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Měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému povznesení města Horažďovice

Velikonoční výzdoba na náměstí, foto: J. Chalupná

Vážení spoluobčané,
v měsíci březnu jaro sice zpočátku
nesměle, ale postupně se stále větší
intenzitou vstoupilo do našich zahrad
a domácností. Další březnovou změnou
byl začátek letního času, který nám
tzv. ukradl hodinu spánku, ale prodloužil den. Hodně lidí tuto časovou změnu
špatně snáší a trvá jim docela dlouho
se s posunem času o hodinu dopředu
vyrovnat a přizpůsobit tomu svůj životní
rytmus. Snad nám pomůže prodloužený
velikonoční víkend si na tuto časovou
změnu lépe zvyknout.
S jarními dny souvisí většinou jarní
úklid, a nejen ten domácí. I letos bude
probíhat na území našeho města dobrovolná akce Ukliďme si Česko. Koná se
v sobotu 7. 4. a více informací se dozvíte
uvnitř čísla v rubrice Téma. Během jarních měsíců budou u zahrádkářských
kolonií (v lokalitě Tržiště, u Tvaru, Babín)
umístěny kontejnery na bioodpad. Po
skončení zimního období již nyní probíhá po celém městě důkladné zametání
komunikací a chodníků a rovněž jarní
údržba městské zeleně.
V březnu jsme se opět po půl roce setkali
s občany v Domově s pečovatelskou

službou. Nejvíce diskutovanou otázkou byla situace s Domovem pro seniory
a problémy s vytápěním stávající budovy.
V části obce Komušín proběhla na základě
pozvání Spolku přátel Komušína schůzka
s občany a tam se pro změnu probírala
kanalizace, stav komunikací a neutěšený stav obecní budovy. Každá generace,
každý spolek nebo zájmová skupina má
své požadavky, potřeby a přání. Pokud se
alespoň část podaří sladit s finančními
možnostmi města a zároveň zrealizovat,
pak mají tato setkání určitě smysl.
V plné polní jsou již pozemní práce ve
spodní části sídliště Šumavská, a s tím
související dopravní omezení. Děkujeme
za jejich respektování. Další investicí,
která by měla začít do konce dubna, je
úprava přechodu u Hlaváčků na bezbariérové přechodové místo. I tato akce přinese
určité dopravní omezení. V současné době
zde již mohou probíhat přípravné práce.
Změna proběhla také v organizační složce
městská knihovna. Novou vedoucí byla
ve výběrovém řízení vybrána Ing. Jana
Truhlářová, která již v současné době
v knihovně pracuje v oddělení pro dospělé
a má na starosti regionální knihovny.
Dosavadní vedoucí paní Lence Šimonové

děkujeme za dlouholetou práci v knihovně
a za veškeré aktivity v kulturním životě
v našem městě.
Jedna z kulturních akcí, a to přehlídka
amatérských divadel, s úspěchem proběhla
ve druhé polovině března v kulturním
domě (viz fotogalerie na druhé straně).
Následující víkend prošel kulturní dům
další „zatěžkávací“ zkouškou, kdy zde
v pátek proběhl skvělý koncert rappera
Marpo, v sobotu rozdával našim nejmenším radost Michal Nesvadba a v neděli
bylo oblíbené Posezení s písničkou pro
naše seniory. Prostě kulturní vyžití napříč
generacemi.
Je to jen pár týdnů, co se sklidila vánoční
výzdoba, a už je na náměstí umístěna
výzdoba velikonoční. A v sobotu 31. 3. se
náměstí zaplní velikonočním jarmarkem,
na který vás tímto srdečně zveme.
Přejeme vám hezký prodloužený velikonoční víkend, hodně jarní energie a elánu
a našim nejmladším úspěšný zápis do
základních škol.
Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Divadelní přehlídka
Letošní divadelní přehlídka v Horažďovicích byla ve všech směrech úspěšná, představilo se 9 souborů, dramaturgicky byla
všechna představení zajímavá. Letošní ročník měl opravdu výbornou úroveň, o čemž svědčí množství čestných uznání a cen. Na
národní přehlídku do Volyně odborná porota v čele s Františkem
Zborníkem nominovala Psí kůži v podání Divadelního studia D 3
Karlovy Vary a doporučila Divadlo JakoHost Plzeň s inscenací
Saturnin, které si odvezlo i Cenu diváka.
Hlavní organizátor: Město Horažďovice a Svaz českých divadelních ochotníků
Finančně přispěli: Plzeňský kraj, Ministerstvo kultury ČR
Velký dík za podporu patří firmám Lyckeby Amylex, a. s., Lyckeby
Culinar, a. s., Čevak, a. s., Dragon Press, s. r. o., Elika, s. r. o., V. Burda,
Bohemia sport trade, spol. s r. o., Jana Vránová, Eduard Vrána, Hasit
Šumavské vápenice a omítkárny, s. r. o., Pfeifer Holz, s. r. o.
Dále bychom rádi poděkovali TYJÁTRU Horažďovice za součinnost a pomoc v průběhu přehlídky.

Předání hlavní ceny

Jitka Chalupná a Hana Šiková

Psí kůže

Saturnin

Dědeček vypravuje aneb Pohádky do postýlky
Celostátní akci Březen – měsíc čtenářů
odstartovalo tradiční čtení dětem v mateřských školách. Děti už se těšily na své
pohádkové babičky, ale letos na ně čekalo
překvapení. Do obou MŠ chodili číst celý
týden dědečkové a vybrat si mohli libovolnou knížku o zvířátkách. Děti byly poprvé
možná trochu překvapené, když v pondělí
přišli s knížkou dědečkové místo jejich oblíbených babiček, ale určitě si společné čtení
před spaním také užily.
Děkujeme všem dobrovolníkům a také
učitelkám z mateřských škol za ochotu
a spolupráci.
Akce proběhla v rámci projektu „Děti a čtení
2018“ za finanční podpory MK ČR.
Eva Marešová. Foto Jana Truhlářová
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Téma
Ukliďme si svět. Ukliďme si Česko. Ukliďme si Horažďovice.
Jako každý rok i letos se blíží den
celosvětové dobrovolnické aktivity
„Ukliďme si svět“.
V sobotu 7. 4. 2018 se k této aktivitě připojí i naše město. V rámci tohoto dne
bychom rádi uklidili lokality, které jsou
mimo centrum města, ale veřejnost je
využívá. Jedná se většinou o úklid hůře
dostupných míst jako jsou křoviny,
kopce, příkopy, břehy rybníků, řek nebo
vodotečí. Během roku se zde nahromadí
a nalétá spoustu odpadků.
Stejně jako v minulých letech i letos se
zapojí spolky (SDH a spolky v obcích,
malí hasiči, skauti, otaváci, fotbalisti),
které uklízí přímo určené lokality, jež jsou jim po dohodě přiděleny,
např. areál na Lipkách, Obora, Panská
zahrada, Ostrov.
Pro ostatní dobrovolníky máme letošní
rok vytypované lokality, které je potřeba
důsledněji vyčistit. Proto vás prosíme
o podporu a pomoc. Uvítáme každou

ruku, která přispěje k vyčištění našeho
okolí od odpadků.
Níže jsou uvedeny vybrané lokality,
zhruba je zde popsán rozsah uklízeného
prostoru, trasa a také je určeno místo
srazu dobrovolníků:
• Okolí nového hřbitova – Loreta – Boží
muka na Plzeňské ulici – sraz na parkovišti u hřbitova
• Tržiště a přilehlé prostory
– ul. Za Tržištěm – ul. Třebomyslická až
k Oboře – sraz na Tržišti
• Lokalita u ČOV a okolo sběrného
dvora – Jarov k jezu – sraz u sběrného
dvora
• Lokalita Jatek – po stezce k rybníkům
– podél řeky – pomník Rudolfa II. –
kaple u Sv. Anny – zpět k Jatkám – sraz
u Jatek
• Komenského – podél komunikace
Komenského na Nový Dvůr – posezení
u můstku na cyklostezce – po cyklostezce k mlýnu Brabec – sraz u vjezdu na

Ostrov u mlýna
Dobrovolníci, kteří chcete pomoci
s úklidem těchto lokalit, nahlaste
se prosím u paní Marcely Benešové
(mbenesova@muhorazdovice.cz, tel.
608 448 698), aby mohla lépe zkoordinovat rozsah úklidu. Sraz je na všech
lokalitách v 9 hodin.
Uvítáme každou aktivitu a prosíme
i členy družstevních bytů a společenství vlastníků jednotek, aby v rámci této
akce pomohli s úklidem v okolí svých
bytových domů.
Děkujeme vám za podporu, protože
všichni chceme žít v krásném a čistém
prostředí, a mějme na paměti, že i příroda naši pomoc uvítá. V případě
deštivého počasí bude akce přesunuta na
další sobotu 14. 4. 2018.
Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Z radnice
Rada města Horažďovice
26. 2. 2018

Rada města Horažďovice
12. 3. 2018

– rozhodla o přijetí nabídky uchazeče
Stavební společnost H a T, spol. s r. o.,
Strakonice na realizaci stavebních prací
„Rekonstrukce WC ZŠ Komenského,
Horažďovice – II. etapa“ za nabídkovou
cenu 1 907 895 Kč vč. DPH
– schvaluje uzavření smlouvy o dílo se
společností ENERGIE – REALITY s. r. o.,
České Budějovice na montáž (výměnu) 536
ks rozdělovačů topných nákladů (RTN)
v domech ve vlastnictví města Horažďovice
podle přílohy za celkovou cenu 271 216 Kč
včetně DPH
– v záležitosti 35. ročníku Západočeské
oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla ve dnech 12.–18. 3. 2018:
a) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění
reklamy mezi městem Horažďovice a společností Pfeifer Holz s.r.o. (objednatel) ve
výši 5 000 Kč + DPH
b) schvaluje uzavření smlouvy o zajištění reklamy mezi městem Horažďovice
a společností HASIT Šumavské vápenice
a omítkárny, s. r. o. (objednatel) ve výši
5 000 Kč + DPH
– schvaluje uzavření smlouvy se společností Stavební společnost H a T, spol. s r. o.,
Strakonice na realizaci stavebních prací
veřejné zakázky malého rozsahu „Oprava
bytového domu čp. 67, Horažďovice“ za
nabídkovou cenu 1 124 172 Kč vč. DPH
– schvaluje uzavření smlouvy
s MgA. Jindřichem Šlechtou, Horažďovice
na realizaci stavebních prací „Restaurování
kaple sv. Vojtěcha v Horažďovicích“ za
nabídkovou cenu 128 285 Kč vč. DPH
– schvaluje uzavření smlouvy s Ing. Jiřím
Stýblem, Sušice na realizaci stavebních
prací „Zámek Horažďovice – oprava
a restaurování severního okna kaple“ za
nabídkovou cenu 123 500 Kč

– rozhodla o přijetí nabídky Ing. Daniely
Škubalové, Plzeň na zhotovení studie
stavby „Rekonstrukce křižovatky
Strakonická – Příkopy a přilehlých prostor“ včetně výkonu inženýrské činnosti
ve výši 60 000 Kč + DPH
– schvaluje uzavření smlouvy se společností WINDOW Holding a. s., Lázně
Toušeň, na realizaci stavebních prací
„Oprava omítek a výměna otvorových
výplní čp. 4, Horažďovice“ za nabídkovou
cenu 936 752 Kč vč. DPH
– schvaluje dotaci Danielovi Motlíkovi,
Sušice na provoz pojízdné prodejny v měsících leden – březen 2018 ve výši 10 000 Kč
– schvaluje uzavření smlouvy
s Ing. Martinem Liškou, Horažďovice
na zpracování projektové dokumentace
„Oprava čp. 19 Horažďovice“ za nabídkovou cenu 171 080 Kč

– schvaluje konání akce Setkání skautů
na Otavě ve dnech 6.–8. 4.2018 v centru
a přilehlých ulicích, Panské zahradě
a parku Ostrov
– schvaluje částečnou uzavírku části
místní komunikace v Jiráskově ulici (úsek
u křižovatky s ulicí Komenského) na
pozemku p. č. 2792 v k. ú. Horažďovice
pro účely stavby „Úprava přechodů pro
chodce s omezenou schopností pohybu
a orientace – Mobilita pro všechny
– změna přechodu č. 04 a 14“ ve dnech od
20. 4. 2018 do 30. 5. 2018
– schvaluje realizaci projektu památníku
pilota RAF – Vladimír Stanislav „Roger“
Pára
Výběr bodů z jednání rady města.
Kompletní usnesení z jednání rady města
je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Místní poplatek ze psů a z odpadu 2018
Upozorňujeme občany, že 31. 3. 2018 končí
splatnost místního poplatku ze psů za rok
2018 a místního poplatku z odpadu za
1. pololetí roku 2018. Dle Obecně závazné
vyhlášky č. 2/2015 činí poplatek z odpadu
na letošní rok 600 Kč/osobu/rok.
Poplatky je možno zaplatit hotově
v pokladně MěÚ v přízemí budovy radnice v úředních dnech pondělí, středa
7.30–11 a 12–16 hod. a pátek 7.30–11 hod.
nebo poštovní poukázkou, které byly
rozesílány v průběhu měsíce března.

Žádáme rovněž občany, aby veškeré
změny, které nastanou během roku,
nahlašovali včas městskému úřadu, aby
nedocházelo ke zbytečným nedorozuměním. Jedná se např. o změny bydliště,
změny týkající se poplatku ze psů atd.
Tato činnost je pro správu místních
poplatků velice důležitá a přispěje k dobré
spolupráci mezi městem a občany.
Havránková Dana, finanční odbor

20. zasedání Zastupitelstva města Horažďovice
se koná 23. 4. 2018 od 18.00 hodin
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Horažďovice

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
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 DUBNU

16. 4. - 20. 4. 2018

prvních 30 min dennì ZDARMA

Město Horažďovice oznamuje,
že na úřední desce a stránkách města je zveřejněn záměr

odprodeje st. p. č. 317/2
zastavěná plocha a nádvoří o výměře 155 m2 včetně nemovitosti čp. 1080
a p. č. 2205/1 zahrada o výměře 1 183 m2 v k. ú. Horažďovice výběrovým
řízením za minimální cenu ve výši 1 200 000 Kč.
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Městská knihovna Horažďovice
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12. dubna 2018 „Kdo, kdy, proč“
Jménem městského muzea, ZŠ Komenského
a Terezínské iniciativy bych vás ráda pozvala na
letošní Jom ha-Šoa, den, kdy zavzpomínáme
na zmizelé sousedy. Veřejné čtení jmen obětí
holokaustu má v mnohých městech svou
tradici. V Horažďovicích se tato akce letos
uskuteční poprvé. Pietní akt začíná ve 14.00
na starém židovském hřbitově v ulici Příkopy.
Vzpomínání bude věnován celý den. Dopoledne
nás navštíví „dívka s ovečkami“ paní Doris
Grozdanovičová, která bude vyprávět svůj
životní příběh (program pro ZŠ). V odpoledních
hodinách můžete navštívit kavárnu Šibule,
kde se uskuteční beseda věnovaná tématu
letošního ročníku Jom ha-Šoa „Kdo, kdy,
proč“. Večer v kavárně Černý kafe zazní tóny
tradiční židovské muziky v podání klezmerové
kapely Mi-Martef. Bližší informace naleznete
na webových nebo facebookových stránkách
muzea. Všichni jste srdečně zváni.

ertem
Krajina jako ementál aneb cyklotoulky s rAlešem
Červeným
átky s č
hornickou krajinou jihozápadních ČechH

Při letošní první jarní vyjížďce se seznámíme s pozůstatky těžby fluoritu v Mutěnicích
u Strakonic.
Sraz bude v 9.00 14. dubna 2018 u nádraží v Horažďovicích.
Projedeme Horažďovicemi Předměstím po silnici směrem na Hlupín. U Březového potoka
odbočíme na polní cestu do Střelskohoštické Lhoty, pak po silnici ve směru na Sedlo, ale před
ním odbočíme vpravo na cestu do Mnichova. Pak posvištíme do Krt, odtud kolem Hradeckého
rybníka po cestě do Dražejova. Dále přes Virt do Strakonic. Tady na Podskalí přejedeme po
lávce Otavu a dojedeme do Mutěnic. Zde se seznámíme s místní historií těžby fluoritu. Vracet
se budeme přes Sousedovice, Drachkov, Pracejovice do Katovic, kde sjedeme na cestu k bývalé
„grafitce“. Povíme si o těžbě grafitu a prohlédneme si těžební areál z druhé strany řeky, než při
výletě v roce 2015. Pak pojedeme po cestě kolem Pohodnice do Dolního Poříčí odkud budeme
pokračovat po Otavské cyklostezce přes Hoštice, Kozlov a Svatou Annu zpět do Horažďovic.
Obědvat budeme podle situace buď ve Strakonicích, nebo později v Katovicích.
Trasa by se měla vejít do 50 km. Povrch bude jak asfaltový, tak nezpevněné cesty. Vhodné je
proto horské nebo trekové kolo. Návrat v odpoledních hodinách. Za stav kola, bezpečnostní
prvky a chování v silničním provozu si každý „účastník zájezdu“ zodpovídá sám.
Bližší info u Aleše Červeného: 732 236 983, cerveny@muzeumhd.cz

Aleš Červený
Za kolektiv muzea Mgr. Barbora Freund

čtvrtek
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Městská knihovna Horažďovice
Johana s nosem nahoru

Naše město očima seniorů

Na besedu se spisovatelkou Petrou Braunovou přišly do knihovny děti z 2. tříd ZŠ
Komenského ul.
Dozvěděly se, jak vůbec taková kniha vznikne, co všechno je k tomu třeba a také kdo rozhoduje o tom, jak bude nová knížka vypadat – jaké v ní budou ilustrace, velikost a typ písma
a spoustu dalších zajímavostí.
Děti se také seznámily s knihou „Johana s nosem nahoru“ a mohly se zeptat na všechno, co
je zajímá kolem knížek a Petry Braunové.
Akce proběhla v rámci projektu „Děti a čtení 2018“ za finanční podpory MK ČR.

Horažďovické seniory zajímá, co se děje
v našem městě. Svědčí o tom jejich hojná
účast na setkání se zástupci města starostou
Ing. Michaelem Formanem a místostarostkou Ing. Hanou Kalnou v oblastní charitě.
Eva Marešová. Foto Petra Tomešová

Eva Marešová. Foto Petra Tomešová

Sport
Rozpis k soutěžím jaro 2018 - FK Horažďovice
Datum
31. 03. So
1. 04. Ne
7. 04. So
8. 04. Ne
14. 04. So
15. 04. Ne
21. 04. So
22. 04. Ne
23. 04. Po
28. 04. So
29. 04. Ne
5. 05. So
6. 05. Ne
7. 05. Po
12. 05. So
13. 05. Ne
19. 05. So
20. 05. Ne
26. 05. So
27. 05. Ne
2. 06. So
3. 06. Ne
9. 06. So
10. 06. Ne
16. 06. So
17. 06. Ne

kde

I. A třída mužů
soupeř

KS dorostu, skup. �B“
soupeř
zač.

kde
V
D

13. Holýšov
14. Staňkov

13:30
10:00

V
D

19. Tachov
20. Horšovský Týn

10:00/11:45
14:00/15:45

V
D

15. Dobřany
16. Blovice

14:00
10:00

V

21. Nepomuk

10:00/11:45

D

22. Košutka

10:00/11:45

10:30

V

23. Sušice UMT

10:00/11:45

D

24. Rapid Plzeň

10:00/11:45

D

10. Vejprnice

10:00/11:45

V

26. Přeštice

10:00/11:45

D
V

12. Bolevec
28. Klatovy
hřiště Janovice

10:00/11:45
10:00/11:45

D

29. Luby

10:00/11:45

V

30. Rokycany

10:00/11:45

D

19. Kralovice

16:00

V

20. Nepomuk

16:30

D

21. Košutka

16:30

V

22. Tlumačov

16:00

D

23. Křimice

17:00

V

V

24. Zruč

17:00

D

17. Meclov
hřiště Třebnice
18. Chlumčany

D

19. Mrákov

10:00

V

20. Hradešice

10:00

D

21. Kasejovice

10:00

V

22. Švihov

10:00

V

25. Svéradice

16:00

D

26. Bolevec

17:00

V

27. Mochtín

17:00

D
V

28. Žichovice
29. Černice

17:00
17:00

D

30. Rokycany B

17:00

8.5. 2018 - Turnaj mladších přípravek o Pohár starosty města
2.6. 2018 od 14:00 hod - Dětský den

10:00

kde

KP žáků - starší / mladší
soupeř
zač. st./ml.

zač.

OP mladší žáci, skup. �B“
kde
soupeř
zač.

V

11. Volyně

11:45

D
V

12. Sušice B
13. Doubravice

17:00
13:00

D

14. Hrádek

17:00

turnaj MP: 28.4. 2018 od 14:00 hod; 27.5. 2018 od 14:00 hod
turnaj SP: 22.4. 2018 od 14:00 hod; 20.5. 2018 od 14:00 hod
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Školy
Křesťanská mateřská škola DUHA
Jaro, jaro, zima už je pryč!
Vypadá to, že zima nás zatím ještě nechce
opustit, my však už máme jaro ve svých
srdcích – a vyhlížíme každou sněženku,
každý sluneční paprsek!
Čekání na jaro nám letos zpříjemnili
dědečkové, kteří celý týden chodili dětem
číst příběhy o zvířátkách a měli s nimi
velký úspěch. Děkujeme tímto všem
dědečkům i Městské knihovně, která
akci s názvem „Dědeček vypravuje aneb
pohádky do postýlky“ připravila.
V dubnu se ve škole uskuteční poslední
z šestidílného cyklu přednášek pro
rodiče na téma „Připravenost dětí do ZŠ“.
Konajících se v rámci projektu „Společně
a hravě“ financovaného z prostředků EU.
Přednášky lektorují paní učitelky 1. stupně
ze ZŠ Komenského a klinická logopedka
paní Mgr. Hajžmanová.
Na logopedickou prevenci a péči klademe
v naší mateřince velký důraz. Většina
našich učitelek absolvovala kurz primární

logopedické prevence a jsou tedy kvalifikovanými logopedickými asistentkami.
Každý měsíc nás navštěvuje paní logopedka
Mgr. Hajžmanová a poskytuje konzultace
rodičům dětí s logopedickými obtížemi.

Přejeme všem požehnané Velikonoční
svátky a sluncem zalité jarní dny!
kolektiv KMŠ Duha

KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA DUHA HORAŽĎOVICE
JIŘÍHO Z PODĚBRAD 724

ZÁPIS

S SEBOU DONESTE: - RODNÝ LIST DÍTĚTE
- VÁŠ OBČANSKÝ PRŮKAZ

3. 5. 2018 od 13.00 – 17.00 hod
PAVILÓN TŘÍDY RYBIČKY
Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list lze vytisknout z webových stránek
(www.mskrestanska-horazdovice.cz) a vyplnit, případně předtisky obdržíte v den zápisu
v KMŠ.

TĚŠÍME SE NA VÁS.

Mateřská škola Na Paloučku
ZÁPIS DĚT
D Tí

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DO MŠ NA PALOUČKU
PALOU KU

v Mateřské škole Na Paloučku v Horažďovicích

pro školní rok 2018/2019 se uskuteční

ZVEME VÁS

od 13:00 do 16:30
3.5.2018

Dne 19. 4. 2018
od 14:00 do 17:00 hod.

ve třídě Motýlci
S sebou vezměte

Můžete si prohlédnout prostory naší mateřské školy

občanský průkaz

i nově vybudovanou tělocvičnu.

a rodný list dítěte.

Děti se mohou zúčastnit pohybových aktivit, her a tvoření.
„Chcete-li aby byly vaše děti chytré,
čtěte jim pohádky.

Ve 14:30 vystoupí pěvecký soubor Sluníčko.

Chcete-li aby byly ještě chytřejší,
čtěte jim více pohádek.“
(Albert Einstein)

PŘIJ
IJĎTE,
IJ TE, TĚŠÍ
T ŠÍME
ŠÍME SE NA VÁ
VÁS
Více informací: www.mshorazdovice.cz

Jsme připraveni odpovědět na všechny vaše dotazy ohledně
provozu MŠ a zápisu dětí do MŠ, který se uskuteční 3. 5. 2018.

PŘIJĎTE SE k NÁM PODÍVAT, TĚŠÍME SE NA VÁS!
(Nezapomeňte vzít s sebou dětem přezůvky)
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ZŠ Blatenská
Jak plyne rok ve škole
Škola je jako kniha, její uplynulé roky
mohou zežloutnout, být zapomenuty, ale
nástupem nového školního roku se otevírá nová kniha, aby další stránky byly
popsány třeba ještě krásnějším písmem.
Jakmile člověk vstoupí do školy, sesypou
se na něj různé povinnosti, informace
naplňují hlavu, z pout školních činností
ho osvobodí až poslední zvonění dne.
Škola je i zábava a příjemné chvíle v ní
strávené. To se úkoly schovávají, krčí
se v rohu a jen opatrně vyhlédnou ven.
Připomeňme si, jak běží rok ve škole,
kdy výuka, zkoušení a žákovské knížky
odpočívají.
Když 1. září žák projde branami školy,
znejistí. Brzy se však třídou rozléhá
smích nad zážitky z prázdnin. Uplyne
pár dní a žáci 1. a 6. ročníku absolvují adaptační kurzy. Prvňáci mají kurz
jednodenní, ale žáci 6. tříd se vydají
do Střelských Hoštic, kde ve výcvikovém prostoru prožijí tři dny vzájemného
poznání v různých situacích. Koncem
října přivítá škola hosty ve Dnech otevřených dveří. Děti vystupují v krátkých
programech, zpívají, představují školu
při každodenní činnosti. Několik let
se pozornosti těší Mikulášská laťka.

Jedná se o soutěž ve skoku vysokém,
i když sv. Mikuláš se sportu nevěnoval.
Skokani se snaží o zdolání výškových
rekordů, jiní pečou vánoční cukroví, vytvářejí adventní věnce, zpívají
vánoční písně. Starší žáci převlečeni za
sv. Mikuláše a jeho doprovod navštěvují
mladší spolužáky. Hluční a nespolečenští čerti jsou vyváženi anděly,
kteří průvodu dávají duchovní rozměr.
Před Vánocemi se na chodbě rozsvítí
strom, svatá Rodina oživí chodbu školy.
V zimních měsících žáci 7. ročníků
zdolávají na lyžařském kurzu churáňovské vrchy i pláně. V květnu se již
děti připravují na Majáles, aby v rozličných převlecích prošly městem a na
náměstí králi Majálesu nasadily královskou korunu. V červnu pravidelně rýžují
na březích Otavy zlato pod vedením
Mgr. A. Červeného. Nalezené zlatinky
připomínají, že při troše trpělivosti by
bylo na zlatý prstýnek. Cyklistický kurz
je závěrečnou příjemnou činností pro
žáky 9. tříd. Tady si mnohdy děti uvědomí, že kolo, byť jednoduchý stroj,
má sílu lidi spojovat a vytvářet pevné
vztahy na dlouhou dobu. Tato činnost se
promíchá s výlety, návštěvami divadel,

Medailové žně
Již od nepaměti toužili lidé porovnávat své nabyté dovednosti mezi sebou,
aby se efektivním způsobem ukázalo,
kdo ve svém zaměření patří k těm nejlepším. Tyto tužby daly v 8. století před
naším letopočtem vzniknout olympijským hrám, jež byly o staletí později
obnoveny francouzským pedagogem
Pierrem de Coubertinem. A jelikož se
dá soutěžit nejen na sportovní úrovni,
pracují školy téměř po celém světě s myšlenkami vědomostních olympiád, které
umožňují žákům porovnat své pracně
nabyté znalosti. Ne nadarmo se mozek
přirovnává ke svalům – bez pravidelného tréninku totiž mozek chřadne
stejně jako nezatěžovaná svalová tkáň.
A právě proto se nejaktivnější žáci ZŠ
Blatenská i letošní školní rok zúčastnili mnoha olympiád pořádaných pod
záštitou MŠMT. A nutno podotknout,
že s výrazným úspěchem. Největším
želízkem v ohni se letos stal žák Daniel
Vondryska ze třídy 9. B, jehož všeobecný
rozhled je až dechberoucí. Danovi se
na začátku roku 2018 povedlo probojovat do mezikrajského klání v soutěži

Hledáme nejlepšího mladého chemika
ČR. O pár týdnů později vybojoval jako
nejlepší žák ze základních škol krásné
páté místo na okresním kole Chemické
olympiády (před ním skončili jen žáci
klatovského gymnázia), a především pak
obsadil druhé místo na okresním kole
Zeměpisné olympiády, čímž si zajistil
postup do kola krajského. V krajském
kole pak budou ZŠ Blatenská reprezentovat Jan Pokorný a František Smíšek, kteří
se úspěšně prokousali sítem okresního
kola v Geologické olympiádě. Pozadu
nezůstaly ani humanitní vědy, jelikož
Karolína Benediktová získala pomyslnou
bramborovou medaili v okresním kole
Olympiády z českého jazyka. V dubnu
naše žáky ještě čeká oblíbená Biologická
olympiáda. Na závěr je třeba vysmeknout
hlubokou poklonu všem, kteří se nebojí
pracovat nad rámec základních školních
povinností a snaží se rozvíjet svůj potenciál. Jen tak dál.
Mgr. Petr Curko, Mgr. Luděk Mráz

výstav, takže vznikne barevná a osvěžující mozaika zážitků. Mladší žáci
prožijí atletický den, s jarní laťkou přichází soutěž ve skoku vysokém. Žáci
každý den přicházejí do příjemného
prostředí, o které se starají pečlivé uklízečky. Nedílnou součástí života ve škole
je oběd. O výborné obědy se starají vždy
usměvavé kuchařky.
Děti se rády věnují i duchovně náročným činnostem. Těší se na Den Země
s různým programem. Radostná výprava
v loňském roce směřovala do Prahy, kde
v prostoru Senátu České republiky byli
vyhlášeni vítězové celostátní soutěže
CO2 ligy. Ti vítězové byli žáci přírodovědného kroužku ZŠ Blatenská pod
vedením Mgr. P. Curka. Diplom je bude
příznivě provázet na cestě do středních
škol.
V loňském roce škola zakoupila výkonnou keramickou pec. Pec, to je teplo.
J. London řekl, že teplo je optimismus.
Dodejme, že teplo je i domov. Ať se děti
ve škole cítí jako doma.
Mgr. M. Šimon
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Střední škola Horažďovice
Kdo umí, ten umí…
Roman Paulus patří mezi ty, kteří umějí
opravdu hodně. Dvakrát objel svět,
vařil ve čtyřiceti zemích světa, je držitelem hvězdy Micheline, natáčí krásné
filmy o gastronomii a o vaření a má ještě
plno jiných aktivit. V současné době
je to také šéfkuchař pražského hotelu
Alcron. Hotel Alcron je historický pojem
a obrovský luxus. A protože žáci Střední
školy Horažďovice chtějí také umět, dali
jsme si s Romanem dostaveníčko u něho
v Alcronu.
Roman nás učil otevírat a servírovat ústřice – specialitu, která pochází z Francie.
Ti odvážnější z nás mohli ochutnat jejich
syrové maso okamžitě po usmrcení citronem. Opravdu jsou velmi lahodné.
Předvedl nám filetování mořského vlka
(není to žádný námořník, ale zajímavá
ryba), připravil servis staročeských
pokrmů v moderní úpravě. Povídal,
vyprávěl. O tom, jak se dostal k vaření,
jak se naučil jazyky i o točení filmů.
Zdůraznil, jak je dnes gastronomický
obor žádaný a i finančně zajímavý. Velmi
ocenil zájem žáků o tuto práci a i snahu
školy vychovávat dobré gastronomy.
Třešinkou na dortu bylo to, že těm nejlepším studentům nabídl stáž v Alcronu
a připustil i možnost práce po dokončení
studia. Nádhera.
Provedl nás celým hotelem, a to byl další
mimořádný zážitek. Personál jako ze
škatulky, všude jen samá ochota a úsměv.

Takhle vypadá gastronomie!
Roman Paulus je veliký sympaťák,
skromný a milý člověk. Pro žáky Střední
školy Horažďovice, ale i pro budoucí studenty této školy je to krásná podpora
a ta nejlepší motivace pro další studium.
Odjeli jsme plni dojmů, krásných zážitků
a hlavně s vědomím, že někdo z nás

může být jeho kolegou a třeba i nástupcem. Příliš skromně to nezní, ale kdo ví?
Romane, děkujeme za pozvání, rádi přijedeme zase.

a současně být fotografem či platným
pomocníkem našich lektorů.
V druhém březnovém týdnu přijeli na
zbrusu nový pobytový kurz do PROUDU
žáci z 8. tř. ZŠ TGM v Sušici. Název
pobytu „Přežij zimu!“ mnohé naznačoval. Během tří nabitých dní panovala
pohodová atmosféra, při níž se nám
podařilo mj. vytvořit provizorní kompas,
poradit si s morseovkou, rozdělat oheň
na sněhu pomocí křesadel, březové kůry
a troudu nebo “ulovit“ svačinu pomocí
luku a šípů. Na Práchni jsme postavili
bivaky a dokázali jsme, že bychom dopravili do bezpečí zraněného kamaráda.
Jako bonus jsme si vyzkoušeli, jak v případě nouze získat čistou vodu a naučili se
několik užitečných uzlů. Bezva parta dětí
a 2 učitelů způsobila, že při loučení bylo

vidět na tvářích účastníků, že jsme zimu
nejen přežili, ale s chutí si ji užili.
V průběhu jarních prázdnin si příběh
o Tajemství ostrova užili účastníci příměstského tábora. Zažili týden plný
dobrodružství, her a vyrábění na ostrově, kde ztroskotali. Úkolem trosečníků
bylo přežít a postarat se o sebe. Zvládli
si postavit přístřešek, vyrobit si zbraň
a ulovit něco k snědku, namlít si obilí
a upéct vlastní housky. Ve čtvrtek také
poslali vzkaz v lahvi s nadějí, že ho někdo
najde a pomůže jim se z ostrova dostat.
Nakonec se jim to podařilo v pátek
a vlastními silami. Každý den totiž
rozkrývali jednu zprávu od tajemného
přítele, díky které se jim podařilo dostat
zpět domů. Získali totiž návod na výrobu
voru, na kterém mohli odplout.

Miloslav Turek, zástupce ředitele

Dům dětí a mládeže
Březen, do tempa lezem
Jaro se v přírodovědné stanici projevilo
skrze přírůstky v podobě roztomilých
kůzlat a jehňat, pokračuje příjezdem dobrovolníka Dawida, pobytovými kurzy
v Envicentru PROUD, příměstským
táborem o jarních prázdninách a víkendovkami klubů při DDM spojenými
s vítáním jara a vynášením Morany.
V pátek 9. března jsme v DDM oficiálně přivítali Dawida z polského
Rzeczova, prvního dobrovolníka, který
do Horažďovic zavítal díky mezinárodnímu projektu dobrovolnických činností,
druhý by měl nastoupit začátkem léta.
Dawid rovnýma nohama naskočil do
plného provozu, a i když v komunikaci
zatím převažuje angličtina, zvládl se
polsko-česko-ruko-nohama dorozumět
i s účastníky jarního příměstského tábora
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Pozvánka: Den Země ve spolupráci
s městským muzeem a nádechem doby
kamenné
Srdečně zveme nejen rodiny s dětmi na
dubnovou oslavu Dne Země v Envicentru
PROUD v pá–so (20.–21. 4.). Pozvání
k dubnovému setkání s osobností přijal
pedagog a “moderní pračlověk” Jan
“Tonda” Půlpán. Ten z vlastních zkušeností a zasvěceně pohovoří o tom,
jak se na našem území žilo v době
kamenné. K vidění budou repliky oděvů,
zbraní i nástrojů lidí z období mezolitu. V sobotu dopoledne pak vyrazíme
s „pračlověkem“ na exkurzi do blízkého
okolí města, kdy budeme krajinu prohlížet očima mezolitického lovce. Letošní
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ročník Dne Země se děje ve spolupráci s muzeem, kdy na tradičním místě
u Otavy čeká na zájemce rýžování zlata
s Alešem Červeným. Dopravu na druhý
břeh zajistíme lodním přívozem, který
bude mít přístav za Aquaparkem u staré
loděnice (jak rýžování, tak přívoz proběhne pouze za běžného stavu vody
v řece – děkujeme za pochopení).
Příjemné jarní dny přeje kolektiv DDM
Horažďovice.
Kolektiv zaměstnanců
DDM Horažďovice

„Vysokohorský výstup” na Prácheň v rámci nového
pobytového kurzu Přežij zimu!

Šifrovaná zpráva dovedla účastníky příměstského
tábora Tajemství ostrova až do přírodovědné stanice.

Základní umělecká škola
Začalo nám jaro a to je doba, kdy se nám
všem ve škole začíná zrychlovat tep, protože akce střídá akci. Nejinak tomu bude
i v roce letošním. Na začátku března jsme
se podíleli na kulturním programu vernisáže výstavy pana Karla Zocha. Pak
již začal přehlídkový maraton pro žáky
literárně-dramatického oboru. 8. března
se zúčastnili tradiční přehlídky Sušický
Tajtrlík. A bylo to vystoupení úspěšné
– jedna ze skupin získala nominaci
k postupu a další dvě pak doporučení
k postupu do krajské přehlídky. Proběhlo
také okrskové kolo v recitaci. V době psaní
těchto řádek ještě neznáme výsledky.
Případní postupující ještě absolvovali
okresní kolo v Klatovech.
Úspěchy zaznamenali také žáci výtvarného oboru, kteří se účastní soutěží

v průběhu celého školního roku. V rámci
Mezinárodního festivalu PAF Tachov
byla mezi vítěze kategorie „Dětská
výtvarná tvorba“ vybrána Adéla
Vosková. V dětské soutěži Děti malují
pro Konto Bariéry na téma „Místo, kde
bydlím“ získal Jindřich Šlechta 3. místo.
Vybrané obrázky z této soutěže budou
tvořit obsah charitativního kalendáře
Děti malují pro Konto Bariéry 2020.
V dubnu pokračují žáci LDO v krajských přehlídkách. Ve dnech
6.–8. dubna se zúčastní plzeňského
Pimprlení a 20.–22. dubna se pak postupující skupiny z Tajtrlíka zúčastní
přehlídky Tartas Dobřany.
Ve dnech 24. a 25. dubna přivítáme ve
škole děti z horažďovických mateřských
škol. Prohlédneme si školu, představíme

jim jednotlivé nástroje a třeba si i něco
vyrobíme. Věříme, že se dětem bude u nás
líbit a stanou se našimi žáky.
Ve středu 25. dubna se, jako již tradičně,
představíme v horažďovických DPS
(Mayerova ulice – 14.30, Palackého ulice
– 16.00). Tento dvojkoncert absolvujeme již
popáté a vždy jsme si jej výborně užili.
Největší akce druhého pololetí nás budou
čekat v květnu a červnu. Informace přineseme v následujícím čísle. Najít je však také
budete moci na našich webových stránkách: www.zushorazdovice.cz. Přejeme
vám všem krásné prožití prvních jarních
týdnů a těšíme se na společná setkávání.
Mgr. Martin Petrus
ZUŠ Horažďovice
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Spolky
Oblastní charita
Akce klubu „Nebuď sám“
4. 4. Holky v akci – společné pečení
z vyzkoušených receptů. Jídelna DPS
Palackého, začátek ve 13.30 hod.
5. 4. Hry bez hranic – soutěžní a zábavný
program připravený žáky SŠ a SOU
Horažďovice. Jídelna DPS Palackého 1061,
začátek v 16 hod.
10. 4. Posezení s harmonikou – k tanci
a poslechu zahrají oblíbení Úterníci.
Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.
12. 4. Beltain – koncert k oslavě keltského svátku jara – vystoupí skupina Dé
Domhnaigh ze ZUŠ J. S. Bacha Dobřany.
Hala v přízemí DPS Palackého 1061, začátek
od 17.30 hod. Projekt „Seniorům dokořán“

18. 4. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem. Jídelna DPS 1061 Palackého
v 9.45 hod.
18. 4. Když zvířata pomáhají – přednáška p. Olgy Tomášů o canisterapii,
terapii za pomoci zvířat. Jídelna v přízemí
DPS Palackého 1061, od 14 hod. Projekt
„Seniorům dokořán“
23. 4. Cvičení s Romanou – jóga
pro zdraví a krásu s p. R. Krásnou.
Společenská místnost 4. patro DPS
Palackého 1061, začátek v 9 hod. Projekt
„Seniorům dokořán“
25. 4. Dvojkoncert ZUŠ Horažďovice
– dva koncerty ZUŠ v jediném dnu – od

14 hod ve společenské hale DPS Loretská
1069, od 16 hod v hale přízemí DPS
Palackého 1061.
27. 4. Jarní vystoupení dětí ŠD Blatenská
– děti ze družiny nás potěší svým programem. Jídelna DPS Palackého 1061, začátek
ve 13.30 hod.
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.

Historie horažďovických domů
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 103
V roce 1619 je majitelem domu Viktorin
Nožíř. Dům je zmiňován v souvislosti
s přidělením kmenů na stavbu jeho shořelého domu po velikém požáru města
způsobeném drancováním vojsk generála
Bonaventury Buquoye. Škoda na domě
odhadnuta na 800 kop. Na dům přiděleno
30 kmenů dřeva. V roce 1628 měl Viktorin
Nožíř na základě blíže neurčené dědické
smlouvy předat Adamu Školovi 8 strychů
pšenice, 3½ strychu žita, ryby ze sloveného
rybníka, dále konev pinetní, polopinetní,
žejdlíkovou a jednu stolici. V roce 1630
si stěžuje Jiřík Šípek na Viktorina Nožíře
a Adama Růže v příčině 60 kop míšeňských, které měl dostat po Dorotě Kulhavé.
V roce 1646 sepisuje poslední vůli vdova
Dorota Nožířová, v té odkazuje dům se
vším nábytkem a příslušenstvím dceři
Mandaleně, provdané za Petra Růžičku.
Dále odkazuje do společného držení
manželů pole „Za mostem“ vedle pole
Jakuba Hladíka jdoucí k Oujezdci, druhé
pole „Nad mostem“ dále louku „Na březový“, dvůr se zahradou řečenou Jandovic
a dvě dojné krávy. Dále je povinna zaplatit dcera Mandalena Zuzaně Hollarové,
znovu provdané za Daniela Táborského

50 kop míšeňských. V roce 1649 žádal
Petr Růžička, jinak Kondel, radní o přijetí do obce a předložil příslušné doklady
z města Rakovníka, odkud pochází, zároveň doložil i příslušné doporučení od
tamního řemesla hrnčířského, zaručili
se za něj jeho přátelé Jan Bergker a Jan
Bumbal. Ještě v témže roce požádal Petr
Růžička, jinak Kondel, cechmistry řemesla
hrnčířského v Horažďovicích, jmenovitě Daniela Beneše a Jana Šešíka, zdali
by mohl být přijat do cechu hrnčířského.
Načež mu žádost cechmistři zamítli,
z důvodu „že jest sobě zaúmyslně a dobrovolně kurvu vzal… a obzvláště Jan
Šešík přední cechmistr zřejmě a patrně
že to mluvil“ s poznámkou, že pokud by
Petr Růžička dosáhl přijetí do cechu, že
on Jan Šešík se z města odstěhuje jinam.
Dle berní ruly z roku 1654 osíval Petr
Růžička 8 strychů polí, řemeslo ani chov
dobytka neuvedeno. V roce 1658 žádala
Mandalena Růžičková obec o poskytnutí stavebního dřeva na opravu domu,
načež dostala „pět kusů dříví, na žlab šest,
čtyři páry krokví a třicet latí na vystavení krovu jejího“. V roce 1663 žádal její
syn Viktorin pány radní, aby mohlo být
do městských knih vloženo porovnání

mezi jeho matkou a bratry v příčině domu
a polí. Příčinou byla smrt otce Petra
Růžičky. Tehdy se o pozůstalost dělili
bratři Viktorin, Jindřich a Matěj. Dům
ujal syn Viktorin, řemesla krejčovského.
Dům byl odhadnut na 270 zlatých. Z domu
vyplatil rovným dílem jak matku, znovu
provdanou Křepelkovou, ta své dva druhé
bratry. Smlouva byla sepsána v „Městech
Pražských v domě urozeného Jana Jiřího
Hollara z Práchně při královské kanceláři“. Smlouvu kromě Jana Jiřího Hollara
podepsal a pečetil také urozený pan Jan
Jiří Šafbergker z Treyberku. Vedle svého
řemesla krejčovského vykonával současně
od roku 1663 Viktorin Růžička i funkci
kostelníka při chrámu sv. Petra a Pavla.
V roce 1715 prodávají děti po zemřelém Viktorinu Růžičkovi Jindřich a Anna
dům Františkovi Kratochvílovi. Dům je
situován mezi domy Jana Růže a Anny
Kreylové strany druhé. Dále je součástí
prodeje zahrada ležící mezi zahradami
Jana Temple a sirotky Šenhanzlovskými,
pole k Újezdci, pole Pod Spravedlností,
vše za 430 zlatých. O rok později přenechává obratem dům řečený Viktorinovský
František Kratochvíl Jakubu Kratochvílovi
(zřejmě synovi) a jeho manželce
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Kroužek mladých hasičů
Po zimních prázdninách jsme se začali
pomalu připravovat na zimní kolo soutěže
mladých hasičů, které se konalo 3. března
v Sušici. Do soutěže jsme přihlásili tři družstva, ale kvůli nemocnosti jela jenom dvě.
Soutěží se minimálně v pěti soutěžících
a mohou být doplněni dalším členy. Tak
v každém družstvu se střídalo sedm mladých hasičů. V kategorii starších se umístili
na 12. místě z 33 družstev a v doplňkové soutěži – obléct hasiče do zásahového obleku – se
umístili na krásném druhém místě. Družstvo
mladších také zabojovalo a umístili se na
9. místě z 26 družstev a v oblékání hasiče
obsadili nepopulární čtvrté místo. Všem
soutěžícím ještě jednou děkuji za reprezentaci sboru. Pomalu začneme nacvičovat, jak
dovolí počasí, na závěrečnou soutěž letoštního ročníku, která se koná v Nýrsku.
Jiří Chaluš

Anně. V roce 1786 prodává Terezie
Kratochvílová, znovu provdaná Volenická,
dům Janu Kohoutovi za 200 zlatých.
V témže roce ale prodává obratem dům
Jan Kohout, na kterého připadl právem
dědickým, Tomáši Hermannovi, správci
zámku v Tažovicích, za 200 zlatých.
Dům leží mezi domy Boubínovským
a Vrkalovským. Z peněz bude vyplacen
v budoucnu pohřeb Terezie Kratochvílové,
budou uhrazeny mše svaté za nebožku
Annu Kratochvílovou, další peníze
půjdou Janu Kohoutovi, Ignáci Fetrovi,
Kláře Kolářové, Barboře Fetrové a Anně
Kohoutové. Terezie Kratochvílová si vymínila dožití v tomto domě. Dále prodává
Anna Kratochvílová Tomáši Hermannovi
dvůr se stodolou a zahradou na předměstí

Dům na plánu stabilního katastru
z roku 1837

Horažďovic za 300 zlatých. Tomáš
Hermann prodává tento dům várečný
v roce 1791 Matěji Angelovi a jeho manželce Anně za 690 zlatých, součástí prodeje
je i „od mnohých let přináležející parkán
v městských valech“ ze kterého musí obci
odvádět příslušný nájem. Musí dále doplatit děkanu v Nezamyslicích Janovi Kupci
dluh po Kateřině Ludvíkové, následují
odvody „horažďovskýmu špitálu“. Stále
žijící Terezie Kratochvílová si vymiňuje
v domě malý pokojík až do své smrti. Na
domě jsou dvě železné krávy, tj. pravidelné
poplatky k chrámu páně sv. Petra a Pavla.
MgA. Jindřich Šlechta

Současná podoba objektu (rok 2018)
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Slova, slova... a čísla
Milí čtenáři a posluchači,
už se stalo tradicí, že na počátku roku
dělám jakousi inventuru naší práce v předchozím roce. A tak tomu bylo i letos. Jenže
jsme se tak nějak nevešli, takže rekapitulace
přichází trochu se zpožděním.
Během roku 2017 jsme sami uspořádali,
nebo se zúčastnili, 12 koncertů a příležitostných vystoupení. Přesně polovina
z nich se konala v našem městě. Kromě toho
jsme zpívali v lednu v Pačejově, v květnu
v Hartmanicích, v červnu v rámci Festivalu
duchovní hudby v kostele na Kvildě a v říjnu
v Klatovech. V prosinci jsme vystoupili
poprvé v novodobé historii spolku v Písku
a konečně se také uskutečnil náš nejdéle
plánovaný a opakovaně odkládaný koncert ve Slavíkovicích. Ze všech domácích
i přespolních vystoupení bylo pro nás
nejdůležitější to, které se v květnu uskutečnilo k připomenutí 155 let od založení

„Zpěváckého spolku Prácheň“ a 25. výročí
obnovení činnosti pod názvem Pěvecký
spolek Prácheň. Bylo hojně navštíveno
a doprovodnou výstavu vidělo během
muzejní sezóny velké množství lidí.
Aby čísla, přidaná k souhrnu naší loňské
činnosti, byla kompletní, musím ještě
uvést, že kromě vystoupení jsme se sešli
a pracovali i na 38 pravidelných, zhruba
dvouhodinových zkouškách. V květnu jsme
měli dva dny soustředění v Železné Rudě.
Dá se říct, že během celého roku jsme prozpívali zhruba 100 hodin a při vystoupeních
(snad) potěšili něco přes 1000 diváků.
Ale naše práce pokračuje. V roce 2018
počítáme zhruba se stejným počtem akcí
jako v tom minulém. Dvě vystoupení se už
uskutečnila – tradiční tříkrálový koncert
v pačejovském kostele a nečekané rozloučení s naším bývalým zpěvákem, panem
doktorem Františkem Kramlem, kterému

jsme rádi splnili jeho přání, aby mu Prácheň
zazpívala ještě naposledy. Na konci března
jsme se sešli na výroční členské schůzi,
kde jsme hodně rekapitulovali a nemálo
plánovali.
Dále nás čeká, jako v každém sudém roce
v posledních více než 20 letech, počátkem června setkání západočeských sborů,
které se letos bude konat po dvanácté, a to
v Mariánských Lázních. Nejblíže ale je dvojice koncertů k nedožitým 90. narozeninám
významného hudebního skladatele Zdeňka
Lukáše. Zazpíváme společně s klatovským
sborem Šumavan nejprve v Klatovech a den
poté – 19. dubna – v 18.30 hodin – v sále
hotelu Prácheň v Horažďovicích. Srdečně
vás všechny zveme.

že křest patří k Velikonocům. Tato svíce se
též rozžíhá při křesťanském pohřbu na znamení toho, že zemřelý stejně jako Kristus
prošel branou smrti a církev se za něj modlí,
aby vstal k novému životu s Bohem.
Kříž – tento prvek je nejdůležitějším
z křesťanských symbolů, protože Kristus
byl odsouzen za hříchy lidí k smrti ukřižováním. Tento trest patřil ve své době
k trestům nejvýš krutým a ponižujícím. Na
dřevěné kříže se přibíjeli vrahové, otroci,
barbaři – neřímští občané. Například na
Filipínách se dodnes silně věřící lidé nechávají o Velikonocích připoutat ke kříži, aby se
přiblížili Ježíšovu utrpení. Na kříži zemřel
na příklad i apoštol Petr.
Vajíčka – symbol nového života. V mnoha
kulturách je vejce symbolem plodnosti,
života a vzkříšení. V souvislosti s lidovou tradicí vznikl zvyk tato vejce malovat.
V křesťanství se navíc vejce vykládá jako
symbol zavřeného hrobu, z něhož vstal
Kristus, jako symbol nesmrtelnosti.
Zajíček – V Bibli je zajíc řazen mezi stvoření

„maličké na Zemi a moudřejší nad mudrce“.
Dnešní křesťanství se k němu staví s jistým
odstupem, je to hlavně vinou užívání
zajíčka jako symbolu smyslnosti. Je ale také
symbolem plodnosti.
Pomlázka – také dynovačka, mrskačka, šlehačka, binovačka, tatar, březová metlička.
Šlehalo se proto, aby děvčata byla zdravá,
pilná a veselá; předávala se tím zdravá svěžest mladého proutku. Hospodáři šlehali
čeládku, aby nebyla líná. Rodiny se šlehaly
navzájem, protože to bylo znakem přátelství. Do znesvářených rodin se samozřejmě
nachodilo.
Malované kraslice, upečený beránek na
stole, vonící květiny ve váze a hlavně teplé
jarní dny, plné sluníčka a rodinné pohody
vám přeje

Za PS Prácheň Simča Sládková

Velikonoční symboly
Beránek – představoval v židovské tradici
Izrael jako Boží stádo, které vede Hospodin.
Zároveň židé na Velikonoce pojídali
beránka jako připomínku svého vysvobození z Egypta. V křesťanství je beránek
jedním ze symbolů Ježíše Krista, neboť
obrazně podle křesťanské víry on je beránek
obětovaný za spásu světa.
Bohoslužba – velikonoční vigilie začíná
zapálením velikonočního ohně, který symbolizuje vítězství Krista nad temnotou
a smrtí. Od tohoto ohně se pak zapaluje
velikonoční svíce – paškál. Ta je v mnoha
kulturách chápána jako znamení života.
Takto zapálená svíce se v průběhu velikonoční bohoslužby noří do křestní vody,
je ozdobena znamením kříže a prvním
a posledním písmenem řecké abecedy (alfa
a omega), tedy symbolem začátku a konce
věků, jímž je Ježíš Kristus. Tato svíce se
poté zapaluje po celou velikonoční dobu až
do letnic (50 dní po Velikonocích – letos
20. května), jinak též slavnost seslání Ducha
svatého a při každém křtu, aby se naznačilo,

Honební společenstvo Horažďovice se sídlem Babín 15, 341 01
Horažďovice zastoupené honebním starostou p. Václavem Soukupem
všem členům Honebního společenstva Horažďovice

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
dne 10. 4. 2018 ve 14 hodin v zasedací místnosti Městského úřadu
v Horažďovicích
Program: výplata nájemného členům

Karel Halml
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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

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce
úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování
fasád, zemní a výkopové práce
tel.: 725 763 582

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.

Německá firma Wach-Bau GmbH
přijme na ŽL zedníky na strojní omítání
místo pracoviště Velburg.
Ubytování zajištěno, celoroční práce
s dobrým výdělkem. Kontakt 725 763 582

Firma LYCKEBY CULINAR a. s. vypisuje výběrové řízení na pozici: EKONOM
Náplň práce:
Komplexní účtování, příprava a kontrola kalkulací
Tvorba finančních výkazů, příprava a analýza účetních informací pro management
Vyhotovení reportů a výkazů pro mateřskou organizaci
Příprava závěrky a podkladů pro audit, zpracování daňových přiznání
Požadavky:
Vysoká škola ekonomická popř. jiná vysoká škola s ekonomickým zaměřením
Znalost podvojného účetnictví v celém jeho rozsahu, znalost daňových zákonů
Aktivní znalost anglického jazyka, zodpovědný a samostatný přístup k práci
Praxe na obdobné pozici (výroba a zahraniční obchod), znalost MS Office (Excel, Word)

Nástup možný ihned. Přihlášky podávejte u asistentky ředitele Olgy Bechynské, e-mail: olga.bechynska@culinar.cz, tel.: 376 532 244 nebo
724 609 717 nejpozději do 15. 4. 2018.

PŘIHLÁŠKA DO ZÁKLADNÍHO KURZU TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2018
Jméno……………………………...............

Příjmení ……………………………………………………………..

Datum narození…………………...........

Telefon .……………………………...................................

Adresa bydliště…………………………………………………………………….....................................................
Datum……………………………...............

Podpis…………………………………................................

✂ zde odstřihněte

TANEČNÍ KURZ BUDE ZAHÁJEN V PÁTEK 21. ZÁŘÍ 2018 V 19:00 HODIN V KD HORAŽĎOVICE
Pod vedením manželů Kociánových z Klatov se uskuteční celkem 12 lekcí, z toho dvě prodloužené a závěrečný věneček
( celkem 52 vyučovacích hodin ).
Vyřizuje: Jan Adamec, KD Horažďovice, Strakonická 17. tel.: 608212210, e-mail: kdhd@centrum.cz
Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na kdhd@centrum.cz, nebo odevzdejte do Infocentra Horažďovice, Mírové
náměstí 15. Kurzovné činí 1.600,- Kč.
Kurzovné můžete zaplatit hotově v Infocentru Horažďovice, Mírové náměstí 15, tel.: 376511999 nebo převodem na
účet 574014399/0800
Variabilní symbol: datum narození účastníka
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MUDr. Leona Brzáková
ordinace praktického lékaře
Prácheňská 130, Horažďovice

PALIVOVÉ DŘEVO

15

od 450Kč

pevná linka: 376 512 787
služební mobil: 720 489 479

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

Ordinační doba v dubnu 2018
po 14–16, út 14–16, st 8–10, čt 14–16, pá 13–15
Ordinační doba od května 2018
pondělí
7–13
13–14 pro objednané
úterý		
7–13
středa 12–16
16–18 pro objednané
čtvrtek
7–13
pátek		
7–12
REGISTRUJI NOVÉ PACIENTY
NABÍZÍM PRACOVNĚ LÉKAŘSKÉ SLUŽBY PRO FIRMY

Tel: 737 290 440
Facebook:
Dřevo Chanovice

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU
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
obně v cukrárně v Blatné, nebo na
tel.: 602 659 545, resp. 608 939 373

www.drevolesysalak@seznam.cz

Horažďovický obzor / březen 2018
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Jsme lepší.
Přesvědčte se sami!
Pracovní pozice v Chanovicích:

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

+ Firemní bonusy

Přijďte se informovat osobně každou středu od 9,00, a nebo
zavolejte a domluvte si datum a čas, který Vám vyhovuje.
ou
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Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice
Tel. 602 659 522 · nabor@pfeifergroup.cz

r r i e r e.

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

p. c o m

ka

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

Horažďovický obzor / březen 2018
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JARO JE TADY, CENY RCNETU PADAJÍ
Nevěřte lžím naší konkurence, NEKONČÍME! ZAČÍNÁME!

STABILNÍ A RYCHLÝ

Pro nové zákazníky:

INTERNET

instalace zdarma
cena 250,- Kč / měsíc s DPH
rychlost 30 Mbps
první tři měsíce zdarma
wi-fi router zdarma
vyřídíme za Vás výpověď u stávajícího poskytovatele
MAZANÁ

TELEVIZE

AŽ

za

90

119

TV STANIC
ŽIVÉ
VYSÍLÁNÍ

PAUZA
VE VYSÍLÁNÍ

ARCHIV

NAHRÁVKY

tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz
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Městská knihovna a oblastní charita vás zvou na koncert k oslavě keltského svátku jara

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

Neděle 8. 4. 2018
KD Horažďovice 16:00

Koncert populárního zpěváka 70. let.
Zazní pecky: Žárlivý Kakadu, Parní stroj,
Ježek se má a další.
S Pavlem Justichem zahrají a zavzpomínají
na Petra Nováka.
Povídej, Hvězdičko blýskavá, Klaunova
zpověď...
Dvě hodiny hudebního zážitku v originálním
provedení.
Vstupné 170,- Kč

Předprodej: Infocentrum Horažďovice,
Mírové náměstí 11. tel.: 376511999,
On-line: www.ticketstream.cz

Horažďovický obzor / březen 2018
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Kulturní program
KULTURNÍ DŮM

duben

OSTATNÍ AKCE

středa 4. 4.
DIVADLO HÁTA
DO LOŽNICE VSTUPUJTE JEDNOTLIVĚ

19.00

sobota 7. 4.
CHVILKOVÁ SLABOST – DIVADLO –
PŘEDPLATNÉ SKUPINY. „H“

19.30

neděle 8. 4.
VIKTOR SODOMA – KONCERT
POPULÁRNÍHO ZPĚVÁKA 70.LET

16.00

pátek 13. 4.
TRAKTOR + GATE TRASHER

20.00

pátek 20. 4.
20.00
MANŽELSTVÍ NA DRUHOU – DIV. SPOLEK
PLÁNICE
sobota 21. 4.
20.00
PARKÁN – CELOVEČERNÍ BIGBÍT + ROCKOVÁ
AFTERPARTY
pátek 27. 4.
19.30
VELKÉ LHANÍ – PREMIÉRA – DIVADELNÍ
SPOLEK TYJÁTR
sobota 28. 4.
19.30
VELKÉ LHANÍ – REPRÍZA – DIVADELNÍ
SPOLEK TYJÁTR
neděle 29. 4.
15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – DOMAŽLIČANKA
Změna programu vyhrazena
Předprodej vstupenek IC na náměstí. Výlep plakátů,
tel. 608 212 210, e-mail: kdhd@centrum.cz

KNIHOVNA
úterý 10. 4.
sál knihovny, 8.00 a 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
6. přednáška na téma „Gian Lorenzo Bernini – genius
evropského baroka“
středa 11. 4.
oddělení pro děti 15.00
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE
ZVÍŘATA – ZRCADLA LIDÍ
čtvrtek 12. 4.
obl. charita (přízemí) 17.30
BELTAIN
Koncert k oslavě keltského svátku jara. Účinkuje
keltská skupina Dé Domhnaigh ze ZUŠ J. S. Bacha
Dobřany
pátek 13. 4.
sál knihovny 9.00, 10.00
MŮJ STÁT
Putování s Milanem Starým za státními symboly
(4. tř. ZŠ)

MĚSTSKÉ MUZEUM

pátek 6. 4.

klub suterén, KD Pačejov nádraží
20.00
O LETCÍCH RAF
zvláště o těch z našeho regionu, přednáška
sobota 7. 4.
9.00–13.00
PARTNERSKÉ VZTAHY
www.kouzlousmevu.cz, praktický seminář pro páry
i jednotlivce
úterý 17. 4.
JAK ZÍSKAT SEBEVĚDOMÍ
www.kouzlousmevu.cz, přednáška

18.00

úterý 24. 4.
17.00
MEDITACE NA OSTROVĚ
www.kouzlousmevu.cz, energeticky silná místa na
Ostrově
KAVÁRNA ŠIBULE

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“
čtvrtek 12. 4.

Starý židovský hřbitov
14.00

JOM HA-ŠOA
čtení jmen obětí nacistické perzekuce, celodenní
vzpomínková akce

pátek 13. 4.
divadelní sál, 18.00
„KNĚŽÍ HORA“ U KATOVIC
Archeologický průzkum raně středověké pevnosti
nad řekou Otavou. Přednáší PhDr. Petr Menšík Ph.D.
a Mgr. Vlastimil Král
sobota 14. 4.
Cyklovýlet Aleše Červeného
KRAJINA JAKO EMENTÁL

sobota 7. 4.
15.00
BÁBOVKY
Posezení při kafíčku, předávání receptů, ochutnávání. Přijďte a pochlubte se!

sobota 21. 4.

sobota 21. 4.
17.00
PLZEŇSKÁ OPERA V JAPONSKU
Další zážitky s paní Hanou Urbanovou a Jitkou
Moserovou.

neděle 29. 4.

neděle 22. 4.
15.00
DOSTAVENÍČKO,
ANEB KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH
S harmonikou a lidovými písničkami Miroslava
Němce.

pátek 4. 5.
divadelní sál, 18.00
NÁRODNÍ HOSTÉ
Povinné přijímání válečných migrantů v Čechách.
Přednáší Jan Jirák.

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

MĚSTSKÁ GALERIE
Probíhající výstavy:
KAREL ZOCH – OBRAZY ZA HORIZONTEM
Výstava potrvá do 3. 3. – 6. 5. 2018
ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

RÝŽOVÁNÍ ZLATA
v rámci Dne Země, ve spolupráci s EC PROUD

PROCHÁZKA PO MĚSTĚ
S ROMANEM VAŇKEM

u kašny na zámeckém
nádvoří, 14.00

DDM HORAŽĎOVICE
pátek 20.4.
EC PROUD, 19.00
ŽIVOT POSLEDNÍCH LOVCŮ
Přednáška Jana „Tondy“ Půlpána o životě v době kamenné. Vstupné 50 Kč.
sobota 21.4.
EC PROUD, 9.00
KRAJINA OČIMA LOVCE
Pěší výprava do okolí Horažďovic s pračlověkem
Janem „Tondou“ Půlpánem. Sraz u EC PROUD,
vstupné 50 Kč.
sobota 21. 4.
EC PROUD, 13.00–16.00
DEN ZEMĚ
Přírodovědné aktivity pro děti i rodiče, rýžování
zlata na Otavě s A. Červeným (Městské muzeum).
Vstupné 30 Kč.

MC HOUBA
sobota 31. 3.
VELIKONOČNÍ BEERPONG
Oblíbená pivní hra dvojic

převoz k rýžovišti od
aquaparku,13–17.00

19.00

pátek 6. 4.
20.00
POVÍDÁNÍ S OLYMPIJSKÝM PEKAŘEM
O olympiádě a olympijském chlebu hovoří nejznámější pekař Karel Rendl

pondělí 16. 4.
sál knihovny 14.30
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
v rámci Národního týdne trénování paměti

úterý 10. 4.
17.30
ZAHÁJENÍ DRUHÉHO ROČNÍKU HOUBA
CHALLENGE MC HOUBA
První společný bodovaný trénink

středa 18. 4.
obl. charita (přízemí) 14.00
KDYŽ ZVÍŘATA POMÁHAJÍ
Přednáška Olgy Tomášů o canisterapii – terapie za
pomoci zvířat

sobota 14. 4.
PÁRTY S BOŽKOVEM
Večer plný dárků a drinků od Božkova

pondělí 23. 4.
obl. charita (4. patro) 9.00
CVIČENÍ S ROMANOU
Jóga pro zdraví a krásu

sobota 28. 4.
20.00
II. SLAVNOSTI VÍNA
Výborná moravská vína všech odrůd, sýrové speciality. Vstup 100 Kč

20.00

neděle 29. 4.
Přírodověd. stanice, 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Přijďte pozdravit nejnovější jarní přírůstky.
Vstupné 25 Kč.
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