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Měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému povznesení města Horažďovice

Vážení spoluobčané,
pokud by se měla naplnit známá pranos-
tika „únor bílý, pole sílí“, nebude to pro 
naše pole žádná sláva. Místo toho, aby 
spadlo více sněhu, tak znatelně spadly 
teploty pod bod mrazu a zima nám 
ještě předvedla, co vlastně umí. Naštěstí 
mnohé z nás zahřál masopustní rej, 
plesové tanečky, četné výroční schůze 
a valné hromady.
Na základě uzavřených smluv a dokon-
čených výběrových řízení se do detailu 
doladil návrh rozpočtu pro tento rok. 
Schválení rozpočtu pro rok 2018 bylo 
hlavním bodem zasedání zastupitel-
stva na konci února. Nyní se město může 
pustit do projektování nebo skutečné 
realizace jednotlivých investic. Smlouvy 
jsou již uzavřeny na I. etapu revitali-
zace sídliště Šumavská, opravu terasy 
a jižní fasády na Aquaparku, přístavbu 
třídy a přestavbu bytu v Křesťanské 
mateřské škole, II. etapu rekonstrukce 
WC v ZŠ Komenského, rozšíření 
a opravu kanalizační a vodovodní sítě 
v Plzeňské ulici (před starým hřbito-
vem). Z památek pak výměna oken u č. 
p. 67 (bývalý „Špitál“), oprava kaple Sv. 
Vojtěcha a restaurování severního okna 
v zámecké kapli. V oblasti mobility je 
to úprava přechodu na Komenského 

ulici u „Hlaváčků“ a u ZŠ Komenského 
v Jiráskově ulici. V Prácheňské ulici bude 
dokončena přestavba nebytových pro-
stor na byty. Již nyní jsou připravena 
výběrová řízení na rekonstrukci WC (II. 
etapa) v MŠ Na Paloučku, opravu nádrže 
v Komušíně a hasičárny ve Veřechově. 
Nejvíce diskutovaným tématem měsíce 
února byl již v minulosti plánovaný 
Domov pro seniory. Jak jsme již psali 
v minulém Obzoru, nabídková cena 
vítězné stavební irmy v ukončeném 
výběrovém řízení značně převýšila roz-
počtovanou cenu. Realizace této stavby 
by znamenala vzít si větší investiční 
úvěr a jeho splátky rozložit na více let. 
Vzhledem k závažnosti této investice bylo 
počátkem února svoláno mimořádné 
zastupitelstvo města, které mělo rozhod-
nout, zda stavbu realizovat, a tím pádem 
se stavební irmou uzavřít smlouvu 
o výstavbě Domova pro seniory. Přes 
doporučení Rady města se zastupitelstvo 
hlasováním 11:6 usneslo tuto investici 
nerealizovat. Podrobnější informace, data 
a čísla o této rozsáhlé investiční aktivitě 
přinášíme dále na str. 3 v rubrice Téma. 
Ve spolupráci s divadelním spolkem 
Tyjátr probíhají přípravy již 35. ročníku 
Západočeské oblastní přehlídky ama-
térského divadla, která se uskuteční ve 

dnech 12.–18. 3. 2018 v kulturním domě. 
Srdečně vás zveme na jednotlivá soutěžní 
i nesoutěžní představení. Více o diva-
delní přehlídce najdete uvnitř tohoto 
čísla. Děkujeme všem místním irmám, 
které podpořily tuto tradiční kulturní 
akci. Zvláště oceňujeme přístup irmy 
LYCKEBY AMYLEX, a. s., která sice na 
podzim podráždila naše čichové buňky, 
ale snaží se jako „malé odškodné“ pod-
porovat mnohé kulturní aktivity města.
Potěšující informací je, že cca za měsíc 
začne v našem městě ve zdravotním 
středisku opět fungovat tolik potřebná 
neurologická ambulance. Rozšíření 
lékařské péče zde ve městě se poda-
řilo díky spolupráci s MUDr. Pavlem 
Houškou, primářem neurologic-
kého oddělení v nemocnici Strakonice. 
Ordinační hodiny by měly být vždy 
v pátek ve stejných prostorách, které 
slouží každé úterý jako psychiatrická 
ambulance. 

Přejeme Vám slunečné první jarní dny 
a na konci března hodně vypráskané 
Velikonoce.

 
Ing. Michael Forman, starosta 
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Masopust v Horažďovicích Předměstí

Masopust ve Veřechově
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Téma

Domov pro seniory

V dnešní rubrice Téma přinášíme více 
faktů a dat k tolik diskutovanému 
Domovu pro seniory. Jednak pro Vaši 
lepší informovanost, ale také abychom 
předešli různým fámám a případnému 
zkreslování skutečnosti. 
Dovolte nám stručně popsat postupný 
vývoj investičního záměru výstavby 
Domova pro seniory v Horažďovicích od 
jeho počátku. 
V roce 2002 byla hotová studie a pro-
jekt pro územní rozhodnutí pro stavbu 
Domova. Tato dokumentace již dále 
nebyla zpracovávána. V roce 2010 byla 
uzavřena nová smlouva na projektovou 
dokumentaci Domova s firmou Technico 
Opava. Projektování a inženýrské práce 
byly ukončeny stavebním povolením 
v dubnu 2014. Jednalo se o monoblok 
včetně kuchyně pro 104 klientů, cena 
stavební části by byla dle dostupných 
materiálů podle odhadu projektanta v té 
době cca 185 mil. Kč. Tento projekt za 
1,1 mil. Kč dále nebyl realizován, pro-
tože z Analýzy finanční proveditelnosti 
od České spořitelny z května 2013 mimo 
jiné také vyplynulo, že celou vnitřní 
dispozici je nutné radikálně změnit 
a projekt je nutno přepracovat, protože 
jeho vnitřní uspořádání neodpovídá 
aktuálním standardům péče o seniory.

V roce 2015, na základě osobních 
návštěv členů městské rady v okolních 
domovech (Sušice, Strakonice, Blatná, 
Újezdec u Klatov, Kdyně, Domažlice) 
a jednání s jejich řediteli, vyplynuly 
následující požadavky: 
– je nutné oddělení se zvláštním reži-
mem s přizpůsobeným uzavřeným 
venkovním prostorem
– největší je poptávka po jednolůžkových 
pokojích (pouze cca 10% dvoulůžkových)
– nutná je společenská místnost, prostor 
pro ergoterapii, kuchyně, prádelna, ven-
kovní terasa
– nejvíce klientů je ve II. a III. stupni 
závislosti, pak klienti IV. stupně 
závislosti
Podle informace z Úřadu práce 
Horažďovice je v naší spádové oblasti 
cca 330 klientů pobírajících příspěvek 
na péči ve II.–IV. stupni závislosti. Dle 
oblastní charity je aktuálně cca 70 kli-
entů, kteří využívají pečovatelskou 
službu, vhodných pro přijetí do Domova 
pro seniory.
Na základě všech těchto skutečností 
byla irmou ŠumavaPlan Sušice zpra-
cována nová projektová dokumentace, 
která odpovídá zmíněným požadav-
kům, současným standardům a také 
novým nařízením a vyhláškám. 

Dle dokumentace k provedení stavby 
byla vypsána veřejná zakázka na doda-
vatele. Veřejné soutěže se zúčastnily 
4 irmy a vítězná irma předložila nej-
nižší cenovou nabídku na stavební část 
ve výši 265 mil. Kč. V každém případě by 
bylo nutné si vzít na výstavbu Domova 
investiční úvěr od banky. V tomto pří-
padě a při skutečnosti, že město má 
k dispozici svých 100 mil. Kč, byl navr-
žen Střednědobý výhled rozpočtu, 
který počítal s investičním úvěrem ve 
výši 240 mil. Kč se splatností 15 let. 
Samozřejmě, pokud by nebyla přidělena 
žádná dotace, by to znamenalo i zpoma-
lení ostatních plánovaných investičních 
akcí ve městě. Zastupitelstvo města na 
svém mimořádném zasedání rozhodlo 
tuto stavbu za těchto podmínek nereali-
zovat. Jaký bude další postup? S aktuální 
projektovou dokumentací se město samo-
zřejmě i v letošním roce opět přihlásí do 
dotačního řízení na Ministerstvu práce 
a sociálních věcí ČR. O dalším osudu 
Domova pro seniory pak rozhodne zastu-
pitelstvo města s ohledem na skutečnost, 
zda město dostane dotaci a v jaké výši. 

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

Pozn. ceny uváděny bez nákladů na vybavení
* – každém podlaží jsou 2× 2 pokoje propojeny pro možnost ubytování manželů

Dvořákovi Technico Šumavaplan

Dokumentace k územnímu řízení 11/2002 09/2011 06/2016

Územní rozhodnutí – 09/2012 03/2017

Dokumentace ke stavebnímu řízení – 01/2013 06/2017

Stavební povolení – 04/2014 03/2018

Dokumentace k provedení stavby – – 07/2017

Obestavěný prostor (m3) 16 567 34 873 39 750

kapacita lůžek 102 104 102 *

z toho  – v 1 lůžkových pokojích 40 76 102 *

             – ve 2 lůžkových pokojích 54 20 –

             – ve 4 lůžkových pokojích 8 8 –

kuchyně ANO ANO ANO

prádelna ANO NE ANO

Dům pro seniory Horažďovice – rekapitulace vývoje
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a vzdělávacích akcí v obci s platností od 
13. 2. 2018, nájemné po zvýšení výměry 
prostor činí 1 000 Kč/rok 
– v záležitosti 35. ročníku Západočeské 
divadelní přehlídky činoherního a hudeb-
ního divadla ve dnech 12.–18. 3. 2018: 
a)schvaluje uzavření dohody o odborném, 
organizačním a inančním zabezpečení 
Západočeské oblastní přehlídky čino-
herního a hudebního divadla 2018 mezi 
městem Horažďovice a Svazem českých 
divadelních ochotníků, západočeské 
oblastní předsednictvo
b) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění 
reklamy mezi městem Horažďovice a spo-
lečností ČEVAK, a. s. (objednatel) ve výši 
5 000 Kč + DPH
c) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění 
reklamy mezi městem Horažďovice a spo-
lečností Elika (objednatel) 1 500 Kč + DPH 
d) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění 
reklamy mezi městem Horažďovice a spo-
lečností BOHEMIA SPORT TRADE, spol. 
s r. o. (objednatel) ve výši 3 000 Kč + DPH
e) schvaluje uzavření smlouvy o zajiš-
tění reklamy mezi městem Horažďovice 
a společností LYCKEBY AMYLEX a. s. 
(objednatel) ve výši 13 000 Kč + DPH
f) schvaluje uzavření smlouvy o zajiš-
tění reklamy mezi městem Horažďovice 
a společností LYCKEBY CULINAR a. s. 
(objednatel) ve výši 5 000 Kč + DPH
g) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění 
reklamy mezi městem Horažďovice a spo-
lečností Jana Vránová – AUTO SERVICE 
(objednatel) ve výši 1 000 Kč + DPH
h) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění 
reklamy mezi městem Horažďovice a spo-
lečností Eduard Vrána – EDDY´SERVICE 
(objednatel) ve výši 1 000 Kč + DPH
i) schvaluje uzavření darovací smlouvy mezi 
městem Horažďovice a Václavem Burdou, 
Otavská 1031, Horažďovice (dárce) ve výši 
1 000 Kč

– schvaluje partnerství města Horažďovice 
v projektu Recyklojízda 2018 
schvaluje nabídku Pavla Kozubeka na 
reportáž Cyklotoulky o Horažďovicích 
– v záležitosti prodeje dřeva: 
a) schvaluje uzavření kupní smlouvy 
č. 218010093/1 mezi společností Hradecká 
lesní a dřevařská společnost a. s., Hradec 
Králové 1 a městem Horažďovice – konečný 
příjemce Klaus Timber a. s.
b) schvaluje uzavření kupní smlouvy 
č. 218020122/1 mezi společností Hradecká 
lesní a dřevařská společnost a. s., Hradec 
Králové 1 a městem Horažďovice – konečný 
příjemce Kronospan CR, spol. s. r. o.

c) schvaluje uzavření kupní smlouvy 
č. 218010145/1 mezi společností Hradecká 
lesní a dřevařská společnost a. s., Hradec 
Králové 1 a městem Horažďovice – konečný 
příjemce Holzwerke Weinzierl 
d) schvaluje uzavření kupní smlouvy 
č. 218010161/1 mezi společností Hradecká 
lesní a dřevařská společnost a. s., Hradec 
Králové 1 a městem Horažďovice 
– konečný příjemce Stora Enso Wood 
Products Planá s. r. o.
e) schvaluje uzavření kupní smlouvy 
č. 218010135/1 mezi společností Hradecká 
lesní a dřevařská společnost a. s., Hradec 
Králové 1 a městem Horažďovice – konečný 
příjemce Pfeifer Holz s. r. o. 

– rozhodla o přijetí nabídky účastníka SAP 
spol. s r. o., Dolní Kralovice na dodávku teles-
kopického manipulátoru s příslušenstvím za 
nabídkovou cenu 2 417 580 Kč vč. DPH 
– schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců 
organizační složky Technické služby 
– vzhled obcí a veřejná zeleň v roce 2018 
na dobu sezónních prací max. o 7 na dobu 
max. 9 měsíců s podmínkou, že bude na 
tyto zaměstnance poskytnuta dotace od 
Úřadu práce ČR 
– v záležitostech organizační složky 
Městská knihovna Horažďovice: 
a) bere na vědomí ukončení pracov-
ního poměru vedoucí organizační složky 
Městská knihovna Horažďovice ke dni 
31. 3. 2018 dohodou
b) vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
vedoucí organizační složky Městská 
knihovna Horažďovice 

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

Rada města Horažďovice  
29. 1. 2018

– schvaluje projektovou dokumentaci 
pro územní řízení stavby „Revitalizace 
sportovního areálu Lipky Horažďovice“ 
– schvaluje projektovou dokumen-
taci pro územní a stavební řízení 
stavby „Revitalizace parkánu, zámek 
Horažďovice“ 
– jmenuje Mgr. Roberta Flachse 
vedoucím odboru výstavby a územ-
ního plánování Městského úřadu 
Horažďovice s platností od 1. 2. 2018 
– schvaluje podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu „Podpora kul-
tury v Plzeňském kraji pro rok 2018“ na 
35. ročník Západočeské oblastní pře-
hlídky amatérského divadla 
– schvaluje vymezenou plochu Mírového 
náměstí pro pořádání trhů s platností od 
1. 2. 2018, každý čtvrtek od 8.00–17.00 h, 
zpoplatněno bude dle OZV o místních 
poplatcích 
– rozhodla o přijetí nabídky společnosti 
RICOH Czech Republic s. r. o., Praha 4 
na realizaci veřejné zakázky malého 
rozsahu na „Pořízení a rozšíření infor-
mačních systémů MěÚ Horažďovice 
– část B (dodávka 2 ks multifunkčních 
zařízení + PC)“ za nabídkovou cenu 
171 004,46 Kč vč. DPH 

Rada města Horažďovice  
12. 2. 2018

– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
účastníka ACG-Real s. r. o., Praha 6, na rea-
lizaci stavebních prací „MŠK – adaptace 
bytu a přístavba třídy“ za nabídkovou cenu 
9 910 208,70 Kč vč. DPH
– schvaluje úplnou a částečnou uzavírku 
části místní komunikace ulice Mayerova, 
ulice Pod Vodojemem a ulice Šumavská na 
pozemku p. č. 2701, 828/7 a 2722/15 v k. ú. 
Horažďovice pro účely stavby „Revitalizace 
sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, 
Horažďovice – I. etapa“ v rozsahu a ter-
mínech dle navrženého DIO a souhlasí 
s vedením objízdné trasy po místních 
komunikacích ulice Palackého a ulice 
Loretská v Horažďovicích 
– schvaluje uzavření dodatku č. 1 k nájemní 
smlouvě týkající se zvýšení výměry pro-
najatých nebytových prostor v obecní 
budově Komušín 69 na výměru 94,41 m2 
nájemci Spolek Přátel Komušína za účelem 
vytvoření společensky účelových míst-
ností a k rozvoji kulturních, společenských 

Z radnice 

OZNÁMENÍ

na Mírovém náměstí je 
od 1. 2. 2018, každý čtvrtek 
od 8.00–17.00 hod, povoleno 

konání TRHŮ 
s podmínkami: pro trhy je 

určena pouze centrální část 
náměstí vymezena plánkem, 
zpoplatněno dle OZV o míst-

ních poplatcích, poplatky bude 
vybírat městská policie.
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Přehled počtu občanů ČR s trvalým 
pobytem v Horažďovicích 
k 31. 12. 2017  celkem věk 0–14 let věk 15–64 věk 65 a více
Babín   60 10  36  14
Boubín   96 11   58  27
Horažďovice   4 642 698   2913  1031 
Horažďovická Lhota 84 13  56  15
Komušín  85 15  48  22
Svaté Pole  55 5  39  11
Třebomyslice  158 17  104  37
Veřechov  112  12  73  27
celkem   5 292 781  3327  1184
 
r. 2017:  z toho mužů: 2 558  průměrný věk:  muži: 43,1
   žen:  2 734   ženy: 46,3 
Počet obyvatel v r. 2017   přistěhovaných 100 
     odstěhovaných 114 
Počet změn trvalého pobytu v rámci Horažďovic  80 

Počet úmrtí v r. 2017    63 
Počet narozených v r. 2017   44 (21 děvčat, 23 chlapců)
Nejčastěji dávaná jména narozeným dětem v r. 2017:
Chlapci: David (3), Michal (3), Antonín (2), Filip (2)
Děvčata: Adéla (2), Eliška (2), Natálie (2) 
Počet uzavřených sňatků v matričním obvodu Horažďovice v r. 2017: 47

 
správní odbor MěÚ Horažďovice – Jitka Stulíková

Podání žádostí 
o dotaci z dotačního 
programu 

Město Horažďovice vyhlásilo dotační 
program „Podpora volnočasových aktivit 
a podpora činnosti neziskových orga-
nizací v roce 2018“. Program je určen 
na podporu činnosti spolků a dalších 
nestátních neziskových organizací půso-
bících ve městě Horažďovice. Žádost 
musí být podána v řádném termínu 
a na předepsaném formuláři s uvede-
ním 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_poskytovane_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

Revitalizace sídliště Šumavská – Pod Vodojemem, I. etapa 
Vážení spoluobčané, nájemníci a majitelé 
bytů na sídlišti Šumavská, Pod Vodojemem, 
dovolujeme si vám oznámit, že dnem 
26. 2. 2018 začne I. etapa revitalizace síd-
liště Šumavská, která zasahuje ulice Pod 
Vodojemem, Mayerova, Šumavská a končí 
u domů čp. 781, 782 a 793, 794. Zhotovitelem 
je společnost SMP CZ, a. s., Vyskočilova 
1566, Praha. Smluvním termínem dokon-
čení stavby je červen 2018.
Prostory staveniště budou vymezeny oplo-
cením, zhotovitel musí zabezpečit vstupy 
do domů, umožnit odvoz odpadků a zajistit 
bezpečnost a ochranu zdraví obyvatel domů. 
Prosíme vás, občany a obyvatele dotčených 
domů, abyste po dobu stavby respektovali 
a tolerovali omezený pohyb na staveništi, 
abyste dbali pokynů a omezení zhotovi-
tele a zajistili si parkování svých vozidel 
v jiných lokalitách. Pro parkování můžete 
využít prostory podél nemocniční zdi 
v ulici Šumavská a parkovací místa v ulici 
Blatenská. 
Chceme vás ujistit, že všichni účastníci 
stavby jsou si vědomi zásahu do života oby-
vatel sídliště a udělají vše, aby omezení byla 
eliminována na nezbytné minimum. 

Děkujeme Vám za pochopení, toleranci 
a součinnost.

 
Ing. Michael Forman, starosta města
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Nevzdáváme to! 

Není to – zdá se – tak dávno, kdy jsme v září 
2011 začali navštěvovat kurzy Virtuální 
univerzity 3. věku, které v Horažďovicích 
pořádá Městská knihovna. Ve vedení 
kurzů se vystřídaly paní knihovnice 
Miluše Hašková, Hana Ferdová a nyní Jana 
Truhlářová. Máme je rádi všechny, starají se 
nejen o kurz, ale i o velmi pozitivní atmo-
sféru, za což jim patří náš dík.
Za těch více než 6 let jsme absolvovali 
13 semestrů s různou tematikou (astrono-
mie, historie, renesance, baroko, odívání, 
zdraví, etika,..). K našemu studiu již 
tradičně patří „školní“ výlety občas sou-
visející s tematikou kurzu (česká historie 
– Strahovský klášter – v rámci ledno-
vého promočního výjezdu, Santini – Plasy, 
M. Týnice, potraviny – mlýn, pivovar, etc.) 
spojené s rozdáváním „vysvědčení“. A kuli-
nářským zážitkem…
Letošní lednový výjezd do Prahy byl zvlášť 
slavnostní – byl spojen s promocí, která 
následuje vždy po 6 semestrech studia. Koná 
se na České zemědělské univerzitě v Praze, 
která je pořadatelem virtuálních kurzů pro 
seniory (viz e-senior.czu.cz). Slavnostní 
akt, který se ničím neliší od promocí stu-
dentů, je krásným zážitkem pro všechny 
přítomné. Ne, nemáme žádný titul, dostali 

jsme Osvědčení o absolutoriu a navíc dobrý 
pocit, že snad i nás by se mohl týkat známý 
citát Henryho Forda: „Kdo se přestane učit, je 
starý, ať je mu 20 nebo 80. Každý, kdo se stále 
učí, zůstává mladý“.

 
PaedDr. Eva Lišáková

Okénko do světa zvířat 

Netradičního hosta představil dětem ze 
ZŠ Komenského a ze speciálních tříd 
ZŠ Blatenská Mgr. Martin Vobruba ze 
ZOO Plzeň. Děti si mohly zblízka prohléd-
nout a pohladit živého hada, dozvěděly se 
mnoho zajímavostí ze světa zvířat i ze záku-
lisí ZOO. Žáci, kteří správně odpověděli 
na otázky, si navíc odnášeli novoročenku 
s mládětem nosorožce – Růženkou, která 
se narodila v plzeňské zoologické zahradě 
a oslavila už první narozeniny.
V odpoledních hodinách potěšil pan 
Vobruba svou návštěvou také seniory 
v oblastní charitě.
Besedy proběhly v rámci projektů Děti 
a čtení a Seniorům Dokořán.

 
Za MěK Horažďovice Eva Marešová

Kultura

Městská knihovna Horažďovice 

 

Městská knihovna Horažďovice 

 pořádá v rámci projektu „Děti a čtení“ 

23. 3. 2018 od 19.00 – 23.00 hod. 

        NOC S ANDERSENEM 
                 aneb                                                                             

večerní dobrodružství v knihovně 
          pro děti ve věku 8 – 12 let                                                           
podrobnosti v knihovně a na www.knihovna.horazdovice.cz 
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Městské muzeum 
Horažďovice 
„Rozstěhované“ muzeum

V uplynulých měsících jsme se pustili 
do velkého stěhování. Přišel-li někdo do 
badatelny, nalezl ji v kanceláři, kdo hledal 
knihovnu, nalezl ji v badatelně. Hledal-
li někdo něco dalšího, neměl nejmenší 
šanci to najít. Úsměv na tvářích nám 
nezamrznul, vždyť vznikne krásná nová 
knihovna a badatelé nám nebudou chodit 
do depozitářů. Budeme mít prostornou 
místnost k uložení výtvarného umění a zcela 
novou dokumentační místnost pro práci 
se sbírkami. Přesto věty typu: „Kde jsou ty 
háky? Kam mi zmizel ten šanon? Co je tohle 
za kabely? Kde se tu vzala ta krabice?“ nebo 
„Neviděl jste někdo…?“ se staly na pracovišti 
zcela zakázanými. Povoleno je říkat: „Jé to je 
hezké! To bude super! Už se těším, až to bude 
hotové!“ nebo „Hezky jsme to vymysleli!“ 
V mezičase stíháme jen takové drobnosti, jako 
odskočit si odpřednášet, zažádat o další dotaci 
nebo vymyslet, vykomunikovat, vytisknout 
a vyřezat nový kulturní měsíčník. 

 
Za muzejní tým
Barbora Freund 

35. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA ČINOHERNÍHO  
A HUDEBNÍHO DIVADLA, 12. – 18. 3. 2018 
Kulturní dům Horažďovice                                             
 
NESOUTĚŽNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Pondělí 12. 3., 19.30 
Aldo de Benedetti: Milostné dostaveníčko, Scéna mladých DS Čelakovský Strakonice 
Režie: Václav Slanař. Veselohra o tom, co se také může stát, když fiktivní milostné 
dostaveníčko dopadne úplně jinak, než si ti dva původně naplánovali... 
Divácká adresa od 12 let 
 
Úterý 13. 3., 19.30  
Jean Dell; Gérald Sibleyras: Ať žijou Hoštice, Volyňské divadelní studio (VODVAS) 
Režie: Jaroslav Kubeš. Komedie o osmi obrazech. Divácká adresa od 12 let. 
 
Středa 14. 3., 19.30  
Jiří Hubač: Generálka císaře Napoleona, DS Vltavan 
Režie: Daniel Hnát. Komedie je postavená na dialozích, zejména prudkých výměnách 
mezi prostořekou ženou a svrženým císařem. Divácká adresa od 12 let. 
 
SOUTĚŽNÍ PŘEDSTAVENÍ 
Čtvrtek 15. 3., 19.30  
Jan Drda: Hrátky s čertem,  Divadelní spolek Schody Sušice  
Režie: Zuzana Navrátilová. Kouzelná pohádka z pera Jana Drdy o odvaze prostého člověka a potrestané pýše. Divácká adresa od 5 let. 
 
Pátek 16. 3., 17.00  
Jan Sojka: Rodinné album,  AMCETH Plzeň, člen divadla Dialog  
Režie: Irena Henzl Velichová. Letmé útržky možná i z vašeho života... Hra na komedii. Divácká adresa od 12 let. 
 
20.00  
Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne, Divadlo bez zákulisí Sokolov 
Režie: Petr Boor. Komedie, ve které se manželský pár snaží preventivně předejít krizi středního věku.  Divácká adresa od 15 let. 
 
Sobota 17. 3., 10.00 
Vladimír Körner: Psí kůže, Divadelní studio D3 Karlovy Vary 
Režie: Anna Ratajská. Balada o návratu domů. Dramatický příběh ze sklonku třicetileté války, kdy platí zákon Psí kůže. 
Divácká adresa od 12 let. 
       
13.30  
Vojtěch Štěpánek: Nevim, Divadelní spolek Žumbera Plzeň 
Režie: Vlastimil Vyhnis. Inscenace vypráví o generaci současných třicátníků. Divácká adresa od 15 let. 
 
16.30  
Josef Beran: Král a lazebnice,  Divadelní spolek Trosky Kraslice    
Režie: Josef Beran. Historická kostýmová hra s prvky komedie a dramatu. Divácká adresa od 10 let. 
 
20.00   
Zdeněk Jirotka: Saturnin, Divadlo JakoHost Plzeň 
Režie: kolektiv Divadla JakoHost 
Legendární sluha Saturnin vstupuje do služeb Divadla JakoHost a swingové kapely The Dixie Hot Licks.   Hudební komedie. 
Divácká adresa od 6 let. 
 
Neděle 18. 3., 10.00  
René de Obaldia: Vítr ve větvích sasafrasu, Divadlo Za oponou Klatovy     
Režie: Nikola Novák 
Komorní westernová komedie o tom, kterak chudý americký osadník v potu tváře dobývá živobytí své, svojí ženy a potomstva. 
Divácká adresa od 6 let. 
 
13.30   
Jakub Kolár: Krysař,   Divadelní spolek Jezírko Plzeň 
Režie: Petra Bartičková. Komedie o tom, jak to doopravdy bylo s Krysařem ve městě Hammeln.    
Divácká adresa od 15 let. 
 
16.30   
Závěr přehlídky 
Hodnocení, předávání pamětních listů a cen, vyhlášení vítěze a nominace na národní přehlídku Divadelní Piknik Volyně 2018 

V E Ř 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, Čt 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz

prvních 30 min denně

3. TÝDEN V BŘEZNU

ZDARMA
19. 3. - 23. 3. 2018

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

.
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Mateřská škola Na Paloučku
Malí stavitelé

I když nás v měsíci únoru překvapilo 
mrazivé počasí, zažili jsme v naší školce 
spoustu radosti, překvapení a úžasných 
zážitků.
Naše mateřská škola se zapojila do 
projektu ČVUT Praha „Malá tech-
nická univerzita“. Jednalo se o zábavný 
program v rámci polytechnického vzdě-
lávání. Dětem byly názorně a jednoduše 
předány základy techniky, prostřed-
kem poznávání se stala stavebnice Lego 
Duplo, kterou děti dobře znají. Motýlci 
si vyzkoušeli práci s mapou, orientaci 
v prostoru, práci s piktogramy a stavby 
podle plánů v lekci „Stavitel města“. Na 
„Stavitele mostů“ si zahrála třída Včelek, 
kde děti vyslechly příběh o Karlu IV.. 
Poté se učily stavět mosty se spojováním 
pilířů pomocí vázání kostek. Týmovou 
prací byl vytvořen dlouhý, pevný Karlův 
most. Malí stavitelé si vyzkoušeli jeho 
nosnost tím, že se po něm mohli projít. 
Děti tak měly možnost částečně pronik-
nout do principů stavitelství, naučily se 
vzájemné spolupráci a poznaly technické 
výkresy a plány. Odměnou za jejich 

práci a zájem byl diplom stavitele.
V průběhu února jsme také oslavili 
masopust, který byl zakončen veselým 
karnevalem. Ve třídách probíhaly různé 
soutěže, tanečky, hrálo se a tancovalo. 
Třídy se za doprovodu svých pedagogů 
vzájemně navštívily a pobavily. Celý rej 
byl završen odměnou formou koblih, 
které pro nás připravily šikovné paní 
kuchařky.
Příjemným zpestřením pro děti byly 
„Pohádky z klobouku“ a pohádka 
„O popletených čertech“. „Tři pohádky 
s písničkou“ jsme navštívili v kulturním 
domě.
Dne 5. 3. 2018 se uskuteční v MŠ 
depistáž školní zralosti předškol-
ních dětí. Zároveň se bude v tento 
den od 15.00 hodin konat ve třídě 
Motýlků přednáška o školní zralosti, 
za přítomnosti psychologa a terapeuta 
PhDr. Alexandry Hergetové a speciál-
ního pedagoga a logopeda Mgr. Jany 
Vavřincové. Účast přislíbily i učitelky 
1. stupně obou místních ZŠ. Tímto 
bychom na přednášku rádi pozvali nejen 

rodiče předškolních dětí, ale i ostatní 
zájemce.
Domluvenu máme spolupráci se Střední 
školou Horažďovice, kde se budeme 
účastnit v rámci projektu této školy 
polytechnického vzdělávání dětí.
A protože nejen dětičky z Paloučku se 
těší na březnové sluníčko a první jarní 
den, i my všem přejeme spoustu sluneč-
ných dnů. 

 
Z MŠ Na Paloučku Petra Kotlabová

Křesťanská mateřská škola DUHA
Jemine, domine, masopust pomine…

Chřipková epidemie na nás hrozila ze 
všech stran, ale my jsme se nezalekli 
a báječně si užili masopustní rej v naší 
školce. Dopoledne s dětmi ve třídách 
a odpoledne s rodiči v prostorách celé 
školy. Ve třídách byly pro rodiče s dětmi 
připraveny zábavné soutěže a v tělocvičně 
pak opravdová masopustní tancovačka, 
kterou zahájilo vystoupení družstva 
akvabel z naší mateřinky. Fotograie z této 
vydařené akce si můžete prohlédnout na 
našich webových stránkách.
Nezahálíme však ani ve snaze dále zvele-
bovat prostory naší školy. Zapojili jsme se 
do Národního programu životního pro-
středí – výzva č. 16/2017 na téma Přírodní 
zahrady, v němž máme šanci získat dotaci 
na školní zahradu ve výši 500 000 Kč. 
Chtěli bychom touto cestou poděkovat 
panu Mgr. Tomáši Pollakovi, který nám 
velmi pomohl se zpracováním žádosti 
o tuto dotaci.
Blíží se počátek rekonstrukce školní 

zahrady, na kterou jsme získali dotaci 
od nadace Proměny Karla Komárka 
v Praze, a také částečná rekonstrukce 
školy samotné. S přístavbou nové třídy pro 
dvouleté děti se vybudují nové šatny jed-
notlivých tříd se samostatnými vchody. 
Šatny budou přístupné pouze s čipy a tím 
se významně navýší zabezpečení budovy 
školy, což je v dnešní době velmi žádoucí.
Dne 27. 3. od 15 hodin se v naší duhové 
mateřince uskuteční tradiční jarní tvořivé 

dílny, na kterých si můžete se svými rato-
lestmi vyrobit půvabné jarní dekorace 
– jste všichni srdečně zváni! Ve fázi příprav 
je také další školička v přírodě pro před-
školní děti. Pro bližší informace sledujte 
naše webové a facebookové stránky.

 
Za kolektiv KMŠ Iva Salvová

Školy
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Dům dětí a mládeže – co je za námi a co nás čeká na jaře?
Nabitý únor v DDM

Koncem ledna proběhla v PROUDu 
večerní projekce snímků 43. ročníku il-
mového festivalu EKOFILM. Promítli 
jsme 2 ilmy – jako první ilm Megeti 
– ztracená vlčice, který získal hlavní 
cenu ministra ŽP. Dále jsme se skal-
ními příznivci zhlédli ilm Palčivé téma, 
který obdržel cenu prezidenta festivalu. 
Dokument nahlédl pod pokličku výroby 
bioenergie. Ta se často vyrábí na úkor 
lesů a či rozumného střídání plodin na 
polích ve prospěch bioplynových stanic. 
Bylo zajímavé sledovat rozdílný pohled 
farmářů a majitelů bioplynek. O celé 
problematice jsme po skončení doku-
mentu diskutovali, zanechala v nás silný 
dojem. Na Ozvěny EKOFILMu pro školy 
se přijeli podívat žáci ze ZŠ Klatovy, 
Čapkova ulice. Promítání ilmů o pří-
rodě spojili s komentovanou prohlídkou 
Přírodovědné stanice.
Druhou únorovou sobotu ožil kulturní 
dům tradičním maškarním bálem. Přestože 
v toto datum byla vlna chřipkové epide-
mie právě na svém vrcholu, sešla se stovka 

účastníků. Po rozehřátí a roztančení jsme 
se vrhli do tanečních soutěží. Následovala 
dvě vystoupení kroužku Fitness tanců pod 
vedením R. Píckové, kde jedním z vystou-
pení byla sestava s kruhy Hula Hoop, se 
kterými dívky cvičí od Vánoc. 
V únoru zavítala do PROUDu Zuzana 
Pokorná, ošetřovatelka ze Záchranné sta-
nice hl. m. Prahy. Na své přednášce spolu 
s igurantem – živým ježkem Bodlinkou, 
poučila posluchače o tom, jak správně 
pomáhat zraněným a zesláblým ježkům 
z volné přírody nebo jak usnadnit život 
ježkům na vlastní zahradě. 

Co chystáme?
V celém DDM probíhá intenzivní pří-
prava na příjezd dobrovolníka Dawida 
Majchrowskeho z polského Rzeczova. 
Dawid se na rok stane součástí týmu 
DDM, bude se podílet na zájmové a tábo-
rové činnosti, výuce v PROUDu i provozu 
přírodovědné stanice. Od března tak 
začíná realizační fáze mezinárodního pro-
jektu, na kterém spolupracujeme s polskou 

Mezinárodní projektovou asociací INPRO. 
I nadále probíhá přihlašování na letní 
tábory – větší počet míst zbývá už jen 
na stanovém táboře „Správci času“, 
šumavském stanovém táboře „Expedice 
pokračuje“ a přím. táborech „Rybařík“, 
„Lukostřelec“ a „Učíme se řeči zvířat“.
V termínu jarních prázdnin pořádáme 
přím. tábor Tajemství ostrova (12.–16. 3. 
/ PROUD / děti 1.–5. tř.). Přihlášky jsou 
k dispozici v zámku, nebo na www.
ddm-hd.cz. 
V sobotu 24. 3. zveme děti i rodiče na 
vítání jara a vynášení Morany. Stejně jako 
vloni půjde v 16.00 průvod s Moranou 
k Otavě, od 14.00 bude předcházet pro-
gram: jarní dílna, prohlídka chovů, 
lukostřelba a další „historické aktivity“, 
akce bude zajištěna mimo jiné dětmi 
z přírodovědného a historického klubu, 
které fungují při DDM. Těšíme se na vás!

 
Kolektiv zaměstnanců 
DDM Horažďovice

Horažďovické vlnění – víkendový řemeslný workshhop 

O víkendu 10. a 11. února se v Envicentru 
PROUD sešla bezmála desítka příznivkyň 
tradičních řemesel a učily se zpracovávat 
ovčí vlnu. Vůbec poprvé byl víken-
dový workshop realizován ve spolupráci 
Městského muzea a DDM Horažďovice. 
V sobotu ráno účastnice v doprovodu 
Kateřiny Trnkové (DDM Horažďovice) 
navštívily ovčí výběh v Přírodovědné 
stanici. Připomněly si, odkud tento pří-
rodní materiál pochází a seznámily se 
s plemeny ovcí produkujících vlnu k tex-
tilnímu zpracování.
Po ranní procházce se účastnice vrátily 
na „základnu“ do Podbranského mlýna. 
Zde si společně s lektorkou Zuzanou 

Drábkovou Trojanovou (Envicentrum 
PROUD) vyzkoušely tkaní popruhu na 
hřebenovém stávku a barvení ovčí vlny 
přírodními materiály. Použila se tradiční 
barviva, např. cibulové slupky, ale i méně 
známá, jako je kurkumin z indického 
koření nebo modrý indigový prášek.
Sobotní odpoledne a nedělní dopole-
dne bylo zasvěceno mokrému plstění 
pod vedením Kateřiny Červené Křížové 
(Městské muzeum Horažďovice). Na kar-
tonovou šablonu si účastnice postupně 
vyskládaly ozdobný vzor z barvené 
vlny, který zakryly vrstvou česané vlny. 
Po několika hodinách hlazení, hnětení 
a máchání v horké mýdlové vodě si každá 

odnesla domů originální módní doplněk. 
Stále mokrou, ale vlastnoručně uplstěnou 
vlněnou kabelku.
Společné úsilí lektorek městského 
muzea a DDM bylo odměněno krásnými 
výrobky i spokojenými návštěvnicemi. 
Věříme, že spolupráce těchto dvou horaž-
ďovických institucí přinese další úspěšné 
akce i v budoucnu.

 
Autoři textu a fotograií: Zuzana 
Drábková Trojanová, Kateřina 
Červená Křížová, lektorky workshopu

Kateřina Trnková 

vypráví v ovčím výběhu 

o plemenech chovaných 

na vlnu.

Barvení ovčí 

vlny indigem
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Optimismus nevyprchal ani 

po několika hodinách tvrdé 

práce.

Lektorky a účastnice 

„Horažďovického vlnění“ 

s hotovými výrobky

Základní umělecká škola
Po krátké odmlce se opět připomínáme 
s informacemi ze života naší horažďovické 
ZUŠky. Začalo nám druhé pololetí, což 
znamená velkou změnu pro naše nejmenší 
žáčky. Od února se začali seznamovat se 
svými novými nástroji a dělají tedy své 
první hudební krůčky, které se časem 
změní ve velké kroky.
V únoru proběhlo okresní kolo jediné 
hudební soutěže, které se letos zúčastníme. 
Ve hře na klarinet získal Vojtěch Klečka 
1. místo s postupem do krajského kola. 
Gratulujeme k úspěchu a do krajského kola 
přejeme hodně štěstí.
Březen je tradičně časem třídních přehrá-
vek. Postupně se představí téměř všichni 
žáci našeho hudebního oboru. O ter-
mínech vás budou informovat třídní 

učitelé. Vybraní žáci budou hrát na verni-
sáži výstavy pana Karla Zocha v městské 
galerii. Žáci hudebního oboru, a hlavně 
členové všech našich souborů se pilně při-
pravují na velké akce, které nás budou 
čekat ke konci školního roku a na začátku 
toho příštího. 
Žáci literárně-dramatického oboru se 
připravují na školní, okrskové a okresní 
kolo v recitaci. Někteří žáci vyrazí se 
svým vystoupením 8. března tradičně do 
Sušice na divadelní přehlídku Sušický 
Tajtrlík. V dubnu se pak v případě postupu 
zúčastníme přehlídky Tartas Dobřany 
a plzeňského Pimprlení. Také v tomto 
oboru se pilně pracuje na dalších aktivi-
tách, které se uskuteční v květnu. Stejně 
jako v loňském roce, tak i letos se zapojíme 

do celostátní akce Noc s Andersenem, 
která se uskuteční 23. března.
Žáci výtvarného oboru připravili veliko-
noční výzdobu na strom, který se objeví 
na horažďovickém náměstí. Vrcholem 
snažení všech žáků bude výstava, která se 
bude konat v městské galerii. Vernisáž této 
výstavy se bude konat 9. května. 
Další informace vám rádi poskytnou 
třídní učitelé nebo je můžete nacházet na 
našich webových stránkách www.zusho-
razdovice.cz. Těšíme se na všechny blížící 
se akce a věříme, že se s vámi na nich 
sejdeme.

 
Mgr. Martin Petrus
ZUŠ Horažďovice

Základní škola Horažďovice, Komenského ul. 211, okres Klatovy 

       „Stará škola“ děti láká                                                                                                                                                                              Chceš si hrát? 
      i každého předškoláka.                                                                                                                                                      Chceš zpívat?                 
    Ten, kdo chce být jeden z nás,                                                                                                                                         Chceš cvičit ?       
     přijde k zápisu v tento čas                                                                                                                                Chceš hrát divadlo? 
   05. 04. 2018.                                                                                                                                                                           Chceš se učit? 
                                                                                                                                                                                                                     Výborně! 
                                                                                                                                                                   Hravá škola čeká právě na TEBE. 
 
 

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 05. 04. 2018 od 12:00 do 17:00 hodin. 

Děti narozené od 1. 9. 2011 – 31. 8. 2012 povinný zápis. 
Děti narozené od 1. 9. 2012 – 31. 12. 2012 dle zájmu rodičů
a doporučení školského poradenského zařízení. 
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů,  
umožňuje zápis dětí narozených od 1. 1. 2013 – 30. 6. 2013  
na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 

Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
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Oblastní charita 

Spolky

Akce klubu „Nebuď sám“ 

5. 3. Aby tělo nebolelo – povídání o zdraví 
s p. Mirkou Jordánovou, společenská míst-
nost 4. patro DPS Palackého 1061, začátek 
ve 13.30 hod.
7. 3. Naše město očima seniorů – beseda 
se starostou Horažďovic, Ing. Michaelem 
Formanem, společenská místnost 4. patro 
DPS Palackého, od 14 hod., projekt 
„Seniorům dokořán“
12. 3. Holky v akci – společné pečení 
z vyzkoušených receptů, jídelna DPS 
Palackého, začátek ve 13.30 hod.
21. 3. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich pro-
gramem, jídelna DPS 1061 Palackého 
v 9.45 hod.
21. 3. Zmizelá Šumava – beseda se 
šumavskou legendou, p. Emilem Kintzlem, 
jídelna DPS Palackého 1061, ve 14 hod.
22.–23. 3. Velikonoční dílna v DPS 
Palackého 1061 – dílna v suterénu DPS, 
čtvrtek 13–15 hod, pátek 10–15 hodin
26. 3. Velikonoční dílna v DPS Loretská 
1069 – společenská hala v přízemí DPS 
Loretská 1069, v čase od 13–15 hodin
Pravidelné akce: 
úterky Klub seniorů DPS 1061 Palackého 
od 14 hod., středy turnaj v žolíkách 
– DPS Loretská 1069 od 10 hod., čtvrtky 
mše svatá – kaple v suterénu DPS 1061 od 
15 hod.

Zelená Lhota 2018 
V pátek 2. února vyrazily oba naše 
oddíly, mladších i starších, na každo-
roční zimní akci, na „Zelenou“. V pátek 
odpoledne byl sraz v půl třetí na nádraží 
v Horažďovicích, kde se sešlo asi dvacet 
mladých Otaváků. Ti starší se na Zelenou 
většinou dopravují autem, a těm, kteří si 
včas odevzdají lyže a batohy, berou věci 
s sebou, aby je nemuseli vozit vlakem. 
Letos to stihli všichni. 
Po příjezdu na Zelenou Lhotu asi kolem 
půl šesté už na všechny čekala teplá 
večeře, po které se už všichni vrhli do 
víru zábavy. Pionýrská skupina ze Kdyně, 
která spravuje ubytování na Zelené Lhotě, 
každý rok buduje nové a nové věci, tak 
i letos byl víkend o něco příjemnější. 
Čekal na nás stolní hokej a další stolní 
hry ve společenské místnosti. Některým 
však stačilo k zábavě pár polštářů a mat-
rací na pokoji.
V sobotu ráno jsme všichni vyrazili na 
Špičák na Šumavě. Počasí nám letos přálo, 
sněhu bylo dost, takže jsme si všichni 
užili krásný den na lyžích. V průběhu 
dne bylo na rychlé zmrzlé sjezdovce dost 
pádů, ale naštěstí neměl žádný vážnější 
následky a my jsme se mohli odpole-
dne sejít ve zdraví dole pod kopcem. 
V půl páté jsme se všichni vrátili vlakem 
na Zelenou. Po protančeném sobotním 
večeru jsme se v neděli dopoledne sbalili 
a vyrazili zpět domů.

Všem účastníkům děkujeme za skvělý 
víkend. Děkujeme touto cestou také 
kuchařce Martině, řidiči Zdendovi 
a všem, kteří se podíleli na organizaci 
akce. Příští rok se uvidíme, doufáme ještě 
v hojnějším počtu.

 
PS Prácheň Horažďovice

 

Ahoj kluci a holky,
jste ve věku 4 – 6 let a máte rádi fotbal?

Pokud ano, tak neváhejte a přidejte se k nám ! 
Ve Fotbalové školičce získáte nové kamarády, naučíte se základním 

pohybovým dovednostem a spolupráci v kolektivu.  Našim cílem je probudit 
ve vás pozitivní vztah ke sportu, a to zejména k fotbalu. 

Neváhejte a přijďte si s námi zasportovat. Těšíme se na Vás.
Pokud chcete své dítě do fotbalové školičky přihlásit, nebo chcete získat více informací, 

zavolejte nebo pište na níže uvedený kontakt. Od dubna bychom se začali scházet ve 
sportovním areálu v Horažďovicích. Bližší informace budou zájemcům sděleny. 

Josef Korbel, tel: 602 125 271, email: korbel.p@seznam.cz 
 

MC Houba
sobota 10. 3., 20.00
Párty jako PLES
Plesová sezóna propukla i u nás. 
Sako, kravatu a jde se na to...:)
sobota 17. 3., 11.00
Burger DAY 
Celý den bude připravovat burgery 
kuchař Tomáš Jung z Plzně. Rezervace 
na: mchoubahd@gmail.com
pátek 23. 3., 19.00
Profesionální degustace vín 
Sommelier z Jižní Moravy při-
jede představit víno s odborným 
výkladem.
sobota 31. 3.  
Beerpong v Houbě
Další turnaj již známé hry dvojic.
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Tříkrálová sbírka 2018 
První lednové dny jsou vždy znamením, 
že začíná nový rok. Ale pro Oblastní cha-
ritu Horažďovice jsou jasným signálem, že 
má vyslat do ulic města a okolních obcí své 
posly – tříkrálové koledníky s požehnáním 
a přáním všeho dobrého do celého roku. 
I letošní osmnáctý ročník byl bohatý na 
množství tříkrálových skupinek, na množ-
ství zapojených obcí a především bohatý na 
příspěvky do tříkrálových pokladniček. Ty 
se díky vám – dárcům – naplnily inanční 
koledou, kterou jsme společně s pracovni-
cemi inančního odboru Městského úřadu 
Horažďovice spočítaly na neuvěřitelných 
274 442 Kč. K této částce jsme ještě připo-
četli tříkrálový dar 1 500 Kč, který přišel 
na účet naší organizace, a celkový výtěžek 
sbírky 275 942 Kč byl na světě. Následovala 
upřímná a veliká radost. Děkujeme za ni.

Rozdělení tříkrálového výnosu sbírky se 
stále řídí stejným klíčem. Do naší organi-
zace se z celorepublikového tříkrálového 
konta vrací částka ve výši 65 % výtěžku. 
Dalších 35 % výnosu sbírky bude rozděleno 
dle tohoto klíče:
15 % projekty Diecézní charity České 
Budějovice 
10 % humanitární pomoc v ČR 
i v zahraničí
5 % projekty pomoci organizované 
Sekretariátem Charity Česká republika
5 % režijní náklady na pořádání sbírky 
v celé České republice

Ještě jednou velké poděkování všem pří-
znivcům a především dárcům Tříkrálové 
sbírky. Velice si vážíme všech, kteří se 
aktivně zapojují do samotného koledování 
a perfektně zvládají koordinaci sbírky v jed-
notlivých obcích. Oceňujeme odvahu nově 
zapojených a věříme, že se setkali pouze 
s přívětivými pohledy dárců a kladným při-
jetím. Budeme se snažit získané inanční 
prostředky využít ku prospěchu všech 
potřebných při naší charitní práci. Ať už 
v rámci služeb pro seniory v regionu (pečo-
vatelská a ošetřovatelská služba, bezplatná 
občanská poradna, volnočasové aktivity) 
nebo prostřednictvím předem schválených 
záměrů sbírky. Část peněz bude poskytnuta 
na vybavení pro sportovní a volnoča-
sové aktivity dětí v Dětském domově 
v Chanovicích, část na krizový fond pro 
lidi z Horažďovicka postižené přírodními 
živly a inančně by mělo být podpořeno 
zakoupení nájezdové rampy pro elektrický 
vozík mladého muže z našeho regionu, kte-
rému jeho zdravotní stav znemožňuje volný 
pohyb v jeho domácím prostředí. 
I v roce 2017 nám peníze z tříkrálové sbírky 
pomohly v našich službách – ve vzdělávání 

pečovatelů, zakoupeny byly pomůcky pro 
úklid, obnovena byla počítačová technika 
v kanceláři služby, do DPS v Loretské ulici 
byl pořízen do společenské haly nový kobe-
rec, který je využíván při aktivizačních 
činnostech. Dále byl opět rozšířen sklad 
kompenzačních pomůcek – WC křesla, 
sedačky přes vanu apod.. Finančně jsme 
se podíleli na dopravě na oblíbené výlety 
pro seniory za krásami Čech. Díky 
Tříkrálové sbírce jsme znovu mohli pod-
pořit děti v Dětském domově Kašperské 
Hory, které žijí v Chanovicích. Radost jim 
udělalo sportovní vybavení a oblečení pro 
volný čas. V našem regionu jsme podpořili 
malého chlapce se sluchovou vadou náku-
pem náhradních baterií do kochleárního 
implantátu. Znovu byl podpořen i záměr 
krizového fondu určeného na pomoc při 
živelných katastrofách lidem Horažďovicka 
– k bezplatnému zapůjčení jsou vysou-
šeče zdiva. Po požáru, který zničil téměř 
celý rodinný dům, byla seniorovi z blíz-
kého okolí poskytnuta z fondu inanční 
pomoc na nákup základního vybavení 
domácnosti.

Naše poděkování za podporu sbírky patří 
také radě města Horažďovice, která opět 
všem našim koledníkům do 15 let věno-
vala volné vstupenky do Aquaparku 
Horažďovice.
Věříme, že tříkrálové dary s naší pomocí 
vždy podpoří správnou věc a pomohou 
obohatit a podpořit každodenní charita-
tivní práci v našem regionu. Děkujeme za 
projevenou důvěru a pomoc.

 
Bc. Olga Šulcová – koordinátor TS

Obec Výtěžek

Horažďovice 110 889 Kč

Horažďovická Lhota 4 360 Kč

Horažďovice Předměstí 3 573 Kč

Komušín 3 875 Kč

Třebomyslice 7 493 Kč

Boubín 2 775 Kč

Veřechov 3 851 Kč

Svaté Pole 1 463 Kč

Pačejov Nádraží 9 222 Kč

Pačejov 4 678 Kč

Velešice, Týřovice 3 531 Kč

Olšany, Olšany Nádraží 6 642 Kč

Stražovice 2 900 Kč

Velký Bor 11 977 Kč

Jetenovice 3 370 Kč

Malý Bor 10 975 Kč

Týnec 6 590 Kč

Hliněný Újezd 1 500 Kč

Hradešice 6 642 Kč

Břežany 11 075 Kč

Malé a Velké Hydčice 8 127 Kč

Kejnice 4 166 Kč

Hejná 5 669 Kč

Slatina 3 315 Kč

Svéradice 12 197 Kč

Chanovice 9 086 Kč

Holkovice 3 186 Kč

Dobrotice 2 470 Kč

Oselce, Nová Ves, Černice 8 845 Kč

Na účet OCH Horažďovice 1 500 Kč

CELKEM 275 942 Kč
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Zajímavosti

Únor 1948 v Horažďovicích 
Letošní „osmičkový“ rok přináší něko-
lik výročí osudových událostí pro naši 
republiku. Prvním z nich je tzv. Únor 
1948, od jehož událostí uplynulo už 
70 let. Mnozí tenkrát s obavami tušili, že 
únorovými událostmi bere demokracie 
v republice deinitivně za své, mnozí jiní 
zase s nadšením cítili, že pro ně přichází 
mocenský vzestup. Komunistická strana 
Československa (KSČ) se Sovětským 
svazem za zády provedla se svými ozbro-
jenými milicemi násilný převrat. Právě 
se vracím z Hradu… hřímal 25. února 
Klement Gottwald na Staroměstském 
náměstí a hlásil davům, že je konec s neko-
munistickými „reakcionáři“. To bylo 
v Praze. A co se dělo v Horažďovicích? 

I zde bylo patrné, že převrat je komuni-
sty celostátně pečlivě připraven. Již 20. 2. 
podle pražských instrukcí vyhlásili zdejší 
komunisté ve městě pohotovost. Dne 
23. 2. pak KSČ svolala do restaurace „na 
Modrou“ veřejnou schůzi a JUDr. Pták 
informoval přítomné o politických udá-
lostech. KSČ že se ujímá moci a vyhlašuje 
tvoření akčních výborů, které mají pro-
vést očistu veřejných a hospodářských 
věcí od „nespolehlivých a zpátečnických 
živlů“. Předsedou tohoto městského akč-
ního výboru se stal Václav Klik. Předseda 
místního národního výboru Stanislav 
Bultas (lidová strana) týž den rezigno-
val na svou funkci. (Nedlouho poté – dne 
3. 7. – byl pak při loupežném přepadení 

zavražděn!) Jako všude v republice byli 
okamžitě odstraněni „reakční“ úřed-
níci, i v Horažďovicích jich bylo několik 
(posláni na nucenou dovolenou). V Praze 
vzniká nová vláda v čele s Gottwaldem. 
Ani v Horažďovicích se ale nezahálí: 
akční výbory znárodňují (= zabírají) 
všechny větší irmy, které jejich majitelé 
v uplynulých desetiletích vybudovali: 
Gustav Bublík, dřevoprůmysl – Jindřich 
Bubla, stavitelství – Karel Mrskoš, mlýn 
– Bratří Münzové, výroba lihovin a octa 
– František Škoda, stavitelství – Václav 
Mašek, parní pila – Jaroslav Chvoj, 
vápenka. Zabrána je i Škrobárna, druž-
stevní podnik. Přestože nadále existuje 
místní národní výbor, akční výbory se 

Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 102
V roce 1619 je majitelem domu Dorota 
Sládková. Dům je zmiňován v souvis-
losti s přidělením kmenů zřejmě na nový 
krov jejího shořelého domu po velikém 
požáru města způsobeném drancováním 
vojsk generála Bonaventury Buquoye. Na 
stavbu dostala 30 kmenů dřeva. Škoda 
na domě odhadnuta na 220 kop. V roce 
1638 kupuje spáleniště Sládkovské Jáchym 
Růže, kloboučník od Jana Racka, pod pod-
mínkou radních, že předloží zachovací 
list z Nepomuka. Při koupi složil zálohu 
20 kop míšeňských. V roce 1648 si stěžuje 
Jan Racek u radních, že mu dluží man-
želka Jáchyma Růže na splátkách 30 kop. 
Z jakého důvodu byla transakce o pro-
deji vložena oiciálně do městských knih 
až v roce 1651, není jasné. Starší údaje 
o prodeji jsou vedeny jen v pomocných 
purkmistrovských knihách. Ve zmíně-
ném roce 1651 kupuje tedy Jáchym Růže 
s Kateřinou manželkou domovní spáleni-
ště od Jana Racka za 80 kop. Dům leží mezi 
domy již Mandaleny Vopatový a domem 
Petra Růžičky strany druhé. Prodej se řešil 
přímo v domě prodávajícího Jana Racka, 
protože „sám o sobě z slušných příčin do 
místa radního přijíti nemohl“. V domě se 
tak kromě Jana Racka a Jáchyma Růže sešli 

purkmistr Jan Rábský, primátor Melichar 
Bergker a radní Ondřej Šamše, Jiří Gregor 
a Daniel Táborský. Dle berní ruly z roku 
1654 choval Jáchym Růže na vlnu 11 ovcí. 
Kloboučníci se zabývali výrobou klobouků 
hlavně z plsti, slámy, kůží a později hed-
vábí. Nejrozšířenější byly klobouky plstěné 
ze srsti ovcí, zajíců, králíků, koz a bobrů. 
Cech kloboučníků je samostatně doložen 
v Horažďovicích v roce 1628 a v pořadí 
cechů je řazen na 9. místě. Představení 
cechu byli tehdy Jan Laubský a Jakub 
Heřmanský. Většina starších písemných 
pramenů shořela v roce 1619, máme tak 
doložen jen zlomek členů kloboučnic-
kého řemesla před tímto rokem. V roce 
1548 byl přijat do města Šimon kloboučník 
ze Strakonic. V roce 1564 je zmíněn Jan 
Rožmberský, kloboučník, ve stejném roce 
přijat do města Jan kloboučník z Jemnice. 
V roce 1680 píše Jáchym Růže zoufalý 
druhý dopis horažďovické vrchnosti 
Václavovi Vojtěchovi ze Šternberka, kde si 
stěžuje v příčině části obecního parkánu za 
domem „který sem již dobře před padesáti 
lety zeď městskou na pět zvíce sáhů zří-
cenou s manželkou mou krvavou těžkou 
prací vyrumoval, jinou zemi dobrou 
navezl, mladistvým švestkovým vysadil 
a pohodlnou zahrádku působíc, takového 

místa bez překážky pokojně jsem užíval 
a odtud své obživeníčko míval“ a kaž-
doročně platil nájem obci. Načež mu 
byl tento parkán předchozím primasem 
Janem Hagnem odňat a předán soukení-
kovi Matěji Šenhanzlovi, „pravíc, že v tom 
místě od starodávna rám soukenický 
býval“. Vše mělo být popsáno v předcho-
zím obšírnějším dopisu zaslaném panu 
ze Šternberka na Zelenou Horu. Po tomto 
prvním dopisu celou situaci zhlédl teh-
dejší sekretář Novátius s komisí a uvedl, že 
soukenický rám skutečně nebyl v jeho pro-
najaté části parkánu, ale v jiném a že tedy 
došlo k bezpráví a křivdě. To řekl sekre-
tář do očí i horažďovickému primasovi 
a dalším zúčastněným osobám. Načež se 
„obrátíce (sekretář Novatius) ke mne slovy 
těmi, že zítřejšího dne při úřadě purkmi-
strovském své spravedlnosti dosáhnouti 
mám, mě znamenitě jest potěšil. Ale 
po hříchu, odjedouce ranním jitrem, já 
ubohý stařec až do této doby té spravedl-
nosti jsem neužil“…a on Matěj Šenhanzl 
mé těžce vykonané práce lehce užívá, plač-
tivě hleděti musím“. Načež znovu prosí 
vrchnost, aby zasáhla a mohl tak tento 
parkán užívat nadále. Jak spor dopadl, 
není známo. V roce 1689 přechází dům 
řečený Růžovský prostřednictvím poslední 

Historie horažďovických domů
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násilně a samozvaně ujímají moci. 
Dne 5. dubna vzniká nový místní národní 
výbor v čele s JUDr. Karlem Ptákem 
(KSČ). Když se v neděli 30. května se 
konají volby do Národního shromáždění, 
voliči už nemají na výběr více stran jako 
dřív: buď musí vhodit jednotnou kan-
didátku tzv. Národní fronty, nebo jako 
nesouhlas bílý lístek. Zatímco v ČSR 
hlasovalo pro jednotnou kandidátku 
celých 89,3 % voličů, v Horažďovicích jen 
58,5 %. Opozice ale další šanci neměla. 
Vlády v republice se chopil totalitní 
režim, který se s odpůrci rychle vypořá-
dal. Dne 1. července je sloučena sociální 
demokracie s KSČ. Ve městě je vystřídána 
vojenská posádka za slovenský vojenský 
oddíl. Dnem 1. října byly zrušeny všechny 
zdejší drobné peněžní ústavy a převe-
deny do státní spořitelny. Zlikvidována 
byla Řemeslnicko-živnostenská beseda 
a drobní živnostníci museli do nově 
vzniklých Komunálních služeb. Na 
řadu přišli později i drobní obchodníci 

a zemědělci ve městě. V listopadu už se 
okázale slavily 52. narozeniny prezidenta 
Gottwalda, který byl jmenován čestným 
občanem města a dostal svoji ulici (dnes 
Strakonická).
 Přes všechny tyto události se ale i v roce 
1948 v Horažďovicích tančilo, koncerto-
valo, slavilo a město žilo i svými denními 
starostmi. Nový režim však stále více 
omezoval svobodný život města. Tisíce 
lidí opouštěly zemi. Na západní hranici 
spadla „železná opona“. Kupředu levá, 
zpátky ni krok! …zněla dobová píseň. 
Komunistický totalitní režim trval 41 let. 
A poznamenal několik generací – i hora-
žďovických občanů. Vedoucí úloha KSČ 
se zakotvila v ústavě, státní doktrínou se 
stala diktatura proletariátu. Diktatura ale 
vždy znamená popření svobody a základ-
ního lidského práva: že má být slyšena 
i druhá strana. Marxismus-leninismus 
byl nedotknutelný. Jiné názory se nepři-
pouštěly… Kdo nejde s námi, jde proti 
nám – tak znělo heslo doby. ČSR ležela 

v poválečném mocenském vlivu SSSR – 
a tím bylo vše nadlouho dáno. 
V historii se režimy střídají. Na každou 
změnu režimu vždycky někdo doplatí. 
A někdo jiný si pomůže… ale vždycky se 
musíme ptát, za jakou cenu?

 
Jiří Wagner

Kloboučnická dílna 

na dřevořezu Josta 

Ammana z roku 1568

Dům na fotograii Trhové ulice (označeno 

šipkou) rok 1960, Archiv Městského muzea

Současný stav 

objektu 

(rok 2018) 

Dům na plánu Stabilního katastru z roku 1837

vůle Jáchyma Růže na syna Jana za 85 kop. 
Dům byl rozdělen na tři díly. Sestra Jana 
Růže Zuzana provdaná Kratochvílová se 
své třetiny vzdala ve prospěch bratra. Třetí 
díl získala druhá sestra Rozina, provdaná 
za Václava Beneše. Tento díl byl odhad-
nut na 28 kop a 20 grošů, které musel Jan 
Růže vyplatit. Sestra Zuzana dostala ještě 
pole „Na jestřebíku i s obilím a osením“ 
Dále za to, že se o nemocného otce sta-
rala, dostala přidáno pole „U cihelny“. 
Pole „klínek někdy u cihelny s palou-
kem“ dostane vnučka Bětuška. Kotel 
v domě a jiné hospodářské věci zůstávají 
synu Janovi. V roce 1723 prodává dům 
Žoie Růžová na základě kšatu svého 
manžela Jana Matějovi Malkovskému, 

který si vzal za ženu jejich nejmladší 
dceru Annu. Dům je situován mezi 
domy Anny Kratochvílové a domečkem 
Pangrácovským strany druhé. Přičemž 
byli požádáni „páni komisaři, oba osoby 
radní, jmenovitě slovutný Ignác Budetius 
a Matěj Rábský, aby takový dům pro-
hlídli a prošacovali, že pak ale velká 
pustotina v takovém se vynachází, tak 
dle uvážení za 120 zlatých v trhu vostal“. 
Ale již v roce 1727 prodává dům Matěj 
Malkovský obratem Vojtěchu Boubínovi 
za 135 zlatých. Dům leží mezi domy Anny 
Kratochvílové a domem Leitnerovského. 
V roce 1743 přechází dům na syna 
Vojtěcha za 150 zlatých. Sestra Anna pro-
vdaná Hrdličková dostala 50 zlatých věna, 

50 zlatých dostane otec a zbylých 50 zla-
tých půjde na umoření dluhů a zaplacení 
pohřbu. V roce 1771 získává dům várečný 
a nezávadný od Vojtěcha Boubína Vojtěch 
Protiva, tkadlec za 100 zlatých. Dům je 
situován mezi domy Anny Volenické 
a Veroniky Velenovské. Součástí prodeje 
je polovic pole „U bílé vody“, takzvané 
Jelínkovské, půl dědiny „Na vorným 
vrchu“ a pole Mündlovské. Vojtěch Protiva 
má za úkol svého otčíma Vojtěcha Boubína 
živit až do jeho smrti, dle možnosti šatit 
a funus vypravit. V roce 1801 přechází 
dům na syna Josefa Protivu. 

 
MgA. Jindřich Šlechta

Nejen v Praze pochodovaly ozbrojené Lidové milice.

Nastupovala nová totalita.
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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 
	

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.: 376 512 783.
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 i 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

Prodej slepiček

Drůbež Červený Hrádek opět prodává slepičky 
z našeho chovu, typu Tetra hnědá, Dominant 
ve všech barvách a slepičky Green Shell-typu 
Arakauna. Stáří 15–20 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.
Prodej: Horažďovice – u vlak. nádraží 28. března 
a 16. května 2018 – 14.55 hod. 4. dubna, 20. května 
a 17. června 2018 – 15.50 hod. 
Při prodeji slepiček-výkup králičích kožek 
– cena dle poptávky. 
Pá 9.00–16.00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840

Firma INTERIORS manufacture&design a. s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

* Truhlář – nábytkář montáží 
– Místo pracoviště: Kasejovice
– Vyučení nebo praxe v oboru 
*Montážní dělník v zahraničí, 
Koordinátor 
– vyučení v oboru truhlářství
– jazykové znalosti – NJ – AJ 
– výborné platové podmínky
– Práce v Německu / Anglii

Pracoviště: INTERIORS manufacture&design a.s., 335 44 Kasejovice 337
Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
Životopisy zasílejte na email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

* Obsluha CNC 
– dvousměnný provoz 
– orientace v dřevovýrobě 
– truhlář/nábytkář
– výborné platové ohodnocení 
*Konstruktér / přípravář
– příprava projektů
– Práce s výkresovou 
dokumentací, práce na PC.
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Jsme lepší.
Přesvědčte se sami!

Přijďte se informovat osobně každou středu od 9,00, a nebo
zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.

Aktuální informace o irmě a o volných pozicích najdete na
www.pfeifergroup.com/cs - karriere.pfeifergroup.com/cs

 Obsluha výrobní linky
 od 22.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Elektrikář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů)

 Údržbář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů) 

 Řidič vysokozdvižného vozíku
 od 26.500,-/měsíc (bez přesčasů)

 Směnový mistr 

 od 34.700,-/měsíc (bez přesčasů)

 Technik BOZP a PO

Pracovní pozice v Chanovicích:

+ Firemní bonusy

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

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

karriere
.p

fe
if
e
r
g
ro

up
.com

         
   Vše kolem

zaměstnání u irmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA
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DRÁČKŮV JARNÍ BAZÁREK

ST 21. 3. PŘÍJEM ZBOŽÍ 8:30 - 17:00 HOD 

ČT  22. 3. PRODEJ ZBOŽÍ 8:30 - 17:00 HOD  

PÁ  23. 3. PRODEJ ZBOŽÍ 8:30 - 15:00 HOD 

PÁ 23. 3. VÝDEJ NEPRODANÉHO  19:00 - 20:00 HOD 

WWW.FACEBOOK.COM/DRACKOVHORAZDOVICE
              WEB:DRACKOV.WEBNODE.CZ

TEL: 605960370, E-MAIL: DRACKOVHD@SEZNAM.CZ

   PRODEJ     KUŘIC
                2018
FIRMA

          NOVÁK
                     RADOMYŠL

HORAŽĎOVICE – 14.15 hod.
 PARKOVIŠTĚ  U  ZÁMKU
DNE: 22.3 || 20.4 || 18.5 || 15.6 || 19.7 ||
16.8 || 13.9 || 12.10 || 9.11                 

červené,černé kropenaté,modré,
žíhané,bílé  - stáří 20 týdnů
                      cena 165 Kč/ks
tel.- 602 115 750
www.drubez-novak.cz

OZNÁMENÍ

Vážení pacienti, dovoluji si oznámit, že jsem se rozhodla 
převzít lékařskou praxi všeobecného praktického lékaře po 
zesnulém MUDr. Jiřím Ladmanovi. Po dobu mé výpovědní 

lhůty ve společnosti Mediclinic a. s. v březnu a dubnu 2018 
budu v obvyklých ordinačních hodinách pracovat na poliklinice 

v Horažďovicích v Blatenské ulici 311. Současně budu od 
března 2018 ve zkrácených ordinačních hodinách, které 

upřesním, pracovat již v prostorech původní ordinace pana 
doktora Ladmana v Prácheňské ulici 130.

Od 1. 5. 2018 budu působit výlučně v ordinaci v Prácheňské 130.

MUDr. Leona Brzáková

WWW. KOMINICTVÍ
ROUBAL

727 939 808

• Kominické práce – čištění komínů atd.
• Kontroly komínů a spalinových cest 
s vytavením protokolu
• Mechanické odstranění dehtů z komínů 
 – frézováním
• Prodej komínů 
 – s nerezovou vložkou
 – s šamotovou vložkou
 – fasádních nerezových komínů
 – komínových nástavců
• Zajištění revizí a posudků pro kolaudační 
řízení.
• Prodej nerezových vložek a vložkování komínů 
pro pevná paliva a komínů pro plynové kotle
• Pronájem pracovní plošiny s dosahem do 
14 m, celková váha 1480 kg 
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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

NAŠE MĚSTO OČIMA 
SENIORŮ 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A OBLASTNÍ CHARITA  
VÁS ZVOU NA BESEDU  

SE STAROSTOU MĚSTA HORAŽĎOVICE  

Ing. MICHAELEM FORMANEM 
 

7. března 2018 

od 14.00 hod. 

oblastní charita (4. patro) 

 

Pořádáno v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A OBLASTNÍ CHARITA VÁS ZVOU  

NA BESEDU S ŠUMAVSKOU LEGENDOU 

 

                         21. března 2018 

                     od 14.00 hod.  

                            v oblastní charitě  

                            (jídelna v přízemí) 
  

Pořádáno v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 
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Zapomenutá kapitola 
z dějin čs. legií

Epidemiologický, bakteriologický a výzkumný ústav
československého vojska v Rusku

přednáší Mgr. David Pazdera
16. března 2018 v 18:00

v divadelním sále městského muzea

M

NESOUTĚŽNÍ PŘEDSTAVENÍ

Pondělí 12. 3.
19.30 Aldo de Benedetti: Milostné dostaveníčko
 Scéna mladých DS Čelakovský Strakonice

Úterý 13. 3.
19.30 Jean Dell; Gérald Sibleyras: Ať žijou Hoštice
  Volyňské divadelní studio (VODVAS)

Středa 14. 3.
19.30 Jiří Hubač: Generálka císaře Napoleona
 DS Vltavan

SOUTĚŽNÍ PŘEDSTAVENÍ

Čtvrtek 15. 3.
19.30 Jan Drda: Hrátky s čertem
 Divadelní spolek Schody Sušice

Pátek 16.3.
17.00 Jan Sojka: Rodinné album
 AMCETH Plzeň, člen divadla Dialog
20.00 Antonín Procházka: S tvojí dcerou ne
 Divadlo bez zákulisí Sokolov

Sobota 17. 3.
10.00 Vladimír Körner: Psí kůže
 Divadelní studio D3 Karlovy Vary
13.30 Vojtěch Štěpánek: Nevim
 Divadelní spolek Žumbera Plzeň
16.30 Josef Beran: Král a lazebnice
 Divadelní spolek Trosky Kraslice
20.00 Zdeněk Jirotka: Saturnin
 Divadlo JakoHost Plzeň

Neděle 18. 3.
10.00 René de Obaldia: Vítr ve větvích sasafrasu
 Divadlo Za oponou Klatovy
13.30 Jakub Kolár: Krysař 
 Divadelní spolek Jezírko Plzeň

VSTUPNÉ na jednotlivá představení 50 Kč.
Vstupenky zakoupíte před představením v KD.

ZÁPADOČESKÁ
OBLASTNÍ 
PŘEHLÍDKA 
ČINOHERNÍHO 
A HUDEBNÍHO 
DIVADLA 

12.–18. 3. 2018
KULTURNÍ DŮM
HORAŽĎOVICE

M
Zveme Vás na přednáškový cyklus

Konec války a život v nové
republice

7. 3. 2018 Mgr. H. Smetanová, Bc. S. Vašín, 
Sestra M. Jana de notre dame 

  Víra a vyznání v našem kraji za 1. republiky

21. 3. 2018 Václav trčka 
Proměny horažďovic od r. 1918-1938 

 10.00 v divadelním sále muzea

Veliko/
noční 
jar/
mark
31. 3. 2018 • 9.00

Mírové náměstí • Horažďovice

• farmářský a řemeslný jarmark

• malá škola pletení pomlázek „upleť si sám“

•  tvořivé dílny – sál knihovny

• Otavanka – pošumavská dechová hudba z Horažďovic

• od 10.00 jízdy pro děti na poníkovi 

• občerstvení



CAFÉ DIALOG

středa 28. 3.  kavárna hotelu Prácheň, 

18.00
CAFÉ DIALOG 
beseda se starostou a radními 

Kulturní program březen

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

OSTATNÍ AKCE

10. 3. MC Houba, 20.00
PÁRTY JAKO PLES

12.–18. 3.  kulturní dům 
35. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA 
ČINOHERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA

sobota 17. 3. MC Houba, od 11.00
BURGER DAY – PŘIPRAVUJE PROF. KUCHAŘ

sobota 17. 3.  9.00–13.00
POSVÁTNÉ ŽENSTVÍ 
www.kouzlousmevu.cz

19. 3.  9.00–17.00
VELIKONOČNÍ MINITRHY
www.kouzlousmevu.cz

úterý 20. 3.  18.00
MEDITACE K JARNÍ ROVNODENNOSTI
www.kouzlousmevu.cz

pátek 23. 3. MC Houba, 19.00
DEGUSTACE VÍN - SOMMELIER Z JIŽNÍ 
MORAVY

úterý 27. 3.  17.30
KONSTELACE
www.kouzlousmevu.cz

sobota 31. 3.  náměstí 9.00–12.00 
VELIKONOČNÍ JARMARK S KULTURNÍM 
PROGRAMEM

KAVÁRNA ŠIBULE

sobota 3. 3. 15.00 
IRISDIAGNOSTIKA 
3. beseda s paní Janou Bělohlavovou, tentokrát na 
téma stravování. 

neděle 4. 3. 15.00 
DOSTAVENÍČKO, ANEB KAVÁRNIČKA DŘÍVE 
NAROZENÝCH 
S harmonikou pana F. Jančara a S. Rojíka.

pátek 23. 3. 17.00 
VELIKONOCE 
Velikonoční zvyky, tradice, krajová jídla...to vše 
s paní Libuší Žákovou. 

sobota 24. 3. 17.00 
DIVADLO – ŽIVOTNÍ PŘÍBĚH 
Beseda s panem Nechutným, členem Divadla Josefa 
Kajetána Tyla v Plzni. 

sobota 31. 3.  17.00 
VELIKONOČNÍ ROZJÍMÁNÍ 
Příjemný podvečer s Miroslavou a Josefem 
Jarolímovými.

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

Změna programu vyhrazena

MĚSTSKÉ MUZEUM

pátek 2. 3. divadelní sál, 17.00
SKŘÍTKOVÉ A BUDLIBANI
Loutkové divadlo – divadelní spolek TYJÁTR

středa 7. 3. divadelní sál, 10.00
VÍRA A VYZNÁNÍ V NAŠEM KRAJI V OBDOBÍ 
1. REPUBLIKY
Přednáškový cyklus „Konec války a život v nové re-
publice“. Přednáší Hana Smetanová, Samuel Vašin 
a Jana M. de Notre Dame.

pátek 9. 3. divadelní sál, 17.00
MÍČEK FLÍČEK
Loutkové divadlo – divadelní spolek TYJÁTR

pátek 16. 3. divadelní sál, 18.00 
ZAPOMENUTÁ KAPITOLA Z DĚJIN ČS. LEGIÍ
Epidemiologický, bakteriologický a výzkumný 
ústav československého vojska v Rusku. Přednáší 
Mgr. David Pazdera.

středa 21. 3. divadelní sál, 10.00
PROMĚNY HORAŽĎOVIC OD R. 1918–1938
Přednáškový cyklus „Konec války a život v nové re-
publice“. Přednáší Václav Trčka.

neděle 25. 3. u kašny na zámeckém 

nádvoří, 14.00 
PROCHÁZKA PO MĚSTĚ S R. VAŇKEM

pátek 30. 3. divadelní sál, 17.00
ŽABKA CAREVNA
Loutkové divadlo – divadelní spolek TYJÁTR

středa 4. 4. celý den
UMĚLECKÉ ŘEMESLO / UŽITÉ UMĚNÍ 
– ZÁPADOČESKÉ MUZEUM V PLZNI 
A LOOSOVY INTERIÉRY 
exkurze v rámci cyklu „Konec války a život v nové 
republice“

MĚSTSKÁ GALERIE

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

ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

DDM HORAŽĎOVICE 

po–pá 12.–16. 3.  EC PROUD
TAJEMSTVÍ OSTROVA
Příměstský tábor pro 1.–5. tř. ZŠ o jarních prázdni-
nách. Info a přihlášky na www.ddm-hd.cz.

sobota 24. 3.  Přír. stanice 14.00–16.30
VYNÁŠENÍ MORANY 
Řemeslná dílna, lukostřelba, komentovaná prohlíd-
ka chovů v 15.00. Průvod s Moranou vyráží v 16.00. 
Vstupné 25 Kč. 

KNIHOVNA

po–pá 5.–9. 3.  MŠ 
DĚDEČEK VYPRAVUJE 
ANEB POHÁDKY DO POSTÝLKY 
Dědečkové čtou před spaním v MŠ – o zvířátkách

středa 7. 3.  obl. charita (4. p.) 14.00 
NAŠE MĚSTO OČIMA SENIORŮ
beseda se starostou města Ing. Michaelem Formanem

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

pondělí 19. 3.  sál knihovny 14.30
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti 
v rámci Národního týdne trénování paměti

úterý 20. 3.  sál knihovny 9.00, 10.00
DĚJINY ČESKÉHO NÁRODA
Tvůrčí dílna s Lucií Seifertovou, při které si děti samy 
vytvoří společné leporelo (pro 5. tř. ZŠ)

středa 21. 3. obl. charita (jídelna) 14.00
ZMIZELÁ ŠUMAVA
beseda s šumavskou legendou Emilem Kintzlem

pátek 23. 3.  odd. pro děti 19.00
NOC S ANDERSENEM 
Večerní dobrodružství v knihovně (přihlášené děti)

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

KULTURNÍ DŮM

pátek 9. 3.  20.00 
RYBÁŘSKÝ PLES 
– předprodej Infocentrum náměstí HD

po–ne 12.–18. 3. 
35. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA 
ČINOHERNÍHO A HUDEBNÍHO DIVADLA 

pátek 23. 3.  21.00
MARPO + TROUBLEGANG
předprodej: www.marpo.com

sobota 24. 3.  10.30
MICHAL JE KVÍTKO
zábavné dopoledne s Michalem Nesvadbou. Kopretina 
zpívá, kaktus do všeho mluví, konev má rýmu ...

neděle 25. 3.  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – ÚHLAVANKA

pátek 30. 3.  18.00
MOC A SÍLA HYPNÓZY 
beseda s Jakubem Kroulíkem

sobota 31. 3.  20.00 
BRUTUS 
celovečerní bigbít + rock aterparty

středa 4. 4.  19.00 
DIVADLO HÁTA 
Do ložnice vstupujte jednotlivě

neděle 8. 4. 16.00
VIKTOR SODOMA
Koncert populárního zpěváka 70. let

Změna programu vyhrazena

Předprodej vstupenek IC na náměstí. Výlep plakátů, 
tel. 608 212 210, e-mail: kdhd@centrum.cz


