve výši 4 000 Kč
• mezi obdarovaným Městem 
Horažďovice a Václavem Burdou, Otavská 
1031, Horažďovice 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

Upozornění Policie ČR  
pro občany 

Policie ČR Krajské ředitelství policie 
Plzeňského kraje Územní odbor Klatovy 
upozorňuje občany, že od 1. června 2017 
je přestěhováno Obvodní oddělení policie 
Horažďovice do jiného objektu. Uvádíme 
novou adresu (jedná se sídlo bývalého 
inančního úřadu):
Policie ČR
Krajské ředitelství policie Plzeňského kraje
Územní odbor Klatovy
Obvodní oddělení policie Horažďovice
Blatenská 1081
341 01 Horažďovice
Telefonní spojení: 974 331 721
Fax: 974 334 728 
E-mail: kt.oop.horazd@pcr.cz

 
Tisková mluvčí Policie ČR ÚO Klatovy
Dana Ladmanová
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Horažďovická radnice zjišťovala vnímání pocitu bezpečnosti ve městě 

Výsledek  
= Horažďovice jsou bezpečné město!
Odpověď na zásadní otázku celého 
dotazníkového šetření: že je toto tvrzení 
pravdivé, si myslí celkem 69 % respon-
dentů (určitě ANO 10,53 %; spíše ANO 
souhlasí 58,55 %). Jen 3,95 % respondentů 
uvedlo rozhodně NE.

V měsíci únoru a březnu 2017 pro-
střednictvím Horažďovického obzoru 
a webových stránek proběhl „průzkum 
veřejného mínění o názorech obyvatel 
města na bezpečnost, kriminalitu, pre-
venci kriminality a krizové řízení“, jehož 
jste měli možnost se zúčastnit.
Problematika bezpečnosti, resp. vní-
mání míry pocitu bezpečnosti občany 
města Horažďovice, byla předmětem šet-
ření a cílem bylo zjistit, čeho se občané 
nejvíce obávají, co považují za největší 
problém v oblasti bezpečnosti a proč a jak 

jsou sami ochotni přispět ke změně stá-
vající situace. Vše s hlavním cílem, aby 
bylo možné co nejefektivněji připravovat 
a realizovat projekty v oblasti prevence 
kriminality, bezpečnosti, které by měly 
následně vést ke zvýšení bezpečnosti ve 
městě a k pocitu většího bezpečí občanů 
v dalších letech, a to i v propojenosti na 
krizové řízení.
Pro dotazníkové šetření byl využit formu-
lář, který byl šířen v měsíčním městském 
zpravodaji a též webový dotazník. Obojí 
bylo propagováno i na facebookovém pro-
ilu města Horažďovice..
Celkově lze hodnotit dotazníkové šet-
ření jako zdařilé. Počet respondentů mohl 
být vyšší, ale přesto poměrně vysoký 
počet návrhů předčil očekávání realizá-
torů. Toto lze přičíst především zvolené 
formě – webovému dotazníku. Na druhou 
stranu má tato forma i svá omezení. Tím 
je absolutní anonymita, která s sebou 
přináší nemožnost ověření pravdi-
vosti některých udávaných informací 
o osobách respondentů (věk, pohlaví, 
vzdělání, zaměstnání).
Bezpečnost či vnímání pocitu bezpečnosti 
v návaznosti na krizové řízení je v dnešní 
době velmi aktuální téma a problema-
tika bezpečnosti je značně diskutovanou 
oblastí ve společnosti a zasahuje různou 
měrou do všední každodennosti jak jed-
notlivců, tak skupin, nevyjímaje ani 
město Horažďovice a okolí.
Výsledky a dílčí závěry jsou na základě 

196 platných a hodnotitelných odpovědí. 
Na bázi těchto podkladů bylo provedeno 
vyhodnocení a zpracován materiál „Cítíte 
se v Horažďovicích bezpečně?“, s nímž 
bude možné se seznámit na pravidelném 
zasedání zastupitelstva města anebo na 
webových stránkách města Horažďovice.
Na závěr chceme všem respondentům, 
kteří se do daného průzkumu zapojili, 
poděkovat za jejich názory. Znalost vašich 
názorů je pro řešení bezpečnostní situace 
ve městě velmi důležitá.
S uvedenými výstupy se budeme 
snažit v následujícím období pracovat 
a k výsledkům dotazníkového šetření 
bude přihlédnuto při tvorbě strategických 
a dílčích cílů města v oblasti prevence 
kriminality a bezpečnosti. Na základě 
zjištěných výsledků se předpokládá při-
jetí potřebných opatření ke zlepšení práce 
Městské policie Horažďovice, Obvodního 
oddělení Policie ČR a všech dalších 
subjektů působících ve městě v oblasti 
prevence trestné činnosti a sociálně pato-
logických jevů.
Doufáme, že se lidé žijící v Horažďovicích 
v budoucnu ještě ve větším počtu zapojí 
do obdobných akcí, kterými chce vedení 
města přispět ke zlepšení problémů 
v oblasti bezpečnosti.

 
Bezpečnost, OUI a krizové řízení
Městský úřad Horažďovice

Podmínky dotací na zateplení bytových domů jsou v současné době velmi výhodné 

Vyšší podpora, než jaká je 
v Integrovaném regionálním operačním 
programu, se v tomto programovacím 
období (2014–2020) již nedá očekávat. 
Proto je důležité, aby zpozorněli všichni 
ti, co uvažují o zateplování či pořízení 
fotovoltaických kolektorů, případně 
o změně zdroje tepla. Ministerstvo pro 
místní rozvoj (MMR) totiž zjednodu-
šuje podmínky, zrychluje administraci 
a zároveň hledá další možnosti jak 
pomoci žadatelům získat potřeb-
nou podporu, která od léta 2016 činí 
30–40 % z celkových způsobilých výdajů 
projektu.
MMR i nadále zjednodušuje proces 
předložení žádostí o podporu energe-
ticky úsporných opatření pro bytové 
domy se čtyřmi a více bytovými jednot-
kami a urychluje jejich administraci. 
Díky přijatým opatřením je aktuálně 
třeba předložit méně dokladů a pro 
vlastníky bytových domů je nyní také 

výrazně jednodušší vybrat dodavatele 
prací. Také se podařilo výrazně zkrá-
tit proces hodnocení žádosti. Záměrem 
je také zjednodušit pravidla pro zís-
kání podpory na zdroje tepla, informuje 
náměstek pro řízení sekce evropských 
programů Zdeněk Semorád. Snahou 
MMR je umožnit podporu výměny např. 
plynového nebo elektrického kotle za 
tepelné čerpadlo, což v současné době 
není možné a nabídnout tedy vlastní-
kům bytových domů více možností při 
hledání nejvhodnějšího řešení. 
Podporováno je jak zateplení obvodo-
vých stěn nebo výměna oken a dveří, 
tak i pořízení nového zdroje vytápění 
nebo fotovoltaických kolektorů. V létě 
2016 se podařilo dojednat vyšší míru 
podpory pro žadatele a tedy zateplit 
bytový dům je v současné výzvě ještě 
výhodnější. Zároveň je možné říci, že 
podpora je výhodná pro všechny typy 
bytových domů: evidujeme žádosti 

o podporu na malé bytové domy 
o 4 bytech, ale také na velké panelové 
domy, dodává náměstek Semorád. Jako 
nejaktivnější v předkládání žádostí 
se zatím jeví vlastníci bytových domů 
v Moravskoslezském kraji, odkud byly 
zatím podány žádosti o podporu v cel-
kovém objemu 245 mil. Kč (téměř 
1/5 podpory všech administrovaných 
žádostí v aktuální výzvě). 
Příjem žádostí o podporu v aktuální 
výzvě potrvá do 30. 11. 2017.
V případě, že Vás tyto informace zaujaly 
nebo byste se rádi dozvěděli další infor-
mace o získání podpory, obraťte se na 
regionální pracoviště Centra pro regio-
nální rozvoj ČR (www.crr.cz). 

 
Autor: Miroslav Krob
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Kultura

Zahájení sezóny 

Po drobných krůčcích k nám přichází 
léto. Otvírají se květy, studánky a spo-
lečně s nimi i hlavní muzejní sezóna. 
Tento rok jsme pro vás připravili výstavu 
Archeologie třicetileté války v západ-
ních Čechách, kterou zahájíme vernisáží 
3. června v 16.00 hod. a potrvá až do 
konce září. 
Smyslem výstavy je seznámit návštěv-
níky se způsobem, jakým archeologie 
přispívá k rekonstruování osudů obyvatel 
naší země v průběhu válečného konliktu. 
Na přípravě výstavy se odborně podíleli 
pracovníci tří institucí, kteří se zabývali 
vzájemně se prolínajícími aspekty váleč-
ných událostí starých více než 350 let. 
Tématem zpracovaným katedrou archeo-
logie FF ZČU se staly proměny kulturní 
krajiny ilustrované nálezy z bojiště 
u Rozvadova. Zde proběhla jedna z nej-
významnějších bitev 30leté války, ve které 
se střetla vojska protestantského velitele 
Ernsta Mansfelda s vojskem katolické 
ligy Johanna Tillyho. Oddělení starších 
dějin ZČM v Plzni pro výstavu připravilo 

soubor nálezů z plzeňské lokality 
“U Zvonu” ilustrující každodenní život 
obyvatelů boji zasažené krajské metropole. 
Z této doby bylo v západních Čechách 
nalezeno několik tzv. „depotů” ukrytých 
svými majiteli před hrozícím nebezpe-
čím, jako tomu bylo v Plzni a v Sušici. 
Nejzajímavější část výstavy pro vás při-
pravilo Městské muzeum Horažďovice 
ve spolupráci s Archaiou Jih. Na příkladu 
pohnuté historie konkrétního domu 
v intravilánu města bude představena 
zkáza Horažďovic roku 1619. 
V prostorách galerie jsme pro vás při 
této příležitosti připravili výstavu autor-
ských prací sušického rodáka, výtvarníka 
Ludvíka Kováře, který vyučuje graický 
design na místní střední škole. Výstava 
Kovářovy tvorby potrvá do 31. srpna 2017.
Těšíme se na vás a věříme, že nám zacho-
váte svou přízeň i v nadcházející sezóně. 
Za Městské muzeum Horažďovice

 
Mgr. Barbora Freund

Městské muzeum Horažďovice Ševčíkovy 
hudební večery
Večer s Jaroslavem Ježkem

velký sál Městského muzea Horažďovice
pátek 30. 6. 2017 v 19.00 hodin
Skladatel, dirigent a klavírista Jaroslav 
Ježek, autor hudby inspirované jazzem, 
blízký spolupracovník Jana Wericha 
a Jiřího Voskovce v Osvobozeném diva-
dle: v září 2016 jsme si připomněli 
výročí 110 let od narození a v lednu 
letošního roku 75 let od úmrtí mimo-
řádného autora. Kytarista Jan-Matěj Rak 
nám v pořadu Ježkovy vwoči předkládá 
vlastní sólové kytarové úpravy zná-
mých melodií. Syn významného českého 
kytaristy Štěpána Raka hraje Bugatti-
step, Tmavomodrý svět, Klobouk ve 
křoví a mnoho dalších hitů. Přesvědčte 
se sami o strhujícím výkonu interpreta, 
který uvádí koncert s velkým nadhledem 
a vtipným komentářem přibližuje osob-
nost Jaroslava Ježka i dobu, ve které žil. 
Program koncertu bude k dispozici též na 
CD nosiči… 
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



6 Horažďovický obzor / květen 2017

Městská knihovna Horažďovice zve všechny rodiče a příznivce čtení na 

pasování dětských čtenářů 
na „Rytíře Řádu čtenářského“
 

8. 6. 2017 v sále městského muzea

8.00–10.00  ZŠ Komenského ul.
10.00–12.00  ZŠ Blatenská ul.
                                                               
 

Duhové pohádky

Na závěr letošního čtení před spaním se 
děti z MŠ pobavily při divadelním předsta-
vení „Duhové pohádky“ v podání Divadelní 
agentury Kamila Kouly.
Představení bylo uspořádáno za podpory 
Ministerstva kultury ČR v rámci projektu 
Děti a čtení.

 
Eva Marešová

Veselé vzpomínání  
Marie Formáčkové

Oblíbená spisovatelka, publicistka a mode-
rátorka Marie Formáčková zcela zaplnila 
jídelnu oblastní charity. „Veselé vyprávění“ 
o životě slavných osobností si vychutnalo 
šest desítek horažďovických seniorů. Nejvíce 
času věnovala paní Formáčková herečce 
Heleně Růžičkové, která měla k našemu kraji 
velice blízký vztah a na kterou má neza-
pomenutelné vzpomínky. Dalšími dvěma 
osobnostmi, o kterých se paní Formáčková 
podrobněji rozpovídala, byly herečky Zita 
Kabátová a Luba Skořepová.
Besedu pořádala městská knihovna ve spo-
lupráci s oblastní charitou v rámci projektu 
SENIORŮM DOKOŘÁN.

 
Petra Tomešová

Městská knihovna Horažďovice 

Foto: Petra Tomešová



7Horažďovický obzor / květen 2017

Měsíc náborů v Horažďovicích 
V úterý 16. 5. 2017 uspořádal klub 
FK Horažďovice ve spolupráci s Fotbalovou 
asociací České republiky fotbalový nábor 
pod hlavičkou projektu „Květen 2017 – měsíc 
náborů – můj první gól“.
Toto sportovní dopoledne bylo určeno pro 
místní mateřské školky. Pro děti bylo připra-
veno celkem 10 stanovišť, na nichž si mohly 
vyzkoušet své dovednosti.
Této akce se zúčastnilo bezmála 120 dětí, 
počasí nám přálo a i snad proto nebylo 
možné přehlédnout mnoho spokojených dět-
ských úsměvů.
Na závěr dostal každý účastník drobné 
dárečky. Tímto mnohokrát děkujeme všem 
zúčastněným za podporu tohoto projektu!

 
Josef Korbel, FK Horažďovice

Sport

O pohár města Horažďovice 
V pondělí 1. 5. 2017 se konal vskutku 
výjimečný turnaj fotbalových přípravek 
v Horažďovicích. Jednalo se o 2. ročník, 
který byl určen tentokráte pro děti narozené 
v roce 2010 a mladší. Dovoluji si říci, že se 
jednalo o nejlépe obsazený turnaj přípravek 
v našem kraji. Turnaje se zúčastnilo celkem 
12 týmů, které byly rozděleny do 2 skupin. 
Zápasy ve skupinách nabídly mnoho krás-
ných akcí a gólů a již mnohé naznačily, jaké 
že týmy budou bojovat o stupně nejvyšší.
Ve skupinách dominovaly děti z AC Sparta 
Praha, které ve skupinové fázi neprohrály. 
Ale je nutné poznamenat, že to neměly 
vůbec jednoduché, jejich zápasy s Rokycany 
(výsledek 2:2) a zejména s Horažďovicemi 
(výsledek 4:3) snesly to nejpřísnější měřítko. 
Na atmosféru těchto zápasů budou určitě 
dlouho všichni vzpomínat!
Všechny zápasy ve skupinách a následně 
i o umístění nabídly výbornou podívanou. 
Děti si za své výkony zaslouží velký respekt.
O umístění na stupni vítězů se utkaly 
týmy, které skončily ve svých skupi-
nách na 1. a 2. místě, jednalo se o děti 
z AC Sparta Praha I a AC Sparta Praha II, 
FK Horažďovice a Fotbalové mládežnické 
akademie I. Všechny zápasy byly vyrovnané 
a mnohdy muselo pomoci i potřebné štěstí. 
Nakonec se to potřebné štěstíčko v semi-
inálových zápasech přiklonilo na stranu 
dětí z AC Sparta. O 3. místo se tedy utkaly 
domácí Horažďovice s FMA ČB I. V tomto 
utkání bylo k vidění mnoho pohledných akcí 

a nakonec se z vítězství po zásluze radovaly 
domácí Horažďovice. Ve inálovém zápase 
se muselo rozhodovat až na pokutové kopy, 
kde nakonec byl šťastnější tým AC Sparta 
Praha I.
Na závěrečném vyhlášení všechny děti 
dostaly medaile, týmy na 1. až 3. místě navíc 
krásné poháry, chybět nemohly ani drobné 
dárky pro každého. Individuální ocenění pro 
nejlepšího brankáře, hráče a střelce nemohlo 
také chybět.
Nejlepší brankář: Tobiáš Šupka (Fotbalová 
mládežnická akademie I)
Nejlepší hráč: Tereza Šedinová (AC Sparta 
Praha I)

Nejlepší střelec: Ondřej Korbel 
(FK Horažďovice) celkem 16 gólů
Konečné pořadí:
1. AC Sparta I, 2. AC Sparta II, 
3. FK Horažďovice, 4. FMA ČB I, 5. Jiskra 
Domažlice, 6. Kohouti Rokycany, 
7. SK Klatovy, 8. TJ Sušice, 9. FC Viktoria 
Plzeň, 10. FK Bohemians Praha, 11. FMA 
ČB II, 12. Junior Strakonice
Na závěr se sluší poděkovat všem zúčast-
něným týmům za předvedené výkony, 
rodičům a fanouškům za příkladné 
fandění, rozhodčím za klidný průběh tur-
naje a organizátorům, že to prostě dobře 
zorganizovali!



8 Horažďovický obzor / květen 2017

Křesťanská mateřská škola Horažďovice
Víte, jak prudce srdce tluče, když pohladí nás maminka?  
Když nás pak sevře do náruče, hřeje to jako kamínka… (Josef Brukner)

V druhém květnovém týdnu je vždy 
nejlepší příležitost poděkovat našim 
maminkám za každé jejich pohlazení 
a objetí. Proto se kulturním domem roz-
letěly písničky a básničky pro maminky 
od našich dětí z Duháčku. Děti vložily do 
písniček celé své srdce, a tak nejedno oko 
nezůstalo suché.
19. května se celá naše školka vydala na 
výlet za poníky do Velenov. V ekocentru 
Zulejka nás přivítali Harýsek a Julinka, 
dva z poníků, kteří zde žijí. Zaměstnanci 
ekocentra nám nejen ukázali, jak se 
o poníky starat, ale měli pro nás také 
připraveny zábavné hry a výpravu za 
poznáním k rybníku s pulci. Rády bychom 
jim touto cestou poděkovaly za skvěle při-
pravený program, ochotu a úsměvy, jež 
dětem věnovali. 
Školní rok se nám opět nachýlil ke konci 
a nás čeká v příštím měsíci mnoho zajíma-
vých akcí, které stojí za povšimnutí.
6. 6. od 15.30 hodin bychom vás rády 
pozvaly na zámecké nádvoří na diva-
delní představení Bajaja. Víťa Marčík 
nám zahraje tuto krásnou pohádku, paní 
učitelky prozradí ledacos zajímavého 

z proměny školní zahrady, kterou pod-
poruje Nadace Proměny Karla Komárka, 
a děti si v závěru budou moci vyzkoušet 
některé z Bajajových dovedností.
15. 6. proběhne tradiční přespání ško-
láků ve školce, spojené s táborákem i pro 
rodiče dětí a hledáním pokladu pod sta-
robylou Práchní. Snad ho najdeme i letos, 
snad potkáme bílou paní a vyzkoušíme si 
stezku odvahy. Jako bonus nám přibudou 
do školky líná strašidla v podání divadel-
ního spolku Kolár Strašín.
21. 6. od 14.00 hodin ožije naše zahrada 
návštěvou dětí ze ZUŠ a seniorů. Společně 
s našimi školáčky budou tvořit dekorace 
pro zahradní „ostrov objevů a krás“
Ve dvou červnových termínech 
(i víkendových) všechny pedagogické 
zaměstnance čeká velký 24hodinový 
seminář „na klíč“, který se týká vzdělávání 
dvouletých dětí. Pedagogové již absolvo-
vali podobný, šestnáctihodinový, týkající 
se často zmiňované inkluze. Oba semi-
náře, které lektoruje Mgr. Eva Muroňová, 
Ph.D., staví na smyslově symbolické 
pedagogice Franze Ketta. Semináře 
jsou spoluinancovány Evropskou unií 

v rámci Operačního programu výzkum, 
vývoj a vzdělávání. Škola na svůj projekt 
„Společně a hravě“ obdržela inance ve 
výši 430 552 Kč. 
U nás bude zkrátka v červnu veselo, i když 
se budeme loučit s našimi školáčky, a to 
vždycky nějaká ta slzička ukápne. 
Přejeme i vám krásné červnové dny 
a možná budeme mít příležitost se někde 
na společných cestách potkat. 

 
Bc. Lucie Listopadová

Školy

Mateřská škola Na Paloučku Horažďovice
Jaro a léto patří dětem 
Přišlo jaro k nám a přineslo spoustu zají-
mavé práce a zábavy. Sluníčko v přírodě 
vyčarovalo rozkvetlé stromy a kytičky 
a naše děti v MŠ se činily. Svými výrobky 
vyzdobily celou školku, barvily vajíčka, 
chodily za zvířátky, pracovaly s hlínou, 
učily se plavat a připravovaly dárečky 
pro maminky. Děti, které navštěvují 
pěvecký kroužek Sluníčko, si připravily 
program, se kterým následně vystoupily 
u příležitosti dne otevřených dveří naší 
MŠ, v penzionu potěšily pěknou chvil-
kou seniory a v kulturním domě tímto 
popřály svým maminkám ke Dni matek. 
V květnu proběhl zápis k předškol-
nímu vzdělávání. Velkému zájmu se 
těšila zejména třída pro dvouleté děti. 
Těšíme se, že se s novými dětmi i jejich 
rodiči budeme potkávat v novém škol-
ním roce. Zajímavou zkušeností pro naše 
děti bylo setkání se živou liškou. Jednalo 
se o výukový program s liškou Miou, 

který přiblížil dětem život jedné z našich 
nejrozšířenějších šelem. Dozvěděly se 
o jejím způsobu života a mohly pozo-
rovat její chování. Také k nám přijela 
návštěva Vanda a Standa se show písniček 
a gagů o základních pravidlech hygieny 
a zdravém životním stylu. Rádi bychom 
poděkovali panu Černému a panu Bláhovi 
z Městské policie Horažďovice, kteří 
připravili pro děti velice poutavý pro-
gram. Vyprávěli dětem např. jak odchytit 
toulavého psa, jak nasadit pouta nebo 
jak zachránit tonoucího. Děti si mohly 
všechny pomůcky policie prohlédnout 
a vyzkoušet. 
V posledním měsíci školního roku 
navštíví děti ZŠ Komenského, která pro 
ně již tradičně připravuje sportovní dopo-
ledne ke Dni dětí. Dále se mohou těšit 
na školní výlet do Blatné, kde si pro-
hlédnou zámek a oboru s daňky. Mladší 
navštíví Středisko environmentální 

výchovy Kašperské Hory s programem 
„Můj přítel strom“. V rámci spolupráce 
se ZUŠ Horažďovice děti navštíví drama-
tickou sklizeň a ZUŠ OPEN v kulturním 
domě. 

 
MŠ Na Paloučku, Eva Lešková 
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Jarní sportovní program naší školy 

I letošní jaro je u nás ve znamení sportu. 
Zapojují se žáci z 1. i 2. stupně.
28. 4. se úspěšně účastnili malí běžci 
z 2.–5. tříd prestižního okresního závodu 
Štafetový pohár v Klatovech. Odtud jsme 
si odváželi několik ocenění za jednotlivé 
štafety – druháci a třeťáci měli stříbrnou, 
čtvrťáci a páťáci bronzovou medaili a jako 
škola jsme získali bronz a postup do kraj-
ského kola.
3. 5. pořádal náš školní sportovní klub pro 
1. stupeň Velkou švihadlovou soutěž, kde 
se soutěžilo v počtu skoků přes švihadlo 
za 1 minutu. Výsledky byly skvělé – ská-
kalo se jako o život. Do soutěže se zapojilo 
cca 130 dětí, které trénovaly v rámci Tv, ale 
hlavně doma. Do inále se dostali vždy jen 
3 nejlepší kluci a 3 dívky. 
Výsledky 1. ročníky – 1. Ledvinová – 
85 skoků, 2. Kandrová 72, 3. Hilse 53
1. Hrabačka – 75, 2. Kočí 59, 3. Gerčák 29 
2. ročníky – 1. Faustová, 2. Šimíková, 3. 
Šůsová – 98
1. Ouda – 176 !!!, 2. Baron 126, Lukeš – 103
3. ročníky – 1. Cottier Charlotte – 122, 
2. Šťastná Dora 121, 3. Tonningerová 113
1. Seifer – 116, 2. Kodýtek 91, 3. Janeček – 90
4. ročníky – 1. Reindlová – 106, Pintířová 
103, Kotišová 100
1. Šuhajda 108, 2. Bauer 89, 3. Pihera 74
5. ročníky – 1. Mandáková 111, 
2. Štěpáníková 91, Staňková M. 91
1. Cottier Joseph 125, 2. Vyžral 113, 
3. Stupka 85
4. 5. se konalo další kolo soutěže ve skoku 
vysokém, letos nazvaném „Májová laťka“
Výsledky
Starší žáci  
1. KREJČÍ, ZŠ Kom. 160 cm
2. JÍROVEC, ZŠ Blat. 155 cm
3. KUČERA, ZŠ Kom. 155 cm

Mladší žáci 
1. Přerost T., ZŠ Kom.  150 cm
2. Lád, ZŠ Kom.   140 cm
3. Niebauer, ZŠ Kom .  140 cm

Starší žákyně
1. ŠIMKOVÁ, ZŠ Blat 140 cm
2. ŠIŠKOVÁ, ZŠ Kom 140 cm
3. MÍDOVÁ, ZŠ Blat 140 cm

Mladší žákyně 
1. ŠTRYNCLOVÁ, ZŠ Blat.  135 cm
2. KRÁLOVÁ Z., ZŠ Kom. 130 cm
3. NOVÁ ZŠ, Kom.  130 cm
10. a 11. 5. jsme se po roce opět vypravili do 
Sušice na závody v atletice. Pohár rozhlasu 
je soutěž pro žáky 2. stupně. V konkurenci 
dalších jedenácti škol se naši mladší žáci 
umístili na 2. místě, starší žáci i žákyně na 
3. místě, mladší žákyně na 6. místě. Mnozí 
si vylepšili své osobní rekordy. 

 
Jiřina Stichenwirthová

Přijímací zkoušky 
na Blatenské

S příchodem jarních měsíců nastává pro 
žáky 9. tříd období zvýšeného studij-
ního úsilí, neboť přicházejí zkoušky do 
středních škol různých typů. V Základní 
škole Blatenská ve školním roce 2016/17 
se žáci připravovali již od podzimních 
měsíců. Běžnou výuku hlavních před-
mětů, které jsou součástí přijímacích 
zkoušek, doplnili účastí na každoročně 
organizovaných kroužcích z českého 
jazyka a matematiky. Ty poskytla škola 
žákům zdarma. Téměř všichni žáci 
této nabídky využili, pravidelně na 
kroužky docházeli, aby odolali neú-
prosným nástrahám testových otázek. 
Využili i individuální rozhovory ke sle-
dovaným předmětům. I zkušení učitelé 
přicházeli do nejisté situace, protože 
zkoušky měly jiný charakter – byly 
státní, tedy pro všechny stejné, méně 
předvídatelné. Rozhodující díl přípravy 
však náležel na žácích samotných, na 
motivaci, aktivitě a přístupu. Žáci byli 
postaveni před mnohá rozhodnutí, 
jakou školu vybrat. Zvítězila gymná-
zia ve Strakonicích a v Sušici, kde byli 
přijati všichni zájemci (11 žáků). Žáci 
v příštím roce obsadí lavice v různých 
středních školách s rozmanitými obory 
– strojírenství, agropodnikání, gastro-
nomie, pedagogická činnost, silniční 
a železniční doprava, elektrotechnika, 
zdravotnictví, veřejnosprávní činnost 
a další. Někteří žáci otevřou dveře škol 
s učebními obory, takže se budeme moci 
svěřit mladým kuchařům, automechani-
kům. Všem žákům se jejich požadavek 
naplnil. Proto také s klidnou hlavou 
odjeli na několik dní do Londýna, spo-
lečně s mladšími dětmi oslaví Den dětí, 
s učiteli TV prověří povrch cyklotras 
v jižních Čechách. 30. června zavřou 
dveře ZŠ a nahlédnou, co se ukrývá 
za těmi následnými, středoškolskými. 
Dobře ví, že král vládne jen ve svém 
království, ale člověk, který něco umí, 
je platen v celé šíři společnosti. Učitelé 
ZŠ Blatenská přejí žákům, aby jejich 
volba byla šťastná. 

 
Mgr. Šárka Zeithamlová, 
výchovná poradkyně 

ZŠ BlatenskáZŠ Komenského

Soutěž mladých zdravotníků 

I letos v dubnu jsme se zúčastnili soutěže 
mladých zdravotníků v Klatovech. Vyjeli 
jsme z Horažďovic v doprovodu paní uči-
telky Lucie Tomáškové. Sněžilo na nás štěstí. 
Díky vytrvalému sněžení se letos nesoutěžilo 
v lesoparku, ale v tělocvičně Na Vodojemu. 
Jako první nás čekala obvazová technika, 
následoval transport a testové otázky týka-
jící se první pomoci. Pak jsme se pustili do 
ošetřování konkrétních zranění. Poradili 
jsme si se zlomeninou, krvácením, epilep-
tickým záchvatem, úrazem elektrickým 
proudem nebo popáleninou. Nechyběla ani 

úspěšně provedená resuscitace. První stupeň 
(A. Mandáková, L. Janotová, E. Nováčková, 
L. Kotišová a K. Růžičková) vybojoval nád-
herné 2. místo a druhý stupeň (S. Hejpetrová, 
L. Říha, J. Nováček, T. Šafandová 
a V. Šafandová) krásné 4. místo. Domů jsme 
se vraceli spokojeni a s medailemi. Náš 
stříbrný pohár můžete vidět u nástěnky 
v Ševčíkově ulici. Běžte se tam podívat!

 
Lucie Janotová, Amélie Mandáková, 
5. A, ZŠ Komenského Horažďovice
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Základní umělecká škola 
Konec dubna a celý květen byl pro nás 
všechny v ZUŠce velice náročný. Máme 
za sebou všechna absolventská vystoupení 
hudebního, výtvarného i literárně-dra-
matického oboru. Žáci výtvarného oboru 
stále ještě vystavují své práce v DPS 
v Palackého ulici. Žáci LDO se předsta-
vili na své tradiční přehlídce „Dramaťácká 
sklizeň“. Všechna náročná práce byla 
vykoupena velkými úspěchy, které v letoš-
ním roce naši žáci získali. Lenka Šímová 
získala v ústředním kole hry na violu 
krásné 2. místo a postarala se tak o největší 
úspěch hudebního oboru v novodobé his-
torii školy. Absolventi dramatického oboru 
Julie Šišková a Ondřej Slavík se svým 
absolventským vystoupením postoupili 
hned na dvě národní přehlídky, Dětskou 

scénu Svitavy a Loutkářskou Chrudim, což 
je největší úspěch žáků LDO za celou dobu 
existence tohoto oboru v Horažďovicích. 
Všem žákům moc a moc gratulujeme 
a děkujeme za skvělou reprezentaci školy.
V červnu se hlavně těšíme na všechny 
uchazeče o studium na naší škole, které 
přivítáme ve čtvrtek 8. 6. 2017. Nabízíme 
výuku ve třech oborech: hudebním, 
výtvarném a literárně-dramatickém. 
V hudebním oboru nabízíme tyto nástroje: 
klavír, keyboard, housle, violu, violoncello, 
létnu zobcovou i příčnou, klarinet, saxo-
fon, trubku, pozoun, baskřídlovku, kytaru 
klasickou i elektrickou a bicí. Talentové 
zkoušky do výtvarného oboru se budou 
konat mezi 13. a 15. hodinou a do hudeb-
ního a literárně-dramatického oboru mezi 

15. a 17. hodinou. Zájemcům o výtvarný 
obor doporučujeme přinést si pracovní 
oblečení a také nějaké své domácí práce.
Žádáme všechny uchazeče o vyplnění při-
hlášky na www.izus.cz, kde po kliknutí 
na odkaz přihláška vyberete naši školu 
a pak již jen vyplníte údaje o žákovi a jeho 
zákonných zástupcích. Přihlášku odešlete 
a na váš email přijde potvrzení o odeslání 
přihlášky s odkazem na kontrolu všech 
údajů. Přihlášku vytiskněte, podepište 
a přineste s sebou na talentové zkoušky. 
Přejeme vám příjemně prožitý červen 
a těšíme se na další setkávání s vámi.

 
Mgr. Martin Petrus

Školní sportovní akce 2017
Ve školním roce 2016/2017 se naše 
škola zúčastnila sportovních akcí pořá-
daných AŠSK, a to zejména f lorbalu, 
fotbalu (McDonald ś Cup, Coca-Cola 
Cup, velký fotbal), futsalu pod hlavičkou 
FAČR, skokanských soutěží a Poháru 
rozhlasu 2017.
Mezi největší úspěchy patří 2. místo 
starších žáků v krajském finále fut-
salu v Plzni, 2. místo výběru chlapců 
ze 4. a 5. tříd na Mc Donald ś cupu 
v Mochtíně, odkud přivezli krásný 
pohár. Neméně úspěšní byli hoši (výběr 
6.–9. tříd), kteří v okresním kole velkého 

fotbalu skončili na 1. místě a postoupili 
do dalšího kola.
Mezi akce, jež pořádala sama škola, 
patří již tradiční Mikulášská laťka, 
kde se naši studenti v souboji se starou 
školou rozhodně neztratili a vybojovali 
pěkná medailová umístění. 
Naše škola v zimě také pořádala tradiční 
lyžařský výcvik na Zadově, který prová-
zely bohužel zažívací problémy, hlavně 
žáků.
Letos se tradičně také uskuteční cyklo-
turistický kurz ve Střelských Hošticích, 
kterého se zúčastní 9. třídy, a to 

v termínu 31. 5.–2. 6. 2017.
Akcí, která nás ještě čeká, je napří-
klad školní f lorbalový turnaj. Tento 
turnaj pořádá naše škola ve spolu-
práci se Základní školou Komenského. 
V poslední řadě se naše škola 
zúčastní turnaje Memoriál Káji Kutky 
v Nalžovských Horách. 

 
Mgr. Luboš Chroust,  
Mgr. Radek Řebřina
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Skautské středisko Prácheň

Spolky

Star Wars
V další části našeho sloupku bych rád zmínil 
již legendární akci Setkání skautů na Otavě. 
Jak jinak také nazvat akci, na kterou již 
dvacet dva let jezdí na dvě stovky skautů od 
Plzně až po České Budějovice. Pro letošní 
ročník jsme načerpali inspiraci v kultovním 
seriálu Star Wars. Během pátečního večera 
se tak centrum města proměnilo v Galaxii, 
po které putovalo dvanáct posádek. Posádky 
plnily roztodivné úkoly, aby se připravily 
na sobotní závod mezi sebou. Ten skončil 
kolem poledního a zbytek akce se již ode-
hrával v umírněnějším duchu. Nemohlo 
chybět divadlo v podání vedoucích ani slav-
nostní zakončení u ohně. Velké poděkování 
si zaslouží školy ZŠ Komenského a Střední 
škola Horažďovice, které poskytly zázemí 
pro akci. Poděkování patří také Policii ČR, 
která měla pochopení pro řadu našich netra-
dičních aktivit…

 
Martin Pompl

Zároveň tímto zveme všechny naše příznivce na 

19. ročník turnaje v malé kopané, 
který se koná 8. 7. od deseti hodin. Hrát se bude opět o spousty hodnotných cen. 

Navíc jako bonus pro vítěze 50l sud jedenáctistupňového piva. 
Těší se na vás SDH Boubín

Velikonoční Skautské kuřátko
Ve čtvrtek 13. dubna proběhla sbírková akce 
Velikonoční skautské kuřátko. Za pomoci 
všech oddílů se nám podařilo vybrat nád-
herných 11 430 Kč, které poputují na konto 
nadace Pomozte dětem. Děkujeme všem 
vedoucím a dětem, kteří se akce zúčastnili 
a projekt podpořili. Největší poděkování však 
patří těm, kteří přispěli inanční částkou na 
zlepšení kvality života dětí. Děkujeme!

 
Štěpánka Purschová

Poděkování
Slavnostní koncert k 155. výročí založení 
a 25. výročí obnovení činnosti pěvec-
kého spolku Prácheň je šťastně za námi. 
Chceme ještě jednou poděkovat všem 
divákům i sponzorům, kteří nás celé roky 
podporují a navštěvují naše vystoupení. 
Bez vás by naše snažení nemělo vlastně 
smysl. Pro ty, kdo nemohli přijít, jen malé 
upozornění: výstava o historii PS Prácheň 
bude v rohovém sále muzea umístěna po 
celou sezónu.
Více informací na www.psprachen.cz.

 
Za PS Prácheň Simča Sládková

Kdo tam nebyl, neuvěří! 
Je známo, že 30. dubna, o tzv. 
Filipojakubské noci, se zapalují ohně proti 
čarodějnicím, které právě na tuto noc 
mívaly svoje slety. A tehdy v neděli se to 
stalo – na lhoteckou náves se sneslo hejno 
sedmi čarodějnic. A že vyvolaly velké 
pozdvižení! Jedna byla hezčí než druhá, tak 
přítomní zahodili klacky s opékajícími se 
buřty a jali se vytahovat mobily, aby si tuto 
neobvyklou událost zvěčnili na památku. 
Kdypak se to zase přihodí, aby si naši malou 
vesnici vybraly tyto divoženky ke svému 
přistání! Protože byly hodné a krotké, před-
vedly se místním obyvatelům ze všech stran 
a nakonec byly ohodnoceny a byla zvo-
lena nejkrásnější čarodějnice. Nezbývá než 
doufat, že nás zase někdy navštíví.

 
Eva Zoubková

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 ÈERVNU

  19. 6. - 23. 6. 2017
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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KMH Horažďovice 
Po delším čase přinášíme zprávy o čin-
nosti mladých hasičů. Jak bylo už psáno, 
pomohli jsme při akci Ukliďme Česko 
vyčistit od odpadků tržiště. Letos nám 
počasí na nacvičování moc nepřálo. 
Až poslední tři čtvrtky před soutěží se 
počasí umoudřilo a nepršelo. V družstvu 
mladších došlo k velké obměně družstva 
a pro děti byla velká zátěž se vše naučit 
za tři kroužky. Generálku v útoku jsme 
zkusili na okrskové soutěži ve Lhotě, kde 
jsme poměřili síly s družstvem z Kejnic. 
20. května se konala závěrečná hra Plamen 
v Pačejově na hřišti, od 9 hodin. Tentokrát 
nás vylosovali až na čas po obědě, kdy už 
byla trať na útoky podmáčená. První na 
útoky šli starší a z 31 družstev ho zvládli 
ve třetím nejlepším čase, mladší to zvládli 
z 19 družstev jako 6. Zbytek soutěží se jim 
povedl, až mladším vůbec nevyšel požární 
útok CTIF, kde se umístili na posledním 
místě a ovlivnilo to celkové umístění, 
skončili celkově na pátém místě ze sedmi 
soutěží. Starší letos hodně zabojovali 
a odvezli si medaile za krásné třetí místo. 
Jsou to první medaile v kategorii starších.
Dále byly vyhodnoceny práce PO očima 
dětí, kdy v kategorii literárních prací se 

umístila Eliška Nádeníková na druhém 
místě a v digitální technologii Jan Kubaň 
na prvním místě. Oba postoupili do 
krajského kola. Druhého června jsou 
oba pozváni na slavnostní vyhodnocení 
krajského kola na požární stanici Košutka 
v Plzni. Eliška Nádeníková obsadila ve 
své kategorii první místo a Honza Kubaň 
se umístil v krajském kole na druhém 

místě. Teď už nás čeká jenom letní tábor 
na Málkově.
Na závěr bych chtěl poděkovat všem 
dětem a vedoucím za celoroční činnost 
a reprezentaci, jak našeho sboru, tak 
i města.

 
Jiří Chaluš

Sbor dobrovolných hasičů 
Zasloužilí hasiči 

Aktiv zasloužilých hasičů (ZH) z našeho 
okresu se sešel 20. dubna 2017 ve vinárně 
hotelu Rozvoj v Klatovech. Na setkání 
jsou zváni všichni členové Aktivu ZH, 
které sbory dobrovolných hasičů nahlá-
sily, a splnili kritéria o přijetí. Je nás 
kolem 250 a asi polovina se každý rok 
aktivu zúčastňuje. 
Letošní setkání bylo již dvacáté. U jeho 
zrodu 15. ledna 1997 byl ZH Karel 
Černý z našeho sboru spolu dalšími 
členy okresního sdružení, bratry hasiči: 
Vávra, Brousek, Toman a Křesťan. Od 
počátku byl název Klub ZH, do kterého 
byli postupně navrhováni výborem sboru 
další členové naší organizace: Tichý, 
Halml, Korda, Soukup Václav, Chaluš 
Ladislav, Havlík, Jirků, Bednarik, Pintíř, 
Šlapák Vojtěch a pí. Halmlová. 
Klatovský Aktiv ZH vede již po několik 
roků p. Václav Drha z Velkého Boru, 
který přítomné seznámil s činností tohoto 
aktivu za rok 2016 a s předpokládanou 
aktivitou v roce letošním. Změna v kraj-
ském vedení nastala loni v listopadu, kdy 
odstoupil p. Zajíček a novým krajským 
vedoucím ZH se stal p. Albert Jíra, sta-

rosta sboru v Malém Boru. 
Upomínkové listy obdrželi všichni jubi-
lanti, kteří letos dovršili nebo dovrší svá 
významná jubilea počínaje 65. narozeni-
nami a výše. Těch bylo letos 20, kytičku 
obdržely všechny přítomné hasičky, 
kterých bylo 13, a všichni zúčastnění 
obdrželi plaketu na památku tohoto 
20. výročí založení Klubu ZH. 
Na konec srpna je naplánován zájezd 
do kláštera Teplá, na hrad Bečov a do 
Mariánských Lázní, kde se zastavíme 
u zpívající fontány a prohlédneme park 
památek (věrné kopie zmenšenin hradů 
a zámků, kterých je asi dvacet). V září 
to bude krajské setkání ZH s titulem 
v okrese Plzeň jih a budeme se stavět 
v Sedleci a Starém Plzenci.
Každým rokem vzpomínáme na členy 
zemřelé v minulém roce, ale noví jsou 
zase navrhováni, takže Aktiv zasloužilých 
hasičů díky vedení stále pokračuje ve své 
činnosti. 
V pátek 5. května v 16 hod. se konala 
pietní vzpomínka na 100. výročí úmrtí 
velkého hasiče – bratra Matěje Mayera 
– u jeho hrobu na starém hřbitově. 

Zúčastnilo se 20 příslušníků z našeho 
sboru a 5členná delegace ze Střeleckých 
Hoštic a okresního sdružení ze Strakonic. 
Byly položeny tři kytice a zúčastnění 
vyslechli krátký projev. Škoda, že se nezú-
častnil žádný občan z civilních řad! 
Okrsková soutěž se konala 13. května 
v Horažďovické Lhotě za účasti 11 druž-
stev z 8 sborů. První 3 místa obsadily tyto 
sbory: 1. místo Velké Hydčice, druzí byli 
hasiči z Hejné a 3. místo patřilo Kejnicím. 
Tato tři družstva postupují do vyřazova-
cího kola, které se bude konat 10. června 
ve Velkém Boru. 
Před zahájením vlastní soutěže soutěžili 
také v požárním útoku mladí hasiči. Jejich 
umístění bylo následující: 1. a 3. místo 
obsadila družstva z Horažďovic a střed 
patřil mladým hasičům z Kejnic. Za jejich 
skvělé výkony bylo každé družstvo odmě-
něno překrásným dortem. Jejich časy 
v požárním útoku byly: 34,53 s, další čas 
40,00 s a poslední 51,20 s. Sláva vítězům, 
čest poraženým! 

 
Karel Halml
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Loreta v Horažďovicích 
Význam pojmu Loreta a její původ
Loreto je významné poutní místo v Itálii, 
kam byl podle legendy přenesen anděly 
ze Svaté země rodný dům Panny Marie. 
Tento domek nazývaný Santa Casa neboli 
Svatá chýše získal postupem doby značnou 
proslulost díky zprávám o milostech 
a uzdravení přičítaných přímluvě Panny 
Marie Loretánské. Přesto, že horažďovická 
Loreta došla po svém zrušení k razantní 
přestavbě, je možné její tvar a vnitřní 
prostory kaple poměrně spolehlivě rekon-
struovat. Stavitelé se snažili o maximální 
věrohodnost s původní kaplí v Loretu, proto 
opakovali rozměry kaple. Vnitřní rozměry 
kaple byly 8,96 m × 4,1 m Tvarově byla kaple 
jednoduchá o obdélném půdorysu. Také 
vnitřní prostory kaple byly napodobovány. 
Výzdoba stěn měla odpovídat legendě, kdy 
do Santa Casy uhodil blesk, rozčísl kapli, 
ale nezapálil. Při otřesu opadla část omítky 
s malbami. V tomto „poškozeném“ stavu 
byla realizována řada loretánských kaplí 
v Čechách. Hlavním předmětem uctívání 
v loretánských kaplích je socha Černé Matky 
Boží Loretánské. Loretánské madony bývaly 
dotýkány s originálem v Loretu, týden 
vystaveny uctívání a se zvláštním udělením 
papeže vypraveny do nové vlasti.
Horažďovická Loreta
Počátky loretánské kaple jsou spojeny 
s odkazem v závěti majitele panství 
Horažďovic Františka Karla Matyáše ze 
Šternberka. Z jeho fundace 33 000 kop 
míšeňských na zelenohorském panství 
měly být mimo jiné vystavěny kaple Jana 
Nepomuckého v Nepomuku, Panny 
Marie v Horažďovicích a svatého Michala 
v Bechyni. Horažďovická kaple měla být 
nadále svěřena do opatrování minoritům 

ze zdejšího kláštera. Tento závazek stvrdili 
i jeho synové při dělení dědictví v prosinci 
roku 1665 a o horažďovické kapli se nadále 
mluví již jako o Loretě. Na stavbu kaple byla 
k dispozici částka 10 000 zlatých, dalších 
20 000 dodala zbožná matka šternberských 
bratří Ludmila Benigna. Kaple založena 
v roce 1659. 17. června tohoto roku čten 
v místě radním dopis od Novatiuse, sekre-
táře Ludmily Benigny ze Šternberka. Ta zde 
žádá o podporu „aby obec horaždějovická 
pro vyzdvižení kostelíčka a neb Loretu 
na Stráži“ byla nápomocna při převozu 
3000 cihel z Nepomuku, což páni radní 
přislíbili. V tomto roce se stihla postavit 
pouze centrální obdélníková kaple. Ambity 
obíhající tuto kapli postaveny v roce násle-
dujícím. Dne 16. srpna roku 1660 tlumočí 
rychtář pánům radním slova paní hraběnky 
„poněvadž taková Loreta vystavena a chvála 
pánu Bohu pěkné počátky pobožnosti se 
činí a začali, že nyní pro polehčení jednoho 
každého i přespolních lidí ambity se stavěti 
budou, aby jeden každý podle možnosti 
z lásky co kdo chtíti učiniti bude, nějakou 
ofěru obětovati hleděli“. Z vybavení kaple se 
zachovalo několik inventářů. Inventář z dob 
Šternberků z roku 1710 představuje kromě 
fundačního jmění kapitálu 2000 zlatých 
a věna 1500 zlatých také výčet stříbrných 
liturgických předmětů – stříbrná pozlacená 
monstrance a jiná menší na sobotu, dvě stří-
brné konvičky, stříbrná kadidelnice, stříbrný 
tabernákl a stříbrná křtitelnice. Jiný inven-
tář z roku 1755 nás seznamuje s popisem 
stříbrných předmětů v kapli. Například – 
stříbrný kruciix, stříbrná pozlacená lampa, 
velká stříbrná monstrance, malá stříbrná 
monstrance, velké stříbrné ciborium a stří-
brný kalich. Z votivních darů následovaly 

zmenšené části lidského těla, ty, u kterých si 
poutník přál jejich zhojení, jako například 
stříbrná hlava, celé stříbrné postavičky, 
tělo, krk, oči a podobně. Na soše Panny 
Marie Loretánské z Horažďovic byl zlatý 
dukát, prsten s démantem a Bohuslav Balbín 
vypravuje o hraběti Ignáci ze Šternberka, 
že daroval Panně Marii Loretské dvě velké 
perly vylovené z řeky Otavy, které znalci 
odhadli na 1000 zlatých a o něž královny 
a kněžny marně hraběte žádaly.
Panna Marie Loretánská a další osudy kaple
Roku 1787 byla kaple zrušena a za částku 
224 zlatých rýnských prodána vrchnosti. 
Mariánská fundace následně přenesena 
do Malého Boru u Horažďovic. Z bývalé 
loretánské kaple zbyla západní část objektu, 
ten do sebe pohltil původní dispozice 
nárožní kaple a snad i stěny ambitů, což by 
mohl potvrdit stavebně-historický průzkum 
objektu. Pro nové působiště Loretánské 
madony v Malém Boru byl vyhotoven gra-
ický list s letopočtem 1801 a s pohledem na 
tamní kostel od autora Berky. Nad kostelem 
umístěna madona. Její ozdoba v podobě 
viditelných mincí ověšených kolem těla byla 
zcizena i s dalšími věcmi v maloborském 
kostele v roce 1833. Dnes se socha Panny 
Marie Loretánské nachází na hlavním oltáři 
tohoto kostela. 
Článek upraven pro HO z mé práce 
„Stavební a umělecká činnost Šternberků 
v Horažďovicích v letech 1622–1719“ uve-
řejněné ve Vlastivědném sborníku muzea 
Šumavy v Sušici, Svazek VIII, 2014. Zde jsou 
uvedeny další stavby spojené s tímto rodem 
v Horažďovicích.

 
MgA. Jindřich Šlechta 

Votivní graický list s vyobrazením Madony s Loretou, 

jediným známým pohledem na tuto stavbu před jejím 

zrušením. Vyobrazení z časopisu Otavín, revue Písku, 

Písecka a Prácheňska, číslo 5–6. Strana 39–46 v článku 

Jiřího Fröhlicha Poustevníci v Prácheňském kraji. Popisuje 

život poustevníka Matěje Jakuba Zelenky, který při 

horažďovické loretě působil od roku 1676 po dobu dalších 

deseti let.

Loretánská kaple byla 

postavena jako zmenšená 

kopie zámku v Třešti 

u Jihlavy. Snad jako 

upomínka, že Třešť patřila 

Šternberkům do začátku 

16. století.

Výřez z plánku (kolem roku 

1735) mapující severní 

předměstí Horažďovic 

od městských hradeb po 

Loretu. Vedle kaple je 

patrná i tzv. loretánská 

chalupa, obydlí správce 

kaple, která zde stojí 

dodnes. Národní archiv 

v Praze, fond Řád 

maltézských rytířů, řádová 

fara Horažďovice

Kolorovaný plán půdorysu loretánské 

kaple z roku 1725, uložen v Národním 

archivu v Praze, fond Pražského 

arcibiskupství (archiválie blíže 

nepopsána) a byl otištěn v knize Památky 

Plzeňského kraje 2004. Výrazná kaple 

v levém horním rohu je dodnes součástí 

dnešního objektu.
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Volné sdružení 
 

HORAŽĎOVICKÝCH ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ 

VÁS ZVE NA  

 LETNÍ KONCERT 
 

 

 
  
 
 

Horažďovice 

Muzeum, velký sál 
Neděle 18.6.2017  

18:00 
 

 

Facebook: Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů 

 

 

 

 

 

                          
  LYCKEBY AMYLEX, a.s.                                                                               

 Strakonická 946 
341 01 Horažďovice 

 
Firma LYCKEBY AMYLEX, a.s. hledá vhodné kandidáty na pozice: 

 
 VEDOUCÍ VÝROBY ŠKROBU 
 ASISTENT VÝROBY 
 ELEKTRIKÁŘ 

 
Více informací na www.lyckeby.cz. 

V případě zájmu náš kontaktujte na tel. č.: 376 532 222, 243 
nebo e-mailem: lucie.ladmanova@lyckeby.cz 

 

Nově otevřený skleník se sukulenty. 
Možno prodej přebytků.

Najdete nás v Čečelovicích 58 u Blatné.
P. Duban, 607 770 845

PALIVOVÉ DŘEVO od 480Kč

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

Tel: 737 290 440
Facebook: 
Dřevo Chanovice

www.drevolesysalak@seznam.cz

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

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

vč. stavebních úprav. Tel: 725 763 582
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tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz

Tisková technologie:Laserová
Maximální formát tisku/média:A4×
Skutečné rozlišení tiskárny (v DPI):600x600×

×

×Maximální rychlost tisku (A4 za minutu): 22

Laserová tiskárna
                      HP M102a

2 199,-

6 190,-
Levné pokladní zařízení pro 
menší a středně velké 
podnikatele jak v restauraci, tak 
na prodejně. Pokladna s 
integrovanou tiskárnou je plně 
mobilní, takže ji lze využít i v 
terénu při doručování zboží nebo 
při stánkovém prodeji bez 
přístupu k elektrické síti. 
Podporuje připojení k internetu 
prostřednictvím Wi-Fi.

Původní cena 6690,-

Pokladna Lynx MiniINTERNETOVÉ CENY!

BAREVNÁ LASEROVÁ TISKÁRNA
SKORO ZADARMO

2 899,- s DPH
OKI C332dn

barevný laser
síťová - pro firmy
duplex - oboustranný tisk

475,- s DPH
mobilní telefon Ali D200

barevný displej
vysoká výdrž na baterie
fotoaparát
dvě SIM

Firma Kareš, s. r. o. 
přijme pro pracoviště Horažďovice

Pracovníka/pracovnici pro zajišťování obchodní a ekonomické agendy
Požadavky: VŠ nebo SŠ ekonomického směru, samostatnost, spolehlivost, 
zodpovědnost, komunikativnost, práce s PC, dobrá znalost angličtiny nebo 
němčiny

Pracovníka/pracovnici pro úsek zajišťování prostorové akustiky
Požadavky: VŠ nebo SŠ technického směru, práce s PC (Autocad), schopnost 
tvořit a rozumět technickým výkresům, znalost angličtiny nebo němčiny, 
samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost

Písemné přihlášky včetně životopisu a kontaktních údajů zašlete, prosím, na 
e-mail: Vlkova@inkakares.cz
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Firma INTERIORS manufacture & design a. s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

* Truhlář – nábytkář
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo a Anglii 
  – vyučení v oboru truhlářství
  – jazykové znalosti: NJ – AJ 
  – výborné platové podmínky
* Konstruktér / Technolog výroby
* Programátor CNC strojů
* Asistent/ka projektu  – VŠ vzdělání
    – znalost NJ plynně
Pracoviště: 
INTERIORS manufacture&design a. s., 335 44 Kasejovice č. p. 337 

Kontaktní osoba: 
Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246, email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

tesař/truhlář
zedník/fasádník (vyučení není podmínkou)

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

dělníky do výroby dřevostaveb 
v Oselcích na pozice:

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

ORIGINAL BAND

...JEŠTĚ JARNÍ 
        

PÁTEK 16. 6. 2017
MĚSTSKÉ MUZEUM

HORAŽĎOVICE
VELKÝ SÁL

18:00

        KONCERT
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NAŠE MĚSTO OČIMA 
SENIORŮ 

 
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VÁS ZVE NA BESEDU  

SE STAROSTOU MĚSTA HORAŽĎOVICE  
Ing. MICHAELEM FORMANEM 

14. června 2017 
od 14.00 hod. 

oblastní charita (4. patro) 

 

Pořádáno v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN 
 

    

NOC 
KOSTE
LU 
KDY 
9. června 
18 – 22 h 
KDE 
CČSH HORAŽĎOVICE 
STRAKONICKÁ 149 

PROGRAM ·prohlídka kostela za svitu svíček · promítání 
fotek  · povídání o historii · seznámení s obřady · dílna 
pro děti · nabídka seminářů 

 

HTTP://HUSITIHORAZDOVICE.G6.CZ/ 

 
 PRO VŠECHNY 

VĚKOVÉ 
SKUPINY 
VSTUP 
zdarma 

 
„ZA DNE JIM BYLA 
ZÁŠTITOU, NOC 
PROZÁŘILA 
HVĚZDAMI.“ 
 

 

TUTO AKCI 
PODPOŘILI 
 

 
Plzeňská diecéze 
CČSH  
 

 
Město Horažďovice 

 

 Poupata a Kvítek 
       Vás srdečně zvou na 

 

        Dětské pěvecké sbory při ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 

Letní koncertLetní koncertLetní koncertLetní koncert    
14. 6. 2017 v 18.00 h 

v kostele sv. Jana Křtitele 
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Různé druhy piv, občerstvení plné dobrot…   

sobota 24. 6. 2017 

od 9.00  Bohatý jarmark   
10.00–12.00 Otavanka  
12.30  MIRITIS dobová hudba
13.00  Zahájení slavností starostou města
    Odstartování vaření kaše
13.10  MIRITIS dobová hudba  
13.50  Vystoupení břišní tanečnice 
14.00  Princ Jaromil – divadlo pro děti
14.55  MIRITIS dobová hudba  
15.30  Bubenická show 
16.15  Vyhlášení nejlepšího kuchaře
16.30  Soutěž o největšího jedlíka kaše
17.00  Drak, Jiří a věž – obří loutky
17.30  Čertovská pohádka – divadlo pro děti
18.20  MIRITIS dobová hudba  
18.50  Vystoupení břišní tanečnice 
19.30  Koncert skupiny minus123minut
21.30  Ohňová show 

Doprovodný program:    
• Hosínburg a Hemingway 
 – mořský svět, hry 14.30–18.30 
• kuše + dělo, hry 14.30–18.30 
• karikaturista 15.00–18.30   
• tetování, chůdaři mezi diváky, poníci

Vstup zdarma 

MIŠÁK EU s. r. o.

 

HORAŽĎOVICE – ZÁMECKÝ PARK PARKÁN A NÁDVOŘÍ ZÁMKU

SLAVNOSTI 
KAŠE 2017 

Zveme Vás na pohádkové představení 

           B a j a j a      v podání divadla Víti Marčíka                                                                  “Kdo miluje, má život věčný.”  
        6. 6. 2017 v 15:30        nádvoří zámku Horažďovice 

V rámci akce proběhne představení projektu “Zahrada hrou” – proměna školní zahrady, kterou podporuje Nadace Proměny Karla Komárka a zábavný podvečer pro děti  pořádá Křesťanská mateřská škola Horažďovice ve spolupráci s Městem Horažďovice,  Spolkem rodičů a přátel školy a Nadací Proměny Karla Komárka  zakoupením vstupenky a občerstvení přispíváte do pokladny Sdružení rodičů a přátel při Křesťanské mateřské škole Horažďovice, o.s. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                     

PROCHÁZKA S VÁCLAVEM TRČKOU  

PO VÝZNAMNÝCH HORAŽĎOVICKÝCH DOMECH  
 

sraz v 9.00 hod. 

před knihovnou

 

Pořádá městská knihovna v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN 



Kulturní program květen

Uzávěrka dalšího čísla je 20. června v 10.00 hod., 
vydání 30. 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

středa 7. 6.  obl. charita (přízemí) 16.00
HŘÍŠNÍ LIDÉ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO
beseda s oblíbeným autorem historických románů 
Vlastimilem Vondruškou

čtvrtek 8. 6.  sál muzea 8.00  

ZŠ Komenského
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
s představením „Rytíř“ divadla Bořivoj

čtvrtek 8. 6. sál muzea 10.00  

ZŠ Blatenská
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA ČTENÁŘE
s představením „Rytíř“ divadla Bořivoj

středa 14. 6.  obl. charita (4. p.) 14.00
NAŠE MĚSTO OČIMA SENIORŮ
beseda se starostou města Ing. Michaelem Formanem

čtvrtek 15. 6.  sraz před knihovnou 9.00
TOULKY MĚSTEM ANEB DOMY VYPRÁVĚJÍ
procházka s Václavem Trčkou po významných horaž-
ďovických domech

pátek 16. 6.  oddělení pro děti 14.00 
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE „DUHOVÝ SVĚT“

pondělí 19. 6.  sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti 

ZAOSTŘENO NA TOLERANCI
Vyhlášení literární, výtvarné a fotograické soutěže 
pro děti do 15 let 

Městská knihovna upozorňuje 
na změnu půjčovní doby 
od 3. července do 1. září 2017
oddělení pro dospělé
Po 8.00–11.00, 12.00–18.00
St 8.00–11.00, 12.00–16.00
Pá 8.00–11.00, 12.00–16.00

oddělení pro děti a mládež
Po  8.00–11.00, 12.00–16.30
St  8.00–11.00, 12.00–15.00
Pá  8.00–11.00, 12.00–15.00

24. 7. 2017 – 4. 8. 2017 ZAVŘENO!!!

OSTATNÍ AKCE

čtvrtek 8. 6.   
TALENTOVÉ ZKOUŠKY ZUŠ HD

sobota 17. 6. 14.00–17.30
DĚTSKÝ DEN
soutěže, zábava, opékání buřtů – fotbalové hřiště

sobota 24. 6. 9.00–22.00
SLAVNOSTI KAŠE 2017
největší historické slavnosti s bohatým kulturním 
programem, hlavní host: skupina MINUS123MINUT 
– zámecký park Parkán

MĚSTSKÉ MUZEUM

sobota 3. 6. velký sál, 16.00
ZAHÁJENÍ SEZÓNY
Zahajovací výstava bude věnována „Archeologie tři-
cetileté války v západních Čechách“. K vidění budou 
i archeologické nálezy z průzkumu horažďovického 
náměstí k tématu třicetileté války.

pátek 9. 6.  divadelní sál, 18.00
ARCHEOLOGICKÝ PRŮZKUM 
HORAŽĎOVICKÉHO NÁMĚSTÍ
Přednáška Mgr. Karla Kašáka

sobota 10. 6. divadelní sál, 18.00
MEDICÍNA V OBRAZECH STARÝCH MISTRŮ
Přednáška Prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc.

pátek 16. 6. velký sál, 18.00
ORIGINAL BAND
Koncert

pátek 30. 6. velký sál, 19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Večer s Jaroslavem Ježkem. Kytarista Jan-Matěj Rak. 
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. Rezervace 
vstupenek na tel. 603 229 559.

MC HOUBA

sobota 3. 6.  
HD EXTREME CROSS COUNTRY
Malý ostrovní Predátor run. www.houbachallenge.cz

sobota 17. 6.  
3L MUG DRINKS
třílitrové drinky, větší drink více zábavy

sobota 1. 7.  
X-TERRA HOUBA TRIATLON
plavání, kolo, běh www.houbachallenge.cz

MĚSTSKÁ GALERIE

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

sobota 3. 6. 17.30
VERNISÁŽ VÝSTAVY
LUDVÍK KOVÁŘ – VLASTNÍ TVORBA
Výstava potrvá do 31. 8.

ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

OBLASTNÍ CHARITA 

AKCE KLUBU „NEBUĎ SÁM“ NA ČERVEN 

6. 6. 
POSEZENÍ S HARMONIKOU 
– k tanci a poslechu nám opět zahrají oblíbení 
Úterníci. Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.

7. 6. 
HŘÍŠNÍ LIDÉ KRÁLOVSTVÍ ČESKÉHO 
– beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou. 
Jídelna v přízemí DPS Palackého 1061, začátek 
v 16 hod. Projekt „Seniorům dokořán“.

12. 6. 
HOLKY V AKCI 
– společné pečení z osvědčených receptů. Jídelna DPS 
Palackého, začátek ve 13.30 hod. 

14. 6. 
NAŠE MĚSTO OČIMA SENIORŮ 
– beseda se starostou Horažďovic Ing. Michaelem 
Formanem. Společenská místnost 4. patro DPS 
Palackého 1061 ve 14 hod. Projekt „Seniorům 
dokořán“.

21. 6. 
NÁVŠTĚVA KMŠ 
– na pozvání dětí KMŠ nyní oplatíme jejich milé ná-
vštěvy my. Sraz před DPS 1061 Palackého ve 13.45, 
nebo ve 14 hod u MŠ. Možnost dopravy – hlaste 
v OCH.

26. 6.  
TURNAJ VE HŘE PÉTANQUE  
S OPÉKÁNÍM VUŘTŮ 
– opečeme vuřtíky a zahrajeme si! Parčík mezi penzi-
ony v Loretské ul., sraz ve 13.30 hod. Uzeniny a chléb 
si doneste z vlastních zásob.

28. 6. 
VÝLET DO DOBŘÍŠE 
– návštěva zámku a parku, dále památníku Karla 
Čapka ve Staré Huti. Sraz před DPS Palackého 1061 
v 7.30 hod. Přihlášky na tel. 376 512 596 nebo v kan-
celáři charity.

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.
V době prázdnin budou akce klubu omezeny, přejeme 
vám příjemně prožité letní dny!

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

sobota 3. 6. 19.30 
RUDOLF TRINNER: AGENTURA DRAHOUŠEK
Opakování úspěšné komedie v podání TYJÁTRU 
Horažďovice. Předprodej vstupenek v IC-CIAO, tel. 
376 511 999.

neděle 25. 6.  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje MALÁ MUZIKA NAUŠE 
PEPÍKA. Rezervace vstupenek na tel. 376 512 237 ve 
čtvrtek a v pátek od 15.00 do 18.00.

pátek 30. 6.  8.00
ROZLOUČENÍ SE ŠKOLOU
Pořádají žáci 9. tříd ZŠ Komenského.

Změna programu vyhrazena

UPOZORNĚNÍ!
Do 30. června 2017 zabezpečuje KS Horažďovice 
výlep plakátů, a to v úterý a čtvrtek. Dále rezervaci 
vstupenek na Posezení s písničkou ve čtvrtek a pátek 
od 15.00 do 18.00 na telefonu 376 512 237.
Od 1. července 2017 bude novým provozovatelem 
kulturního domu pan Jan Adamec ze Sušice, 
tel. 608 212 210, e-mail: kdhd@centrum.cz.


