
Vážení spoluobčané,

měsíc červen se opravdu letně předvedl, ale 
díky nedostatku srážek přímo vyděsil zahrád-
káře a veškeré pěstitele s obavami, aby se 
neopakovalo předloňské, velmi suché léto. Jak 
se nestačilo v měsíci květnu sekat, tak se nyní 
nestačilo zalévat. Příroda nám patrně znovu 
připomíná, že máme hospodaření s vodou 
brát vážně, chovat se k ní s úctou a nebrat ji 
jako samozřejmost. 
Na úvodní fotografii je zachycena aktuální 
podoba „agitky“ po instalaci zvětšených 
grafik studentů zdejší střední školy, jak bylo 
avizováno již v minulém čísle. Spolupráce 
se střední školou by měla pokračovat i na 
podzim.
Začátkem měsíce se do nového objektu pře-
stěhovalo obvodní oddělení Policie ČR, které 
nyní naleznete vedle zdravotnického stře-
diska v bývalé budově finančního úřadu. 
Nové prostory jsou moderně vybaveny 
a splňují požadované parametry. Původní 
„růžová“ budova po pravé straně při vjezdu 
do Ševčíkovy ulice přešla od Ministerstva 
vnitra ČR do majetku Úřadu pro zastupo-
vání státu a údajně bude nabídnuta k prodeji. 
Naproti této budovy přes Ševčíkovu ulici se 
díky úplnému odstranění betonového základu 
dřívějšího prodejního stánku uvolnila nová 
parkovací místa. 
V měsíci červnu proběhlo výběrové řízení na 
obsazení místa ředitelky Křesťanské mateřské 

školy, Horažďovice. Současná paní ředitelka 
Alena Průchová odchází do důchodu a od 1. 8. 
nastoupí na její místo paní Lucie Listopadová. 
Paní Průchové děkujeme za mnohaletou akti-
vitu a energii, kterou školce věnovala a paní 
Listopadové přejeme hodně zdaru a pevné 
nervy. Na konci měsíce června skončila také 
nájemní smlouva s paní Libuší Mužíkovou na 
provozování Kulturního domu Horažďovice. 
I paní Mužíkové děkujeme za dobrou spolu-
práci s městem v minulých letech jak na poli 
divadelním, tak na poli společenském a za 
podporu kulturního života v našem městě.  
Na počátku června byla zahájena letošní 
muzejní sezona a v přilehlé galerii otevřena 
výstava děl výtvarníka Ludvíka Kováře.  
V muzeu je, kromě stálé expozice, k vidění 
výstava Archeologie třicetileté války v západ-
ních Čechách i v souvislostech s naším 
městem. Prohlédnout si můžete také pozmě-
něné informační centrum. V sále městského 
muzea proběhlo pasování prvňáčků zdejších 
základních škol na Rytíře řádu čtenářského 
a v sále Marionet proběhla přednáška pro-
fesora Jaroslava Blahoše na téma Medicína 
v obrazech starých mistrů. Při Slavnostech 
kaše nám letos přálo i počasí a veškerý celo-
denní program proběhl bez problémů až do 
konce. Velkého ohlasu se dočkala skupina 
„minus 123 minut“ a následná ohňová show, 
která celý program uzavírala. 
Dokončena, zkolaudována a hasičům předána 
byla nově zrekonstruována hasičská zbrojnice 

v Boubíně. Součástí budovy je i prostor, který 
bude sloužit pro setkávání občanů a spolků 
a také jako volební místnost. Z dalších inves-
tičních akcí se začala realizovat rekonstrukce 
kotelen Základní školy Blatenská a Domova 
s pečovatelskou službou  v Palackého ulici, 
jejíž součástí je jejich napojení na centrální 
kotelnu v Okružní ulici. V souvislosti s touto 
investicí bude během prázdnin na několik 
dní nad základní školou částečně uzavřena 
ulice Mayerova s objízdnou trasou přes ulici 
Šumavská, Palackého a Pod vodojemem.
Na konci měsíce června proběhla v kultur-
ním domě prezentace studentů ČVUT pod 
názvem Město a mobilita a Vztah dopravy 
a kvality života v Horažďovicích. Výstava 
prací a řešení studentů bude k vidění na skle-
něných vitrínách budovy kina během měsíce 
července.  
Co nás velmi těší je, že letos oproti minulým 
letům výrazně přibylo svatebních obřadů. 
Každý má právo se o svém životě rozhodnout 
svobodně, ale jak vidíme, instituce manželství 
patrně ještě nebyla přežita. 

Přejeme vám pohodové prázdninové dny, 
skvělou dovolenou a ze všech cest šťastný 
návrat domů.   

 
Ing. Michael Forman – starosta 
Ing. Hana Kalná – místostarostka
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Fotoreportáž
SLAVNOSTI KAŠE 

jsou v Horažďovicích od r. 2007 již tradiční celodenní akcí, letos 
se konaly 24. června. 
Akce byla částečně financována z Programu přeshraniční spo-
lupráce Česká republika – Svobodný stát Bavorsko Cíl EÚS 
2014–2020, dispoziční fond.  
Velmi děkuji Technickým službám Horažďovice a sponzorům: 
ČEVAK, a. s., LYCKEBY CULINAR, a. s., HASIT Šumavské 
vápenice a omítkárny, s.r.o., Lékárna Devětsil JST, s. r. o., 
Kovaltos, s. r. o., Mišák EU, s. r. o., V. Burda, ELIKA, s. r. o., 
Rumpold-P, s. r. o., Dragonpress Klatovy, Spak Sušice, CIAO 
Strakonice, E. Vrána EDDY Service, J. Vránová Auto Service.

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury  
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Reakce občana na článek v HO 
V HO č. 5/2017 bylo v Úvodním slově 
uvedeno a přiloženou fotografií zdoku-
mentováno, že se kolem nádob na tříděný 
odpad neustále objevují hromady plastů, 
papíru, kartonů atd., což hyzdí vzhled 
našeho, jistě pěkného města. A to díky 
nezodpovědnosti některých z nás. S tím 
je možno jen souhlasit, otázkou ale je, 
na čí straně je ta „nezodpovědnost“. 
Protože se tyto povzdechy opakují, roz-
hodl jsem se vyjádřit vlastní názor na tuto 
problematiku.
Skutečnost, že se hromady odpadu kupí 
vedle nádob k tomu určených, znamená, 
že občan byl tak uvědomělý a zodpo-
vědný, že svůj vytříděný odpad donesl 
až na určené místo. Neukázněný občan 
by tento odpad vyhodil přímo do popel-
nice nebo ještě hůře na místa, která jsou 
označená tabulkou „Skládka pod pokutou 
zakázána“ anebo jen tak někam… 
Zodpovědného občana by bylo možno 
peskovat pouze v tom případě, že 
svůj odpad uložil vedle nenaplněných 

kontejnerů. Pravděpodobně ne každý 
bude dělat to, co já – když je napl-
něný určitý kontejner u pečovatelského 
domu, zkusím to ještě u „hasičárny“. 
Nerudovská otázka zní: Kam s ním, když 
i tam je plno? Běhat dál po městě, nebo 
odnést odpad zpět domů? Mnozí otázku 
vyřeší shora kritizovaným způsobem. 
Přirozeně, že v případě většího objemu 
odpadu osobně využívám možnosti 
jeho předání do sběrného dvora v pro-
vozní době, případně při odjezdu z města 
se snažím využít kontejnery u SD. 
Předpokládám, že když to má Rumpold 
takříkajíc u nosu, tak tam bude volněji. 
Ale chyba lávky. Po špatných zkušenos-
tech už na to moc nespoléhám.
Takže co z toho vyplývá? Podle růz-
ných vědeckých poznatků o chování lidí 
se nikdy nedosáhne toho, aby všichni 
jednali, i přes masivní osvětu, podle spo-
lečenských požadavků. V tomto případě 
je tedy potřeba vytvořit takové podmínky, 
aby většina lidí, která má zájem o udržení 

pořádku a zdravého životního prostředí, 
mohla tříděný odpad umístit do kontej-
nerů bez větších problémů. Podle mého 
jsou dvě hlavní možnosti. Buďto zvýšit 
kapacitu přidáním dalších kontejnerů, 
nebo zkrátit intervaly odvozu. Já osobně 
bych dal přednost té druhé variantě. 
Zvláště když v nadcházející letní sezóně 
bude zejména plastového odpadu přibý-
vat. A co když ještě začnou třídit i lidé, 
kteří dosud vyjmenované druhy obalů 
vyhazovali do směsného komunálního 
odpadu? Jde o to, aby je a občany dosud 
odpad třídící „věčně přeplněné“ kontej-
nery od třídění neodradily.
Řešením tedy, podle mého názoru, není 
naříkání na špatném hrobě podle kla-
sického rčení, ale přijetí adekvátních 
opatření příslušnými odpovědnými pra-
covníky pro dosažení žádoucího stavu při 
dodržení rozumných nákladů.

 
Ing. Vlastimil Šimon

Reakce starosty na článek v HO 
Děkujeme za reakci našeho čtenáře na 
téma nádob na tříděný odpad. Článek v 
minulém čísle chtěl konkrétním přípa-
dem / nádoby v ulici Příkopy / poukázat 
především na to, jak někteří občané či 
podnikatelé, kteří nemají vůbec evidova-
nou a placenou popelnici, řeší problém 
s odpadem. Nádoba na plasty byla před-
cházející den poloprázdná a nádoba na 
papír byla volná i v momentě focení, 
přesto jak bylo vidno z fotografie,  jsou 
kartonové krabice poházeny vedle nádob. 
Samozřejmě odlišná věc je pokud ukáz-
něný občan přijde s taškami plnými 
odpadu k již plné nádobě / nejčastěji na 
plasty /. Každý se pak zachová dle svého 
rozhodnutí, buď nechá odpad ležet na 
místě, nebo zkusí další, ale vzdálenější 

kontejner. Abychom eliminovali tyto pří-
pady, doplnily se na sezonu nádoby na 
plast a sklo v areálu na Lipkách a zvýšila 
se četnost vývozu nádob na plast u řeky v 
ulici Nábřežní. Nádoby se podle potřeby 
vyváží 1 x  nebo 2 x týdně. Vývozní dny 
jsou  pondělí a čtvrtek. Rozmístění více 
nádob na sběrná místa je někde proble-
matické, protože narážíme na vhodnost 
prostoru, nejen po stránce dopravní a 
estetické, ale i obslužné /manipulace s 
ramenem/. Také preferujeme kvalit-
nější koordinaci vývozu, avšak velmi 
těžko se odhaduje naplněnost kontej-
nerů. Nechceme zbytečně zvýšit četnost 
a pak většinou vyvážet poloprázdné 
nádoby, protože to jsou zvýšené náklady 
na likvidaci odpadů a objeví se nám to 

samozřejmě v ceně. Moderním řeše-
ním jsou nádoby se snímači množství, to 
však vyžaduje větší investiční náklady a 
návazný systém, který toto vyhodnocuje. 
V případě několikadenního „přetékání“ 
nádob v určité lokalitě nás, prosím, infor-
mujte na telefonním čísle 371430549 
nebo přímo u ing. Anny Vachuškové na 
Odboru životního prostředí. Všem, kteří 
odpad třídí a udržují pořádek, velmi 
děkujeme.

 
Ing. Michael Forman, Ing. Hana Kalná



4 Horažďovický obzor / červen 2017

Vážení občané,
upozorňujeme vás, že na webo-

vých stránkách města Horažďovice 
je zveřejněn záměr pronájmu neby-
tových prostor restaurace v objektu 
Aquaparku Horažďovice. Případné 
informace zodpoví Odbor investic, 
rozvoje a majetku města, kontaktní 
osobou je Ing. Hana Špetová – tel. 

371430574, e-mail: spetova@muho-
razdovice.cz.

Ing. Hana Špetová, 
referent OIRM

Rada města Horažďovice  
29. 5. 2017

– schvaluje nájemní smlouvu o pronájmu 
plakátovacích ploch s Janem Adamcem, 
Hartmanice 5 s platností od 1. 7. 2017 na 
dobu neurčitou 
– schvaluje dotaci Fotbalovému klubu 
Horažďovice, z.s., na zajištění programu 
dětského dne – seskok parašutistů, 
ukázka záchranného sboru, skákací hrad 
a odměny pro děti ve výši 6 000 Kč 
– schvaluje smlouvu o reklamě při měst-
ských Slavnostech Kaše 2017 mezi městem 
Horažďovice a společností Devětsil JST, 
s. r. o., Francouzská 2079/2, Plzeň ve výši 
2 000 Kč + DPH na zajištění reklamy při 
Slavnostech Kaše 2017 
– schvaluje Smlouvu o poskytnutí účelové 
dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci 
programu „Podpora činnosti informač-
ních center na území Plzeňského kraje 
pro rok 2017“ mezi městem Horažďovice 
a Plzeňským krajem ve výši 15 000 Kč 
na tisk a tvorbu propagačních materiálů 
Městského muzea Horažďovice

Z radnice 
Rada města Horažďovice 12. 06. 2017

– rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky společnosti Silnice Klatovy 
a. s., Vídeňská 190/I, Klatovy, na reali-
zaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
stavební práce s názvem „Horažďovice – 
oprava chodníků 2017“ za nabídk. cenu 
2 076 004,96 Kč vč. DPH 
– schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
s Janem Jílkem, Na Ohradě 87, Strakonice 
na pronájem části p.č. 1780/2 o výměře 
243 m2 v k.ú. Horažďovice na dobu neu-
rčitou, s účinností od 01.06.2017, za 
nájemné ve výši 30 Kč/m2 
– schvaluje pronájem části nebytových 
prostor o výměře 86,07 m2 v prvním 
nadzemním podlaží, Mírové náměstí 4, 
Horažďovice Bc. Petru Horejšovi, Čímice, 
Lence Makovcové, Horažďovice, Zdeňku 
Zoubkovi, Horažďovice za účelem provo-
zování rychlého občerstvení s platností od 
1. 7. 2017 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 
960 Kč/m2/rok (provozovna, kuchyně, 
sociální zařízení), 750 Kč/m2/rok 
(kotelna) a schvaluje uzavření příslušné 
nájemní smlouvy 
– schvaluje poskytnutí dotace Danielovi 
Motlíkovi T. G. Masaryka 23, Sušice, 
na provoz pojízdné prodejny v měsí-
cích květen–červenec 2017 ve výši 7 500 

Kč a schvaluje uzavření příslušné veřej-
noprávní smlouvy o poskytnutí dotace 
– jmenuje předsedou kulturní komise 
Martinu Šůsovou 
– schvaluje stanovy Poradního sboru pro 
sbírkotvornou činnost Městského muzea 
Horažďovice
– jmenuje s účinností od 1. 8. 2017 
Bc. Lucii Listopadovou, Horažďovice 
ředitelkou Křesťanské mateřské školy 
Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, okres 
Klatovy na dobu neurčitou
– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
společnosti Bíza Hilský Táborský archi-
tekti s.r.o., Na Usedlosti 387/21, Praha 
4, na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu na vypracování projektové doku-
mentace za nabídkovou cenu 2 280 850 Kč 
vč. DPH 
– vydává Směrnici č. 5/2017 upravující 
zveřejňování smluv uzavřených městem 
Horažďovice v registru smluv 
– schvaluje podání žádosti o dotaci do 
programu SFKI „Výzva č. 2017-4-1-10 
Digitalizace a modernizace kin v roce 
2017–2018“ 
Kompletní usnesení z jednání rady města 
je zveřejněno na adrese
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/rada.asp

Odpadové hospodářství – tašky na třídění odpadu

Vážení občané,
Město na podporu třídění komunálního odpadu v domácnostech nabízí občanům ZDARMA 
sady tašek. Jedna sada obsahuje 3 tašky (modrou, zelenou, žlutou), každá taška je opatřena 
nápisem. Vyrobená je z omyvatelného materiálu (polypropylenu) s křížově prošitými uchy. 
Rozměry podstavy (25x25) cm, výška 40 cm. Do jedné domácnosti je určená jedna sada.
Občané s trvalým pobytem v Horažďovicích (ve městě) si mohou tašky vyzvednout na 
podatelně městského úřadu v průběhu letních prázdnin.
Občanům místních částí (Babín, Boubín, Horažďovická Lhota, Komušín, Předměstí, Svaté 
Pole, Veřechov, Třebomyslice) budou tašky nabídnuty prostřednictvím jejich zástupců.

 
Ing. Anna Vachušková, odbor životního prostředí

Finanční způsobilost dopravců pro rok 2017 

Podnikatel v silniční dopravě provozované „velkými vozidly“ prokazuje trvání finanční 
způsobilosti pro rok 2017 příslušnému dopravnímu úřadu nejpozději do 31. července 2017. 
Pokud podnikatel požádá před uplynutím této lhůty o její prodloužení, prokazuje trvání 
finanční způsobilosti nejpozději do 31. srpna 2017.
Bližší informace jsou dostupné na http://www.plzensky-kraj.cz/cs/clanek/
financni-zpusobilost-dopravce.

 
Městský úřad Horažďovice, živnostenský odbor
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Nabídka práce

Město Horažďovice, 
organizační složka
AQUAPARK hledá 
pracovníka na pozici

Strojník 

Náplň práce: 
Obsluha technologického zařízení, 
údržba
budovy a elektrozařízení, 
dvousměnný provoz

Požadavky:
– střední vzdělání s výučním listem 
v oboru elektro
– praxe v oboru údržby výhodou
– dobrý zdravotní stav, předpoklad 
práce ve výškách
– časová flexibilita
– občanská bezúhonnost

Životopis a tel. kontakt doručte na 
adresu:
Aquapark, Sportovní 1052, 
Horažďovice
Informace na tel: 723 430 109

Technická mapa města Horažďovice
Zastupitelstvo města Horažďovice roz-
hodlo na svém 14. zasedání o přijetí 
Obecně závazné vyhlášky č.1/2017 o poří-
zení a vedení technické mapy města 
Horažďovice. Oč se jedná a co z toho plyne 
pro úřad a občana?
Technická mapa je souhrn geodetických 
(polohových) informací, které se evidují 
a které umožňují městu Horažďovice a jeho 
složkám získat přesný přehled o poloze 
staveb, zařízení a jejich částí za účelem plá-
nování dalšího rozvoje města a jeho údržby. 
Tyto údaje zpracovává geometr u vyjme-
novaných staveb na základě objednávky 
stavebníka. Poté je předloží Krajskému 
úřadu Plzeňského kraje, který zkontroluje 
jejich správnost a vydá o ní potvrzení, tzv. 
akceptační protokol. Toto potvrzení pak 

předkládá stavebník jako jeden z nezbyt-
ných dokladů stavebnímu úřadu před 
zahájením užívání stavby. 
A kterých staveb se bude tato povinnost 
týkat? Jsou zde nejen stavby, jejichž zamě-
ření se standardně ukládá u katastrálního 
úřadu, ale i řada dalších prvků a staveb 
(např. přípojky, jiné stavby, a to i ploty 
na hranici pozemků včetně polohy jejich 
vstupu, a další prvky a zařízení, která jsou 
pro řádnou funkci města nezbytná. Jejich 
přesný výčet je součástí (přílohou) uvedené 
vyhlášky a v případě pochybností je možno 
požádat o vysvětlení odbor investic a roz-
voje města nebo příslušný stavební úřad. 
Platnost vyhlášky byla stanovena od 
1. července 2017. To znamená, že stavby 
a opatření, která budou povolena po tomto 

datu (ať formou územního rozhodnutí či 
souhlasu, stavebního povolení či ohlášení) 
budou již této vyhlášce bez výjimky pod-
léhat. O tom, zda se na konkrétní stavbu 
tato povinnost vztahuje či nikoliv, bude sta-
vebník předem informován a v některých 
případech mu bude tato povinnost uložena 
přímo při povolení stavby. 
Kompletní znění Obecně závazné vyhlášky 
č.1/2017 o vedení technické mapy města 
Horažďovice je možno vyhledat aktuálně 
na webových stránkách města Horažďovice 
na úřední desce v aktuálních dokumentech 
a poté v bloku vyhlášky a nařízení.

 
Ing. Josef Kotlaba, odbor výstavby 
a územního plánování 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení 
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje bydlení města 
Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů, že město vyhlásilo 6. června 2017 
výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách 
města na adrese: http://www.muhorazdovice.cz/muhd/ Žádost o úvěr se podává na závazném 
formuláři, který je k dispozici na Finančním odboru města Horažďovice (číslo tel. 371 430 
550) nebo na internetových stránkách města ve složce formuláře pro podání – odbor finanční. 
Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci titulů 05+06 na jeden objekt. U titulů 01 a 05 v případě obnovy  
bytového domu – nemovité kulturní památky – může být maximální výše úvěru a doba splatnosti až dvojnásobná. Úvěr nelze získat  
opakovaně na jeden titul u jednoho domu či bytu.
Úvěr lze též čerpat na spolufinancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z titulu 02. Dále lze úvěr čerpat na vybudování 
nových kanalizačních přípojek z titulu 03. 
Bližší informace poskytne Ing. M. Velková, tel. 371 430 550, velkova@muhorazdovice.cz. Lhůta na podání žádosti končí dne 8. 8. 2017 v 11 hod.
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Střelecká soutěž 
Dne 9. 6. 2017 se uskutečnil II. ročník stře-
lecké soutěže strážníků, policistů a vojáků 
pod záštitou města.
Střelecká soutěž se opětovně uskutečnila jako 
soutěž jednotlivců a jednotlivkyň ve střelbě 
ze služební pistole – pod záštitou starosty 
města Horažďovice Ing. Michaela Formana. 
A soutěž tříčlenných družstev ve střelbě ze 
služební pistole – pod záštitou místosta-
rostky města Horažďovice Ing. Hany Kalné
Střelecká soutěž proběhla na střelnici 
„Shooting Range Ústaleč“. Střelecké dis-
ciplíny a situace jsou poměrně netradičně 
pojaté a dodávají tak „obyčejné soutěži“ zcela 
nový rozměr.
V individuální soutěži zvítězil vojenský 
policista z Vojenské policie AČR Praha 
a v ženách vyhrála policistka z Obvodního 
oddělení Policie ČR Sušice.
Letošní soutěž družstev vyhráli policisté 
z Vojenské policie AČR Praha, násle-
dováni skupinou složenou z policistů 
z Klatov a Švihova, třetí místo patří policis-
tům z Obvodního oddělení Horažďovice. 
Družstvo Městské policie Horažďovice 
obsadilo 5. místo a strážník Jindřich Černý 
i přesto, že byl jeden z rozhodčích soutěže, 
skončil v soutěži jednotlivců na 4. místě cel-
kového pořadí. Blahopřejeme.
Cílem soutěže není jen propagovat město 
Horažďovice a porovnat úroveň střelecké 
připravenosti strážníků městských policií, 
policistů a zástupců AČR, ale také navá-
zat přátelské vztahy mezi bezpečnostními 
a ozbrojenými složkami.
Vítězům i všem zúčastněným gratulujeme.
Sponzorům a ostatním děkujeme za pod-
poru, a to především střelnici „Shooting 
Range Ústaleč“.

 
Bezpečnost, OUI a krizové řízení
Městský úřad Horažďovice
Městská policie Horažďovice

Skončil 10. ročník soutěže ve sběru hliníku
Dne 31. května 2017 jsme v prostorách měst-
ského úřadu slavnostně ukončili jubilejní 
10. ročník soutěže ve sběru hliníku. Soutěž 
město organizuje pro podporu osvěty třídění 
odpadů. V rámci soutěže školáci v průběhu 
školního roku sbírají hliník, který je součástí 
obalů zejména od potravin.
Ve školním roce 2016/2017 se soutěže zúčast-
nilo 8 kolektivů dětí ze Základní školy 
Blatenská a 5 kolektivů dětí z Mateřské 
školky Na Paloučku.
Společně se podařilo nashromáždit 157 kg 
hliníku.
Tři nejúspěšnější kolektivy obdržely z rukou 
pána starosty Ing. Michaela Formana pěkné 
věcné ceny.
Tady jsou nejúspěšnější kolektivy:
1. SLUNÍČKA, MŠ Na Paloučku

2. BERUŠKY, MŠ Na Paloučku
3. 2. B. ZŠ Blatenská Horažďovice
Touto cestou bych ráda poděkovala těm, 
kteří se shromažďováním hliníku dětem 
pomáhají, hlavně rodičům a učitelům. Svým 
kladným přístupem pomáháte vytvářet 
tolik potřebné návyky ke třídění odpadů 
a potažmo k ochraně životního prostředí.
Vítězným kolektivům blahopřejeme, všem 
zúčastněným děkujeme za účast v soutěži 
a přejeme krásné a pohodové prázdniny. 
Pokud bude ze strany škol o pokračování 
soutěže zájem, těšíme se na další ročník.

 
Ing. Anna Vachušková, Odbor životního 
prostředí
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Kultura

Zahájení sezóny 

Vstup do nové sezóny oslavilo Městské 
muzeum Horažďovice v sobotu 3. června 
vydařenou vernisáží výstavy „Archeologie 
třicetileté války v západních Čechách“. 
Na příkladu archeologických nálezů 
z Horažďovic a dalších míst západních 
Čech byly představeny nejen historické 
události z průběhu 30leté války, ale také 
střípky životních příběhů konkrétních 
obyvatel regionu. V prostorách galerie 
byla při této příležitosti otevřena výstava 
kreseb, maleb, skleněných plastik i roz-
měrných kovových objektů výtvarníka 
a místního pedagoga Ludvíka Kováře. 
Průřez jeho tvorbou zde bude k vidění 
do konce srpna. Návštěvníci mohli 
též zaznamenat výraznou proměnu 
našeho informačního centra, které díky 

funkčním přírodním prvkům získalo 
punc originality. K přátelské atmosféře 
sobotního odpoledne přispělo vystou-
pení dětského pěveckého souboru 
Kvítek a závěrečné posezení s pohoště-
ním v atriu muzea. Svou přízeň našemu 
muzeu návštěvníci projevili i o týden 
dříve v rámci tradiční Muzejní noci – 
netradičně. O zábavu a početnou účast se 
zasloužili především členové divadelního 
spolku Tyjátr, kterým patří naše veliké 
poděkování. 
Těšíme se na vaši návštěvu a přejeme 
krásné prosluněné léto

 
Za tým muzea Barbora Freund

Městské muzeum Horažďovice 

Ševčíkovy 
hudební večery
Klavírní trio světového věhlasu

hotel Prácheň
pátek 21. 7. 2017 v 19.00 hodin
České trio je v aktuálním obsazení (Milan 
Langer – klavír, Dana Vlachová – housle, 
Miroslav Petráš – violoncello) tvořeno 
výraznými individualitami, které propůj-
čují interpretovaným skladbám mistrovská 
provedení. České trio tak pokračuje v práci 
předchozích slavných trií téhož jména, která 
– v téměř nepřetržité řadě od roku 1897 – 
šířila slávu českého interpretačního umění 
do celého světa. Na programu koncertu jsou 
díla A. Rejchy, S. Rachmaninova, A. Douši 
a J. Brahmse. Doušova freska pro housle, vio-
loncello a klavír Operace Anthropoid (2014) 
je inspirována historickou událostí – atentá-
tem na zastupujícího říšského protektora R. 
Heydricha. Letos si připomínáme 75. výročí 
hrdinského činu českých parašutistů. 
Koncert Ševčíkových hudebních večerů zazní 
v rámci programu Jmenin města.
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

Městská knihovna Horažďovice 

Koncerty podpořil Plzeňský kraj, www.turisturaj.cz

Skoro 3000 let v autobusu 

… Ne, tak dlouho autobusy nejezdí, ale 
asi tolik let dohromady je nám, účast-
níkům „školního“ výletu, které vezl ve 
čtvrtek 18. 5. do Třeboně. Horažďovičtí 
a chanovičtí absolventi Univerzity 
3. věku již tradičně vyjíždějí 2× ročně 
(po ukončení semestru) na poznávací 
akci spojenou s rozdáním „vysvědčení“ – 
pamětního listu. 
I tentokrát máme za sebou krásné zážitky: 
vlídné přijetí představiteli Třeboně i pořá-
dající Zemědělské univerzity, slavnostní 
seminář, prohlídky pamětihodností 
dle vlastního výběru – namátkou: 
Schwarzenberské hrobky, fantastického 
třeboňského divadla, domu Štěpánka 
Netolického a dalších. Italská zmrzlina, 

oběd, milá společnost a rovněž nádherné 
počasí – co víc jsme si mohli přát. 
Původně jsme se kdysi na VU3V přihlá-
sili ze zájmu o studium. Během let se pro 
nás stalo stejně důležitým setkávání se 
stejně naladěnými vrstevníky a vědomí, 
že i podzim života lze prožívat příjemně 
s vidinou dalších cílů. Dáváme tím za 
pravdu známé písni: „Jaký si to uděláš, 
takový to máš...“
A moc děkujeme obci i Městské knihovně 
(organizace výletu na jedničku byla dílem 
naší vedoucí kurzů pí. M. Haškové), že 
nám tuto možnost dávají. 

 
PeadDr. Eva Lišáková

Zmizelé Pošumaví

Všem, kteří mají rádi naši krásnou Šumavu, ale i šumavské podhůří, bylo určeno 
setkání se spoluautorem knihy Pošumaví z ediční řady Zmizelé Čechy panem PhDr. 
Janem Lhotákem. Své vyprávění doplňoval pan Lhoták promítáním fotografií, které 
najdeme v již zmiňované knize, ale i těch, které se do ní už nevešly.

 
Za MěK Petra Tomešová
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52. ročník Horažďovické padesátky 
27. května 2017 jsme se zase po roce setkali 
na dalším ročníku tradiční turistické akce. 
A hned úvodem mohu říci, že si budeme přát, 
aby se nám takto dařilo i v příštích ročnících. 
Letošní účast byla v celé historii pochodu 
nejvyšší, překonali jsme rekordní účast z 50. 
ročníku, a pokud bychom tak pokračovali 
i nadále, dostaneme se brzy na metu tisíce 
účastníků!
První a hlavní předpoklad úspěšnosti, tedy 
počasí, se vydařil k plné spokojenosti pořada-
telů i účastníků. Teplota přes 20 stupňů a celý 
den sluníčko, takže řada účastníků dorazila 
do cíle docela přismahnutá. Tomu také lze 
přičíst účast 903 pěších nebo cykloturistů, 
což je o 150 více než v loňském roce a o více 
než 50 v rekordním roce 2015. Na pěších 

trasách nejdelší 100 km šli 2 účastníci (dlou-
holetý a pravidelný „stovkař“ p. František 
Brož a letos poprvé p. Pavel Cvach), 50 km 
dvacet čtyři a 25 km 53 pěšáci. Trasu 15 km 
absolvovalo 188 účastníků a nejkratší vycház-
kovou sedmičku „Vojty Stulíka“ 263. Na obou 
cyklotrasách jelo 373 cyklistů. 
Perfektně pracoval start i cílové zabezpe-
čení, kde každý účastník dostal diplom za 
účast a suvenýrovou skleničku. Jako vloni 
byla možnost zakoupení vypalované dře-
věné výroční turistické známky speciální 
edice KČT č. 20 a samolepky č. 20. Protože 
se známek nedostávalo, přiobjednali jsme 
dodatečnou výrobu a známky či samolepky 
lze ještě zakoupit u Ing. Dvořáka v železářství 
U Pejšů. 

Na závěr mého příspěvku chci poděkovat 
všem sponzorům, ať už jejich pomoc měla 
jakoukoliv formu. Jejich loga jste měli na 
všech materiálech pochodu, a protože jich 
bylo devatenáct a ti nejvýznamnější měli 
svoje propagační vývěsky na startu v zámku, 
nebudu je znovu jmenovat, o to více jim ale 
děkuji. Stejně tak za sebe děkuji pionýrské 
skupině Otaváci za zajištění kontroly v Jarově 
a všem pořadatelům a kamarádům, bez kte-
rých by pochod už dávno zanikl. Spolu s nimi 
se na vás, účastníky letošní Horažďovické 
padesátky, těšíme na setkání na 53. ročníku 
26. května 2018.

 
za Klub přátel H50 Ing. Rudolf Dvořák

Pačejovská rally je připravena  
Dalším podnikem Rallysprintserie 2017 
bude již XXXVIII. ročník Rally Pačejov. 
Sportovním centrem rally zůstává město 
Horažďovice. 
Rally se pojede tradičně 28.–29. čer-
vence. Kromě dalšího dílu RI Okna 
Rallysprintserie 2017 se v Pačejově pojede 
také přidružený pohár P2+  pro silné čtyř-
kolky a vozy GT. Tradičně sem zavítá 
i Autoklub Mistrovství České republiky 
v rally historických vozidel. Díky mnoha 
domácím posádkám má v Pačejově právě 
historické závodění velmi dobrou úroveň 
a tradici. Opět nebude chybět ani Česká 
trofej v rally pravidelnosti pro sériová his-
torická vozidla. I v letošním roce je  vypsán  
pohár pořadatele pro zahraniční účastníky. 

V těchto dnech pořadatelé obdrželi 
schválená zvláštní ustanovení, která jsou 
k dispozici na stránkách Autoklubu ČR i na 
oficiální stránce rally www.rallypacejov.cz. 
V tomto dokumentu se posádky i fanoušci 
dozvědí všechny důležité informace o rally. 
Vše začne v pátek 28. července seznamova-
cími jízdami. Odpoledne budou probíhat 
technické přejímky v areálu firmy Autospol  
Plus Horažďovice. Páteční večer je vyhrazen 
předstartovní šou s doprovodným pro-
gramem. Ta bude probíhat od 18 hodin na 
parkovišti u kina Otava, kde bude v sobotu 
i slavnostní start a cíl rally. Páteční pro-
gram uzavře ve 22 hodin velkolepý hudební 
ohňostroj. Z časového harmonogramu bude 
patrné, že se bude závodit v osvědčených 

lokalitách. Udělat výraznější změnu v trati 
dnes není otázka jednoho roku, proto rally 
pro letošní rok zůstává na identických tra-
tích z minulého ročníku. Přesto na posádky 
jedna velká změna čeká. Nejtěžší rych-
lostní zkouška Čečelovice se poprvé pojede 
v obráceném směru. Z pohledu posádek se 
tak bude jednat v podstatě o novou rych-
lostní zkoušku. Diváci se zase mohou těšit 
na neokoukaná divácká místa. Všechny 
informace k rally budou průběžně zve-
řejňovány na oficiální stránce rally www.
rallypacejov.cz.

 
Miroslav Žitník ml. 

Vyhodnocení soutěže Duhový 
svět

Výtvarné soutěže se zúčastnilo 37 dětí 
a jeden kolektiv se 40 soutěžními pracemi.
Kolektivní práce: MŠ Loretská ul., třída 
Hvězdičky (2 soutěžní práce)
Děti do 6 let: 1. Tína Dolejšová
1. Míša Kropáčková
2. Viktor Toninger
2. Pipi Vanžurová
3. Toník Šuba
3. Lucie Vondrysková
Děti 6–10 let: 1. Eliška Ledvinová
1. Jindra Šlechta
2. Jan Ledvina
3. Magdalena Toningerová
Soutěžní práce si můžete prohlédnout 
v dětském oddělení knihovny.

Sport

Z prvňáčků už jsou čtenáři

Ve čtvrtek 8. 6. se velký sál muzea a nádvoří 
horažďovického zámku zaplnily žáky 
prvních tříd místních ZŠ. Čekalo na ně slav-
nostní pasování na čtenáře. Děti se pobavily 
při představení Divadla Bořivoj „Rytíř“. 
Naučily se při něm některé zásady spole-
čenského chování v různých historických 
obdobích, vyzkoušely si středověká řemesla 
a zatančily si zásnubní rytířský tanec. 
Malí rytíři si odnesli čtenářský řád s logem 
projektu Děti a čtení, z rukou vedoucí 
knihovny Lenky Šimonové knihu Lapálie 
v Lampálii napsanou pro účastníky projektu 
SKIP „Už jsem čtenář – Knížka pro prv-
ňáčka“ a drobné dárky od našich sponzorů.
Mezitím byl pro malé čtenáře připraven 
na panelech na nádvoří zámku komiks 

Horažďovice – Perla Otavy a pracovní listy 
s úkoly. Při jejich plnění pomohly dětem naše 
dobrovolnice, kterým bychom tímto chtěli 
poděkovat za pomoc. 

 
Eva Marešová, foto Petra Tomešová
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Křesťanská mateřská škola Horažďovice
Červen červený jako z růže květ…
Nám se v červnu také červená, a to ponej-
více v našem školním kalendáři. Je v něm 
totiž červenou tužkou zapsáno mnoho 
akcí. Začalo to ještě posledním květno-
vým dnem, kdy jsme byli pozváni na ZŠ 
Komenského k oslavě Dne dětí. Školáci 
pro nás připravili disciplíny, které naše 
děti s radostí plnily. A vysloužili si tak 
naše velké díky. Uteklo jen pár dní a při-
cválal k nám Bajaja s panem Víťou 
Marčíkem. Pravda, skoro celý den jsme 
všichni vzhlíželi k obloze a úpěnlivě si 
přáli, aby nepršelo. Ale nakonec to přece 
jen celkem dobře dopadlo. Bajaja zapojil 
rodiče, pobavil všechny a déšť se spus-
til až spolu se šťastným koncem. Jen ty 
pohádkové hrátky jsme museli přeložit na 
jindy. Dny utíkaly jak voda v potoce a ve 
školce se jednoho dne objevila spousta 
spacáků, plyšáků a polštářků a taky párek 
hrozně líných strašidel. Vodník, čaro-
dějnice, sedlák a Anička k nám dorazili 
ze Strašína. Rádi bychom tímto podě-
kovali celému souboru Kolár Strašín 
za veselé představení. Do konce měsíce 
nás ještě čeká návštěva seniorů a dětí ze 
ZUŠ, cyklovýlet a tradiční pasování ško-
láků, při němž vždy tečou potoky slz, a to 

především nám dospělým. Ale o tom více 
až v dalším vydání. V červenci bude v naší 
školce ticho a klid. I školka potřebuje totiž 
občas odpočívat. O to více se v srpnu bude 
těšit na setkání s dětmi. Děkujeme příz-
nivcům, přátelům a spřízněným duším 
za podporu. A přejeme všem krásné 

prosluněné letní dny s občasným deštěm 
a klenutou duhou.

 
Za křesťanskou mateřskou školu
Bc. Lucie Listopadová

Školy

Mateřská škola Na Paloučku Horažďovice
Červen Na Paloučku
Ani jsme se nenadáli a po dlouho očekáva-
ném jarním období se blíží konec školního 
roku a s ním začátek léta a prázdnin. Ale 
my, kamarádi z Paloučku, nezahálíme ani 
v posledních školkových dnech. Počátek 
června probíhal v duchu oslav MDD, a to 
ne pouze v naší MŠ Na Paloučku, ale také 
u školáků v ZŠ Komenského a v ZUŠ. 
Na hřišti ZŠ nás čekalo překvapení plné 
her, závodů a soutěží a ZUŠ pro nás při-
pravila představení hudebních nástrojů 
a Dramaťáckou sklizeň, kde jsme si mohli 
vyzkoušet role herců v pohádce O třech 
prasátkách. A nezapomněli jsme ani 
na návštěvu cukrárny, vždyť „zmrzka“ 
se školkou přece chutná nejlépe! Naše 
Berušky s Hvězdičkami se vypravily 
do Střediska environmentální výchovy 
v Kašperských Horách, kde se v programu 
Moje adresa STROM hravou formou 
seznámily s přírodou kolem nás, s význa-
mem stromů pro život lidský i zvířecí. Celá 

naše školka se sešla při prohlídce zámku 
Blatná a při krmení daňků v zámec-
kém parku, kam jsme podnikli velkou 
výletní výpravu. Neméně poutavá pro 
všechny byla prohlídka zámeckého skle-
pení s výstavou strašidel. Další školní rok 
pomalu končí a začínají vytoužené prázd-
niny. Něco pěkného končí a něco pěkného 
začíná. Každoročně to u nás platí dvoj-
násob pro nejstarší předškoláčky a jejich 
rodiče. Na důkaz úspěšného zakončení 
bezstarostného předškolního období se 
společně zúčastnili slavnostního pasování, 
kdy se z malých předškoláčků stávají velcí 
zodpovědní školáci. Přejme jim, aby zmi-
ňovaným pěkným začátkem byly pro ně 
nejen brzké prázdniny, ale také blížící se 
vstup do opravdové – základní školy.
Krásné prázdniny i dovolené, léto plné 
sluníčka, úsměvů a dobré nálady přejeme 
z Paloučku i vám všem. 

 
Z MŠ Na Paloučku Eva Málková 
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 Další společné setkání s našimi kamarády z Kirchbergu 

Ve středu 31. 5. 2017 kolem 9.45 hod. při-
jeli do ZŠ Komenského naši přátelé ze 
St.-Gotthard-Grund – und Mittelschule 
v Kirchbergu. Paní ředitelka Ulrike 
Killinger a paní učitelka Uta Ernst s 15 
dětmi dorazily s úsměvem na rtech. Naši 
malí sboroví zpěváčci se už několik dní 
nemohli kamarádů dočkat a ptali se svých 
paní učitelek, jestli přijede i jejich nový 
kamarád, kterého si našli při našem posled-
ním setkání. Paní ředitelka Mgr. Marcela 
Šmrhová a Mgr. Jitka Hejdánková hosty 
přivítaly a seznámily s programem. Učitelka 
německého jazyka Jitka Hejdánková komu-
nikaci usnadňovala a vše překládala, ale 
nebylo to vždy nutné, protože všichni se 
snažili dorozumět se jakýmkoli způsobem – 
anglicky nebo rukama a nohama.
Naše první kroky vedly do Střední školy 
Horažďovice, kde studenti oboru grafický 
design připravili zajímavou výstavu na 
téma „Kavárna“. Dále se děti mohly vyfotit 
v ateliéru s veselými doplňky a hned nato 
se přemístily do pracovní dílny a vyrobily 
si zajímavý odznak. Během workshopu děti 
pracovaly s moderním vybavením, které 
mají studenti tohoto oboru k dispozici.
Hned nato nás paní zástupkyně Mgr. 
Jitka Englerová spolu se studenty oboru 
cukrář pohostili úžasnými minizákusky. 

Čokoládový dortík a větrník v dětech zmi-
zely během chvilky a mohli jsme se všichni 
vrátit do naší školy.
Žáci 9. tříd na nás už čekali. Připravili si 
pro děti spoustu zajímavých pohybových 
aktivit. To se k nám už připojili i čeští žáci, 
hned si našli toho svého kamaráda a po 
školním dvoře běhali společně. Všichni 
jsme se trochu proběhli a oběd, který násle-
doval, nám pak opravdu moc chutnal. 
Naši malí hosté byli trochu „vyjukaní“, 
protože v podobné velké školní jídelně 
s tolika stoly a tácy na jídlo ještě nikdy 
nebyli. V Německu si nosí do školy svačinu 
a obědvají už ve svých domovech. 
Po obědě jsme se mohli pustit do muzicíro-
vání. Paní učitelky Mgr. Ivana Formanová, 
Mgr. Květoslava Chodová a Mgr. Martina 
Pomplová si se svým sborem připravily 
několik písní a stejně tak i sbor z Německa. 
Děti se střídaly, přidávaly, opakovaly, napo-
dobovaly a celé odpoledne bylo příjemně 
uvolněné a veselé. Na závěr byli všichni 
odměnění nanukem a nastala doba loučení. 
Ale ne na dlouho, snad už v září se znovu 
uvidíme… 

 
Mgr. Jitka Hejdánková

Vítězství s republikovou 
příchutí

Když se na začátku školního roku 
2016/2017 přihlašovali vybraní žáci 
ZŠ Blatenská na start celoroční envi-
ronmentální soutěže s podtitulem CO2 
liga, nesla se učebnou přírodopisu mírná 
nervozita ze vstupu do celorepublikového 
klání. Téměř 60 soutěžních týmů ze všech 
koutů naší vlasti se vydalo vstříc nároč-
ným výzvám a úkolům, po jejichž zdolání 
měl být zvolen vítěz, který během příštího 
roku ponese pomyslný status nejlepšího 
ekologicky smýšlejícího týmu v republice. 
Tajný sen nás všech se po několikamě-
síční tvrdé práci zhmotnil v neočekávanou 
realitu. Je nám ctí oznámit, že vítězem 
aktuálního ročníku CO2 ligy se stal tým 
deseti nadaných žáků ze ZŠ Blatenská, 
kteří si během druhého červnového týdne 
převzali ocenění z rukou 1. místopřed-
sedy vlády a ministra životního prostředí 
pana Mgr. Richarda Brabce, a to v nád-
herných prostorách Valdštejnského sálu 
v Senátu ČR. CO2 liga je celorepubliková 
soutěž pro žáky základních a středních 
škol ve věku 13–18 let, která již něko-
likátým rokem probíhá pod záštitou 
Ústavu výzkumu globální změny AV ČR 
a Ekologického institutu Veronica. Během 
aktuálního ročníku se žáci museli popa-
sovat s pěti tématy, která zasahují do 
našich běžných životů – globální změna 
klimatu, voda, jídlo, energie a doprava. 
K jednotlivým okruhům žáci vypracová-
vali rešerše, tvořili naučné nástěnky pro 
mladší spolužáky, natáčeli zábavná videa, 
plnili náročné výzvy, dávali si zajímavá 
předsevzetí a v neposlední řadě navrho-
vali řešení hlavních environmentálních 
problémů současnosti. Díky soudržnosti, 
zarputilosti a vytrvalosti celého týmu se 
o Horažďovicích zase jednou hovoří nejen 
na republikové úrovni. Velkého uznání 
se žákům dostalo dokonce až z daleké 
Kanady, odkud jim k úžasnému výkonu 
pogratuloval Dr. Frank Frantisak, drži-
tel ocenění Řád Kanady v oboru životního 
prostředí. Srdečné poděkování patří všem 
zúčastněným žákům, o kterých s velkou 
pravděpodobností ještě uslyšíme. Majiteli 
zlatého poháru pro letošní rok se tedy stali 
Daniel Špeta ze 7. A, Nikola Kryzanová 
ze 7. B, Alena Matějčková a Jan Pokorný 
z 8. A, Adéla Šimková, Eliška Mídová a Jan 
Kubaň z 8. B a Ester Kožnarová, Ilona 
Bauerová a Nikola Bůžková z 9. A.

 
Mgr. Petr Curko

ZŠ BlatenskáZŠ Komenského
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Základní umělecká škola 
Smíšený orchestr ZUŠ Horažďovice

Skončil nám další velmi náročný školní 
rok. Byl to ale také rok úspěšný, který 
přinesl několik novinek do našeho 
života. V letošním školním roce jsme 
s našimi žáky absolvovali celkem 
54 akce, koncerty, vystoupení a výstavy 
pro veřejnost, školy, školky a další insti-
tuce ve městě i v okolí. Je to obrovské 
číslo, ale troufám si tvrdit, že ani jedné 
akce nelitujeme. Všechny jsou pro nás, 
pro naše žáky, ale i pro ty, pro něž jsou 
určeny, určitým přínosem. Jsme rádi, 
že vůbec máme možnost naši práci 
prezentovat.
Letošní rok byl jeden z nejúspěšněj-
ších v historii. Všechny naše účasti na 
krajských kolech v soutěžích vyhláše-
ných MŠMT proměnili žáci v medailové 
pozice. Vrcholem pak je trojí účast 
v celostátních kolech. Lenka Šímová 
na violu získala 2. místo a Ondřej 
Slavík s Julií Šiškovou se probojo-
vali na Dětskou scénu do Svitav a na 
Loutkářskou Chrudim. Všem soutěží-
cím, ale i všem ostatním patří obrovské 
poděkování za skvělou reprezentaci 
školy. I když nesoutěžíme, tak porotu 

před sebou máme. Tou jste pro nás vy, 
naši diváci, rodiče, prarodiče, přátelé, 
příznivci. Vážíme si vaší podpory.
V letošním roce spatřil světlo světa náš 
nový smíšený orchestr. Bylo krásné celý 
ten rok pozorovat, jak se z více než dva-
ceti žáků mnoha nástrojů stává jeden 
celek. Výsledek skvělé práce jste mohli 
vidět během vánočního koncertu, 
a hlavně při ZUŠ OPEN.
Rád bych moc poděkoval všem svým 
kolegům za jejich odvedenou práci. Nic 
z toho, o čem píši na předchozích řád-
cích, by nebylo možné bez takového 

kolektivu, jaký na škole je. Velmi si 
vážím jejich práce, protože bez nich by 
škola nikdy nebyla taková, jaká je. Již 
nyní se těším na další školní rok a spolu-
práci na dalších projektech, které na nás 
čekají v příštím školním roce.
Všem žákům přejeme krásně prožité 
prázdniny a vám všem krásné léto. 
Načerpejme mnoho sil do další nelehké 
práce, na kterou se ale již nyní těšíme.

 
Mgr. Martin Petrus

Mimořádný úspěch studentky VOŠ a SPŠ Volyně 
Dora Kolářová, studentka 2. ročníku 
oboru design interiéru z Vyšší odborné 
a Střední průmyslové školy ve Volyni, si 
v pátek 26. května přivezla z Prahy výji-
mečné ocenění. Získala 3. místo ve velmi 
prestižní mezinárodní soutěži obalového 
designu Young Package, kterou v letošním 
roce už podvaadvacáté vyhlásila společ-
nost Model Obaly. 
Konkurence byla obrovská, soutěžilo 
744 designérů z rekordního počtu 57 zemí 
ve dvou kategoriích. Soutěž jako jedna 
z mála dává příležitost vedle studentů 
vysokých škol a designérů do 30 let i mlad-
ším studentům ze středních a vyšších 
odborných škol. 
V letošním ročníku organizátoři vyzvali 
tvůrce, aby dokázali, že i kvalitní obal 
může být zábavný. 
Dořin návrh soutěžil pod názvem Obuj 
se a hraj a co se pod ním skrývá? Jedná 
se o obal na boty, který je omotán ská-
kací gumou. Porota ocenila nejen grafické 
zpracování, ale také výběr materiálu a účel 
balení.
Zeptali jsme se oceněné studentky, jak se 
o soutěži dozvěděla, jak se zrodil vítězný 
nápad a jak vypadala cesta k jeho realizaci.

„K soutěži Mladý obal mě přivedla moje 
škola, nejdříve mě zaujaly letáky rozvě-
šené po škole, pak jsme v rámci předmětu 
ateliér designu měli pro tuto soutěž vytvo-
řit návrh. Snažila jsem se najít nějakou 
pozapomenutou hru, jako je právě skákací 
guma, a také jsem chtěla, aby uživa-
telé, děti i dospělí, museli jít s touto hrou 
ven. Ve škole jsme pracovali na návrzích 
a modelech asi dva měsíce, ale já jsem 
pracovala i doma, především na gra-
fice. Dotáhnout vše do konce, např. dát 
do tisku, mi pomohli rodiče. Jsem moc 
šťastná, moje první body do profesního 
portfolia.“
Vítězné obaly byly nejen zařazeny do 
prestižního katalogu, ale od 22. června 
do 28. července jsou k vidění na výstavě 
v Galerii CZECHDESIGN.
Úspěchem v soutěži Young Package 
zahájilo svou kariéru několik dnes již 
respektovaných tvůrců, například Jan 
Čtvrtník. Nezbývá než popřát Doře 
Kolářové, aby se třeba jednou zařadila 
mezi ně. 

 
Ivana Jandová, učitelka
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Spolky

SDH Boubín pořádá 
19. ročník turnaje  

v malé kopané, 
který se koná 8. 7. od deseti hodin. 

Hrát se bude opět o spousty hodnot-
ných cen. Navíc jako bonus pro vítěze 

50l sud jedenáctistupňového piva. 
Těší se na vás SDH Boubín

Vážení, 
rád bych vás požádal o pomoc při pát-
rání po osudech občana Horažďovic 

Oskara (Karla) Raimana, narozeného 
8. 8. 1882 a popraveného před 75 lety, 

v červnu 1942 ve Spáleném lese u Klatov.
Na rozdíl od jeho spoluobčanů Karla 
Ciňka a Otto Škody k němu nemáme 
téměř žádné informace a bohužel ani 

jednu jedinou fotografii.
Pokud byste mohli jakkoli pomoci, 

kontaktujte mne prosím na e-mailu: 
kopeck.l@seznam.cz.

Co se děje u Otaváků? 
Koncem dubna se naše skupina spolu s dalšími nadšenci vydala na Jarní pochod proti proudu 
řeky Otavy do Horažďovic. Naše putování začalo netradičně, a to přesunem do Strakonic, kde 
nás na uvítanou čekala prohlídka hradu a nakrmení hradní zvířeny. Po vstřebání mnoha zají-
mavých informací jsme se směle vydali na 20km trasu podél řeky Otavy. První polovina trasy 
probíhala za pošmourného počasí, ale to hlavní dobrodružství v podobě neuvěřitelného lijáku 
mělo teprve přijít. Díky rozmaru počasí jsme cestou otestovali, kolik vody je schopný nasák-
nout svetr, jak rychle se turistické boty mění ve vodní a že pláštěnka sice moc parády nenadělá, 
ale místy je k nezaplacení. 
Další, pro nás již tradiční akcí, byla účast v projektu Ukliďme Česko a Květinový den, kdy se 
naše skupina již mnoho let snaží přispět svou pomocí.
V květnu jste nás mohli potkat při oslavách Prácheňska na jednotlivých stanovištích okolo 
Práchně. Spolu s dětmi jsme řešili zapeklité úkoly. Nikdo se ale nenechal zahanbit, a tak všichni 
účastníci naší stezky zdárně došli k truhle plné sladkých pokladů. Další akce na sebe dlouho 
nenechala čekat. Za několik málo dní jsme se vám snažili zpříjemnit opravdu horký den na 
stanovišti H7 tradiční Horažďovické 50. Stejně jako v minulých letech jste si s námi mohli dát 
šálek kávy, přijmout malé pohoštění, střílet z luku anebo si prostě malovat pro radost. 
Prázdniny se blíží kvapem, takže společně stihneme ještě cyklovyjížďku, výpravu s táborákem 
a pak AHOJ … SEJDEME SE NA TÁBOŘE.

 
Jiří Stulík

Vzpomínky legendy cihlářského cechu 

Díky iniciativě pana Karla Lukeše jsme 
v únoru v restauraci „U Hlaváčků“ uspořá-
dali posezení s legendou cihlářského cechu 
horažďovického regionu panem Miloslavem 
Maturou z Boubína. V dnešní uspěchané 
době se málokdy poštěstí poslechnout si 
poutavé vyprávění o časech dávno minu-
lých. Navíc vzpomínky skvělého vypravěče 
pana Matury byly často okořeněny jeho 
životními moudry. 
Předkové pana Matury zahájili cihlář-
skou výrobu v Boubíně kolem roku 1888. 
Cihelnu dědeček pana Matury zakoupil od 
pana Hostka, následně byla modernizo-
vána a postupně zde pracovaly tři generace 
rodu Maturů. Ještě před samotnou koupí 
cihelny dědeček Rudolf Matura vyráběl 
cihly dokonce i na Slovensku. Pracoval pro 

sedláky, kteří vlastnili malé cihelny. Surové 
cihly se pak pálily v zimě po skončení pol-
ních prací. V letech 1928-51 byl majitelem 
cihelny syn Miloslav Matura. Cihelna 
prosperovala, cihly odebírali všichni horaž-
ďovičtí stavitelé (např. p. Listopad, p. Bubla). 
V té době 1000 cihel stálo 180 Kč, s dovozem 
do Horažďovic pak 220 Kč. Jen pro zajíma-
vost, když se nedávno rekonstruoval Karlův 
most, památkáři předepsali pro opravu 
mostu ručně dělané cihly. Tyto cihly se 
sehnaly v německém Mnichově, jedna cihla 
stála 100 Kč – svět i doba se mění...
Od pana Matury jsme se dozvěděli, že důleži-
tým mezníkem při výrobě cihel byl svátek sv. 
Václava. Do „Václava“ se vyráběly surové cihly 
a sušily se ve velkých vzdušných kolnách. Po 
„Václavu“ se cihly začaly pálit, aby případně 

nepopraskaly v mrazech. Náš vypravěč pan 
Miloslav Matura pracoval od roku 1951, kdy 
byl provoz cihelny bohužel zabrán státem, 
jako vedoucí cihelny. V cihelně pracovali dva 
stálí zaměstnanci, v létě si zde přivydělávali 
jako brigádníci studenti.
Každý den chodíme kolem horažďovických 
staveb, jako jsou jesle, školy, kulturní dům, 
požární zbrojnice, kino a mnohé další, aniž 
nás přitom napadne, že tyto budovy stojí 
díky poctivé práci a houževnatosti cihlář-
ského rodu Maturů.
Další zajímavé informace o cihelnách 
v našem regionu naleznete v publi-
kaci Nerostné bohatství Horažďovicka. 
V 11. kapitole této knihy – Cihlářské hlíny 
a cihelny na Horažďovicku – velmi poutavě 
o cihelnách píše pan učitel Jaroslav Hořejší. 
Patří mu za to obrovské uznání.
V totalitní době byla snaha cihelnu rodiny 
Maturů zbourat, což se naštěstí nepoda-
řilo. Myslíme si, že by bylo velmi záslužné 
a prospěšné zachovat a zrekonstruovat 
tuto kulturně-technickou památku pro 
příští generace. Snad by se dala z iniciativy 
vedení našeho města využít k rekonstrukci 
nějaká dotace a cihelna by se tak mohla 
stát v budoucnosti zajímavým návštěvním 
místem například pro cykloturisty.

 
Karel Lukeš a Mgr. Stanislav Jůda
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Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 81, Prácheňská ulice 
Nárožní dům při dolejší bráně je poprvé 
zmiňován v roce 1619, kdy patřil Janu 
Boudovi. Dům je zmiňován v souvislosti 
s odhadem škod po velikém požáru města 
způsobeném drancováním vojsk generála 
Bonaventury Buquoye. Škoda na objektu 
byla vyčíslena na 600 kop. Kmenové dřevo 
na opravu krovu mu přiděleno nebylo, pro-
tože u soupisu pohořalých majitelů domů je 
poznámka, že vlastní les. V roce 1644 došlo 
k rozdělení majetku Kateřiny Boudové, 
manželky po zemřelém Janu Boudovi, 
podruhé provdané Špornové. Předmětem 
dědictví je dům „v městě s pivovarem 
blíž dolejší brány a dvůr za touž branou 
ležící, tak i jiný nábytek domovní, doby-
tek a cínový nádobí“. Dům v městě ujímá 
syn Samuel Bouda. Objekt je popsán jako 
„dům s pivovarem, pánev v něm, pár koní, 
vůz poželezný za 400 kop míšeňských“. 
Dům je situován mezi domy Magdaleny 
Rejčkové a proti domu Adama Školy (Černý 
orel). Dceři Ludmile, provdané Gregorové, 
prodán „Dvůr za dolejší branou vedle 
kováře ležící“ za 150 kop. Následně sle-
vila Kateřina Špornová Samuelu Boudovi 
z částky 100 kop. Ostatní sourozenci Pavel, 
Václav a sestra Anna po zemřelém Janovi 
Boudovi ale „z jiné matky zplozené“ byly 
na základě kšaftu Jana Boudy vyrovnány 
mlýnem podmezským (mlýn Mrskoš) 
s trávníkem, poli, krávami, voly, vozem 
a jiným příslušenstvím. V roce 1679 uvádí 
ve svém kšaftu Samuel Bouda, který se týká 
jeho druhého domu Hollarovského, dnes 
Zlatý jelen, že „dolejší dům můj Boudovský“ 

bude náležet společně jeho synům Karlovi, 
Norbertovi, Danielovi a Ignácovi. Po 
zemřelém Samuelu Boudovi přechází dům 
„dolejší Boudovský při Dolejší bráně“ v roce 
1691 na syna Tomáše Ignáce Budecia (pola-
tinštěné příjmení Bouda) a Annu manželku 
za 300 kop. Na prodeji domu Tomášovi 
Ignáci Boudovi se usnesli všichni souro-
zenci Boudovští na místě nejstaršího bratra 
Karla. Dům je uváděn se vším příslušen-
stvím a „od starodávna skrze dům klusem, 
tok vody běžící“. V roce 1732 sepisuje 
Tomáš Ignác Budecius poslední vůli, kde 
odkazuje pole mezi děti Josefa, Bernarda, 
Františka, Samuela, Barboru, Bernardinu, 
Kláru a Rozinu. Všechny děti jsou také 
poděleny nějakou drobnou památkou. Syn 
Tomáš, toho času opat kláštera na Zbraslavi, 
dostane „agnus stříbrný dutý s dílečkem 
hřebíku Krista Pána, s kterým na dřevě 
kříže z toho přibit býti ráčil“. Josef syn nej-
mladší dostane „křížek cypřišový“, Bernard 
„relikviář za sklem nalomeným“, Barbora 
„relikviář za sklem, hedvábný opasek dotý-
kaný v Římě i ve Vlaších v Loretě“. Dětem 
je společně převeden dům v ceně 300 zla-
tých a dvůr na předměstí se zahradou za 
250 zlatých. Z mnoha finančních nadání 
figuruje například pro „okrášlení chrámu 
Páně do kláštera sv. Michala na 4 neb 5 
termínů odkazuje 25 zlatých“. Za takové 
peníze se mají sloužit mše při oltáři sv. 
Otce Františka. Dále se mají sloužit tři mše 
při oltáři „zázračné Panny Marie horaž-
dějovické“, také péct chleby či sloužit 
mše pro chudé. Mezi řadou další církev-
ních nadání figuruje např. dar bratrstvu 

svatého škapulíře k sv. Havlu na Starém 
Městě Pražském. V roce 1734 přechází 
obnoveným kšaftem dům Boudovský na 
nejmladšího syna Josefa v sumě 350 zlatých. 
Dcera Rozina dostane k svatbě kromě obilí 
a dobytka ještě almaru zelenou, židli na 
vaření, postel bez nebes, fěrtoch dykytový 
modrý a černou čepici aksamitovou. V roce 
1739 postoupil podíl na domě a dvoře se 
zahradou František Budecius svému bratru 
Bernardovi proti vyplacení 100 kop, které 
mu náleží, protože působí jako řeholník 
v klášteře Zlatá Koruna. V roce 1778 defi-
nitivně opouští rod Budeciů tento dům. Ve 
zmíněném roce prodává Bernard Budecius 
dům Karlu Malkovskému se vším právem 
a příslušenstvím za částku 350 zlatých. 
V roce 1781 prodává Karel Malkovský 
dům svůj nezávadný, várečný ležící mezi 
trhem koňským (ulice Havlíčkova) a doby-
tčím (ulice Trhová) Adamu Seidlovi za 
340 zlatých rýnských. Adam Seidl pro-
dává obratem dům o rok později Filipovi 
a Josefě Millerovým. Delší dobu nezů-
stal dům ani v majetku Filipa Millera. 
Ten prodává „dům v ničem nezávadný 
zvaný Boudovský v městě várečný blíž 
dolejší městské brány nárožní“ v roce 1793 
Antonínu Haberspergerovi a jeho manželce 
Ludmile za částku 999 zlatých. V roce 1818 
přechází právovárečný dům na syna Jana 
Haberspergera za částku 1000 zlatých.

 
MgA. Jindřich Šlechta

Historie horažďovických domů

Zajímavosti
Noc kostelů 2017 
V České republice proběhl v pátek 
9. června devátý ročník Noci kostelů.
V našem městě byl otevřen klášterní 
kostel Nanebevzetí Panny Marie již 
potřetí. 
Už v dopoledních hodinách na věž 
vyšplhaly děti z MŠ Na Paloučku se 
svými učitelkami Evou Vlčkovou 
a Mgr. Jitkou Dolívkovou. Průvodcem 
po kostele jim byla sestra Jana, která 
třídu „Hvězdiček“ zaujala i hraním na 
varhany.
Samotný večer byl zahájen mší svatou. 

Pak následoval hlavní program: vystou-
pení hudební skupiny MUSICAL 
FRIENDSHIP ve složení Petra Kovačová 
– housle a keyboard, Jolana Slepičková 
– housle, Jan Šebek – kytara. Mgr. 
Roman Vaněk svým profesionálním 
přístupem zaujal při komentované pro-
hlídce návštěvníky zblízka i z daleka. 
Vystoupat na jinak nepřístupnou kos-
telní věž a v ní zhlédnout výstavu prací 
dětí zdejší ZUŠ, kterou připravila paní 
Mgr. Renata Šlechtová, bylo zážitkem 
pro malé i velké. 

Letošní Noc kostelů má dva rekordy. 
Nejdelší cestu do našeho města vážila 
slečna z Karviné.
Druhým rekordem je počet návštěvníků, 
kterých jsme letos zaznamenali na 250. 
Děkujeme všem účinkujícím za jejich 
vystoupení a všem, kteří jste na Noc kos-
telů zavítali. Věříme, že jste si odnesli 
pěkný zážitek a těšíme se opět příští rok 
na viděnou.

 
Za pořadatele Jana Kotrbová
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Část ulice Prácheňská s domem čp. 81 na snímcích pro chystanou asanaci města, 
kolem r. 1980, archiv p. Meduny

Současný stav objektu (r. 2017)Půdorys domu na plánu Stabilního katastru z roku 1837

 

 

 

 

 

                          

 

Firma LYCKEBY AMYLEX, a.s. hledá BRIGÁDNÍKY – více na www.lyckeby.cz. 
 

Pozn.: Návaznost domů v řadě ulice Prácheňská je z časových 
důvodů přeskočena k tomuto nárožnímu objektu. Předešlé 
chybějící domy budou doplněny následně.

Knižní novinka horažďovické rodačky
Aleny Dudové-Damijo: Anglické listí

Hlavní hrdinka – autorka – odjíždí pracovat jako au pair do Londýna a už tam zůstane. 
Ve svých fejetonech popisuje svůj každodenní život v cizím prostředí. Mění rodiny, kde 
hlídá, najde si přítele, vdá se, přicházejí děti, stěhování. Nakonec se autorka stává učitel-
kou na plný úvazek… Vše je prošpikováno nesmírně vtipným komentováním britského 
způsobu života a zvyků od pití čaje po úctu, které se těší bájný tenisový Wimbledon. 
Úctou i rebelským stěžováním autorčin styl připomíná Roberta Fulghuma.
Knihu zakoupíte v knihkupectví v Ševčíkově ulici v Horažďovicích.

 
Jana Kotrbová

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 ÈERVENCI
  17. 7. - 21. 7. 2017
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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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 Mini

INTERNETOVÉ 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

PRONÁJEM NEBYTOVÝCH PROSTOR 
Nabízím k pronájmu 2 volné nebytové prostory. Velikost 

cca 25 m2 a 40 m2 + sociální zařízení, kuchyňka. Možnost 
propojení obou prostor. Přízemí, samostatný vchod. 

Horažďovice, Plzeňská 236. Tel.: 723 892 587.

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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Jistota pracovního místa v mezinárodní rodinné společnosti

Firemní svozy do zaměstnání

Prémiový systém: výkonnostní a přítomnostní prémie, finanční bonus při dosažení  
výročí, roční prémie, náborový příspěvek, závodní stravování

Dlouhodobá perspektiva a možnost dalšího vzdělávání

Zaměstnanecké bonusy
Svým zaměstnancům v Chanovicích nabízíme mnoho zajímavých výhod a bonusů.

Vzbudili jsme Váš zájem?
Navštivte náš závod v Chanovicích nebo volejte 
kontakt paní Ivana Šimonová         602 659 522         nabor@pfeifergroup.cz

Zaměstnání s budoucností
Skupina Pfeifer se řadí mezi vedoucí evropské dřevozpracující závody a celosvětově uznávané 
zaměstnavatele s nabídkou prvotřídních pracovních pozic, atraktivního finančního ohodnocení a 
možností širokého rozvoje kvalifikace svých zaměstnanců. S převzetím závodu Holzindustrie Chanovice 
s.r.o. je rakouská rodinná firma zastoupena již na dvou místech v České Republice. Jen do modernizace 
závodu v Chanovicích investuje společnost v následujících letech cca. 35 Mio Euro.

Pfeifer Holz s.r.o. · závod Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažd’ovice pfeifergroup.com/cs

Těšíme se na Vás!

Rodina s mezinárodním uznáním
Celá firma Pfeifer je majetkem rodiny Pfeiferových. Jako 
rodinná společnost klademe důraz na tradici a stabilitu. 
I z tohoto důvodu hledáme zaměstnance, ke kterým  
budeme mít důvěru a kteří se budou rádi dále pracovně roz-
víjet, vysvětluje smýšlení koncernu pan Pfeifer.

Zajímavé kariérní možnosti
Pan Pfeifer, který sám započal svou kariéru ve  
společnosti – vyučením v oboru technik dřevozpracujícího 
průmyslu, je obzvláště hrdý na široké spektrum možností, 
které firma nabízí. „Naší silnou stránkou je především 
nadchnout své zaměstnance pro svou práci a doprovázet 
je při jejich kariérním růstu.“ Na 
jedné straně podpora mladých 
lidí, na straně druhé nabídka 
možností a perspektivy 
zkušeným spolupraco-
vníkům. Pan Pfeifer 
říká: „Výkonnost 
a spolehlivost je u 
společnosti Pfeifer 
ceněna a na to jsme 
obzvláště pyšni.

Pracovní pozice v Chanovicích
Momentálně hledáme v Chanovicích zodpovědné a moti-
vované kolegy pro následující pozice :

Obsluha výrobní linky
Řidič čelního nakladače
Řidič vysokozdvižného vozíku
Brusič
Automechanik
Údržbář
Elektrikář
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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
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Městská knihovna Horažďovice 
vyhlašuje v rámci projektu „Děti a čtení 2017“ 

 
výtvarnou, literární a fotografickou soutěž pro děti do 15 let 

 
 

Zaostřeno na toleranci 
 
 

 
Co je tolerance? Co můžeme tolerovat a co ne?  
 
Jak si představujete nebo vidíte téma tolerance ve svém okolí, ve své třídě nebo 
škole? 
 
Můžete psát, kreslit, vymyslet komiks, fotografovat, ……… Podrobnosti v knihovně, 
na webu a na vývěsce knihovny.  
 
Uzávěrka: 11. 11. 2017 
Vyhodnocení koncem listopadu 2017. Upřesnění bude včas zveřejněno.  
 

 

 
 Kontaktní telefon: 722 905 684 

Email: Ak.Havlena@gmail.com , www.ak-havlena.cz 
adresa pobočky: Ševčíkova čp. 32, Horažďovice 

Úřední hodiny: Středa 09:00-17:00 hod. 
Pátek: 09:00-13:00 hod. 

 
- právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy a jinými  úřady 
- sepisování všech druhů smluv-kupní, darovací, směnné apod. 
- návrhy na povolení oddlužení, pokud se nacházíte v neřešitelné finanční situaci 
- vymáhání pohledávek 

 

19. Týřovice                                              (19:35)

Pojízdná Prodejna

*Objednávky telefonicky 777 612 311

*Objednávky emailem: objednatnakup@seznam.cz
*Časy jednotlivých zastávek se mohou lišit dle počtu zákazníků

1. Hliněný Újezd                              (12:00)
2. Slatina                                          (12:35)
3. Lnářský Málkov                           (12:50)
4. Kadov - Pole                                (13:35)

Pondělí Pátek

4. Kadov - Pole                                         (13:40)
5. Tchořovice                                            (13:50)

8. Holkovice                                              (15:15)
9. Babín                                            (16:10)

11. Velešice                                      (17:05)

7. Dobrotice                                              (15:05)

9. Újezd u Chanovic                                 (15:40)

3. Lnářský Málkov                                    (13:05)
2. Hlíněný Újezd                                       (12:40)
1. Vlkonice                                                (12:00)

8. Svaté Pole                                    (15:35)

17. Neprochovy                                       (18:55)
18. Velešice                                              (19:15)

12. Týřovice                                      (17:35)
13. Smrkovec                                   (17:55)
14. Černíč                                         (18:15)
15. Vlkonice                                     (18:35)

10. Horažďovická Lhota                 (16:35)

13. Olšany                                                 (17:15)

6. Záhorčičky                                             (14:30)

15. Loužná                                                (18:10)

10. Defurovy Lažany                                (15:50)

12. Maňovice                                            (16:45)

14. Strážovice                                           (17:40)

11. Oselce - Nová Ves                              (16:05)

16. Těchonice                                           (18:30)

5. Tchořovice                                   (13:50)
6. Veřechov                                      (14:30)
7. Boubín                                          (15:00)
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              ČASOVÝ HARMONOGRAM

                                    sobota  29.července 2017

ČK/RZ Místo RZ délka Trať bez RZ Spoj. úsek Jízdní doba Čas 1. jezdce

0 Start - Horažďovice u kina -- -- -- 08:00

S
ek

ce
 1

1 Nehodív -- 18,10 18,10 25 08:25
RZ 1 Nehodív - Strážovice 7,03 -- -- 08:28

2 Čečelovice -- 25,97 33,00 39 09:07
RZ 2 Čečelovice - Čečelovice 14,98 -- -- 09:10

2A -- 10,26 25,24 35 09:45
30

S
ek

ce
 2

2B -- -- -- 10:15

S
ek

ce
 2

(22,01) (54,33) (76,34) 30

2C -- -- -- 10:45
TZ 1 Tankovací zóna (9,65) (42,05) (51,70)

3 Doubravice -- 18,55 18,55 27 11:12
RZ 3 Doubravice - Leskovice 9,65 -- -- 11:15

TZ 2 Tankovací zóna (27,13) (48,13) (75,26)
4 Nehodív -- 42,42 52,07 62 12:17

RZ 4 Nehodív - Strážovice 7,03 -- -- 12:20

5 Horažďovice Předměstí -- 14,91 21,94 27 12:47
RZ 5 Horažďovice Př. - Komušín 5,12 -- -- 12:50

6 Čečelovice -- 4,17 9,29 17 13:07
RZ 6 Čečelovice - Čečelovice 14,98 -- -- 13:10

6A -- 10,26 25,24 35 13:45
30

S
ek

ce
 3

6B -- -- -- 14:15

S
ek

ce
 3

(36,78) (90,31) (127,09) 30
6C -- -- -- 14:45

TZ 3 Tankovací zóna (14,77) (57,43) (72,20)

7 Doubravice -- 18,55 18,55 27 15:12
RZ 7 Doubravice - Leskovice 9,65 -- -- 15:15

8 Horažďovice Předměstí -- 27,85 37,50 47 16:02
RZ 8 Horažďovice Př. - Komušín 5,12 -- -- 16:05

8A Cíl - Horažďovice u kina -- 11,03 16,15 25 16:30

Předání cen - cílová rampa -- -- -- -- 16:50
UP - průmyslová zóna

       XXXVIII. Rally Pačejov 2017

                                                                                                           Sobota 29.července 2017

Přeskupení začátek IN
Přeskupení  (letiště Pole)

Přeskupení konec OUT
Servis začátek IN
Servis A (letiště Pole)
Servis konec OUT

Přeskupení začátek IN
Přeskupení  (letiště Pole)

Přeskupení konec OUT
Servis začátek IN
Servis B (letiště Pole)
Servis konec OUT

23. června – 21. července 2017 
Výstavní síň „U Trčků“ ve Velkém Boru 

Výstava bude dále přístupná: 
pracovní dny:    7.00 – 15.00 h 
víkendy a svátky: po předchozí dohodě na OÚ 

tel. 376 514 378, 376 514 255, 724 232 262 

Vystavovatelé:Vystavovatelé:Vystavovatelé:Vystavovatelé:    obrazy obrazy obrazy obrazy ––––    Pavla BreuováPavla BreuováPavla BreuováPavla Breuová    
                        krajka krajka krajka krajka ––––    Marie PodstatnáMarie PodstatnáMarie PodstatnáMarie Podstatná    

Obec Velký Bor se těší na Vaši návštěvuObec Velký Bor se těší na Vaši návštěvuObec Velký Bor se těší na Vaši návštěvuObec Velký Bor se těší na Vaši návštěvu 

 

 

 
 
Spolek "Jaderný odpad - děkujeme, nechceme! 
z.s." ve spolupráci s Obcí Maňovice pořádá 

 
 

14. ročník protestního pochodu a cykloakce 
proti záměru státu vybudovat v lokalitě 

"Březový potok" 
hlubinné úložiště jaderného odpadu 

 

 

 

 
 
Akce: 

 
 
"Na kole a pěšky proti HÚJO" 
 

Dne:  15. července 2017 

Start:  v 15 hodin 

Kde:  před kulturním domem v Pačejově-nádraží 
 

Konec trasy:  Maňovice "Dračí louka" 

 
 

 
 

V cíli v Maňovicích je zajištěno pro všechny občerstvení, 
hosté pořadatelů ve svých proslovech zhodnotí aktuální stav 
k současné situaci kolem HÚJO  a přátelské posezení všem 

přítomným zpříjemní svou hudbou populární kapela Fortuna. 
 
 

 

 
  

Na protestní akci i večerní zábavu srdečně 
zvou pořadatelé. Dobré jídlo a pití zajištěno. 

 



OBLASTNÍ CHARITA

AKCE KLUBU „NEBUĎ SÁM“ NA ČERVEN 

10. 7. pondělí 
HOLKY V AKCI 
– společné pečení z osvědčených receptů. Jídelna DPS 
Palackého, začátek ve 13.30 hod. 

26. 7. středa 
VÝLET DO BLATNÉ 
– prohlídka zámku a procházka zámeckým parkem. 
Sraz před DPS Palackého 1061 v 8 hod. Přihlášky na 
tel. 376 512 596 nebo v kanceláři Charity.

středy  10.00
TURNAJ V ŽOLÍKÁCH 
– hala DPS Loretská 1069

čtvrtky  15.00
MŠE SVATÁ 
– kaple v suterénu DPS Palackého 1061

Kulturní program červen

Uzávěrka dalšího čísla je 18. července v 10.00 hod., 
vydání 28. července 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 odpoví-
dají 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

13.–23. 7.  
LETNÍ LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ SEMINÁŘ 
SPISOVATELKY PETRY BRAUNOVÉ 

23. 7. neděle  sál DDM16.00
KRYSAŘ 
dramatizace zpracování básně, která vyšla v 19. století 
v Anglii a vypráví pověst o krysaři, který ve středověku 
odvedl z německého města Hammelnu více jak 100 dětí 
neznámo kam. Hrají účastníci Letního literárně dra-
matického semináře pod vedením spisovatelky Petry 
Braunové. Vstupné dobrovolné

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

8. 7. sobota Chanovice  
10.00-18.00

DEN ŘEMESEL

9.–15. 7.  
KRÁSA ŽENY
www.kouzlousmevu.cz

22. 7. sobota atrium městského muzea 
15.00, 17.00

JMENINY MĚSTA
dvě divadelní představení pro děti i dospělé

22. 7. sobota atrium městského muzea 
20.00

JMENINY MĚSTA 
IVO JAHELKA + MIREK PALEČEK
dvojkoncert, pořad složený z písniček a mluveného slova

28.–29. 7.  
XXXVIII. RALLY PAČEJOV
Rallysprint série, Mistrovství ČR v rally historických 
automobilů

15.–16. 7.  Rabí 
11.00

COLLEGIUM ARMATUM:
Šermířsko-divadelní představení

23. 7.  Rabí  
15.00

DIVADLO U STARÉ HEREČKY: 
Zvířátka a loupežníci 

1. 7.–31. 8. Rabí 
11.00, 13.30, 15.30 

SOKOLNICKÉ UKÁZKY 
– letové produkce dravců a sov Milana Zaleše  
na hradě Rabí (v příkopu vedle pokladny)

Strašín
STRAŠÍNSKÉ HUDEBNÍ SLAVNOSTI 2017
KOSTEL NAROZENÍ PANNY MARIE

21. 7. 19.30 Koncert komorní hudby (Academia 
Mariae Sanctae, Mozart, Pärt, Brahms, mluvené slovo P. 
Ryjáček)
22. 7. 11.00 Matiné (Academia Mariae Sanctae, M. 
Mašlaňová-housle, M. Polášek-housle, J. Souček-
hoboj, K. Jakubů-zpěv)
23. 7. 11.00 Slavnostní mše sv. (Franz Schubert: Mše 
G dur D 167)
Během slavností bude probíhat finanční sbírka na 
opravu opěrné zdi kostela.

MĚSTSKÉ MUZEUM

ARCHEOLOGIE TŘICETILETÉ VÁLKY 
V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH 
Součástí výstavy jsou archeologické nálezy z prů-
zkumu horažďovického náměstí k tématu třicetileté 
války. Výstava potrvá do 30. 9.

155. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PĚVECKÉHO SPOLKU 
PRÁCHEŇ
Výstava potrvá do 30. 9.

2. 7. neděle na zámec. nádvoří, 14.00 
PROCHÁZKA PO MĚSTĚS S ROMANEM 
VAŇKEM

MC HOUBA

1. 7. sobota  10.00
IV. Ročník Xterra Houba TRIATLON 0.5 Km plavá-
ní, 25 Km kolo, 5 Km běh www.houbachallenge.cz

5. 7. středa  
21. NAROZENINY HOUBY
hraje Experiment, prasátko na grilu zdarma 

8. 7. sobota  10.00 
ZAHRADNÍ PĚTIBOJ.
nohejbal, pinčes, střelba, kolo, bowling, soutěž dvojic

15. 7. sobota  
ADVENTURE RACE LOM ČIMICE
týmový víceboj, Afterpárty v Houbě www.houba-
challenge.cz

22. 7. sobota  15.00
S VNOUČATY ZA DECHOVKOU 
novinka pro celou rodinu, hraje Otavanka

29. 7. sobota  
NEJRYCHLEJŠÍ ŠPIČÁK
cyklistický orienťák pro celou rodinu www.houba-
challenge.cz

MĚSTSKÁ GALERIE

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY: 

LUDVÍK KOVÁŘ – VLASTNÍ TVORBA.
Výstava potrvá do 31. 8.

ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

HOTEL PRÁCHEŇ

21. 7. pátek  19.00 
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Světoznámé ČESKÉ TRIO v obsazení: Milan Langer 
(klavír), Dana Vlachová (housle), Miroslav Petráš (vio-
loncello). Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 559.

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

30. 7. neděle 15.00 
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
„HELIGONKY ALEŠE RUSŇÁKA“

Výlep plakátů, předprodej vstupenek apod. 
tel. 608 212 210, e-mail: kdhd@centrum.cz

Změna programu vyhrazena


