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veduta města z roku 1815, MgA. J. Šlechta, zdroj: Rakouská národní knihovna ve Vídni

Měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému povznesení města Horažďovice

Vážení spoluobčané,
měsíc leden patrně drží nad naším městem 
ochrannou ruku a narozdíl od některých 
částí naší republiky vlastně nevíme, co je to 
zima. Snad jen jednou leden potěšil milov-
níky zimních sportů sněhovou nadílkou. 
Ale než jsme si ji stačili vychutnat, bylo po 
sněhu. Kromě delších dnů nám měsíc leden 
přinesl i několik každoročně se opakují-
cích akcí. Letos jsme ve dvou kolech volili 
i nového prezidenta naší republiky, pro-
běhla tradiční Tříkrálová sbírka, uskutečnil 
se pochod proti úložišti jaderného odpadu 
a začala plesová sezona, v rámci které pro-
běhl i 21. Prácheňský reprezentační ples 
města. Zúčastnili jsme se výročních schůzí 
dobrovolných hasičů v Horažďovicích, 
Horažďovické Lhotě, v Třebomyslicích 
a také výroční schůze sportovců ve 
Veřechově. Jako vždy to byla příležitost 
setkat se s občany, vyslechnout jejich připo-
mínky a zodpovědět případné dotazy. Na 
začátku každého roku je dobré připome-
nout své požadavky příslušným orgánům 
a organizacím.
Se společností Správa a údržba silnic 
PK jsme projednali plánované opravy 
komunikací a projektovou dokumen-
taci na rekonstrukci Třebomyslické ulice. 
Další jednání proběhlo ve společnosti 
Ředitelství silnic a dálnic na krajském 

ředitelství v Plzni, kde jsme řešili pře-
devším plánovaný kruhový objezd na 
začátku Třebomyslické ulice. Se zástupci 
Řádu maltézských rytířů běží další jednání 
o směně pozemků, kterou bychom mohli 
získat další vhodné pozemky na Loretě pro 
budoucí výstavbu rodinných domů. Rádi 
bychom z tohoto důvodu zjistili aktuální 
zájem občanů o pozemek k individuální 
výstavbě. Pokud se vás tato problematika 
týká, napište nám stručnou informaci na 
kralova@muhorazdovice.cz nebo zavolejte 
na tel. č. 371 430 559.
V měsíci lednu běží hospodaření města 
podle schváleného rozpočtového provi-
zoria a dokončuje se návrh rozpočtu pro 
řádné zasedání zastupitelstva města, to 
bude na konci února. Výběrové řízení 
na zhotovitele domu pro seniory bylo 
ukončeno, ale nabídková cena značně 
převyšuje rozpočtovanou cenu. Je tedy 
nutné změnu a finanční plán projednat 
na mimořádném jednání zastupitel-
stva, které se bude konat 7. února od 18 
hodin. V každém případě bude nutné si 
vzít od banky investiční úvěr a v letech 
budoucích počítat s jeho splácením. 
Velkým plusem by bylo získání jakékoli 
investiční dotace od Ministerstva práce 
a sociálních věcí ČR. Samozřejmě čím 
větší, tím lépe.

Opět se budeme zabývat problémem 
parkování těžkých nákladních aut 
u nemocniční zdi v ulici Šumavská. 
Tento prostor má sloužit především 
pro parkování návštěvníků nemoc-
nice a obyvatel přilehlého sídliště, 
zvláště při rekonstrukci, která nás zde 
na jaře čeká. Pro parkování náklad-
ních aut je možné využít dostatečně 
velký prostor v bývalých kasárnách 
(dnes v klášterním dvoře). Na konci 
ledna byla Dobrovolným svazkem obcí 
Horažďovicko představena 3D tiskárna 
na plasty, která bude sloužit žákům 
druhých stupňů základních škol naší 
spádové oblasti a Envicentru Proud 
v rámci ekologické výchovy. Budou moci 
vidět celý průběh druhotného zpraco-
vání plastů – od jejich sběru až po nový 
výrobek. 
V tomto čísle vám přinášíme jako úvodní 
fotograii pohled na město Horažďovice 
z roku 1815. Jak ten čas letí… I první měsíc 
nového roku je již za námi. 
Přejeme Vám klidné únorové dny a naší 
mladší generaci pěkné známky na pololet-
ním vysvědčení. 

 
Ing. Michael Forman, starosta 
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž

Protestní pochod

V sobotu 6. ledna se uskutečnil v lokalitě Březový pochod na Chanovicku protestní pěší pochod na podporu boje zdejších obcí proti 
diskriminačnímu záměru státu vybudovat zde úložiště radioaktivních odpadů. 
Přišlo přes 450 pochodujících všech věkových kategorií. „Náš domov nedáme,“ znělo společně při vyhodnocení.

 
Petr Klásek

21. Prácheňský reprezentační ples, sobota 13. ledna

Foto: Fotofofr Klatovy
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Rada města Horažďovice  
18. 12. 2017

– schvaluje uzavření smlouvy se spo-
lečností Lesní stavby, s.r.o., Palackého 
764, Nýrsko na stavební realizaci akce 
„Úprava přechodů pro chodce s ome-
zenou schopností pohybu a orientace“ 
přechod U Hlaváčků a u ZŠ Komenského 
v ul. Jiráskova za nabídkovou cenu 
1 167 408,29 Kč vč. DPH
– schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
s Domem dětí a mládeže, Zámek 11, 
Horažďovice na pronájem části p.č. 
1104/2 ostatní plocha o výměře 26 m2 
v k.ú. Zářečí u Horažďovic včetně stavby 
loděnice za nájemné ve výši 500 Kč/rok 
s účinností od 1. 1. 2018
– schvaluje pronájem části nebyto-
vých prostor o výměře 15,68 m2 ve 
druhém nadzemním podlaží Komušín 
69 Spolku Přátel Komušína, se sídlem 
Horažďovice – Komušín 69 za účelem 
skladu s platností od 1. 1. 2018 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 200 Kč/rok 
– schvaluje poskytnutí dotace ve výši 
49.856 Kč organizaci Point 14, z. ú., 
Husova 14, Plzeň na krytí nákladů při 
poskytování sociální služby – terénní 
program a odborné poradenství pro uži-
vatele návykových látek
– schvaluje uzavření smlouvy o vytvo-
ření a veřejném nedivadelním 
provozování uměleckého výkonu formou 
koncertu výkonného umělce KAMILA 
STŘIHAVKY A SKUPINY LEADERS 
dne 30. 6. 2018
– rozhodla o přijetí nabídky společnosti 
BDO Advisory s.r.o., Karolinská 661/4, 
Praha 8 na realizaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na „Vypracování 
strategického plánu rozvoje města 
Horažďovice“ za nabídkovou cenu 
217 800 Kč vč. DPH 
– schvaluje pronájem nebytových prostor 
o výměře 61,39 m2 ve druhém nadzem-
ním podlaží Blatenská 311, Horažďovice 
(Městské zdravotnické zařízení) 
MUDr. Pavlu Houškovi, Strakonice za 
účelem provozování neurologické ambu-
lance v rozsahu 1 den v týdnu s platností 
od 23. 3. 2018 na dobu neurčitou s třímě-
síční výpovědní lhůtou 

Podání žádostí 
o dotaci z dotačního 
programu

Město Horažďovice vyhlásilo dotační pro-
gram „Podpora volnočasových aktivit 
a podpora činnosti neziskových organi-
zací v roce 2018“. Program je určen na 
podporu činnosti spolků a dalších nestát-
ních neziskových organizací působících 
ve městě Horažďovice. Žádost musí být 
podána v řádném termínu a na předepsa-
ném formuláři s uvedením závazného 
účelu použití dotace. Jeden žadatel 
může do tohoto programu podat nejvýše 
1 žádost. Termín ukončení podání žádostí 
je 29. 3. 2018. Veškeré dokumenty jsou 
volně ke stažení na webových stránkách 
Městského úřadu Horažďovice http://
www.sumavanet.cz/muhd/dotace_posky-
tovane_info.asp nebo v kanceláři odboru 
památkové péče, školství a kultury 
– II. patro, č. dveří 219, popř. informace 
poskytneme na tel. čísle 371 430 556. 

 
Bohuslava Kodýdková, odbor PPŠK

Rada města Horažďovice 15. 1. 2018

– rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky účastníka Ing. arch. MgA Jiřího 
Bízy, Na usedlosti 387/21, Praha 4 na rea-
lizaci veřejné zakázky „Rekonstrukce 
sokolovny HD“ – zpracování projektové 
dokumentace a zajištění související inže-
nýrské činnosti akce za nabídkovou cenu 
530 000 Kč 
– schvaluje podání žádosti o dotaci do 
programu „Obnova historického staveb-
ního fondu v památkových rezervacích 
a zónách a staveb drobné architektury“ na 
akci „Horažďovice, čp. 4 – oprava fasády, 
výměna oken a dveří“ 
– schvaluje podání žádosti o dotaci do 
„Programu stabilizace a obnovy venkova 
– projekty obcí“ na akci „Komušín – 
oprava vodní nádrže na p.č. 286/1“
– schvaluje podání žádosti o dotaci do 
programu „Zachování a obnova kultur-
ních památek Plzeňského kraje“ na akci 
„Oprava kaple sv. Vojtěcha, Horažďovice“
– bere na vědomí přihlášku do sou-
těže Památka roku 2017 pořádanou 
Sdružením historických sídel Čech, 
Moravy a Slezska pro realizovanou akci 

rekonstrukce Mírového náměstí
– schvaluje Pravidla dotačního pro-
gramu města Horažďovice pro rok 2018 
– „Podpora volnočasových aktivit a pod-
pora činnosti neziskových organizací 
v roce 2018“ 
– schvaluje darovací smlouvu s Janem 
Adamcem, Hartmanice 5 (dárce) na 
poskytnutí peněžního daru ve výši 
5 000 Kč na inancování kultury města 
– schvaluje přijetí nejvhodnější nabídky 
na opravu cisternové automobilové stří-
kačky „OPRAVA MENŠÍHO ROZSAHU 
CAS 32 T – 148, RZ KT 47 – 41“ pro JPO 
III SDH Horažďovice a to společnosti 
Lumír Zezulka – ZEKA, Jasmínová 876, 
Slavičín za cenu 1 502 094 Kč vč. DPH
– schvaluje zhotovení pamětní desky 
Vladimíra Stanislava Páry – pilota RAF 
a její umístění na Husově náměstí

Výběr bodů z jednání rady města. 
Kompletní usnesení z jednání rady města 
je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Bezpečnostní rada  
ORP Horažďovice
proběhla v horažďovické hasičárně 7. pro-
since 2017.
Zasedání Bezpečnostní rady ORP 
Horažďovice (BR ORP) se pod vedením 
předsedy Ing. Michaela Formana zúčast-
nili představitelé města a Městského 
úřadu Horažďovice, Policie ČR – Územní 
odbor Klatovy, velitel horažďovické sta-
nice Hasičského záchranného sboru 
Plzeňského kraje, velitel Jednotky požární 
ochrany Sboru dobrovolných hasičů 
Horažďovice a vedoucí strážník Městské 
policie Horažďovice.
Na programu bylo kromě posouzení stavu 
zabezpečení a připravenosti a posou-
zení rizik také zhodnocení práce BR ORP 
a všech složek IZS v roce 2017 a upřesňo-
vání spolupráce a součinnosti během roku 
2018.

 
Bezpečnost, OUI a krizové řízení
odbor kanceláře starosty, 
MěÚ Horažďovice

Z radnice 
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Město Horažďovice oznamuje, že na úřední desce a stránkách města 
je zveřejněn záměr odprodeje nemovitosti čp. 1080 (bývalá hájenka 
v Horažďovicích Předměstí) včetně st. p. č. 317/2 a p. č. 2205/1 v k. ú. 
Horažďovice výběrovým řízením za minimální cenu 1 200 000 Kč. 

 
Jana Králová
odbor investic, rozvoje a majetku města

MĚSTO HORAŽĎOVICE 

vyhlašuje výběrové řízení na 
pozici 

úředníka odboru výstavby 
a územního plánování MěÚ 

Horažďovice 
Místo výkonu práce: 

Horažďovice; pracovní poměr: 
na dobu neurčitou, se zkušební 

dobou na 3 měsíce.

Podmínky výběrového řízení 
včetně předpokladů, náležitostí 
přihlášky a dokladů jsou uve-

dené na www.muhorazdovice.cz 
v záložce pracovní příležitosti. 

Uzávěrka přihlášek je 
12. 2. 2018 ve 13 hod. 

Vážení budoucí 
stavebníci
Rok 2018 přinesl další novelu stavebního 
zákona, mimochodem od roku 2007, 
kdy nový stavební zákon vstoupil v plat-
nost, těchto novel proběhlo celkem již 
22. Zatímco dosavadní novely se týkaly 
především pravidel a limitů, kterými se 
řídí stavební úřady, tato poslední novela 
přináší řadu změn, z nichž některé 
umožňují stavebníkům volbu způsobu 
projednání. S tím ovšem souvisí i přesně 
specifikovaný druh žádosti, kterou 
je nutno podat, a odpovídající doku-
mentace. A protože novela stavebního 
zákona není doposud zažita ani sta-
vebníky ani projektanty a druh podané 
žádosti může významně ovlivnit další 
průběh povolovacího procesu, dopo-
ručujeme budoucím stavebníkům, aby 
před podáním každé žádosti navštívili, 
nejlépe osobně, stavební úřad s infor-
mací jakou stavbu, jak velkou a kde 
hodlají realizovat a úředník stavebního 
úřadu jim pak podle konkrétní situace 
pomůže stanovit cestu i způsob podání 
žádosti, který povede co nejjednodu-
šeji a nejrychleji ke kýženému výsledku. 
Opětovně však připomínáme, že úplnou 
informaci ze strany stavebního úřadu lze 
poskytnout pouze tomu, kdo je schopen 
konkrétně specifikovat rozsah stavby, 
její umístění a její účel. 

 
Josef Kotlaba
odbor výstavby a územního plánování

Den IZS a Malý záchranář letos 
proběhne v Horažďovicích
V úterý 29. května 2018 se v prosto-
rách ZŠ Blatenská a Požární stanice 
Horažďovice (Hasičská zbrojnice 
Horažďovice) bude konat oblastní kolo 
soutěže Malý záchranář a jako dopro-
vodný program Den IZS.
Soutěž pro děti Malý záchranář je pre-
ventivně výchovná soutěž určená pro 
žáky 4. – 5. tříd ZŠ.
Akce bude pořádat pod záštitou svého 
starosty Ing. Michaela Formana město 
Horažďovice ve spolupráci s HZS 
Plzeňského kraje a dalšími složkami IZS 
– Policie ČR, Zdravotnickou záchrannou 
službou, Horskou službou ČR a dalšími 
organizacemi, jako je např. Armáda ČR, 
Informační a strážní služba ŠUNAP, 
Český červený kříž a další organizace, 
včetně firem, které nabízejí vybavení pro 
záchranáře nebo prostředky k varování 
či ochraně osob.

Na akci jsou zváni žáci ZŠ ORP 
Horažďovice, MŠ Horažďovice, před-
stavitelé kraje, starostové obcí a široká 
veřejnost.
Dle HZS hlavními cíli soutěže je pomoc 
školám při začlenění tematiky „Ochrana 
člověka za mimořádných událostí“ do 
vzdělávacích programů na základ-
ních školách, příprava obyvatelstva na 
mimořádné události, možnost zažít 
den plný soutěží a zábavy v přítomnosti 
záchranářů a vychovat mladou generaci 
ohleduplnou a užitečnou sobě i svému 
okolí při setkání rizikovými situacemi 
v běžném životě.

 
Bezpečnost, OUI a krizové řízení
odbor kanceláře starosty, MěÚ 
Horažďovice
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Jak se straší Stráchnivec

Děti ze 3. tříd základních škol dostaly před-
vánoční dárek – setkaly se v knihovně 
s Terezou Meravou, autorkou knih pro děti. 
Beseda dostala název podle jedné z knih 
„Jak se straší Stráchnivec“.
Spisovatelka představila dětem hlavní 
hrdiny Tommyho a Vivien, kteří se o let-
ních prázdninách potkají uprostřed 
bornejského pralesa. Jejich rodiče jsou 
vědečtí nadšenci a odjeli na Borneo na pří-
rodovědeckou expedici. Nadčasový příběh 
o síle přátelství, lásky a tolerance, ale 
i o tom, že svět není černobílý a od dobra ke 
zlu je blíž, než se zdá, se odehrává napůl ve 
skutečném a napůl ve fantazijním světě. 
Děti si poslechly ukázky z další knihy 
„Nevyplašte Hadipouše“. Pod obyčejným 
starým pražským domem se začnou dít 
neobyčejné věci v okamžiku, kdy pod ním 
archeologové odhalí tajemná gotická skle-
pení. Jejich pradávní obyvatelé budou do 
posledního dechu bránit narušený klid 
i všechno, co považují za své.
Kniha Přízrak Klementina, která se prodává 
jen na objednávku, je velmi jedinečná. Každý 
její výtisk je originál. V celé knize je totiž 
jméno hlavního hrdiny změněno na jméno 
čtenáře, pro kterého byla kniha objednána 
a může být doplněna také fotograií čtenáře.

Na závěr přišla řada na dotazy posluchačů, 
někteří si na místě koupili knížku Terezy 
Meravé a domů si ji odnesli s jejím podpi-
sem a věnováním. 
Beseda byla uspořádána v rámci projektu 

„Děti a čtení 2017“ za inanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.

 
Eva Marešová

Stálá divadelní scéna 
Klatovy Vás zve na:

Čtvrtek 22. 2. od 19.30 hodin, 
Kulturní dům Horažďovice 

Kultura

Městská knihovna Horažďovice 

Městská knihovna Horažďovice 

vyhlašuje  

12. ročník celoroční soutěže v rámci projektu 

„DĚTI A  ČTENÍ 2018“ 

SBÍREJ SAMOLEPKY 

Zahájení: 1. 2. 2018 

Podmínky: v knihovně, na vývěsce knihovny 

a na www.knihovna.horazdovice.cz 

Uzávěrka 23. 11. 2018 

 

 

 
Městská knihovna Horažďovice a Klub dětských knihoven SKIP ČR 

vyhlašují v rámci projektů „Kde končí svět 2017 – 2018“ 

s podtitulem Já jsem tvůj člověk a „Děti a čtení 2018“ 

výtvarnou a literární soutěž 

 

 

 

 

Vyhlášení soutěže:   1.1.2018 

Uzávěrka:               23.3.2018 

 

Podrobnosti získáte na dětském oddělení knihovny, na 
vývěsce knihovny a na www.knihovna.horazdovice.cz 

 

Autory nejlepších  prací odměníme a vítězné práce postoupí 
do krajského kola.c 
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Křesťanská mateřská škola DUHA
Na Tři krále o krok dále ….

Rok s rokem se sešel a my jsme se opět vydali 
do kostela sv. Petra a Pavla, abychom si spo-
lečně zazpívali a vyslechli požehnání otce 
Petra účastníkům Tříkrálové sbírky. Účast 
na sbírce je pro naši duhovou mateřinku 
jedna ze základních tradic – děti se při ní 
učí, že pomáhat potřebným je běžná sou-
část života. Tentokrát se vydali koledovat 
předškoláci ze třídy Rybiček a svým zpěvem 
potěšili mnoho lidí s dobrým srdcem.
Stejně jako Tříkrálová sbírka je pro nás 
radostnou tradicí se každý měsíc setkávat 
se seniory z domu s pečovatelskou službou. 
V předvánočním čase navštívily babičky 
naši mateřinku. S dětmi si vyrobily voňavou 
vánoční ozdobu a zhlédly vystoupení škol-
ního pěveckého sboru Duháček. V lednu se 
na návštěvu za seniory vypravily děti ze třídy 
Oveček.
V polovině ledna se uskutečnil lyžařský kurz 
ve Skiareálu v Kašperských Horách. Počasí 
nám zpočátku nepřálo, ale druhý den se již 

umoudřilo a malí lyžaři tak mohli ukázat, 
že jsou učenliví a zdatní – však za své úsilí 
byli na závěr odměněni skutečnou medailí 
a diplomem!
Letošní rok bude pro nás také rokem velkých 
změn. Započne očekávaná rekonstrukce 
školní zahrady a také částečná rekonstrukce 
školy samotné. Při ní bude z bývalého 
školnického bytu a nové přístavby vybu-
dována speciální třída pro dvouleté děti. 
Uzpůsobena bude jejich věku – nábytkem 
počínaje a speciálními pomůckami a hrač-
kami konče. A nejen to – v minulém roce 
všichni pedagogové naší školy absolvovali 
několikadenní odborný seminář zamě-
řený na speciika práce s dvouletými dětmi. 
Maminky, které se rozhodnou u zápisu svěřit 
své maličké ratolesti do naší mateřinky, si 
mohou být jisté, že je svěřují do těch správ-
ných rukou.
A co nás čeká v nejbližší době? Testování 
školní zralosti pomocí screeningu, 

představení divadélka Dráček a bujarý 
masopustní rej pro děti a rodiče, na kterém 
vás rádi přivítáme. Bližší informace nalez-
nete na webových stránkách a facebooku 
školy. 

 
Za Křesťanskou mateřskou školu 
DUHA 
Ivana Salvová

Horažďovické derby pražských „S“ pro malého Ondru 
Fanoušci Sparty a Slávie z Horažďovic 
uspořádali na Silvestra již 4. ročník 
fanouškovského fotbalového derby, 
které se odehrálo na hřišti Vápenka 
v Horažďovicích. Samotné utkání skončilo 
divokým výsledkem 8:7, a to ve prospěch 
sešívaných dresů. Příznivci rudých barev 
přišli tak o možnost navýšit historické 
skóre výher v HD Derby a nyní je stav 2:2 
na zápasy. Díky oběma táborům a přítom-
ným fanouškům panovala během zápasu 
parádní atmosféra, kterou může nejeden 
tým z města piva pouze závidět. Poslední 
den v roce si našlo cestu na Vápenku přes 
150 fanoušků, kteří se nejen dobře bavili, 
ale hlavně společně přispěli na dobrou věc. 
Celý výtěžek z dobrovolného vstupného 
(ve výši 16.160 Kč!) byl věnován čtyřle-
tému Ondrovi z Horažďovic, který se od 
narození potýká se zdravotním handica-
pem a obě pražská „S“ mu tímto přejí více 
štěstí do dalších let. Již nyní se těšíme na 
příští, v pořadí již 5., silvestrovské derby 
2018. Všem lidem, a hlavně fotbalovým 
fanouškům přejí mnoho zdraví – příznivci 
SPARTY a SLÁVIE z Horažďovic. 

Školy

Sport

Tenis klub Horažďovice 

hledá na letní sezonu 2018, od května do září, 

pracovníka na správu tenisových kurtů 

za výhodných podmínek. V případě zájmu je možné nabídnout správu 
tenisového areálu s i občerstvením. Přesné podmínky při osobním jed-

nání. Tel. 602 462 858, příp. 776 282 684.
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ZŠ Blatenská 
Úspěch v chemické soutěži

Chemie – v porovnání s ostatními nau-
kami poměrně mladý obor, který si však 
velmi rychle vydobyl pozici pomyslné 
královny přírodních věd. Každému 
z nás je asi jasné, že bez znalostí kom-
plexních chemických zákonitostí se 
současný svět již nedokáže obejít. 
Spolehlivé akumulátory, nenahraditelná 
paliva, všudypřítomné plasty, životy 
zachraňující léky, kvalitní potraviny, 
genetické inženýrství, nové techno-
logické postupy ve výrobách – to je 
jen skromný výčet oblastí, do kterých 
tato věda zasahuje. Pryč jsou ale časy 
alchymistických pokusů založených 
především na náhodném kombino-
vání substancí. V současné chemii se 
totiž střetávají znalosti z mnoha dalších 
oborů, ať už biologie, fyziky, mate-
matiky či informatiky. Možná právě 
pro svou komplexnost a náročnost 
získala chemie status pro běžné smrtel-
níky neprostupné oblasti, kam mohou 
nahlédnout jen vyvolení. S jasným 
cílem vyvrátit tento hluboko zakoře-
něný mýtus se vybraní žáci devátých 
tříd ze ZŠ Blatenská zapojili do soutěže 

Hledáme nejlepšího mladého che-
mika ČR, která se uskutečnila pod 
záštitou generálního partnera Svazu 
chemického průmyslu České repub-
liky a Ministerstva školství, mládeže 
a tělovýchovy ČR. A s radostí můžeme 
informovat, že s poměrně velkým úspě-
chem. Školní kolo soutěže opanovali 
žáci Daniel Vondryska, Jan Kubaň 
a Alena Matějčková, kteří se kvali-
fikovali do krajských bojů v Plzni. 
V konkurenci více než 60 žáků z 25 škol 
se Danu Vondryskovi povedlo postou-
pit do mezikrajského klání, jež se na 
začátku ledna odehrálo v laborato-
řích Střední školy uměleckoprůmyslové 
v Karlových Varech. A ačkoliv pro-
tentokrát zůstaly dveře vedoucí do 
celorepublikového finále uzavřeny, uká-
zali jsme, že přírodní vědy rozhodně 
nejsou žákům v Horažďovicích cizí. 
Všem účastníkům děkujeme za vzornou 
reprezentaci školy.

 
Mgr. Petr Curko

Mateřská škola Na Paloučku
Na Tři krále o skok dále

Tento den je ve znamení malých kole-
dníků, převlečených za tři krále, 
obcházejících domácnosti, kde kole-
dovali, a přitom žehnali stavení tím, 
že posvěcenou křídou napsali na dveře 
počáteční písmena tří králů a letopočet.
I v naší školce jsme si tuto tradici při-
pomněli. Děti zpívaly „My tři králové 
jdeme k vám“, hrály si na krále, vyráběly 
papírové koruny. Nejstarší děti ze třídy 
Včelky a Motýlci se 5. ledna v dopro-
vodu zaměstnanců Charity Horažďovice 
aktivně této charitativní Tříkrálové 
sbírky zúčastnily, a tak si nenásilnou 
formou uvědomily, že pomáhat potřeb-
ným lidem je správné.
Jak je důležité předcházet úrazům 
a jejich následkům, se děti seznámily 
v projektu VZP „VZPoura úrazům“. 
Navštívili nás dva handicapovaní 
(na invalidním vozíku) ambasadoři 
Honzové, kteří přiměřenou a vhodnou 
formou srozumitelnou dětem doká-
zali přiblížit problematiku vzniku 
úrazů a jejich předcházení. Vyprávěli 
o svém úrazu a o životě s následným 

postižením. Děti měly možnost se 
aktivně zapojit a tím pochopit nebezpečí 
a rizika, která na ně číhají, ale hlavně, 
jak se bezpečně chovat a co dělat, aby 
k úrazům nedocházelo. Každé dítě 
obdrželo malý dárek – ref lexní pásku 
a relaxační míček. Dětem byly vhodnou 
formou přiblíženy limity, které přináší 
život na vozíku, ale zároveň si uvědo-
mily, že lidé na vozíku jsou stejní jako 
oni, že i přes svůj handicap žijí aktivním 
životem – sportují, pracují, zakládají 
rodiny a že se jich nemusí bát. Tím, že 
vyprávění bylo autentické a založené na 
skutečném příběhu, děti lépe pochopí, 
že se v životě vyplatí dávat na sebe pozor 
a být zodpovědný ke svému zdraví, než 
když o něm vypráví zdravý člověk.
V září loňského roku se naše MŠ roz-
hodla zapojit do projektu Národního 
programu Životní prostředí – 
Výzva č. 16/2017 na téma: „Přírodní 
zahrady“, kde můžeme získat dotaci 
na školní zahradu až 500 000 Kč. 
Zpracovaný projekt byl odevzdán na 
konci ledna. Cílem tohoto projektu je 

rozvoj environmentálního vzdělávání 
a výchovy u předškolních dětí s vyšším 
využíváním kontaktu s přírodním pro-
středím. Chtěli bychom poděkovat 
rodičům a přátelům školky za náměty 
na herní, ekologické a didaktické prvky 
na školní zahradu.

 
Za MŠ Na Paloučku Mgr. Eva 
Smetanová
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Vánoční trhy na „Staré škole“ 

Letos se naše škola opět po dvou letech 
proměnila ve velké trhoviště a žáci si 
na vlastní kůži vyzkoušeli podnikání 
a obchodování. V hodinách výtvarné 
a pracovní výchovy vyrobili krásné 
vánoční dekorace a dárečky, spolu s tříd-
ními učiteli je ocenili a prodali. 
Návštěvnost byla jako vždy veliká, 
zákazníci spokojení. Mnozí navštívili 
vánoční kavárnu, kde je obsloužili žáci 9. 
ročníku, kteří se proměnili v milé číšnice 
a číšníky. Roznášeli kávu, čaj, limonádu, 
zákusky, a hlavně výborný vánoční punč.
U hlavního vchodu se návštěvníci z řad 
veřejnosti mohli zúčastnit soutěže 
„O nejzajímavější vánoční ozdobu“ a hla-
sovat pro tu neoriginálnější. Vyrobily 
je děti se svými rodiči doma. Celkem se 
na stromečku sešlo 32 výrobků a byly 
opravdu nádherné. A jak to dopadlo? 
1. místo 31 hlasů – smrková koule s per-
níčky – Jakub Kubový, 7. r.
2. místo 30 hlasů – sněhulák ze žárovky 
– Valentýna Jáchimová, 4. r.
3. místo 18 hlasů – dřevěný obrázek – 
Radim Liška, 7. r.
Všem účastníkům děkujeme za akti-
vitu, zároveň všem rodičům, prarodičům 
a dalším členům rodin našich dětí za 
pomoc při přípravě výrobků na trhy. 
Dětem i vyučujícím patří dík a pochvala 
za trpělivou několikaměsíční přípravu 
výtvorů.

 
ZŠ Horažďovice Komenského 
J. Stichenwirthová

O nejrychlejšího šplhouna

V úterý 19. 12. se v tělocvičně na staré 
škole konal 1. ročník soutěže pro 1. 
stupeň ve šplhu o tyči. Celkem se přihlá-
silo 54 dětí, které od září v rámci tělesné 
výchovy nacvičovaly správnou techniku 
a rychlost lezení.
A jak to dopadlo na 1. místech? 
Absolutní vítězkou a rekordmankou školy se 
stala Eliška Dejlová, která překonala všechny 
dívky, ale i kluky časem 5,18 sekundy.
Pozor!!! 1. – 3. ročníky šplhaly jen k první 
značce, 4. a 5. ročníky ke druhé, což je asi 
o 1 m výše. 

1. ročník – 1. Klepsa Dominik – 9,34 s
1. Frančíková Karolína – 11,44 s
2. ročník – 1. Gerčák Dušan – 6,57 s
1. Ledvinová Eliška – 6,26 s
3. ročník – 1. Drázda Petr – 5,46 s 
1. Šimíková Růžena – 5,96 s 
4. ročník – 1. Seifer Filip – 6,46 s 
1. Dejlová Eliška – 5,18 s 

5. ročník – 1. Bauer Kryštof – 9,42 s 
1. Kašová Veronika 8,46 s

Děkujeme všem za účast a aktivitu, uči-
telům TV za trpělivost při nácvicích a za 
jejich podporu.:-) 
Nejvíce nás ale těší, že děti mají zájem 
o pohybové aktivity a že není úplně tak 
pravda, že dnešní děti mají nejraději 
mobily, počítačové hry a televizi. U nás 
většina kluků a holek má pohyb ráda, 
a proto jsou vyhlašované sportovní sou-
těže plné zájemců.
Před Velikonocemi se uskuteční 2. 
ročník soutěže ve skocích přes švihadlo 
– „Skokan roku 2018“, protože loni měla 
tato disciplína velký úspěch. Proto tré-
nujte, skákejte a hýbejte se.:-)

 
ZŠ Horažďovice Komenského 
J. Stichenwirthová

ZŠ Komenského
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DDM
Nový rok začal v Domě dětí a mládeže v poklusu

Hned první lednový víkend proběhla 
v PROUDU víkendovka rodičů s dětmi, 
která byla v podstatě vzpomínkou na 
společný letní tábor – došlo na šifrovací 
hru po Panské zahradě a Ostrově, jakož 
i výrobu hvězdářských dalekohledů.
V průběhu ledna se u nás vystřídala celá 
ZŠ Komenského, pro kterou jsme připra-
vili výukový program Zdravý životní styl. 
Žáci druhého stupně se proměnili v potra-
vinářské inspektory a otestovali jogurty 
a šunkové salámy, na jogurtové bakterie se 
podívali pod mikroskopem. V druhé části 
programu jsme si ujasnili, jak žít o trochu 
zdravěji, ale např. i to, co znamenají 
tajemné kódy na vejci. Na prvním stupni 
se žáci nejprve dozvěděli, jak by mělo 
zdravé jídlo vypadat, a potom si jednu 
zdravou svačinku i připravili. 
I nadále probíhá ve spolupráci 
s Dobrovolným svazkem obcí 
Horažďovicko, který program inancuje 
a částečně i realizuje, program Třídím pro 
Horažďovicko. 
V pondělí 22. ledna jsme rozjeli přihlašo-
vání na letní tábory. Pro zájemce od dětí 
předškolního věku až po seniory máme 
připraveno celkem 16 letních akcí, zčásti 
jde o naprosté novinky. V nabídce najdete 

tradiční příměstské tábory v Přírodovědné 
stanici, pobytové tábory v PROUDU, sta-
nové tábory na tábořišti Plácek u Holkovic. 
Novinkami letošního léta je kreativně-
-řemeslný příměstský tábor v zámku, 
lukostřelecký příměstský kemp či meziná-
rodní rodinný workcamp. Celkově došlo 
k navýšení pořádaných akcí o třetinu na 
historicky nejvyšší hodnotu. Předem se 
omlouváme zájemcům, na které se nedo-
stane, uvedený počet táborů je na hranici 
našich kapacit. Nenechávejte přihlá-
šení na pozdější dobu, předpokládáme, 
že příměstské a rodičovské tábory budou 
obsazeny téměř obratem.
Spustili jsme rovněž přihlašování na jarní 
příměstský tábor „Tajemství ostrova“, 
na kterém se děti promění v troseč-
níky a budou obydlovat tajuplný ostrov, 
proběhne v termínu jarních prázdnin 
(12.–16. 3. 2018). Základnou příměst-
ského tábora bude PROUD – Envicentrum 
Podbranský mlýn, ale nebude chybět ani 
návštěva chovů v Přírodovědné stanici. 
Přihlášky na všechny akce jsou k dispo-
zici na webu Domu dětí a mládeže www.
ddm-hd.cz v sekci Ke stažení. 
Dále srdečně zveme všechny děti a rodiče 
na tradiční maškarní bál, který proběhne 

po roční odmlce opět v kulturním domě, 
a to v sobotu 10. 2. 2018 od 14 hodin.
V seriálu Setkání s osobností (pátek 16. 2. 
2018) se můžete tentokrát těšit na Zuzku 
Pokornou, ošetřovatelku volně žijících 
živočichů v Záchranné stanici hl. m. 
Prahy. Debatu nejen o ježcích moderuje 
Nela Hralová. 
Příjemné zimní počasí přeje kolektiv 
zaměstnanců DDM.

Jasmína, Eduard a Pavla Špeldovi při luštění během 

šifrovací hry po Zářečí a Ostrově (Víkendovka pro 

rodiče s dětmi, leden 2018)

Střední škola Horažďovice
To byla jízda! 

Kapitán národního týmu Asociace 
kuchařů a cukrářů ČR, dvojnásobný 
kuchař roku, Master chef Compass Group 
a mnoho dalších vyznamenání. Že nevíte, 
o koho jde? Tak prozradíme, že se jedná 
o populárního a mediálně známého Jana 
Horkého, jednoho z nejlepších (pokud 
ne úplně nejlepšího) šékuchaře, který 
vede národní tým ČR již pěknou řádku 
let. A právě tenhle Honza Horký zaví-
tal k nám, do Střední školy Horažďovice, 
aby prožil v příjemném prostředí býva-
lého kláštera s našimi studenty oboru food 
design nádherné dva dny. Honzík připravil 
pestrý program, čekalo nás plno novi-
nek a zajímavostí. A opravdu bylo na co 
se dívat, a nejen to. Honza vzal studenty 
do party a zapojil je do přípravy všech 
pokrmů, které byly pečlivě naplánovány. 
Byla to nádhera a koncert kuchařského 
kumštu. První den byl zaměřen na pří-
pravu nových moderních salátů, lehkých 
zdravých pokrmů a vhodných dresingů. 
Salát z mořských řas, salát s marinova-
ným lososem, kachní prsa se salátem 

s rýžovými nudlemi a mnoho jiných 
dalších zajímavostí poutalo pozornost 
elévů gastronomie. Druhý den se potěšili 
milovníci dobrého masa a obdivovatelé 
prvorepublikové kuchyně. Marinovaný 
losos v citrusech se žloutkovou omáč-
kou, jelení hřbet s perníkovou omáčkou, 
pečený candát s pošírovaným bramborem, 
a ještě plno jiných pochoutek. Mňam!! Už 
se vám probouzejí chuťové pohárky? Tak 
neváhejte a přijďte k nám do horažďovické 
střední školy obor food design studo-
vat. Honza určitě zase přijede a budeme 
společně kouzlit. Tento chlapík má nepře-
bernou zásobárnu úžasných nápadů. Po 
skončení jsme mohli Janu Horkému poklá-
dat otázky a diskutovat o jeho zajímavé 
práci. Právě připravuje soutěž v Singapuru, 
ale o tom zase někdy příště. 
Honzo, moc děkujeme za Tvé zkuše-
nosti a držíme palce Tobě i celé české 
gastronomii.

 
Miloslav Turek, zástupce ředitele
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SDH Velké Hydčice Vás zve na 

HASIČSKÝ BÁL 

v KD Velké Hydčice v sobotu 
10. 2. 2018 od 20.00 hod. 

Hraje skupina MELODION. 
Bohatá tombola! 

Svoz do Hydčic (19.45 od restaurace 
U Hlaváčků) a zpět ZDARMA!

Oblastní charita 

Spolky

Akce klubu „Nebuď sám“  
na leden 2018

6. 2. Posezení s harmonikou – květinový 
bál – k tanci a poslechu nám zahrají oblí-
bení Úterníci. Jídelna DPS Palackého 1061 
začátek v 15 hod.
7. 2. Povídání P. Františka Hranáče 
o jeho pobytu v Římě – společenská míst-
nost 4. patro DPS Palackého 1061, začátek 
ve 14 hod.
12. 2. Holky v akci – společné pečení 
z vyzkoušených receptů. Jídelna DPS 
Palackého, začátek ve 13.30 hod.
13. 2. Vystoupení sboru Báby z Poříčí 
– kytička veselých písní pro potěšení. 
Jídelna DPS Palackého, začátek v 17 hod.
14. 2. Okénko do světa zvířat – beseda 
s Martinem Vobrubou, mluvčím 
Zoologické a botanické zahrady města 
Plzně. Společenská místnost 4. patro DPS 
Palackého 1061, začátek ve 14 hodin. 
Projekt „Seniorům dokořán“
21. 2. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich pro-
gramem. Jídelna DPS 1061 Palackého 
v 9.45 hod.
28. 2. Půstem k Bohu – zamyšlení 
s duchovním husitské církve Samuelem 
Vašinem k začátku postní doby. 
Společenská místnost 4. patro DPS 
Palackého 1061, začátek ve 14 hod.

Pravidelné akce – každý týden
úterý Klub seniorů – kuchyňka v suterénu 
DPS 1061 Palackého, od 14 hod.
středa Turnaj v žolíkách – hala DPS 
Loretská 1069, začátek v 10 hod.
čtvrtek Mše svatá – kaple v suterénu DPS 
Palackého 1061, začátek v 15 hod.

Co nového řeší společně obce 
na Horažďovicku
V letošním roce 2018 řeší obce 
Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko 
– Horažďovice, Hradešice, Chanovice, 
Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice, Myslív, 
Slatina a Velký Bor – společný projekt 
„Obnova drobných sakrálních památek 
v obcích na území svazku Horažďovicko“, 
který je spoluinancován z Programu sta-
bilizace a obnovy venkova Plzeňského 
kraje 2017, a to poskytnutím účelové 
inanční dotace v celkové výši 364 000 
Kč. Společným úsilím obcí bude v tomto 
roce zrestaurováno, opraveno či obno-
veno 23 pamětních křížků a 3 sochy 

lokalizované na sedmnácti katastrálních 
územích devíti členských obcí svazku.
Dalším aktuálním společným projek-
tem obcí Dobrovolného svazku obcí 
Horažďovicko je zřízení veřejné 3D tis-
kárny, která bude sloužit veřejnosti 
Horažďovicka, ale zejména ke vzdělávání 
žáků našich základních škol ve vzděláva-
cím programu „Třídím pro Horažďovicko“.

 
předseda DSO Horažďovicko
Ing. Václav Vachuška

Skautské středisko Prácheň 
Copak jmelí…

Týden před Vánoci jsme se vypravili pro jmelí, abychom jej mohli rozdávat při bet-
lémském světle a donést pacientům LDN. Vyrazili jsme jako sedmnáctičlenný tým 
složený ze skautů, skautek a vlčat. Ráno – ještě za tmy – jsme se dopravili vlakem do 
Žichovic, odkud jsme šli pěšky okolím hradu Rabí, až jsme dorazili k lesu jednoho 
z našich oldskautů. Zde několik odvážlivců na sebe navléklo sedáky a vyrazili vzhůru 
do stromů. My ostatní jsme pak postupně plnili káru nádhernými větvičkami jmelí.
Po úspěšném sběru jsme se vydali na zříceninu kaple Všech svatých, odkud je přenád-
herný výhled na hrad Rabí a jeho nejbližší okolí. Zde jsme si opekli buřty, které nás 
zaslouženě nasytily. Posléze jsme se vydali zpět na nádraží v Žichovicích, odkud nás 
vlak dovezl domů. Tam už na nás čekalo jmelí, kterého jsme si část vzali domů.
Na fotky z této akce a mnoha dalších, které jsme koncem roku pořádali, se můžete 
podívat na webu www.strediskoprachen.skauting.cz.

 
Za středisko Prácheň Štěpánka Purschová
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Oznámení Spolku rodáků a příznivců města Horažďovice
Spolek si tímto dovoluje pozvat členy 
spolku na výroční členskou schůzi, 
která se bude konat v neděli 11. 2. 2018 
ve 14.30 hod. v restauraci U Hlaváčků. 
Zúčastnit se může i nečlen, který má 
zájem stát se členem spolku. 
Schůze bude hodnotit činnost za rok 
2017 a nástin činnosti na rok 2018 
(besedy, zájezdy). Podrobný program 

bude na zvacím plakátu ve vývěsní 
skřínce spolku. Na schůzi se budou 
vybírat členské příspěvky za rok 2018!!
Dále upozorňujeme, že ti, kteří se 
nemohou zúčastnit schůze, mají mož-
nost zaplatit příspěvek na rok 2018, 
případně za rok 2017, u p. Koladové 
v obchodě Švadlenka na náměstí.
Tímto zároveň srdečně zveme zástupce 

města Horažďovice na naši výroční 
členskou schůzi a věříme, že se dozvíme 
řadu informací o připravovaných inves-
tičních akcích na rok 2018.

 
za výbor spolku Jiří Zahnbauer, 
předseda

Třebomyslice 2017
Končí rok 2017 a Třebomysličtí bilancují, 
co všechno rok minulý přinesl.
Počínaje pozemním hokejem, fotbalo-
vými zápasy, nohejbalem, hasičskými 
soutěžemi, celoročním hraním stolního 
tenisu po hasičské brigády a výrobu pat-
níku přátelství třebomyslickými ženami 
ve Slatině. 
Naši hasiči uspořádali zájezd na Zemi 
živitelku, v listopadu se jelo vlakem 

na ochutnávku vína do znojemského 
Nevinného sklípku. 
2. prosince byl na návsi slavnostně roz-
svícen vánoční stromek za doprovodu 
kytary Mirky Polenové a zpěvu koled. 
Byla zde i Mikulášská nadílka. 13. pro-
since se obec účastnila celorepublikové 
akce „Česko zpívá koledy“. 16. prosince 
se konal Hasičský bál s bohatou tombo-
lou. Mezi svátky zde vystoupilo břežanské 

ochotnické divadlo. Silvestr se slavil také 
v místním kulturním domě za dopro-
vodu kapely Mozgy rock. Na Nový rok 
byl uspořádán pochod do Velkého Boru 
a zpět. 
V novém roce přejeme všem hodně 
zdraví, štěstí a lásky pro celý rok 2018.

 
Božena Hošková

Sbor dobrovolných hasičů 
V týdnu mezi dvěma volebními termíny 
na prezidenta ČR se konala výroční 
valná hromada (VVH) zdejšího Sboru 
dobrovolných hasičů, který čítá 28 mla-
dých hasičů, 16 žen a 45 mužů. Z toho 
se zúčastnilo VVH 43 členů a členek 
a za město Horažďovice jeho předsta-
vení pan Ing. Michael Forman a pí. Ing. 
Hana Kalná. Všichni byli přivítáni a byl 
schválen program „výročky“. Poté bylo 
vzpomenuto tří členů, kteří opustili naše 
řady, a začal vlastní program. 
Vzpomněl jsem různá výročí, která nás 
letos čekají. Je to 100 let vzniku ČR, 
65 roků od měnové reformy v r. 1953, 
50 roků od „bratrské pomoci“ armád 
Varšavské smlouvy, rovněž 50 roků, kdy 
se konala okresní konference našeho 
Svazu požární ochrany u nás v kultur-
ním domě. Při této příležitosti obdržel 
sbor prapor od Ústředního výboru 
Svazu požární ochrany a byl taky zvolen 
prezidentem armádní generál Ludvík 
Svoboda. Uplyne také 170 roků od naro-
zení našeho zakladatele Matěje Mayera 
a náš sbor si připomíná 140. výročí 
založení sboru v roce 1878. K tomuto 
výročí bude uspořádána okrsková 
soutěž 5. května na Panské zahradě, 
dále se zúčastníme akce Malý záchra-
nář 29. května, hlavní oslava výročí 
bude 16. června a v říjnu bude okresní 
soutěž mladých hasičů rovněž na Panské 

zahradě a na Ostrově. Bude také den 
otevřených dveří ve zbrojnici. O všech 
akcích budete průběžně informováni 
v Horažďovickém obzoru.
Něco z činnosti sboru v loňském roce: 
byla provedena kontrola na zapůjčení 
různých dokumentů z muzea, vzpo-
mínková akce na hřbitově u hrobu M. 
Mayera se členy ze Střelských Hoštic 
a z okresního výboru ve Strakonicích, 
dále to byla okrsková soutěž 
v Horažďovické Lhotě, účast na otevření 
zrekonstruované zbrojnice v Boubíně, 
asistence při závodě RALLY Pačejov, 
akce Dostupná Šumava na Slunečné 
u Prášil, slavnostní otevření náměstí, 
různé zájezdy pro zasloužilé hasiče, 
několik schůzí okrsku a jiné. Byla připo-
menuta různá výročí sborů v okolí. 
Velitel popsal jednotku sboru dobrovol-
ných hasičů obce takto: zúčastnila se 18 
výjezdů. K požárům to bylo 7x, tech-
nická pomoc 5x, dopravní nehody také 
5x a 1x planý poplach. Z větších udá-
lostí to byla dopravní nehoda u Velkého 
Boru, kdy došlo ke střetu osobního 
automobilu a dvou motocyklů, vyhledá-
vání ztracené vodačky u Žichovic, 2× se 
jelo do firmy PFEIFER v Chanovicích 
a větrná smršť 29. října. Pravidelně se 
provádělo školení a výcvik vždy v pon-
dělí od 17 hod. Jednotka se hlavně 
školila na zásahy u dopravních nehod 

a je vybavována novými prostředky.
Obšírnou zprávu měl vypracova-
nou vedoucí mládeže. Mladí hasiči 
se scházejí každý čtvrtek a jestli jsem 
dobře poslouchal a počítal, tak měli 
asi 15 vystoupení při různých soutě-
žích (Kašperské Hory, Horažďovická 
Lhota, Pačejov, Plzeň, Předslav …) 
Vedou si velmi dobře a je z nich radost. 
Absolvovali také tábor v Málkově, 
exkurzi do bývalé výtopny ČD 
v Horažďovicích Předměstí, chodí do 
bazénu, absolvují přednášky a další. 
Letos je také čeká několik důležitých 
akcí. Dále byla zpráva revizní komise, 
která zkontrolovala a sečetla všechny 
finanční položky a nebylo zjištěno žádné 
porušení stanov. Dokumentace je řádně 
vedena a uložena. Následovala doplňo-
vací volba za zemřelé členy. 2 členové 
byli zvoleni do revizní komise a 1 členka 
kronikářkou. Všichni tři byli řádně 
zvoleni. 
Po volbě jsem přečetl plán práce a čin-
nosti sboru na letošní rok, následovala 
slabá diskuze a po ní bylo předneseno 
usnesení na rok 2018. Závěr VVH pro-
vedl velitel stanice. 
Oznámil jsem také rezignaci na funkci 
starosty sboru.

 
Karel Halml
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Zajímavosti

Počasí v Horažďovicích v roce 2017 
Průběh počasí
Zima na začátku roku představila dva 
různé měsíce: leden byl mimořádně 
chladný, mrzlo prakticky celý měsíc – i přes 
den. Mrazy zejména v polovině měsíce 
klesaly až na –20 °C. Celý leden leželo asi 
10 cm sněhu. Únor naopak teplý, lednový 
sníh v polovině měsíce roztál a teploty pak 
dosahovaly jarních hodnot (23. 2. +17 °C). 
Ale celou zimu srážek málo. 
Jaro bylo celkově teplé, zvlášť březen s tep-
lotami 10 °C, pak 15 °C a v závěru kolem 
20 °C. Duben zůstal teplotně na normálu, 
za zmínku stojí vydatné deště (55 mm) 
koncem měsíce, které už byly hodně 
potřebné. Květen byl spíše teplejší, zpo-
čátku neobvykle hned se 3 bouřkami, ale 
vláhy zase málo.
Léto se celkem vyvedlo. Červen přinesl 
letní dny, ve druhé polovině už tropické 
třicítky a na konci měsíce vydatný dvou-
denní liják (39 mm), který aspoň zmírnil 
sucho. Červenec, poněkud proměnlivý, 
nevybočoval z průměru. Srpen začal vedry 
(1. 8. dokonce 36 °C!), pozvolna se ochlazo-
valo. V závěru zachránila srážkovou bilanci 
bouřka (27. 8. napršelo 30 mm). A další 
vydatný déšť z 31. 8. na 1. 9. (28,5 mm).
Podzim celkově průměrný, ovšem září bylo 
chladné. Říjen teplejší a deštivější s týdnem 
pozdního babího léta v polovině měsíce. 
Listopad podle očekávání, teprve on při-
nesl na začátku první mrazík a ke konci pár 
mokrých vloček sněhu. 
Zima na konci roku teplejší a sušší, 18. 12. 
na chvilku trochu sněhu (3 cm), jeden den 
silnější mráz –12 °C (19. 12.) Ale Vánoce 
„na blátě“ (8 °C) a na Silvestra dokonce 
13 °C!

Statistika
Průměrná roční teplota byla 9,2 °C a roční 
úhrn srážek 589 mm. Takže rok spíše teplý 

– i přes velmi chladný leden. Co do vláhy 
průměrný.
Nejteplejším měsícem se stal srpen (prů-
měrná teplota 19,2 °C), nejchladnějším byl 
naopak leden (–5,7 °C). Nejvyšší teplotu 
jsme zaznamenali 1. 8. (36,3° C) a tento den 
byl také nejteplejším dnem roku (denní 
průměr 25,5 °C). Nejchladnějším dnem 
roku byl naopak 20. leden (denní průměr 
– 14,3 °C), kdy ranní teplota poklesla na 
roční minimum (-20,6 °C). Nejvíce pršelo 
v dubnu (103,5 mm), nejsuššími měsíci byly 
leden a prosinec (16 mm) a vlastně i únor 
(16,5 mm). Nejvíce srážek za jeden den 
spadlo v bouřce 27. 8. (30 mm). Největší 
souvislý déšť přišel ve dnech 25.–28. 4. 
(55 mm). Bouřek bylo loni celkem málo: 
jen 14. V dalších deseti dnech prošla ale 
bouřka kolem města. Poslední jarní sníh 
se vyskytl ještě 28. 4. a poslední mrazík 

jara přinesli „ledoví muži“ (10. 5.). První 
podzimní mrazík přišel dost pozdě – až 
4. 11. První sněhový poprašek ještě o měsíc 
později 4. 12. Nejvíce sněhu (11 cm) jsme 
naměřili 17. 1. 

Pramen u sv. Anny 
Spodní sucho, trvající už od roku 2015, ani 
loňský rok nenapravil, naopak. Vydatnost 
pramene u sv. Anny pomalu, ale vytr-
vale klesala... Zatímco na začátku roku 
2017 byla vydatnost pramene ještě aspoň 
1,42 l/s, na konci roku už jen 0,68 l/s! Což je 
znepokojivá zpráva. Jde totiž o nejen abso-
lutní minimum naměřené od září 1995, 
ale zřejmě o minimum za mnohem delší 
období.

 
Jiří Wagner

V sobotu 26. 8. 2017 se nad Milevskem vytvořil mohutný bouřkový mrak. Pohled z Horažďovic na 

něj byl i ze vzdálenosti 50 km vskutku impozantní. Foto J. Wagner

Hod Boží vánoční s hostujícím Mons. Adolfem 
Pintířem v kostele sv. Petra a Pavla
Ten se v homilii zmínil, že zatímco 
při půlnoční slyšíme poetický příběh 
z Lukášova evangelia o tom, jak pastýři 
slyšeli ve snu anděla a vydali se na cestu 
za narozeným Spasitelem, dnešní ráno 
se čte Janovo evangelium, kde syrově 
a zároveň mysticky slyšíme: „Na počátku 
bylo Slovo, to slovo bylo od Boha a tím 
slovem byl Bůh. On je na počátku všeho. 

To Slovo ve tmě svítí a tma ho nepohl-
tila.“ S živým Bohem se setkáváme při 
každé mši svaté, při čtení evangelia 
a v eucharistii. Je to tajemství našeho 
křesťanského života. Církev je mys-
tickým tělem Kristovým. To nemá nic 
společného s tajemnem, které nabízejí 
esoterika, reiki a jiné okultní prak-
tiky. Tato mystika je láska Boží, která 

se v krajnosti projevuje o Velikonocích 
na kříži. Bůh přichází jako zranitelné 
dítě a jako zranitelný umírá na kříži, 
přesto kříž není koncem, ale začátkem. 
Začátkem života s Bohem a v Bohu.“ 

 
Krásně obyčejný rok 2018 přeje 
za ŘK farnost Jiřina Panušková
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Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 101
V roce 1619 je majitelem domu Tomáš 
Kohoutek. Dům je zmiňován v sou-
vislosti s přidělením kmenů na stavbu 
jeho shořelého domu po velikém požáru 
města způsobeném drancováním vojsk 
generála Bonaventury Buquoye. Škoda 
na domě odhadnuta na 100 kop. Dalším 
doloženým majitelem domu je Jan Plouz. 
V roce 1626 přijal právem dědičným Jan 
Plouz darem pole pod velikostí 3 strychů 
na Zbiroze u stezky jdoucí k Lhotě od 
Zuzany Hlavové „z lásky za dobrodiní 
a posloužení, když v nemoci zůstávala“. 
V roce 1628 byl Janovi Plouzovi pro-
najat parkán u Dolejší brány, protože 
„bránu zavírá a votvírá. Však má plat 
z něho poloviční“. Ve stejném roce pro-
dává Jan Herytes Janu Plouzovi zahradu 
slove Špalkovskou ležící za Dolejší 
branou za 29 kop míšeňských. V roce 
1636 prodává Jan Plouz dům radnímu 
Ondřeji Křenkovi „dům ležící při bráně 
dolejší jdouce z města po pravé straně“ 
za 36 kop míšeňských. Z dalších osudů 

Jana Plouze poznamenáno, že roku 1637 
žádá radní, aby mohl být přijat znovu 
za vartýře v Dolejší bráně, to mu bylo 
povoleno. O rok později byl povolán 
do místa radního s tím, že malý pozor 
v bráně dává a sousedům jak slámu, 
tak dříví, kdy čeládka jich k potře-
bám domácím bere, byl napomenut, 
aby lepší pozor na bránu dal a „tako-
výho přílišnýho dříví jak měšťanům, tak 
i sedlákům přestal brát“. V rámci pozů-
stalosti Ondřeje Křenka z roku 1641 
měl dům přejít na syna Václava a dcery 
Kateřinu, Magdalenu, Mariánu a Annu. 
Druhý dům řečený Hrazákovský zís-
kává pozůstalá manželka Mariána. Třetí 
stavení řečené na Schůně mají společně 
užívat všechny pozůstalé sestry s man-
žely Kašparem Provazníkem, Matoušem 
Vopatem a Šimonem Kloboučníkem. 
Rovným dílem rozděleny krávy a ovce. 
Šaty „chodicí…i s čubou liščí“ dostane po 
otci syn Václav. Dále ujímá dva žejdlíky, 
a jednu mísu prostřední, všechno nádobí 
k várce piva, vůz s nákolesníky a vše, co 

je zapotřebí v hospodářství. Nakonec ale 
tento dům ujímá Matouš Vopat, manžel 
dcery Mariány Křenkové za 10 kop. 
V roce 1684 získává příbytek Vopatovský 
Václav Křenek s Annou manželkou od 
Mařeny Vopatové a její sestry Judity, pro-
vdané Cypcerové do města Nymburka 
za 35 zlatých. Soudě dle zmíněné Judity 
Cypcerové se jedná už o další generaci 
rodiny Křenků. V roce 1694 prodává 
„příbytek při Dolejší bráně v městě a při 
domě Jana Růži strany druhé“ Anna 
Křenková Pavlovi Pangrácovi za 50 zla-
tých. (Dle svatební smlouvy si bral Pavel 
Pangrác Annu Honovou v roce 1683, 
sirotka po zemřelém Matyáši Honovi, 
měšťanu a radním písaři v Českých 
Budějovicích. Svatbu zprostředkovala 
její teta zde v Horažďovicích Alžběta 
Vrkalová.) Na domě jsou dvě železné 
krávy (poplatky církvi) Jedna k záduší 
kostela sv. Jana Křtitele, druhá k záduší 
kostela sv. Petra a Pavla. Tyto poplatky 
na sebe přejímá nový vlastník. V roce 
1725 prodává Anna Vrkalová (?) dům 

Historie horažďovických domů

Území u Horažďovic je stále ohroženo úložištěm 
radioaktivních odpadů, aneb rok 2017 
V lokalitě Březový potok sedmnáct 
vesnic a jejich občané mají starosti 
v souvislosti s navrhovaným úloži-
štěm. Jsou to lidé z obcí Chanovice, 
Kvášňovice, Maňovice, Olšany, Pačejov, 
Velký Bor. Ale obavy mají i další lidé 
z Horažďovicka, proto přímo dotčené 
obce různými jednáními a průzkumy 
podporují města (ORP) Horažďovice 
a Nepomuk. 
Tyto obce společně podávají požadavky 
na zákonodárné instituce ČR a žádají: 
1. Přijetí zákona, který by postavení 
obcí posílil a postavil na rovnoprávnou 
úroveň. S tím, že bez souhlasu dotče-
ných obcí nebude na jejich správních 
územích úložiště umístěno. Stát totiž 
nerespektuje názor obyvatel v obcích 
ohrožených výstavbou úložiště. 2. Aby 
plánované průzkumné práce měly jasně 
stanovená kritéria výběru vhodného 
místa pro úložiště. Stát také navrhuje 
budování dalších jaderných reaktorů, 
a tím i zvyšování množství vyhořelého 
jaderného paliva, bez jasné a obecně 

přijatelné představy o tom, jak pro-
blém radioaktivního odpadu vyřešit. 
3. Aby nebyly prováděny žádné prů-
zkumné práce, dokud nebudou vyřešeny 
a zákony ošetřeny první dva body této 
žádosti. 
O podporu těchto požadavků byli 
aktuálně požádáni poslanci a senátoři 
zvolení v Plzeňském kraji. 
Co se, mimo jiné, událo v roce 2017: 
– „tiskové a mediální“ schůzky v Praze, 
Plzni a vícekrát v lokalitě, pro informo-
vanost veřejnosti 
– jednání na MŽP v Praze s minist-
rem Brabcem a jeho spolupracovníky 
z ministerstva 
– jednání na MPO s novým ministrem 
Havlíčkem a k tomu jednání s představi-
teli SÚRAO 
– jednání na Krajských úřadech Ústí nad 
Labem a České Budějovice, spolupráce 
se sousedy 
– jednání v Parlamentu ČR v Praze se 
členy poslaneckého výboru pro životní 
prostředí 

– jednání s radními Plzeňského kraje 
s výsledkem – usnesení rady kraje na 
podporu obcí 
– společné nesouhlasné vyjádření k dal-
šímu kolu povolení průzkumů zaslané 
na MŽP 

SÚRAO letos nemělo povolení k prů-
zkumům, protože MŽP původně zamítlo 
jeho žádost o prodloužení prací na rok 
2017. Přesto byly prováděny takzvané 
výzkumy. K nim prý povolení nepo-
třebuje, přestože cizí lidé vstupují na 
pozemky obecní i soukromé, provádí 
zde značení, měření a další práce. 
Ke konci roku MŽP zrušilo zamítavý 
verdikt k povolení průzkumů a povo-
lovací proces byl znovu zahájen. Proti 
tomuto celá naše lokalita podporovaná 
městem Horažďovice podala protest. 
A je připravena naše společná žaloba na 
rozhodnutí ministra. 
Všechny dotčené obce vstoupily do 
republikové „Platformy proti úložišti“. 
„Platforma“ vyjadřuje společný zájem 
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Současná podoba objektu (rok 2017)

Dům na plánu Stabilního katastru z roku 1837, 

v té době špatně zaměřené torzo Dolejší brány 

naznačuje, že autor plánu neznal podobu 

dvorního traktu domu. Odpovídající tvar 

naznačuje bílá přerušovaná čára.

Perokresba Dolejší brány od Karla Liebschera z konce 

19. století z knihy Augusta Sedláčka, Hrady, zámky a tvrze 

království českého XI.

podle Dolejší brány strany jedné a domu 
Matěje Malkovského za 30 zlatých 
Karlovi Leittnerovi a jeho manželce 
Anně. V roce 1751 převádí Kateřina 
Leittnerová dům ležící při bráně Dolejší 
a Vojtěcha Boubína strany druhé na 
dceru Kateřinu ze 50 zlatých. Je povinna 
se vyrovnat s bratrem Matějem. V roce 

1771 je zmíněna jako majitelka domu 
Veronika Velenovská. V roce 1791 
prodává Daniel Velenovský, obyva-
tel královského města Sušice, na místě 
sestry Anny Velenovské dům Janu 
Šýblovi, měštěnínu zdejšímu za 130 zla-
tých. Jan Šýbl jej obratem postupuje 
svému stejnojmennému synu. Uvádí 

se „domek bez práva várečného v městě 
u Dolejší brány ležící“. Strany druhé leží 
při domě tkalce Vojtěcha Protivy. V roce 
1804 přechází dům dědičně na Kateřinu 
Šýblovou.

 
MgA. Jindřich Šlechta

a cíl zajistit celospolečenskou debatu 
a přijetí zákonných práv obcí a jejich 
lidí. Dovětek „proti úložišti“ vyjadřuje 
nespokojenost se současným diskri-
minačním stavem od státu směrem 
k obcím. Prvním mluvčím Platformy byl 
zástupce zdejší lokality, pro zdůraznění 
odporu k současné situaci ve všech zdej-
ších obcích. Proběhlo zde i republikové 
setkání členů, zástupců ze všech vytipo-
vaných míst. 
V lokalitě proběhly např. tyto akce, které 
účastí a podpisy na petičních listech 
podpořily tisíce lidí: 
– organizace a průběh lednového 14. 
ročníku protestního pěšího pochodu 
v Chanovicích 
– dubnový 3. ročník republikového Dne 
proti úložišti, který proběhl ve všech 
vesnicích 
– letní protestní setkání a cyklo a pěší 
akce Pačejov – Maňovice 

„Hledat úložiště je významný společen-
ský úkol, a těm, kteří nesou břímě, musí 
být dáváno najevo, že si jich společnost 
za jejich přístup váží a ctí jejich vstříc-
nost. Bohužel jednání řady státních 
institucí nás nepřesvědčilo, že je s dotče-
nými obcemi a jejich lidmi jednáno na 
rovinu.“ 
Zdravíme a děkujeme, 
obec Chanovice – P. Klásek 
(starosta) 
obec Kvášňovice – M. Strolený 
(starosta) 
obec Maňovice – J. Jirsa (starosta) 
obec Olšany – Z. Kříž (starosta) 
obec Pačejov – Ing. J. Vavřička 
(starosta) 
obec Velký Bor – V. Zábranský 
(starosta) 
město Horažďovice 
– Ing. Michael Forman (starosta) 

Půjčovna masek a maškarních kostýmů

pro děti i dospělé, pro radost i zábavu, včetně doplňků
Mírové náměstí 13, Horažďovice (v prodejně Oděvy). Půjčovna přestěhována z prodejny Papír – Hračky, Ševčíkova 25

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 ÚNORU

  19. 2. - 23. 2. 2018
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Stabilní společnost s dlouholetou působností  
na strojírenském trhu, se sídlem  

v Třebomyslicích u Horažďovic hledá  
do svého týmu zaměstnance na pozici 

programátor - obsluha CNC soustruhu 
Co požadujeme:             

• dobrou orientaci v technické  
dokumentaci a výkresech 

• spolehlivost, samostatnost a flexibilita 
• vyučení v strojírenském oboru 
• chuť se učit novým věcem  

a zdokonalovat se v oboru 
Náplň práce:  

• práce na kusových a malosériových 
zakázkách 

•  jednosměnný provoz 
Co nabízíme:  

• nadprůměrné finanční podmínky 
• osobní ohodnocení vyplývající z kvality 

odvedené práce 
• pravidelné školení a možnost  

prohlubování znalostí v oboru 
• příspěvek na penzijní připojištění 
• zdarma podnikové stravování 

V případě zájmu volejte: 736 168 758 

	

Cukrárna Kavárna Segafredo 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková 

 

PŘIJME 

PRODAVAČKU PRODAVAČKU –– SERVÍRKUSERVÍRKU 
 

Měsíční příjem 16 000 ÷ 18 000,- Kč 
 

• Nevyučené v oboru zaučíme. 
• Mezi směnami možnost ubytování. 
• Příspěvek na dopravu. 
• Nabídka zařízeného služebního bytu. 
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE – 

studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna. 
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr. 

 

Kontakt: Osobně vobně v cukrárně v Blatné, nebo na cukrárně v Blatné, nebo na 
tel.: 602tel.: 602 659659 545, resp. 608545, resp. 608 939939 373373 
	

 DW

OBCHODNÍ CENTRUM KOMÍNOVÉ CENTRUM 

obchodní zastoupení HORAŽĎOVICE  tel: 724114204

obchodní zastoupení HORAŽĎOVICE  tel: 724114204

KLATOVYPLÁNICE

Máte doma peří, které potřebujete zpracovat?

Firma HAJANKA
Vám nabízí:

Renovaci, výrobu, prodej péřových výrobků
dle přání zákazníka 

Velký výběr kvalitní sypkoviny ze 100% bavlny.
Své požadavky můžete řešit na telefonu 732 236 

153 nebo se obraťte na prodejnu Textil Marie 
Chalupná, Mírové náměstí 19, tel.: 376 513 783.
Zde si zakázku můžete objednat i vyzvednout. 

PALIVOVÉ DŘEVO od 450Kč

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, zemní a výkopové práce 

tel.: 725 763 582

Německá fi rma Wach-Bau GmbH 

přijme na ŽL zedníky na strojní omítání 
místo pracoviště Velburg. 

Ubytování zajištěno, celoroční práce 
s dobrým výdělkem. Kontakt 725 763 582
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Stále se rozrůstáme,  
a proto hledáme nové 
kolegy a kolegyně  
na různé pozice:

Obsluha výrobních linek

Elektrikář

Údržbář

Brusič nástrojů

Řidič vysokozdvižného vozíku

Technik BOZP a PO

Práce u stabilní rodinné  
mezinárodní společnosti  

Atraktivní systém odměňování 
transparentní prémiový systém 

13. plat, stravenky

Dlouhodobá perspektiva a  
možnost kariérního růstu

Firemní akce pro zaměstnance

Náborový příspěvek 12.000,-Kč

Svozy do zaměstnání ze směru: Klatovy, Sušice,  
Horažďovice, Nepomuk, Strakonice a Blatná

Pracovní pozice v  
Chanovicích:

Důvody, proč pracovat  

právě pro firmu Pfeifer: 

Aktuální informace o irmě a o volných pozicích najdete na

Přijďte se informovat osobně každou středu od 8,00, a nebo 
zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

kolegy a kolegyně 
na různé pozice:

Svozy do zaměstnání ze směru: Klatovy, Sušice, 
Horažďovice, Nepomuk, Strakonice a Blatná

Aktuální informace o irmě a o volných pozicích najdete na

Přijďte se informovat osobně každou středu od 8,00, a nebo 
zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

karriere
.p

fe
if
e
r
g
ro

up
.com

        
 Vše kolem 

zaměstnání u irmy Pfeifer

   ONLINE PŘIHLÁŠKA

Závod Chanovice – Chanovice 102 – 341 01 Horažďovice – paní Ivana Šimonová – tel. 602 659 522
nabor@pfeifergroup.cz  – www.pfeifergroup.com  –  www.karriere.pfeifergroup.com

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

www.pfeifergroup.com/cs  -  www.karriere.pfeifergroup.com/cs
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Připojte se k naší optické síti: 
Nejste spokojeni se svým současným internetovým připojením?

Nabízíme Vám kvalitní internet na optice
- stávající připojení vypovíme za Vás

- po dobu výpovědní doby nebudete u nás platit za připojení k internetu

V případě zájmu nebo dotazů  nás kontaktujte: 

tel: 378 774 404, 602 82 65 14
E-mail: info@sumava-net.cz 

AKCE Internet na optice
 

nabídka platí pro nové zákazníky 
do odvolání

ceny jsou včetně DPH 21%

        

 INTERNET    Vypadává, nefunguje, běží pomalu?
 Už nemusí...

 

250 Mbit / za 357,- měsíčně

www.axis-optik.cz

AKCE
VÝPRODEJ

BRÝLOVÝCH 
OBRUB

ZA 1,- KČ
Akce platí při zakoupení kompletních brýlí s brýlovými čočkami Hoya. Akci nelze kombinovat s jinými slevami. 

Platnost akce je od 8.1. do 23.2.2018 nebo do vyprodání zásob. Více informací v prodejnách Axis Optik.

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38
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tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz

Sledujte nás na facebooku

https://www.facebook.com/rosacomputers/

• značkové počítače

herní počítače skládané na míru•

monitory, tiskárny, klávesnice, myši•

montáže a instalace•

mobilní telefony•

wifi routery, opakovače•

zabezpečení domácností•

připojení k internetu•

webové stránky•

* zrychlujeme připojení

* zlevňujeme tarify

* rozšiřujeme pokrytí

* zvyšujeme stabilitu

připojte se k nám v roce 2018

Vstupné 250 Kč
Předprodej v sídle firem

XXI. PLES ŠKROBAŘŮ

v HOTELU PRÁCHEŇ

Taneční vystoupení

V pátek 16.2.2018 od 20:00 hodin.

Hostem večera:

Yvetta Blanarovičová

Hraje:

De Facto
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OKÉNKO DO SVĚTA ZVÍŘAT
MĚSTKÁ KNIHOVNA A OBLASTNÍ CHARITA VÁS ZVOU NA BESEDU S MLUVČÍM 

ZOOLOGICKÉ A BOTANICKÉ ZAHRADY PLZEŇ MARTINEM VOBRUBOU 

 

     14. února 2018 

    14.00 hod.  

    v oblastní charitě  
    (4. patro) 
 

Pořádáno v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 

 

M
Zveme Vás na přednáškový cyklus

Konec války a život v nové
republice

7. 2. 2018 aleš červený 
Legionáři z Horažďovicka

21. 2. 2018 Mgr. roman vaněk a hosté 
spolková činnost v horažďovicíh 

v období 1. republiky

 10.00 v divadelním sále muzea



Kulturní program únor

Uzávěrka dalšího čísla je 20. února v 10.00 hod., 
vydání 2. března 2018. 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, Jitka Chalupná. 
Povoleno OkÚ Klatovy pod registrační značkou MK ČR 
E 11878. ISSN 1802-7741. Tisk: Dragon Press, Klatovy.

KULTURNÍ DŮM

sobota 3. 2.  20.00 
THE FIALKY + GREEN DAY REVIVAL + 
TOMMY POSER + DJS AFTERPARTY

neděle 4. 2.  14.00 
DĚTSKÝ KARNEVAL – POŘÁDÁ KD 
HORAŽĎOVICE

pondělí 5. 2.  19.00 
HANA ZAGOROVÁ A PETR REZEK SE 
SKUPINOU BOOM BAND JIŘÍHO DVOŘÁKA

sobota 10. 2.  14.00 
DĚTSKÝ KARNEVAL 
– pořádá DDM Horažďovice

pátek 16. 2.  20.00
ROCK PARTY – DJ BLÁBOL
vstupné do 22.00 zdarma, od 22.00 = 50,–

úterý 20. 2.  17.30 
PARTIČKA 
– známá TV show live 

čtvrtek 22. 2.  19.30 
DIVADLO – ŽENA VLČÍ MÁK
– předplatné skupiny „H“ 

sobota 24. 2.  20.00 
LUCIE REVIVAL 
– čtyřhodinový průřez toho nejlepšího od skupiny 
Lucie + rock aterparty

neděle 25. 2.  15.00 
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – DOUBRAVANKA

Změna programu vyhrazena

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

OSTATNÍ AKCE

sobota 10. 2. 20.00
HASIČSKÝ BÁL
KD Velké Hydčice. Pořádá SDH Velké Hydčice. Hraje 
skupina MELODION. Bohatá tombola! Svoz do Hydčic 
(19.45 od restaurace U Hlaváčků) a zpět ZDARMA!

sobota 10. 2.  9.00–13.00
UVOLŇUJI NAPĚTÍ A STRES
praktický seminář, www.kouzlousmevu.cz

úterý 20. 2.  18.00
MYŠLENKA POMÁHÁ UZDRAVIT TĚLO
www.kouzlousmevu.cz

pátek 23. 2.  18.00 
VEČER PŘI SVÍČKÁCH S CHVILKOU POEZIE 

sobota 24. 2.  Mírové náměstí  

9.00–14.00
ZABIJAČKOVÉ HODY S JARMARKEM
zabijačkové výrobky a gastronomické speciality, po-
řádá Karmotera

24. 2.  21.00
PLEASE THE TREES, SÝČEK, MRAZÁK
koncert v pivovaru

pondělí 26. 2.  18.00
MEDITACE
www.kouzlousmevu.cz

KAVÁRNA ŠIBULE

sobota 3. 2.  15.00 
IRISDIAGNOSTIKA 
Diagnóza zdravotních problémů z oční duhovky. Beseda 
s paní Janou Bělohlavovou na téma stresové situace. 

sobota 10. 2.  17.00 
JAK SE NAPOVÍDÁ OPERA 
Zajímavé téma nám přiblíží paní Hana Urbanová, 
členka DJKT v Plzni. 

sobota 17. 2.  17.00 
VEČER S IRSKÝMI PÍSNIČKAMI 
Účinkuje Jiří Horák & Company. 

neděle 18. 2.  15.00 
DOSTAVENÍČKO, ANEB KAVÁRNIČKA DŘÍVE 
NAROZENÝCH 
Tentokrát s harmonikou Pavla Hlobíka. 

pátek 23. 2.  18.00
VEČER PŘI SVÍČKÁCH S CHVILKOU POEZIE
Účinkují členové Tyjátru.  

Veškeré informace: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360. 
Po dohodě možnost rezervace soukromých akcí. 

Změna programu vyhrazena

MĚSTSKÉ MUZEUM

pátek 2. 2. divadelní sál, 17.00
O STRAŠNĚ LÍNÉM HONZOVI
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

středa 7. 2. divadelní sál, 10.00
LEGIONÁŘI Z HORAŽĎOVICKA
Přednáškový cyklus „Konec války a život v nové re-
publice“. Přednáší Aleš Červený

pátek 9. 2. divadelní sál, 18.00 
STRAVOVÁNÍ RAKOUSKO-UHERSKÉ 
ARMÁDY ZA 1. SV. VÁLKY
Přednáší Mgr. Petr Bjaček

pátek 16. 2. divadelní sál, 17.00
OČAROVANÝ SEN
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

středa 21. 2. divadelní sál, 10.00
SPOLKOVÁ ČINNOST V HORAŽĎOVICÍCH 
V OBDOBÍ 1. REPUBLIKY
Přednáškový cyklus „Konec války a život v nové re-
publice“ Přednáší Mgr. R. Vaněk a hosté.

MC HOUBA

pátek 2. 2.  
POTÁPĚČSKÝ PÁRTY
Spojena s výroční schůzí, pořádají potápěči 
Horažďovice

sobota 10. 2.  17.00
PIVNÍ RADOSTI A VEPŘOVÉ NEŘESTI 
Speciální druhy piv malých pivovarů, vepřové dobro-
ty dle libosti. Vstup: 100 Kč

sobota 24. 2.  
PÁRTY „JAKO ZA MLADA“
Staré taneční pecky, drinky a ceny.

MĚSTSKÁ GALERIE

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:

PAVLA BREUOVÁ – NEVŠEDNÍ TVÁŘ OKAMŽIKU
Výstava potrvá do 1. 3. 2018

ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

sobota 3. 3. galerie, 16.30
KAREL ZOCH – OBRAZY ZA HORIZONTEM
Vernisáž výstavy. Výstava potrvá do 3. 3. – 29. 4. 2018

DDM HORAŽĎOVICE 

sobota 10. 2.  Kulturní dům, 14.00–17.00
MAŠKARNÍ BÁL 
Zábavné odpoledne, taneční vystoupení, hry a spous-
ta balónků! Vstupné: děti 30 Kč, dospělí 60 Kč. 

10.–11. 2.  EC PROUD 
HORAŽĎOVICKÉ VLNĚNÍ
Textilní workshop ve spopráci s Městským Muzeem 
Horažďovice. Bližší info na www.envicentrum.eu. 

pátek 16. 2.  EC PROUD, 19.00
SETKÁNÍ S OSOBNOSTÍ – JEŽEK V KLECI? 
Zuzana Pokorná ze Záchranné stanice hl. m. Prahy 
vypráví o životě ježků nejen v zajetí. Vstupné 50 Kč.

neděle 25. 2.  14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
Jak se daří staničním chlupáčům v zimě? Vstupné 25 Kč.

12.–16. 3.  
JARNÍ PRÁZDNINY – PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
PRO 1. STUPEŇ ZŠ. 
Info a přihlášky na www.ddm-hd.cz. Cena 1 250 Kč.

KNIHOVNA

SBÍREJ SAMOLEPKY PROJEKTU „DĚTI 
A ČTENÍ 2018“ 
Vyhlášení celoroční soutěže pro děti do 15 let

úterý 13. 2.  sál knihovny, 8.00 a 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
2. přednáška na téma „Gian Lorenzo Bernini – genius 
evropského baroka“

středa 14. 2.  sál knihovny, pro ZŠ 

10.00, 11.00  

oblastní charita (4. p.) 14.00
OKÉNKO DO SVĚTA ZVÍŘAT
Beseda s mluvčím Zoologické a botanické zahrady 
Plzeň Martinem Vobrubou

pondělí 19. 2.  sál knihovny 14.30
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti

pátek 23.2.  sál knihovny 10.00
JOHANA S NOSEM NAHORU
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou – pro ZŠ

úterý 27. 2.  sál knihovny 8.00 a 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
3. přednáška na téma „Gian Lorenzo Bernini – genius 
evropského baroka“


