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Vážení spoluobčané,
měsíc duben patrně někam zašantročil
jaro a přivedl si rovnou léto. Všechno se
zazelenalo a rozkvetlo během pár dní.
Hlavní činností technických služeb je
tedy sekat trávu a udržovat v pěkném
stavu květinové záhony. Snad vás potěšily nově zasázené cibuloviny kolem
kašny před bývalou budovou Policie ČR
a na kruhovém objezdu u ZŠ Blatenská.
Paní Mileně Urbanové děkujeme za součinnost při výsadbě narcisů na Ostrově,
úplně se to tam díky jejich žlutým
květům rozsvítilo. Náměstí vidíme
poprvé v nové podobě s olistěnými
stromy a rozkvetlou farskou zahradou.
Jediné, co opravdu přírodě zatím schází,
jsou dešťové srážky. Tak snad se brzy
dočkáme.
V dubnu jsme si sjednali schůzku na
Ministerstvu práce a sociálních věcí,
abychom zjistili, jak se vyvíjí dotační
tituly, kde bychom mohli opětovně zažádat o dotaci na výstavbu Domova pro
seniory. O stejném problému jsme hovořili i při setkáních s poslankyní Rutovou
a Kořánovou. Naši potřebu výstavby
Domova sice všichni chápou, ale nové

dotační tituly zatím nejsou vypsány,
takže situaci budeme monitorovat
i nadále.
Z investičních akcí započala přístavba
nové třídy v Mateřské škole Křesťanská,
dokončily se a zkolaudovaly 3 nové
byty v ulici Prácheňská č. p. 77 (bývalá
lékárna). Započala oprava lesní cesty
Opěš, takže průjezd okolo rybníka Velký
Babín k obci Babín je zcela uzavřen.
K urnovému háji na novém hřbitově byly
zrealizovány bezbariérové nájezdy. Před
sezónou se také kontrolují dětská hřiště
a sportoviště, aby po stránce bezpečností
a technické vyhověla všem požadavkům.
K odstraňování závad a nedodělků
dochází i na náměstí. Zde bude v rámci
reklamace řešeno vodorovné dopravní
značení parkovacích míst, kontrola
a oprava uchycení dopravních značek,
vyměněny některé poškozené kamenné
desky, opravena prkna na lavičkách
a opraveny patníky, na kterých se objevuje
koroze, a také místní opravy dláždění za
kostelem a v Prácheňské ulici.
Na náměstí před vstupem na radnici a na
centrální ploše jsou již občanům k dispozici plně funkční elektronické úřední

desky, které plnohodnotně nahrazují
dříve používané „papírové“ vyvěšení
dokumentů ve vitrínách na zdi radnice.
V době, kdy je deska ve „spánkovém
režimu,“ jsou na obrazovce zobrazovány upoutávky na připravované městské
akce. Dotykem obrazovky se úřední
deska aktivuje a je možné dohledat
povinně zveřejňované úřední dokumenty,
které jsou rozděleny na městské dokumenty a dokumenty ostatních subjektů.
Naleznete zde i další důležité údaje z radnice, jako možné pronájmy či prodeje,
termíny jednání rady a zastupitelstva,
termíny svatebních obřadů, důležité kontakty a další zajímavé informace o životě
ve městě. Styl zobrazení je založen na
moderním intuitivním ovládání formou
ikon. Data tato deska čerpá z webových
stránek městského úřadu.
Přejeme Vám hezké květnové dny prošpikované státními svátky a nezapomeňte na
májový polibek pod rozkvetlým stromem.
Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Akce „Ukliďme Česko“
Vážení občané, dovolte malou rekapitulaci k uskutečněné dobrovolnické akci
„UKLIĎME SVĚT, UKLIĎME ČESKO“,
která se konala 7. 4.2018.
Akce se zúčastnilo několik zájmových skupin občanů, a to Otaváci, malí
hasiči z Horažďovic, hasiči z Boubína
a Komušína a mladí fotbalisté. Do akce
se zapojilo též několik horažďovických zaměstnanců městského úřadu
a nájemníci některých bytových domů.
K uklízejícím se přidali pánové Šefl
a Smolík a paní Princová.
Snad jsem nikoho neopomněla zmínit.
Organizační podporu poskytovali
zaměstnanci Technických služeb města.
Za dopoledne se podařilo vysbírat
odpadky v některých lokalitách města
a přilehlém okolí.
A kdo a jak se na úklidu podílel?
Otaváci uklidili Oboru, malí hasiči
z Horažďovic uklidili tržiště a okolí, fotbalisté lokalitu Lipky.
Hasiči z Komušína uklidili okolí rybníka Hořejšek a hasiči z Boubína vysbírali
odpadky z příkopů na Hejnou, Veřechov
a k Žebráku.
Na úklidu lokalit města (okolí městské
čistírny odpadních vod, sběrného dvora,
Nového Dvora, cyklostezky, u jatek, od
Mlýna Mrskoš na Svatou Annu) se podíleli místní zaměstnanci městského úřadu,
někteří i s rodinnými příslušníky.
Celkem se podařilo nasbírat 18 tun
různého odpadu. Myslím, že akci lze
hodnotit jako zdařilou, k tomu určitě
přispělo i příjemné slunečné počasí.
Všem zúčastněným děkujeme za vykonanou práci.

Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí
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Z radnice
Rada města Horažďovice
26. 3. 2018
– schvaluje výjimku ze stavební uzávěry
pro stavbu „Revitalizace sportovního
areálu Lipky Horažďovice“ v rozsahu dle
předložené projektové dokumentace stavby
– schvaluje propachtování části st.p.č.
297/1 včetně nemovitosti občanské vybavenosti bez č.p./č.e. (kiosek a terasa) a části
p. č. 1130/1 (okolo fotbalového hřiště)
v k.ú. Zářečí u Horažďovic společnosti
Švelch, s. r. o., Sušice za účelem provozování kiosku a vodáckého tábořiště
– schvaluje hlavní inventarizační komisi
pro kalendářní rok 2018 ve složení předseda Dana Havránková, členové Ing. Hana
Kalná, Alena Čáňová a 16 dílčích inventarizačních komisí pro kalendářní rok 2018
– schvaluje přijetí neinvestiční dotace
ze státního rozpočtu ČR na rok 2018
ve výši 30 000 Kč na realizaci projektu
„Postupová přehlídka činoherního divadla
– Horažďovice 2018“ v programu Podpora
v oblasti neprofesionálních uměleckých
aktivit na rok 2018
– schvaluje dotaci Nemocnici následné
péče LDN Horažďovice ve výši 50 000 Kč
na zajištění provozu sociálních lůžek
– jmenuje Ing. Janu Truhlářovou vedoucí
organizační složky Městská knihovna
Horažďovice s platností od 1. 4. 2018
– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče Stavební společnost H a T,
spol. s r. o., Strakonice na realizaci stavebních prací „Rekonstrukce zázemí
MŠ Loretská – II. etapa“ za nabídkovou
cenu 1 706 303 Kč vč. DPH
– schvaluje poskytnutí dotace spolku
Prácheňsko a Pošumaví, z. s. ve výši
15 000 Kč na spolufinancování projektu
„Destinace Prácheňsko a Pošumaví se
představuje“ na zpracování marketingové
strategie.

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 KVÌTNU

14. 5. - 18. 5. 2018

prvních 30 min dennì ZDARMA

Rada města Horažďovice 9. 4. 2018
– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti Lesní stavby, s. r. o., Nýrsko na
realizaci stavebních prací „Vodovod a kanalizace Plzeňská ulice, Horažďovice“ za
nabídkovou cenu 3 418 371,15 Kč vč. DPH
– schvaluje úplnou uzavírku části chodníků při Komenského ulici (úsek při
přechodu u Hlaváčků) a částečnou uzavírku příslušné části silnice I/22 pro
účely stavby „Úprava přechodů pro
chodce s omezenou schopností pohybu
a orientace“ ve dnech od 29. 4. 2018 do
30. 5. 2018
– schvaluje poskytnutí dotace
RNDr. Ladislavu Havlovi, Strakonice na
provozování služeb Regionálního informačního centra Prácheňska v roce 2018 ve výši
15 000 Kč
– schvaluje poskytnutí dotace
Náboženské obci Církve československé
husitské v Horažďovicích na propagaci

k 90. výročí vzniku horažďovického sboru
ve výši 2 500 Kč
– rozhodla o přijetí nabídky účastníka
C&K a. s., Brno na dodávku terénního
vozidla 4×4 Pick up za nabídkovou cenu
749 245 Kč vč. DPH
– rozhodla o přijetí nabídky účastníka
SAP spol. s r. o., Dolní Kralovice na
dodávku nákladního vozidla s hákovým
nosičem kontejnerů za nabídkovou cenu
2 393 380 Kč vč. DPH
– schvaluje uzavření Dohody o poskytnutí dotace z Programu rozvoje venkova
ČR se Státním zemědělským intervenčním fondem na spolufinancování
akce „Rekonstrukce lesní cesty Opěš,
Horažďovice“ ve výši 1 988 784 Kč
Výběr bodů z jednání rady města.
Kompletní usnesení z jednání rady města
je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Bezpečnost důležitější než paragraf
V případě kontrol stavebně technického
stavu budov výše uvedené slovní spojení plně
vystihuje poslání stavebního úřadu. Ačkoli
stavební zákon pamatuje na danou problematiku paragrafem 154, hlavním motivem
je obecná bezpečnost obyvatel. I na základě
podnětů občanů stavební úřad provedl
v uplynulých týdnech kontroly stavebně technického stavu budov ve městě. Přestože stav
budov v Horažďovicích není nijak alarmující,
našli jsme nemovitosti, které ohrožují naši
bezpečnost. Hlavním nebezpečím jsou uvolněné tašky na střechách. V daném případě

nelze čekat jen na výzvu stavebního úřadu.
Základem je pravidelná kontrola nemovitostí
samotnými vlastníky. Předejde se tak škodám
například v důsledku zatékání či nenadálých
větrných poryvů, které jsou při nekompaktní
střešní krytině velmi nebezpečné. Zcela
osudová může být pro vlastníka i jedna uvolněná taška, která zasáhne kolemjdoucího.
Odhlédneme-li od případných statisícových
odškodnění, základním motivem je lidská
stránka věci. Nezapomínejme, že pod střechami domů chodí maminky s dětmi i starší
občané včetně našich nejbližších. Jejich bezpečnost jistě stojí za občasnou kontrolu stavu
nemovitosti. Neblahým varováním může
být vyhaslý život na pražském Smíchově,
kde došlo ke zřícení chátrající stěny vlivem
povětrnostních podmínek. Neberme proto
případnou výzvu stavebního úřadu k provedení udržovacích prací jako zlovůli úřadu, ale
jako dobře míněné varování.
Mgr. Robert Flachs
Odbor výstavby a územního plánování

Hledáme majitele nebo náhradního majitele
Pejsek byl nalezen 28. 3. v parku Ostrov, umístěn v záchytu Městské
policie Horažďovice. Případný majitel nebo náhradní majitel může
kontaktovat městskou policii na tel. č. 371 430 539 nebo 724 333 630.
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Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje bydlení města Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů,
že město vyhlásilo 12. dubna 2018 výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města na adrese: http://www.muhorazdovice.cz/
muhd/. Žádost o úvěr se podává na závazném formuláři, který je k dispozici na finančním odboru města Horažďovice (číslo tel. 371 430 550)
nebo na internetových stránkách města ve složce formuláře pro podání – odbor finanční. Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:
Druh

Název/účel

Splatnost

Úrok p. a.

Max. výše úvěru

01

Obnova střechy (krytina + konstrukce)

5 let

1%

100 tis. Kč

02

Zřízení elektrického, plynového nebo jiného ekologického topení

4 roky

1%

60 tis. Kč

03

Zřízení čistírny odpad. vod nebo jiný ekolog. způsob likvidace

4 roky

1%

60 tis. Kč

04

Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby s omezenou pohybovou schopností a orientací pohybu

5 let

1%

80 tis. Kč

05

Obnova fasády včetně klempířských prvků domů starších 10 let

5 let

1%

100 tis. Kč

06

Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let

4 roky

1%

80 tis. Kč / 1 byt

07

Výměna vnějších dveří u domů a výměna oken

4 roky

1,5 %

50 tis. Kč

08

Rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, vody, kanalizace a ústředního topení

4 roky

1,5 %

50 tis. Kč

09

Stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova sociálního zařízení

4 roky

1,5 %

50 tis. Kč

10

Dodatečná izolace domu staršího 10 let proti zemní vlhkosti

5 let

1,5 %

100 tis. Kč

11

Půdní vestavba bytu nebo zřízení byt. jednotky z nebytových prostor

8 let

2%

150 tis. Kč

12

Vestavba bytu ve stávajícím domě

8 let

2%

150 tis. Kč

13

Nástavba bytu na stávající dům

8 let

2%

200 tis. Kč

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci titulů 05+06 na jeden objekt. U titulů 01 a 05 v případě
obnovy bytového domu – nemovité kulturní památky – může být maximální výše úvěru a doba splatnosti až dvojnásobná. Úvěr
nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu či bytu.
Úvěr lze též čerpat na spolufinancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z titulu 02. Dále lze úvěr čerpat na vybudování nových kanalizačních přípojek z titulu 03.
Bližší informace poskytne Ing. M. Velková, tel. 371 430 550, velkova@muhorazdovice.cz.
Lhůta na podání žádosti končí dne 4. 6. 2018 v 9 hod.
Ing. Marie Velková, finanční odbor

Na kole dětem
Město Horažďovice se opětovně připojilo
k mezinárodnímu sportovnímu projektu
Na kole dětem / On bike for children.
Tento již 9. ročník veřejné charitativní
cyklotour se koná ve dnech od 30. 5. 2018,
kdy peloton cyklistů v čele s Josefem
Zimovčákem na vysokém kole, tzv. kostitřasu, vyrazí z Ostravy na cyklojízdu
napříč Českou republikou a ukončí svoji
cestu dne 9. 6. 2018 v Domažlicích.
Do Horažďovic peloton přijede kolem
13.00 hod dne 8. 6. 2018 a poté bude po
zastávce pokračovat z Mírového náměstí
dále po trase přes Sušici do Kašperských
Hor. Na náměstí bude připraven kulturní
program.
Jedná se o jedinečnou akci, která se svým
charakterem a mezinárodním rozsahem zařadila mezi významné projekty na

podporu onkologicky nemocných dětí.
Přidat se může každý na kousek, jednu
etapu, nebo celou trasu. Odkaz projektu
pro veřejnost je: „My, kdo máme štěstí, že
jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho
mají méně.“
Cílem je nejen finanční pomoc a podpora nemocných dětí, ale také veřejná
debata a snaha upozornit na problematiku
onkologického onemocnění a permanentní připomínání důležité úlohy sportu
a pohybu v našich životech. Sport a pohyb
rovněž patří mezi nejúčinnější formy
zdravotní prevence před řadou možných
onemocnění.
Jak můžete pomoci i vy?
– aktivně se zúčastnit cyklo tour 2018
a přispět dobrovolným startovným do
kasičky Na kole dětem

– zakoupit si triko a jiné předměty Na kole
dětem
– přispět na konto veřejné sbírky nadačního fondu Na kole dětem
– informovat o projektu své přátele
a známé – stát se partnerem projektu
Zapište si termín do svých diářů a přijďte
zažít jedinečnou atmosféru v cyklistickém pelotonu. Prospějete sobě, pomůžete
dětem.
Pojeďte s námi!
Přidat se může každý! Na kousek, jednu
etapu, nebo celou trasu.
Přijeďte podpořit projekt Na kole dětem
2018.
Odbor kanceláře starosty
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Kultura
Ševčíkovy hudební večery
Pozvánka na koncerty 9. ročníku
Po nenadálých událostech minulého roku
byl náš spolek nucen přeorganizovat
letošní koncertní sezónu. V devátém ročníku Ševčíkových hudebních večerů nás
budou čekat dva koncerty.
Na první z nich se můžeme těšit již v pátek
25. 5. 2018 v 19.00 hodin. V sále hotelu
Prácheň vystoupí mimořádně talentovaný mladý klavírista Pavel Zemen, který
studuje na JAMU v Brně a je držitelem
řady uměleckých cen. Za všechny jmenujme alespoň 1. cenu v soutěži Nadace
Bohuslava Martinů, jejíž součástí byla příležitost ke koncertování v rámci festivalu
Pražské jaro 2013. Publikum miluje jeho
přirozený projev, vynikající techniku hry
a atraktivní výběr repertoáru. Na květnovém koncertě uslyšíme skladby J. S. Bacha,
F. Chopina, A. N. Skrjabina, C. Francka
a S. V. Rachmaninova.

Velmi zajímavý program nás čeká i v pátek
19. 10. 2018 v 19.00 hodin, kdy do hotelu
Prácheň zavítá mužské pěvecké okteto
Danubius Octet s dirigentem Danielem
Simandlem, které společně s herečkou
Božidarou Turzonovovou předvede kompozici „Zahrada srdce“. Koncert se bude
konat u příležitosti 100. výročí vzniku
Československé republiky.
Včas budeme informovat o plánovaných
koncertech pro rok 2019. Jednání o příští
sezóně se zatím vyvíjejí příznivě.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč
(pro děti nad 10 let, studenty, důchodce
a rodiče na rodičovské dovolené), děti
do 10 let zdarma. Rezervace vstupenek:
603 229 582 (pozor, nové číslo).
za spolek Hudba bez hranic z. s. Ing. Magda Černá

Městská knihovna Horažďovice
Dobrodružství s Rychlými šípy v Městské knihovně Horažďovice

Beseda s Emilem Kintzlem

Také letos se Městská knihovna v Horažďovicích
připojila k celostátní akci Noc s Andersenem.
Ve spolupráci se členy o. s. GOADA z Plzně
jsme pro děti připravili večerní dobrodružství
na téma Rychlé šípy. Děti dostaly dopis od
Rychlých šípů, rozdělily se do čtyř družstev
a vymyslely jména pro své týmy. Bratrstvo
kočičí packy vhodilo do dveří dopis a zamklo
nás v knihovně. Naštěstí nám v knihovně
zůstal po dávném knihovníkovi (který se znal
s p. Foglarem) rébus, který po vyluštění a složení
rozstříhaného komiksu dovedl děti k názvu
knihy, ve které byl ukrytý klíč od knihovny.
Pak už se děti mohly vydat po skupinkách ven
a najít očíslované bobříky s písmeny, v knihovně
si z písmen složily název místa, kde na ně čekalo
poslední hledání – starý pivovar. Tady musely
potmě jen s UV baterkou najít šipky na stěnách,
které každý tým dovedly ke čtvrtině obrázku.
V knihovně obrázek složily a našly popis, kde
Bratrstvo kočičí packy ukrylo hlavolam –
ježka v kleci. Najít ho už byla pro děti hračka,
víc práce měly s vyndáním ježka z klece, ne
každému se to povedlo. No a zbývalo předat
dětem pamětní kartičky, pohlednice a dárek od
městského úřadu.
Bylo nás 16 dětí, 4 knihovnice, 4 hosté z o. s.
GOADA Plzeň, kterým děkujeme za pomoc při
organizaci večera a skvěle připravené hledání
bobříků i ježka. Děti od nich dostaly také dárek

Šumava, to je téma, které na akce naší
knihovny přiláká vždy velký počet
návštěvníků. Lidé Šumavu milují a zajímá je
vše, co je s ní spojené. Naši hosté zpravidla
své vyprávění doplňují promítáním fotografií,
což je příjemné zpestření a oživení přednášek
a besed.
Na první jarní den přijal naše pozvání pan
Emil Kintzl – uznávaná šumavská legenda.
Beseda se konala v oblastní charitě a přilákala
posluchače nejen z řad seniorů, ale i z té
mladší generace. Příběhy osad a obcí, které
ze Šumavy dávno zmizely, přiblížil pan Kintzl
prostřednictvím několika částí internetového
pořadu nazvaného Zmizelá Šumava. Příběhy
pod stejným názvem vyšly také v knižní
podobě a samozřejmě nemohou chybět ani ve
fondu naší knihovny.
Setkání se šumavskou legendou proběhlo
ve velmi příjemné atmosféře a mnohým ze
zúčastněných přibyla v knihovničkách nová
kniha i s podpisem autora.
Beseda proběhla v rámci projektu SENIORŮM
DOKOŘÁN.

– marcipánového ježka a pexeso Rychlé šípy.
A zapomenout nesmíme také na pejska Bruna,
který s námi absolvoval celý večer.
Děkujeme také našim dobrovolnicím paní Emě
Siegerové a paní Evě Peleškové, které pro děti
napekly už tradičně výborné občerstvení.
Akce proběhla v rámci projektu „Děti a čtení“ za
finanční podpory MK ČR.
Za MK Horažďovice Eva Marešová

Za Městskou knihovnu Horažďovice
Petra Tomešová
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Městské muzeum Horažďovice
Ohlédnutí za Jom ha-Šoa

Krajina jako ementál

V Horažďovicích letos poprvé proběhlo veřejné čtení jmen zdejších židovských sousedů
– obětí perzekuce za 2. sv. v. Horažďovice se tak zařadily mezi dalších 16 měst České
republiky, kde tato vzpomínková akce probíhá. Dopoledne jsme vyslechli osobní příběh
pana Tomana Broda a žáci ZŠ Komenského vyčistili všechny horažďovické pamětní
kameny, tzv. „Stolpersteiny“. Odpoledne proběhla přednáška v kavárně Šibuli a celý
den byl zakončen krásnými melodiemi tradiční židovské muziky v podání klezmerové
kapely Mi-Martef. Ráda bych poděkovala všem, kteří se k přípravám i samotné realizaci aktivně připojili. Největší dík patří žákům ZŠ Komenského a pěveckému souboru
Kvítek. Děkuji. Bylo to krásné a dojemné.

Aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou krajinou jihozápadních Čech
Při druhém jarním výletu navštívíme
doklady těžby zlata ukryté na vrchu Kobyla
u Lnář. Po cestě si prohlédneme zajímavé
kamenné útvary mezi Slatinou a Kadovem.
V sobotu 12. května 2018 sraz v 9.00
u horažďovického nádraží. Vyrazíme po
silnici ve směru Babín, Svéradice, Slatina.
Zde odbočíme na žlutou turistickou cestu
do Kadova, kde si můžeme prohlédnout
geologické zajímavosti Čertův náramek, Malý č. náramek, Obětní kámen
a Kadovský viklan. Pak pojedeme do
Vrbna, odtud po zelené do Velkého Pálence
a rovně po cestě mezi rybníky přes letiště
do Tchořovic. Zde za přejezdem sjedeme
doprava na cestu k cyklotrase 31. Na tu
odbočíme doleva, směr Lnáře. Ve Lnářích
z cyklotrasy 31 odbočíme vpravo na 1063
do Zahorčic, kde u křížku odbočíme
vpravo na cestu k vrchu Kobyla. Zde si
prohlédneme doklady těžby zlata. Vracet
se budeme přes Hajany a Blatnou, kde
poobědváme. Z Blatné je možností více, ale
nejspíš pojedeme po cyklotrase 312 přes
Jindřichovice na Bratronice, Mečichov,
Horažďovice Předměstí, Horažďovice.
Trasa by měla mít kolem 60 km. Povrch
bude jak asfalt, tak nezpevněný (polní/
lesní cesta). Vhodné je horské i 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.

Za muzejní tým Mgr. Barbora Freund

Toman Brod

Zahájení muzejní sezóny
Dne 26. července r. 1914 bubnoval horažďovický strážník Vojtěch Netáhlo na
15 místech města následující vyhlášku:
„Upozorňují se veškeří neaktivní vojíni
a domobranci do 39 let na vyhlášky
ohledně částečné mobilizace na rozích
nalepené.“ Byla to jediná věta, která působila ohromným dojmem. Mobilizace
– válka! (z kroniky města Horažďovice
K. Němec)
Buben Vojtěcha Netáhla zněl v ulicích Horažďovic ještě mnohokrát,
vyhlašoval válku, oznamoval vznik
nové republiky a dnes zve k návštěvě
nové výstavy „Konec světové války
a život v nové republice aneb jak se žilo
v Horažďovicích“. Slavnostní zahájení
hlavní muzejní sezóny proběhne v sobotu

Aleš Červený

2. června 2018 od 16.00 ve velkém sále
městského muzea. Program bude bohatý.
V podání Original bandu zazní melodie z období první republiky. Proběhne
vernisáž celkem tří výstav. V prostorách
muzea výše zmíněná věnovaná stoletému výročí vzniku republiky a „Vážím,
vážíš, vážíme“ ze soukromé sbírky vah
Evžena Koury. V prostorách městské
galerie v 17.00 zahájíme fotografickou
výstavu „Mikrofotky z pod vody“ od
Miloslava Svatoše. Posléze se můžete těšit
na pohoštění, které pro vás bude připravené v Atriu.
Všichni jste srdečně zváni.
Za muzejní tým Mgr. Barbora Freund

Muzejní noc 2018
Městské muzeum Horažďovice se opět
zapojilo do celostátní akce „Festival
Muzejních nocí 2018“ a srdečně vás zve na
netradiční noční prohlídky v režii divadelního spolku TYJÁTR.
Muzejní noc proběhne 19. 5. 2018 od
20.00 do 00.00. Prohlídky se budou konat
každou celou hodinu.
Vstupenky si můžete rezervovat v IC
v zámku od 9. 5. do 19. 5. (9.00–16.00)
Hana Ferdová
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Školy
Křesťanská mateřská škola DUHA
Střípky z Duhové mateřinky
Jaro konečně dorazilo v plné kráse a my
si je náležitě užíváme. Naši předškoláci
vyrazili do přírodovědné stanice DDM
poznávat domácí zvířátka a jejich mláďata.
Dozvěděli se spoustu zajímavého a některá
zvířátka si na místě nakreslili.
Na jaře bychom měli dbát i na svou kondici, a tak, aby nás nepřemohla jarní
únava, připravila paní učitelka Verunka
pro předškoláčky koloběžkové závody.
Během týdne si všichni jízdu natrénovali
a v pátek vyrazili společně na cyklostezku
u rybníka Mokrá. Zde se utkali v několika
disciplínách a do školky se všichni vrátili
unavení, ale spokojení – protože není přece
důležité vyhrát, ale být u toho!
Naši tradiční akci „Odemykání zahrady“
jsme letos z důvodu budování nové školní
zahrady nahradili akcí „Odemykáme
jaro“. Spolu s dětmi a jejich rodiči jsme
16. 4. vyrazili na vycházku kolem rybníka
Mokrá a na Ostrov. Cestou jsme si užili

spoustu legrace při různých hrách, do kterých se zapojily nejen děti, ale i rodiče.
Procházku jsme zakončili opékáním
vuřtíků na naší zahradě. Děkujeme všem,
kteří se této akce zúčastnili, za překrásné
odpoledne!
V měsíci dubnu se konala tradiční Školka
v přírodě. Odvážné děti se v Jiřičné
u Sušice proměnily v indiány, aby si
vyzkoušely svou odvahu, dovednosti
a obohatily svoje vědomosti.
V Duhové mateřince jsou v plném proudu
přípravy na oslavy 50. výročí školy, které
se uskuteční v sobotu dne 19. 5. odpoledne
v parkánu pod zámkem. Srdečně tímto
zveme všechny příznivce naší školy a stejně
tak pamětníky a bývalé absolventy na
odpoledne plné her, překvapení a legrace!
Krásné dny všem přeje
kolektiv KMŠ Duha

Mateřská škola Na Paloučku
Jaro zaťukalo a my jsme ho pozvali dál

Jaro zaťukalo na dveře a okna naší
školičky rozkvetla květinami, ožila ptáčky
a papírová sluníčka lákají svého velkého
kamaráda na obloze k nahlédnutí do tříd
MŠ Na Paloučku. Chvilky před spaním
dětem zpříjemnily babičky a letos nově
i dědečkové čtením pohádek o zvířátkách. Tímto děkujeme všem babičkám
a dědečkům, kteří se čtení ujali, a těšíme
se na další spolupráci nejen s nimi, ale
i s pracovnicemi Městské knihovny
Horažďovice, které tuto aktivitu zajistily.
Na začátku dubna se na ploše u školky

objevilo dopravní hřiště se značkami,
přechodem pro chodce, a dokonce přijelo i policejní auto. Děti si nasadily na
hlavy přilby, nasedly na odrážedla, koloběžky, kola a pod odborným vedením
zástupců z BESIPU a Policie ČR si procvičovaly dopravní pravidla chodců
i cyklistů v silničním provozu nejen teoreticky, ale hlavně prakticky. Zástupci
BESIPU i Policie ČR akci odborně připravili a děti celým dnem provázeli svým
klidným a milým přístupem. Děkujeme p.
Václavu Ircingovi a jeho spolupracovnicím
z BESIPU a nprap. Daně Ladmanové, prap.
Editě Chalupné a prap. Bc. Janě Holečkové
z Policie ČR.
K pravé jarní náladě přispělo divadlo Nána
představením „Pohádka z Paloučku“, kde
se děti hravou formou seznámily s životem drobných živočichů na rozkvetlé jarní
louce. Atmosféru krásného představení
umocňovaly již tradičně nádherné látkové
kulisy a vřelý přístup herečky k dětem.
Koncem března jsme v MŠ přivítali rodiče,
kteří přišli v odpoledních hodinách tvořit,
společně se svými dětmi, krásné jarní
dekorace.

V nejbližším období jsou pro děti připraveny další společné aktivity. Děti
z předškolních tříd mají možnost zúčastnit
se předplaveckého výcviku a také výletu
do Techmanie v Plzni, který bude realizován ve spolupráci s Místní akční skupinou
Pošumaví. Mladší děti vyrazí na výlet za
poníky na Ekofarmu Zulejka do Velenov.
Naplánována je návštěva ZUŠ Horažďovice
a spolupráce se SŠ Horažďovice na projektu polytechnického vzdělávání dětí se
již rozběhla realizací prvních setkání.
Připravujeme také zápis dětí k předškolnímu vzdělávání do MŠ, který se bude
konat 3. 5. 2018 od 13.00 do 16.30 hodin
ve třídě Motýlci. Budeme rádi, pokud se
při výběru MŠ pro své dítě rozhodnete pro
naši MŠ Na Paloučku. Těšíme se na vaše
děti, na které čeká kvalitní a bezpečné prostředí, zdravé stravování, příjemné paní
učitelky i pan učitel a na nejmenší také
chůva.
Z MŠ Na Paloučku
Mgr. Eva Smetanová, Bc. Jitka Černá
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ZŠ Komenského
Úspěchy žáků ZŠ Komenského v březnu 2018
28. 3. 2018 dostaly sbormistryně pěveckého
sboru Kvítek od svých zpěváků krásný dárek
ke Dni učitelů. Děti svým skvělým výkonem
oslovily porotu v Rokycanech na soutěžní
přehlídce dětských pěveckých sborů a domů
přivezly stříbro. Konkurence v této krajské
soutěži je opravdu velká. Součástí desetiminutového programu bylo 5 vícehlasých písní,
z nichž 2 písně děti zazpívaly bez doprovodu. To není vůbec jednoduché hlavně pro
mladší zpěváky, kteří se vícehlasému zpěvu
teprve učí. O to více si ceníme stříbra, neboť
náš sbor byl v této soutěži věkově nejmladší.
Poděkování patří nejen mladším, ale také
starším a zkušeným zpěvákům, kteří jsou
ostatním opravdu příkladem. Pokud byste
rádi slyšeli náš soutěžní program a nejen ten,
přijďte 4. 6. 2018 na letní koncert dětských
pěveckých sborů při ZŠ Komenského Poupat
a Kvítku.
Dne 5. 4. 2018 se vypravila Julia Salvová,
žákyně IX. A ZŠ Komenského, do Plzně,
aby se zúčastnila krajského kola Olympiády
v českém jazyce. Do krajského kola postoupila po vítězství v okresním kole v Klatovech.
Přes dvacet žáků z celého Plzeňského kraje
se zúčastnilo krajského kola. Žáci se potýkali
nejdříve s úkoly z mluvnice, kde dokazovali

ZŠ Blatenská
Druhé nocování na Blatenské
Noc s Andersenem je akce, která se koná pravidelně od roku 2000 a prvních účastníků bylo
jen pár desítek. Během let získala česká myšlenka mezinárodní rozměr, letos se akce konala
odhadem na 1 600 různých místech světa
a „nočních“ čtenářů bylo již bezmála sto tisíc.
Zábava, nové společné zážitky, dobrodružství, kamarádi, čtení, luštění, hledání řešení
u různých hlavolamů – to vše přilákalo do
školy 50 zájemců ze 4. a 5. tříd. Děti se rozdělily do čtyř skupin a procházely jednotlivá
stanoviště. Na každém byly jiné aktivity: hledání a luštění přesmyček, skládání puzzle či
tangramů, rýmování a zpívání s Rychlými
šípy, klasické křížovky a další. Všechny úkoly
byly připraveny tak, aby se děti pobavily, něco
se naučily a hlavně, aby naplnily tu hlavní
myšlenku – aby četly. Po splnění všech úkolů
se děti vrátily ke své paní učitelce, posilnily se
a užily si další program: soutěže, hry, diskotéku apod. Nezbývá mi než poděkovat všem,
kdo se na hladkém průběhu akce podíleli.
Mgr. Jitka Frančíková

své znalosti mateřského jazyka a bohatost své
slovní zásoby. V druhé části psali slohovou
práci, kde se hodnotila převážně originalita
a výstavba textu. Klání to bylo velmi vyrovnané a nakonec prvních pět umístněných
dělilo jen několik jednotek bodů. Julie se
umístila na vynikajícím třetím místě. Kvůli
letošní změně pravidel nepostupuje přímo
do celorepublikového finále, ale bude čekat
na rozhodnutí komise v Praze. Naděje na
postup do červnového finále tak stále je. Pro
ZŠ Komenského a především pro Julii je to
obrovský úspěch.
V březnu proběhlo okrskové kolo soutěže v recitaci, ze kterého postoupily tři
žákyně ZŠ Komenského do okresního kola
v Klatovech dne 28. 3. 2018. Okresního
kola se zúčastnily dvě žákyně prvního
stupně, Eliška Rýdlová a Růžena Šimíková
a jedna žákyně druhého stupně Julie
Šůsová. Všechny recitátorky podaly skvělé
výkony a pěkně reprezentovaly svou školu.
Růženě Šimíkové se dokonce podařilo
umístit na děleném první místě a postoupit na krajskou přehlídku. Ta se konala 9. 4.
2018 v Horšovském Týnci. Zde již nešlo
o umístnění, ale jen o nasátí atmosféry
a zarecitovat si před odbornou porotou,

případně vyslechnout jejich rady.
V uplynulém měsíci proběhla také
Olympiáda v matematice. Z okrskového
boje s příklady postoupil do okresního kola
Daniel Malík, žák IX. B ZŠ Komenského.
V něm si vedl velmi dobře, přestože to na
postup do krajského kola nestačilo, stal se
úspěšným řešitelem. Jemu i všem žákům
děkuje ZŠ Komenského za reprezentaci.
ZŠ Komenského

Přehazovaná 4. a 5. ročníku
Ve čtvrtek 5. 4. 2018 se naše tři družstva podívala do Sušice na ZŠ Lerchova, kde se odehrál
okrskový turnaj v přehazované 4. a 5. ročníku. Smíšené družstvo skončilo na 4.
místě, chlapecké na 2. místě a dívky vyhrály
a postupují do Klatov na okresní kolo.
Všem účastníkům děkujeme za reprezentaci školy i za slušné chování při cestování,
což v současné době není samozřejmostí.
Dívkám držíme pěsti v okresním kole.
J. Stichenwirthová
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Střední škola Horažďovice
Die Wasnerin a Narzissen Vital Resort v srdci Rakouska
Dne 20. 3. vyrazili studenti Střední
školy Horažďovice na exkurzi do hotelu
G´sund und Natur Hotel Die Wasnerin
poblíž městečka Bad Aussee v samém
srdci Rakouska. I přes nepříznivé počasí
jsme ve zdraví a plni očekávání dorazili
k hlavní budově hotelu, kde nás přivítala
již na první pohled sympatická manažerka hotelu Petra Bárta.
Pověděla nám mnoho zajímavého o historii a chodu celého hotelu. Poté jsme si
hotelový komplex a wellness centrum
zblízka prohlédli. Interiér hotelu je zařízen moderně s přírodními prvky.
Když jsme se přesunuli do wellness
centra Narzissen Vital Resort, zaujalo

nás, že téměř celá budova je skleněná,
a tím pádem i průhledná. Všude, kam
jsme přišli, se nám naskytl překrásný
pohled na zdejší přírodu a zasněžené
vrcholky hor.
V hotelu pro nás bylo také připraveno
malé pohoštění a rovněž jsme nahlédli do
hotelové kuchyně, kde jsme si vyzkoušeli
uvařit rizoto.
Domů jsme se vraceli nadšení a plní
zážitků s lákavou možností letní brigády.
Tereza Hajnová, studentka 3. ročníku
oboru kuchař – číšník

Dům dětí a mládeže
Jaro v Domě dětí a mládeže Horažďovice
Venku už je téměř letní počasí, dovolte ale
ještě krátkou vzpomínku na poslední zimní
pobytový kurz Dobytí severního pólu. Ten
v PROUDU absolvovali třeťáci z pražské
ZŠ Korunovační v polovině března. Nejenže
vyrobili levandulovou mast a bylinkový čaj,
navíc se postarali o zvířata v přírodovědné
stanici, odlévali stopy, pozorovali ptactvo
v korunách stromů a zastříleli si z luku.
Zlatým hřebem byla vyjížďka se psím spřežením, kterou na Ostrově zrealizoval Jenda
Kotiš (děkujeme!).
Přesně 4 dny staré jaro jsme letos opět
přivítali vynášením Morany. Přestože
o slunečném počasí jsme si mohli nechat
jenom zdát, zavítala do přírodovědné stanice sedmdesátka teple zachumlaných
návštěvníků. O výrobu slaměné figuríny
se postaraly maminky s dětmi z Klubu
rodičů s dětmi a program pro návštěvníky (lukostřelbu, šermířskou arénu
nebo výtvarnou dílnu) zajistily starší děti
z Přírodovědného a Historického klubu
společně s pedagogy DDM. Zřejmě největší pozornosti se však tradičně dostalo
čerstvým přírůstkům našich chovů, děti si
tak dosyta užily mazlení i chování malých
kůzlat, jehňat a králíčat. Závěrem akce
se za skandování lidových říkadel vydala
Morana na svou poslední cestu k řece,
kde se ji podařilo současně upálit, utopit
i ukamenovat (a tak už se zimy nemusíme
pranic bát…).
V dubnu se naplno rozjela jarní sezona
v PROUDU – pokračují pobytové kurzy
o zemědělství a vodě, rozjely se terénní
exkurze a venkovní výukové programy.

Dveře se netrhnou s prohlídkami přír. stanice. V květnu budeme pokračovat
zážitkovými kurzy, uvidíte nás v parku na
koloběžkách, ale i na Otavě v raftech.
Poslední volná místa na táborech
Místo pro 1 rodinu zbývá na táboře pro
rodiče s dětmi „Jak vycvičit draka II“
(8.–13. 7.), stejně tak jeden pokojíček chybí
k obsazení tábora „S babi a dědou na prázdniny“ (23.–27. 7.). Poslední volná místa
nabízejí oba stanové tábory (pláckovský
tábor „Správci času“) 18.–29. 7. a šumavský
tábor „Expedice pokračuje“ (23.–27. 7.).
Jediným neobsazeným příměst. táborem pro menší děti je tábor „Učíme se řeči
zvířat“ (20.–24. 8.). Volná místa nabízejí
specializované tábory „Rybařík“ (6.–10. 8.)
a „Lukostřelec“ (15.–18. 8.).

Pozvánky
Využijte poslední příležitost přihlásit se
na Kurz tradiční lukostřelby pro dospělé
– 4 podvečerní lekce věnované technice
střelby z holého reflexního luku pod vedením
Toma Pollaka (info na www.ddm-hd.cz).
Školní rok v DDM spěje do finále, a proto
vás srdečně zveme na již tradiční Akademii
zájmových kroužků, která proběhne ve
čtvrtek 31. 5. od 15.00. Těšit se můžete na
závěrečná vystoupení hudebních a tanečních kroužků, jakož i výstavu výrobků
kroužků kreativních a přírodovědných – to
vše v zámku a blízkém okolí.
Kolektiv zaměstnanců
DDM Horažďovice

Komentovaná prohlídka a mazlení s nejnovějšími jarními přírůstky
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Základní umělecká škola
V měsíci květnu se žáci všech tří oborů
naší školy představí na několika velkých
akcích. Žáci výtvarného oboru představí
své práce na výstavě, kterou bude možné
navštívit v městské galerii od 9. do
29. května. Slavnostní vernisáž s představením absolventů se bude konat ve
středu 9. května od 16.30 hodin.
Výtvarný obor bude hrát důležitou
roli, společně s literárně-dramatickým
oborem, při pořádání letošního ročníku
ZUŠ OPEN. Letošní akce se uskuteční
ve čtvrtek 24. května. Hlavní program
se bude konat za lávkou pod kostelem
směrem ke sportovnímu areálu. Akce
začne v 16.00 hodin za kostelem sv. Petra
a Pavla a v doprovodu žáků a pedagogů
LDO se přemístíte na místo konání akce.
Závěrečným vystoupením žáků LDO
bude již tradiční „Dramaťácká sklizeň“,
která se bude konat ve středu 30. května

v kulturním domě. Dopoledne bude
věnováno žákům ZŠ a odpoledne zveme
širokou veřejnost. Program začíná
v 16.00 hodin.
Žáky hudebního oboru čeká také jedna
velmi zajímavá akce. Ve středu 16.
května přivítáme v kulturním domě
vzácného hosta ze Švýcarska. Na společném koncertě se představí náš dechový
a smíšený orchestr a Jugendmusikschule
orchester Arbon-Horn. Začátek koncertu
je v 17.00 hodin.
Díky Nadačnímu fondu Magdalény
Kožené, který je podepsán pod vznikem ZUŠ OPEN, jsme získali ještě jednu
velmi zajímavou nabídku. Vybrané práce
žáků VO budou součástí prezentace ZUŠ
z celé ČR, které budou představovány
v rámci doprovodného programu zahájení Mezinárodního hudebního festivalu
Pražské jaro 2018 na pražské Kampě,

ZUŠ OPEN 2018

Dramaťácká Sklizeň

Ve čtvrtek 24. května proběhne 2. ročník
celostátního happeningu základních
uměleckých škol ZUŠ Open. Základní
umělecká škola Horažďovice se opět připojí. Dopoledne proběhne v kulturním
domě koncert pro mateřské školy a nižší
ročníky základních škol. Odpoledne
pak vyrazíme do plenéru. V loňském
roce umění obsadilo zámecký parkán,
letos se přeneseme přes vodu a najdete
nás Na Lipkách. Hlavní slovo bude mít
tentokrát výtvarné umění: žáci výtvarného oboru pod vedením paní učitelky
Renaty Šlechtové se při této příležitosti
stanou spejery a svým uměním vyzdobí betonovou zeď u tenisových kurtů.
Budou pracovat podle předem vytvořené koncepce a každý, kdo bude chtít,
se může připojit a přispět ke společnému dílu. O další program se postarají
žáci literárně dramatického oboru,
s nimiž nakouknete do dávné historie
Horažďovic a okolí, ale i ledaskam jinam.
A pro potěchu ucha zazní samozřejmě
i hudba. Horažďovický happening umění
bude zahájen průvodem v režii žáků literárně dramatického a hudebního oboru
na náměstí u kostela sv. Petra a Pavla
v 16.00. Neváhejte a přijďte s námi oslavit svátek základních uměleckých škol.

Ve středu 30. května budou žáci literárně dramatického oboru ZUŠ Horažďovice
v kulturním domě sklízet, co zaseli. Zveme rodiče, prarodiče a vůbec všechny příbuzné a kamarády i širokou veřejnost na přehlídku toho, co jsme za školní rok
2017/2018 vytvořili. Uvidíte divadelní představení, s nimiž jsme se zúčastnili několika přehlídek, i něco navíc. Mezi představeními vystoupí žáci hudebního oboru.
Součástí přehlídky bude i literární výstava prací z hodin ve foyer. Dopolední představení začíná v 10.00, odpolední v 16.00.

Za ZUŠ Horažďovice
Tereza Machková

Tereza a Tomáš Machkovi, učitelé LDO

v Rudolfinu a na Václavském náměstí.
Festival začíná tradičně 12. května.
Na závěr pár informací pro zájemce
o studium na naší škole. Talentové
zkoušky se budou konat ve čtvrtek
7. června od 15.00 hodin v ZUŠ. V případě zájmu je třeba vyplnit přihlášku do
ZUŠ, kterou najdete na webu: www.izus.
cz. Zde si vyberete „ZUŠ Horažďovice“
a pak již jen postupujete podle pokynů.
Vaše děti tak budeme již mít zaregistrované při vašem příchodu na talentové
zkoušky. Přijďte se podívat na naše květnové akce a získáte představu o činnosti
školy. Případné dotazy samozřejmě rádi
zodpovíme. Těšíme se na vás a přejeme
krásné prožití měsíce lásky.
Mgr. Martin Petrus
ZUŠ Horažďovice

Horažďovický obzor / duben 2018
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Spolky
PS Prácheň

Oblastní charita

Naši milí příznivci a posluchači

Akce klubu „Nebuď sám“

Ráda bych vás informovala o činnosti PS
Prácheň v roce 2018. V prvním čtvrtletí
jsme kromě běžných zkoušek absolvovali již dvě vystoupení a výroční členskou
schůzi, která se letos konala dne 24. března
opět v příjemné restauraci Na Růžku. Sešli
jsme se kvůli vysoké nemocnosti v počtu
pouhých 20 členů (řádných, přispívajících i mimořádných) a jako hosta uvítali
pana starostu M. Formana. Tradičně jsme
si vyslechli zprávu o hospodaření, zprávu
uměleckého vedoucího pana S. Smítky,
zhodnocení minulého roku a plány do roku
letošního. Velkou část diskuse jsme věnovali
otázce další existence spolku. Vzhledem ke
stále klesajícímu počtu zpěváků se obáváme
toho, jak dlouho ještě dokážeme činnost

spolku udržet. Stále hledáme zájemce o sborový zpěv, protože bez přílivu nových lidí
vážně hrozí ukončení naší činnosti.
V polovině měsíce dubna jsme absolvovali
dvojici koncertů pod společným názvem
„Pocta Zdeňku Lukášovi“. Šlo o společný
projekt našeho spolku s pěveckým sborem
Šumavan Klatovy. První koncert se uskutečnil 18. dubna v klatovském Sboru dr.
Karla Farského, druhý – den nato – v krásném secesním sále hotelu Prácheň. Oba
koncerty byly sestaveny výhradně z díla
Zdeňka Lukáše, nejhranějšího a nejzpívanějšího českého skladatele vážné hudby
2. poloviny 20. století, který je autorem více než 350 skladeb. Koncerty byly
připraveny na počest jeho nedožitých
90. narozenin. Vzhledem k termínu uzávěrky Horažďovického obzoru se koncerty
teď – když článek píši – teprve budou konat
a já doufám, že se oba vydaří a budou mít
velkou návštěvnost.

V letošním roce dále připravujeme dalších
8 vystoupení a také nás čeká pravidelné jarní
soustředění, tentokrát v Záboří u Blatné.
Pro nás dosti významnou akcí bude např.
12. setkání sborů západočeské oblasti Unie,
které bude počátkem června v Mariánských
Lázních. Zde se náš sbor bude prezentovat
v sekci církevních skladeb a vystoupí v kostele Nanebevzetí Panny Marie.
Věřím, že některá z našich vystoupení vás
zaujala a pokud je navštívíte, potěší vás
a zlepší vám vaši náladu. A pokud byste
měli chuť si s námi zazpívat také, přijďte,
jste srdečně vítáni.
Za PS Prácheň Simča Sládková

4. 5. Vystoupení dětí MŠ Loretská
– pásmo písniček a básniček s jarními
motivy a k svátku matek. Společenská hala
DPS Loretská 1069, začátek v 10 hodin.
9. 5. Vystoupení souboru Duháček z KMŠ
– jídelna DPS Palackého 1061, začátek
v 10 hod.
9. 5. Posezení s harmonikou – k tanci
a poslechu zahrají oblíbení Úterníci.
Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.
14. 5. Holky v akci – společné pečení
z vyzkoušených receptů. Jídelna DPS
Palackého, začátek ve 13.30 hod.
15. 5. Návštěva komunitní zahrady GAIA ve
sboru církve Československé husitské – sraz
před DPS Palackého 1061 ve 13.15 hod.
25. 5. Výlet do kláštera v Mariánské
Týnici se zastávkou v Kralovicích a obci
Prádlo s možností nákupu ve zdejší likérce.
Sraz před DPS Palackého 1061 v 8 hod.
Přihlásit se můžete v kanceláři charity,
nebo na tel. čísle 376 512 596.
28. 5. Vystoupení sborů Kvítek a Poupata
– hala v přízemí DPS Palackého 1061, začátek v 10.15 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.

Sbor dobrovolných hasičů
v Horažďovicích
Vás zve na

Okrskovou soutěž, která se koná u příležitosti 140. výročí
založení sboru dobrovolných hasičů v Horažďovicích.
Zároveň porovnají síly družstva dětí z Horažďovic a Kejnic

Soutěž proběhne 5. května,
od 13.
13.00 hod.
hod. na Zářečí
v areálu Panské zahrady.
Přijďte povzbudit soutěžící,
zakousnout klobásu
a vypít žejdlík piva.
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Zajímavosti
František Kulich – „Z hloubi belgických dolů do zahraničního odboje“

František Kulich se narodil 17. října 1907
v Habinghorstu v Německu, kde jeho
otec, pocházející ze Štipoklas, pracoval
v místních dolech. Rodina se během první
světové války vrací zpět do Čech, do rodiště matky ve Smrkovci. František vychodí
obecnou školu v Hradešicích, poté se vyučí
zedníkem a po vojně ještě absolvuje hornickou školu v Lomu u Mostu. Na konci
třicátých let odchází za prací do zahraničí. Pracuje v dolech v Belgii (Zwartberg,
Genk, Limbourg) a zprávu o vypuknutí
2. světové války se dozvídá zde. Veden
vlastenectvím ukončí práci v dolech a na
vlastní náklady cestuje do Francie, kde je
formována naše zahraniční armáda. Ve
francouzském Lille vstupuje 16. listopadu
1939 do armády. Má přiděleno osobní číslo
H–42, to jej provází po celou válku, stejně
tak malá fotografie jeho sestry v peněžence
a růženec.
Jako vojín je vtělen do 1. pluku k 8. rotě
k náhradní eskadroně, zde dlouho nepobývá, vzhledem ke svým fyzickým
parametrům a schopnostem je vybrán
a přidělen do smíšeného předzvědného
oddílu (SPO). V tu dobu se jedná o elitní
formaci, dnešní průzkumníky či předsunuté jednotky. V rámci SPO, která čítá
asi 250 mužů, je přidělen ke kulometné
eskadroně, konkrétně k protitankové
kanónové četě, jako střelec. S oddílem se
účastní v roce 1940 přímých bojů na řece
Marně. Naše jednotky zde chrání ustupující francouzské jednotky. Čelí ostřelování
z děl a bombardování letectva… Jelikož
je situace neúnosná a německé jednotky

mají převahu, nezbývá než ustupovat. Pan
Kulich se přesouvá až do Béziers, kde je
naloděn na parník Mohamed Ali el Kebir,
který jej dopraví do Anglie.
František Kulich připlouvá do Anglie
v červenci 1940. Svoji službu koná dále
u kulometné roty spadající pod SPO.
Postupně absolvuje několik kurzů, speciálních výcviků a přehlídek, z jeho jednotky
jsou vybíráni i členové pro výsadky do
protektorátu. Ve chvílích volna zdokonaluje svoji angličtinu a cestuje po zemi.
Doba do další bojové akce je v Anglii
dlouhá, a i to dávají někteří vojáci najevo.
František nerad respektuje vyšší šarže
a jejich pokyny, dostává se často do rozporu, a tak je opakovaně kázeňsky trestán
a napomínán, nicméně v kolektivu je oblíben. V roce 1944 dochází k reorganizaci
naší armády a z SPO se stává MPO (motorizovaný předzvědný oddíl) a později
3. tankový prapor. František je přeškolen
na střelce z tanku a děla, také absolvuje
kurz radiotelegrafický a pro řidiče tanku.
Po spojenecké invazi 6. června 1944 do
Francie dostává opětovně příležitost k boji
i naše armáda. 1. 8. 1944 se vrací František
Kulich zpět na půdu Francie. Úkolem
naší armády (československé obrněné brigády) se stává obléhání francouzského
přístavního města Dunkerque. Nutno
podotknout, že úkol to nebyl snadný
vzhledem k terénu a přesile německé
armády, kterou zde vedl fanatický
Friedrich Frisius. Naše armáda zde podnikla řadu útoků na nepřítele, ale nicméně
se jí nepodařilo do konce války přístav
dobýt, boje skončily až po celkové kapitulaci Německa.
Jednotka se vrací zpět do Československa,
kde postupně nahrazuje americké jednotky na západě Čech a zajišťuje

demarkační čáru. Tankový prapor 3 je
umístěn v okolí Břežan, Velkého Boru,
Chanovic a několika dalších vesnic, mezi
nimi je i Týnec. Zde jsou vojáci ubytováni ve stavení “U Šmrháků“, mezi nimi
je i František Kulich, který se zde seznamuje se svou budoucí manželkou Josefou
Chalušovou, roz. Šteglovou. Její životní
cesta také není jednoduchá. Brzy po narození se stává sirotkem, když její rodiče
umírají na španělskou chřipku, vyrůstá
pak u strýce v Týnci, posléze si bere za
manžela pana Chaluše a vychovává s ním
syna, ovšem štěstí netrvá dlouho a manžel
v roce 1944 umírá na TBC.
František Kulich je 15. srpna 1945 demobilizován a povýšen na svobodníka a v Týnci
se usídluje a žije až do konce svého života,
se svou manželkou vychová čtyři děti.
Nemine jej však nálepka „zápaďáka“
a zaměřuje se na něj StB. Je pod neustálým
dohledem a kontrolami, výslechy, nátlakem. Má rovněž komplikace v zaměstnání,
které musí opakovaně měnit, pracuje
u ČSD jako výhybkář, v lomu v Hejné,
u silnic coby asfaltér apod. To vše se projeví i na jeho zdraví a náladě, nervozitě.
Doma se o svých zážitcích bojí vyprávět, aby rodinu nepřivedl do problémů,
úlevu mu poskytne až rok 1961, kdy je
rehabilitován.
František Kulich byl vyznamenán
Československou pamětní medailí se štítkem Francie a Velké Británie, Pamětním
odznakem SPO, medailí Za zásluhy v boji
proti fašismu a Čestným odznakem SPB.
Dr. Jiří Ladman ml.
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Horažďovický rodák

Tragédie na konci války

Dne 29. 12. 2017 zemřel horažďovický
rodák PhMr. RNDr. František Starý, CSc.
ve věku 92 let. Narodil se 25. července
1925 v Horažďovicích v rodině železničního zřízence. Vystudoval gymnázium
ve Strakonicích, kde v roce 1944 maturoval. Studoval na Karlově univerzitě, státní
zkoušky složil v letech 1948 – 1951 s akademickými tituly PhMr. a RNDr. Vědecký
titul CSc. získal v zemědělských a lesnických vědách. Stal se vědeckým pracovníkem
v oboru léčivých rostlin a přírodních léčiv.
Pracoval v řídících funkcích ve výzkumných ústavech, především ve Výzkumném
ústavu pro farmacii a biochemii v Praze.
Vedle velkého množství vědeckých prací
publikovaných doma i v zahraničí napsal
i knižní publikace z oboru léčivých, jedovatých a užitkových rostlin. Většina z nich
vyšla v několika jazycích a mnoha vydáních.
Československo zastupoval v uvedeném
oboru i v mezinárodních stycích. Pracoval
v mnoha zemích Evropy, Asie i Afriky
v rámci UNIDO (organizace OSN). V roce
1975 mu bylo propůjčeno státní vyznamenání Za vynikající práci. Od roku 1985
je nositelem medaile Za zásluhy o vědu,
v témže roce získal stříbrný odznak za rozvoj
Přírodovědecké fakulty UK. Od roku 1972
byl předsedou Ústředního poradního sboru
ministerstva zdravotnictví pro pěstování
a sběr léčivých rostlin, členem poradního
sboru hlavního lékárníka ČR, pedagog
Institutu pro doškolování lékařů a lékárníků. V tomto oboru získal rozsáhlé znalosti,
byl uznávaným vědcem doma i v zahraničí.
Dr. František Starý pracoval ve svém oboru
jako poradce i ve vysokém věku. Měl rád
Pootaví, kraj svého dětství a mládí, obdivoval
Šumavu, její lesy, louky, řeky. Žil v Praze, ale
v létě se pravidelně vracel do svého milovaného města.

Poslední dny dubna 1945. Do konce
2. světové války zbývá už jen několik
dnů. Američtí letci, zvaní hloubkaři,
kontrolují pohyb na železnicích a na
silnicích. Nalétávají na jedoucí vlaky
a útočí na lokomotivy, kterým vždy
rozstřílejí kotel (proto se jim také říká
kotláři), a tím lokomotivu vyřadí z provozu. Nalétávají na silnice a útočí na
německé ustupující kolony.
Je neděle 29. dubna. Lidé si povídají už
o konci války. Povídají si ještě o středečním silném ranním mrazu, který
poškodil všechny květy ovocných
stromů, a žehrají nad budoucí neúrodou ovoce. Horažďovický občan Otto
Bublík s manželkou sedají na kola
a v této nejisté době se vypravují do
Strakonic. Kromě všech událostí minulých dnů myslí nejvíc na svého syna,
který nedávno tak nešťastně manipuloval s municí, že došlo k výbuchu, a on
přišel o prsty na levé ruce. Teď leží ve
strakonické nemocnici. Rodičovská starost nedbá nebezpečí. Jedou ho navštívit.
Když jsou manželé v půli Katovické
hory, objevují se náhle hloubkoví letci.
Snad si Otto Bublík myslel, že na osamělé cyklisty útočit nebudou, a proto
se včas neukryl. Dávka z leteckého
kulometu mu proťala obě nohy. Silně
krvácel. Teprve po několika hodinách
se podařilo přivolat pomoc, sanitka ho
ještě dopravila do strakonické nemocnice, kde zemřel. Nedaleko svého
zraněného syna.
V sobotu 5. května měl v Horažďovicích
slavný pohřeb. Poprvé po okupačních
letech všichni přítomní zazpívali československou hymnu „Kde domov můj“.
V ní zněla naděje pro příští dny. V Praze
vypuklo povstání. Na druhý den vjely
americké tanky do Horažďovic za jásotu
obyvatel. Za další tři dny bylo po už

Mgr. M. Šimon

Jen křížek u silnice připomíná
jeden válkou zbytečně zmařený život.
Foto J. Wagner

po válce v celé Evropě. I po náletech
hloubkařů.
Vpravo při silnici z Horažďovic na
Strakonice, kus za poříčským železničním přejezdem, kousek pod vrcholem
Katovické hory je to místo. Na kamenném soklu z r. 1886 je železný kříž
s výmluvným nápisem: Zde byl smrtelně
postřelen dne 29. 4. 1945 při zásahu
amerických hloubkových letců p. Otakar
Bublík z Horažďovic ve věku 46 let.
Jiří Wagner

Čarodějnické procesy v Horažďovicích
Asi by se na ty dávné příběhy plné utrpení a tragédií pramenící z nevědomosti,
náboženského fanatismu a zlé vůle už
dávno zapomnělo. Když roce 1963 napsal
Václav Kaplický svou knihu „Kladivo na
čarodějnice“, prošla bez většího povšimnutí. Ale v roce v r. 1969 natočil do
zjitřené doby Otakar Vávra stejnojmenný
film, který tuto problematiku velmi
zpopularizoval. Zabýval se posledním
vzepětím čarodějnických procesů u nás,
kdy na panství ve Velkých Losinách na
severní Moravě zorganizoval cynický

nedostudovaný právník Boblig na konci
17. století smršť čarodějnických procesů,
která se tehdejší společnosti vymkla
z ruky. Začalo to upalováním žebraček
a končilo upálením děkana Lautnera…
Mnozí si na ten sugestivní film dodnes
vzpomenou. Tím spíše, že v době svého
vzniku vědomě připomínal politické
procesy z padesátých let… Nebylo divu,
že film byl tehdejším režimem brzy
zakázán
Řeklo by se, Velké Losiny … Ale
nemylme se, i v Horažďovicích bychom

se s trestáním čarodějnictví setkali.
Třeba v roce 1660 takový Severin Pašek!
Pašek byl zloděj, který ozbrojen kordem,
bambitkou, sekerou a falešnými klíči se
vydával na své noční lupy. Ale co čert
nechtěl, jednou se vloupal i do děkanského kostela a nenapadlo ho nic lepšího,
než přitom z mešní knihy vyřezat pergamenové listy. Ty pak u sebe nosit jako
talisman. A aby mu zajistily větší bezpečnost v tom jeho nebezpečném řemesle,
pomaloval je ještě různými čarami,
kterým nikdo nerozuměl. A když ho
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konečně dopadli, bylo vymalováno:
nejenže byl souzen jako zloděj, ale pro
ten podivný talisman i jako čaroděj!
Proces byl celkem krátký: byl sťat mečem
(podle jiné verze oběšen) a mohl být rád,
že ho neupálili. Jeho žena Kateřina byla
obviněna z napomáhání k čarování. Po
čtyřech týdnech věznění o chlebu a vodě
stála ještě dvě hodiny s metlou na pranýři a potom z gruntů horažďovických
vypovězena na 10 mil daleko…
Podobný osud potkal i místního Václava
Řeřichu v roce 1700. Bůhví, co prováděl,
čemu chtěl přijít na kloub, čím sobě či
jiným pomáhal či škodil a kdo ho udal.
Nakonec byl obviněn z kouzel a čar.
Marně zapíral. Propadl hrdlem. I on
„milosrdně“ sťat mečem. V jeho procesu byli souzeni i jeho pomocníci Matěj
Měřička a Tomáš Polívka. První dostal
rok a druhý půlrok nucených prací.
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Být čarodějem – k tomu v té době nebylo
třeba mnoho: porodní báby, ranhojiči,
báby kořenářky při léčbě lidí či ovčáci
při léčbě dobytka si pomáhali všelijak, zaříkávali o sto šest. Když pomohli,
dobře. Když nepomohli, bylo zle. Pak šly
řeči o zlé vůli. Stačilo, aby se jich někdo
chytil… Teprve Marie Terezie v polovině
18. století čarodějnické procesy zakázala.
Abych se vrátil na začátek: Film
„Kladivo na čarodějnice“ se sice odehrával ve Velkých Losinách, ale pozorným
místním divákům nemohlo uniknout
i několik záběrů na horažďovický zámek
a průhled ke kostelu. A jedna z klíčových
scén, kvůli níž byl film také zakázán,
totiž úskočné zatčení děkana Lautnera
(podobenství s proradným chováním
Brežněva v srpnu 1968 bylo zjevné) se
odehrávala přímo v sále zdejšího muzea.
Dávné příběhy čarodějnické, dávné

Záběr z filmu „Kladivo na čarodějnice“ z r. 1969
Poznáváte horažďovický zámek?

tragické příběhy lidí, jen dosvědčují, jak
mohou být odsudky lidské nespravedlivé
a kruté.
Jiří Wagner

Hasiči a 100 roků republiky
Pod tímto názvem bych rád napsal několik
článků souvisejících s výročím, které si letos
připomínáme. Nostalgicky se chci vrátit do
roku 1918, do časů první republiky od roku
1918 do 1938, dále do roků 1938 až 1948,
pokračovat do roku 1968 až do období roku
1989 a dějin současných. Prostě se chci držet
osmičkových roků, jak se nyní říká. Doufám,
že mi k tomu pomohou různé staré noviny,
časopisy, kroniky, brožury a hasičský tisk.
Než se ale dostanu k první osmičce, musím
se vrátit daleko zpět do historie. Vzniku
Československa předcházelo dlouhotrvající napětí mezi národy žijícími společně
v habsburské monarchii. V českých zemích
představovalo hlavní problém soužití Čechů
a Němců, což ochromovalo i zemskou samosprávu. Do toho se navíc přidala hospodářská
krize a sílící nacionalistické tendence jednotlivých národů v monarchii.
Rozpory mezi Čechy a rakouskými Němci
se začaly významným způsobem přiostřovat. Zejména po takzvaném Svatodušním
programu německém z roku 1899. Němci
se domáhali národnostního rozdělení českých zemí a zřízení krajů, které by se napojily
přímo na Vídeň a potlačily by tak význam
zemských úřadů. To se Němcům nepodařilo prosadit, a tak pokračovali v blokování
práce sněmu. V roce 1908 nastoupila do
úřadu nová proněmecká vláda, která českou
otázku nehodlala řešit. Vlády se vystřídaly
ještě několikrát, krizi však žádná nevyřešila.
Protičeský kurz vídeňské vlády se navíc ještě
prohloubil, když císař, pod záminkou špatného stavu českého hospodářství, rozpustil
zemský český výbor a na jeho místo dosadil
mimořádnou správní komisi. Čeští politici
se bouřili. V březnu 1914 se tak znovu konala

česko-německá jednání. Následník trůnu
František Ferdinand d´Este se postavil za
Němce a zaručil jim zvláštní ochranu.
Osudným mezníkem se stalo zavraždění
následníka Františka Ferdinanda a jeho manželky Žofie, roz. Chotkové v Sarajevu 26. 7.
1914. Atentát posloužil Rakousku jako důvod
pro rozpoutání války, do které se nakonec
zapojily všechny světové mocnosti. Počátek
světové války byl dovršen všeobecnou mobilizací 31. 7. 1914. Po ní a prvních odvodech
činného členstva na frontu se počty hasičů
začaly ztenčovat. Do války odcházeli většinou zkušení hasiči a zapracovaní funkcionáři
sborů, což nutně mělo dopad na jejich úroveň
ve válečných letech. Prořídlé hasičské řady
však nadále musely plnit své poslání. Na
základě zvláštní vyhlášky předsednictva
Zemské ústřední hasičské jednoty Království
českého z 1. 8. 1914 se musely narychlo zřizovat ženské odbory, dívčí a jinošské družiny.
Za první světové války, stejně jako jiné organizace a spolky, tedy i hasičstvo se ocitá
v těžké situaci. Do zbraně byli v monarchii
povoláni záložníci a náhradní záložníci ročníků 1882 až 1889, příslušníci domobrany
ročníků 1872 až 1881, aktivně sloužící vojáci
a náhradní zálohy ročníků 1890 až 1892
a náhradní záložníci ročníku 1893. Tedy muži
ve věku 21 až 42 let. Hasičstvo se za války,
stejně jako jiné organizace a spolky, ocitlo
v těžké situaci. Ve sborech a župách chyběli
činovníci. Doma zůstali jen churaví a starší
muži se ženami a dětmi.
Hasiči byli již v období před vznikem samostatné Československé republiky nositeli
vlastenectví. Při hasičských sborech již
v předminulém století vznikaly veřejné
knihovny s českými knihami, hasiči zakládali

divadelní soubory a ve zbrojnicích byla
pořádána kamarádská sezení, při kterých
se udržovalo národnostní cítění. V českých
hasičských sborech se vždy našli vlastenci,
kteří nechránili jen majetek, ale i národní
tradice.
Protože na frontu muselo jít co nejvíce
potravin, docházelo k velkým problémům
v zásobování. Při jedné z největších hladových bouřích 21. 6. 1918 bylo v Plzni
zastřeleno 5 dětí. Jejich pohřeb se změnil
v manifestaci proti hladu. Zatímco ještě na
počátku války bylo plzeňské pivo symbolem kvality, v roce 1917 už pivovar neměl ani
náhražkové suroviny na výrobu piva a pivovar na to reagoval výrobou tzv. pivolínu
(umělé pivo, které obsahovalo
90 % vody a 3 % alkoholu). Pro svou nevýraznou a špatnou chuť byla výroba pivolínu
postupně zastavena.
Pokračování příště.
Karel Halml
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Vzácný host Májového podvečeru duchovní hudby na Velkém Boru
Pěvecký a chrámový sbor VELKOBOR z Velkého Boru zve všechny příznivce kytarové hry a duchovní hudby a zpěvu na společný koncert kytarového virtuosa LUBOMÍRA BRABCE a VELKOBORU do kostela sv. Jana Křtitele ve Velkém Boru v sobotu 5. května od 19 hodin.
Poslechněte si našeho předního kytarového mága, který má vztah k našemu kraji a podporuje zde řadu akcí. Jeho kytarové umění přesahuje
hranice naší země a doprovází řadu pěveckých hvězd. Je pro nás ctí přivítat jej na Velkém Boru a doufáme, že se náš krásný gotický kostelíček
naplní do posledního místečka. Děkujeme našim sponzorům (Neofyt, spol. s r. o. – Stříbrná Skalice, BP Transport Velký Bor, OÚ Velký Bor,
OÚ Chanovice, OÚ Olšany a Velkoborská hospoda), kteří přispěli k zajištění této kulturní akce. Dobrovolné vstupné bude použito na opravu
fasády kostela sv. Jana Křtitele.
Za Velkobor Marie Hlůžková

53. ročník Horažďovické padesátky
sobota 26. května 2018
Pořadatelé letošního ročníku tradiční turistické a cykloturistické
akce srdečně zvou občany našeho města na výlet do jarní přírody.
Startujeme v zámku 6.00 až 10.30 hod,
na výběr máte z pěti pěších a čtyř cyklistických tras.

Historie horažďovických domů
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 104
V roce 1619 je majitelem domu Jiří Šípek.
Dům je zmiňován v souvislosti s přidělením kmenů na stavbu jeho shořelého domu
po velikém požáru města způsobeném
drancováním vojsk generála Bonaventury
Buquoye, zde je uvedeno, že vlastní les,
takže mu z obecních lesů nebylo přiděleno žádné kmenové dříví. Škoda na domě
odhadnuta na 1000 kop. V roce 1629 prodává Jan Šípek s manželkou Alenou „dům
svůj vlastní řečený Růžovský od Jiříka
Šípka z lásky otcovské na smlouvách
svatebních jemu Janovi synu svému“ za
238 kop míšeňských Václavu Boudovi.
Dům leží mezi domy Pavla Spolskýho
a Viktorina Jandovic. Dům prodán včetně
příslušenství „jak ho sám v užívání byl
a předkové od starodávna požívali i s tím
což hřebem přibito a hlínou zamazáno
jest“. Smlouva uzavřena v přítomnosti radních Ondřeje Křenka, purkmistra, Matouše
Kryspacha primasa, a Matěje Markovic,

Brikcího Malkovského, Jana Laubského,
Daniele Pulce, Jakuba Hlaváčka, Jiříka
Trávníčka, Martina Starého a Jana Anděla.
Krátce před smrtí v roce 1631 sepsal Jan
Šípek poslední vůli. V ní odkazuje manželce Aleně druhý dům Šípkovský a splátky
z prodaného domu Václavu Boudovi. Je dále
povinna vyplatit jeho sestře Lidmile 15 kop
a bratranci Jiříkovi Sokolovi 15 kop. Ječný
slad, který měl u Daniela Malkovského
zaplacený, odkazuje též manželce Aleně,
rovněž na ni ale také přechází veškeré
dluhy. Pánům radním, kteří měli s vyřízením kšaftu práci, je Alena povinna „říšský
tolar odevzdati“. V roce 1631 vybírá
splátky za nemovitost již Alena, pozůstalá
vdova po Janu Šípkovi. V roce 1636 vybírá
splátky na místě Aleny její nový manžel
Václav Pangkrác Kozelský, toho času radní
písař. V roce 1642 jsou obviněni Václav
Bouda s Jiříkem Šípkem (následující majitel domu), cechmistři řemesla pekařského,
že nechtějí odebírat panskou mouku, načež

byli vsazeni do šatlavy. V roce 1643 prodává dům Jakub Arnošt, který si jej předtím
směnil s Václavem Boudou, Jiřímu mladšímu Šípkovi a Lidmile manželce za 240 kop
míšeňských. Dům leží v městě mezi domy
Doroty Nožířky a Kašpara Nyntenchána
strany druhé. V roce 1645 měl dostat zaplaceno z domu Jakub Arnošt ještě 140 kop.
Tuto pohledávku prodal Jiřímu Malívskému
za 70 kop. V berní rule v roce 1654 je
uveden jako pekař, osívá 15 strychů polí,
chová 1 krávu, 6 ovcí a 3 svině. Po zemřelé
Lidmile Šípkové přechází dům na Václava
Šípka, který v roce 1686 na místě bratrů
Jana a Samuela prodává příbytek svůj
vlastní a nezávadný v koňském trhu ležící
Janu Kreylovi, rodáku z Třeboně, a Anně
manželce za 150 zlatých. Dům je situován
mezi domem Martina Boudy a domem
Viktorina Růžičky. Věcným břemenem
zůstává společný žlab s majitelem sousedního domu Martinem Boudou, dále že
jest veden z jeho domu skrz zeď „do domu
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Na podporu třídění a recyklace baterií projede republiku Recyklojízda.
Zavítá i do Horažďovic a zapojit se může
každý.
Na podporu třídění a recyklace baterií projede v červnu Českou republiku již podruhé
tým Recyklojízdy. Tříčlenná skupinka nadšenců na elektrokolech si dala za cíl zdolat
za 10 dní 800 kilometrů. Na cestu se vydá
13. června 2018 z Frenštátu pod Radhoštěm.
Cílovým místem bude 22. června 2018
město Cheb. Na cestě bude mít 24 zastávek
v českých a moravských městech. Jednou
z nich budou i Horažďovice.
„Celou akci děláme především proto, že
chceme jít mezi lidi, mluvit s nimi o tom,
že i když se někomu mohou zdát baterky
malé, do koše rozhodně nepatří. Je potřeba
je odnášet na sběrná místa, odkud putují na
recyklaci. Chráníme tím životní prostředí,“
říká Eva Gallatová, která je členkou týmu
Recyklojízdy a zároveň zastupuje neziskovou společnost ECOBAT, která v České
republice zajišťuje zpětný odběr a recyklaci
baterií.
Vzkaz od Recyklojízdy:
Přineste nám baterky.
V Horažďovicích bude mít Recyklojízda
svou zastávku 19. června v 13.30–14.00

Recyklojízda je otevřený projekt, a pokud
si vedle sběru baterií chcete užít i společné
zážitky, můžete se k týmu Recyklojízdy připojit a část nebo celou cestu s nimi zdolat
na kole či elektrokole. Bližší informace
o trase jsou k dispozici na webu recyklojizda.ecobat.cz.
Zatím jen polovina baterií končí na recyklaci, pojďme to změnit!
Zatím jen necelá polovina baterií, které jsou
v Česku dány do oběhu, končí na recyklaci. Mělo by jich být mnohem víc, protože
každá baterie, která skončí ve směsném
odpadu, škodí přírodě. A to je hlavní cíl

pana Kreyle klus, aneb tok vody a skrze
zdi městské a parkán obecní svůj průchod starodávný má“. Pokud by se onen
odtok vody zavalil, jsou povinni jej oba sousedé společně opravit. Působil jako obroční
písař na zámku. V roce 1724 přechází dům
na základě kšaftu Anny Kreylové na syna
Daniela za 200 zlatých. 100 zlatých dostanou věřitelé Františka Jedličky. V roce 1727

ale dům prodává za 260 kop Václavovi
Pešelému. Po krátké době jej ale také Václav
Pešelý prodává. V roce 1743 se stává majitelem domu Jan Vrkal za 360 zlatých. Dům
leží mezi domy Martina Boudy a Anny
Kratochvílové. V roce 1781 prodává dům
Magdalena Vrkalová, provdaná Jirkovská,
Františku Šteflovi za 424 zlatých rýnských.
Nový majitel na sebe rovněž přejímá dluhy

Dům na plánu
Stabilního katastru
z roku 1837

hod na Mírovém náměstí. Půjde o krátké
setkání s obyvateli, školáky a se zástupci
městského úřadu. Tým Recyklojízdy už
nám dnes vzkazuje: „Největší radost nám
uděláte, když nám přinesete použité baterie.
Na kolech je sice neodvezeme, ale rádi se
pro ně po Recyklojízdě vrátíme.“
Použité baterie pro Recyklojízdu můžete
už nyní odevzdávat do podatelny
Městského úřadu, Mírové náměstí 1,
341 01 Horažďovice.

Současná podoba domovní zástavby (rok 2018)

Recyklojízdy – přesvědčit lidi, aby použité baterie odevzdávali na recyklaci. Když
hodíte baterii do popelnice na směsný
odpad, skončí na skládce nebo ve spalovně.
V obou případech se z ní uvolňují škodlivé
látky, včetně těžkých kovů, které znečisťují ovzduší, půdu, podzemní a povrchové
vody. Když ale absolvujete pár kroků navíc
k nejbližšímu sběrnému místu, pak nejenže
přírodu neznečisťujete, ale navíc ji šetříte,
protože díky recyklaci z použitých baterií získáváme druhotné suroviny, zejména
kovy, které mohou sloužit k výrobě nových
produktů.
Sběrných míst je v ČR už přes 20 tisíc. Asi
nejznámější jsou červené venkovní kontejnery na třídění drobných elektrospotřebičů
a baterií. Na popularitě získává odevzdávání baterií v obchodech. Kdykoli tedy
půjdete nakoupit do supermarketu, můžete
zde odevzdat i baterie. A pokud ještě nevíte,
kde máte nejbližší sběrné místo, určitě ho
najdete na vyhledavači mapa.ecobat.cz.
Eva Gallatová, ECOBAT

Magdaleny Vrkalové, zejména dluh ke
kostelu sv. Petra a Pavla a dluh Martinu
Šteglovi. V roce 1796 přechází dům na
vdovu Annu Šteflovou. V roce 1803 se stává
majitelem domu Tomáš Sedláček.
MgA. Jindřich Šlechta

Podoba domu na fotografii z roku 1960, fotografický archiv NPÚ
v Plzni, jako poslední dům v této uliční řadě zůstal orientován štítem
do ulice

Horažďovický obzor / duben 2018
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Den proti úložišti 2018
V sobotu 21. 4. 2018 se na Horažďovicku
v lokalitě zvané „Březový potok“ konala
společná akce obcí a spolků proti záměru
vybudovat zde hlubinné úložiště radioaktivních odpadů. Akce probíhala v rámci
republikového protestu Den proti úložišti.
Téma úložiště je zde žhavým námětem od
roku 2003, kdy SÚRAO nekompromisně
oznámilo svůj záměr.
Cílem protestu bylo upozornit na jednání
státních institucí. Proti snaze státu provádět zde průzkumy a následně budovat
úložiště společně protestovaly všechny
dotčené obce Chanovice, Kvášňovice,
Maňovice, Olšany, Pačejov, Velký Bor,
a toto podporovaly Město Horažďovice
a občanské sdružení JODN Pačejov.
Naprostá většina obyvatel z lokality se záměrem státu nesouhlasí. Což lze shrnout do tří
bodů:
1. Stát nerespektuje názor obyvatel a samospráv v obcích ohrožených výstavbou
úložiště.
2. Stát postupuje nekoncepčně a směrem
k obcím nátlakově.
3. Obce žádají o vytvoření zákona, který se
bude odpovědně zabývat touto dlouhodobou
a ojedinělou problematikou v ČR.
Celodenní program:
*12.00 hod., tříminutové varovné vyzvánění
zvonů v celé lokalitě.
*12.15 hod., start účastníků okružní jízdy
lokalitou na kolech a motocyklech
*12.30 hod., u obecního hostince na návsi
v Olšanech start štafety složené z občanů
a ze členů místních spolků, postupně
36 skupin běželo trasu Olšany – Kvášňovice

– Defurovy Lažany – Újezd u Chanovic
– Chanovice – Dobrotice – Holkovice
– Velký Bor – Jetenovice – Maňovice
– Pačejov nádraží – Olšany = celkem cca
25,0 km.
*14.45 hod., cíl štafety + společné prohlášení
obcí z lokality
*15.00 hod., „Zpěvem k záchraně Pošumaví
a pro život lidí“, v Olšanech vystoupily pěvecké soubory Školní dětský při
ZŠ Pačejov a rodinný sester Strolených
z Kvášňovic. Po té hrála skupina Nektar Boys
z Horažďovic.
A hlavně proběhla společná akce lidí
z území pracovně zvaného Březový potok
– cca 650 lidí.
Ve všech pořadatelských obcích byly
připraveny petiční listiny se společným prohlášením. Tyto listiny podepsalo 1 325 lidí.
Štafetu postupně běželo 225 lidí. Na kolech
jelo 45 lidí. Na motocyklech jelo 25 lidí.
Dokument z akce o společném prohlášení
bude zaslán na SÚRAO, MPO a MŽP.
Společné prohlášení podpořili lidé podpisy
na petičních listinách.

Společným mottem akce bylo – NEDEJME
SE!! Což bylo symbolicky ukázáno společným zvednutím spojených rukou zástupců
pořadatelských subjektů.
Starostové a obyvatelé veřejně upozornili na zásadní nesouhlas s možností, aby
byl pod jejich domovy ukládán vysoce
radioaktivní odpad nebezpečný pro tisíce
generací. Dále upozornili na nepřijatelnost způsobu, jakým je v České republice
řešen problém vyhořelého jaderného
paliva. Chybí potřebná legislativa zajišťující lepší a rovnoprávné postavení obcí,
nejsou jasná kritéria, podle kterých se
mají vybírat lokality. Není dobře zdůvodněné, zda uspěchaná varianta směřující
k jedinému řešení–definitivnímu uschování odpadů pod zem – je ta nejlepší
a bezpečná.
NEDÁME SE!!!
Petr Klásek Černický,
starosta Obce 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

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

Firma Alfabeton

s. r. o. sídlící v Blatné

hledá pracovníky

řidič sk. C, obsluha čerpadla betonových směsí

Praxe vítána, vyučení v techn. oboru předností. Nabízíme dobré plat,
podmínky, možnost závod. stravování a zaměst. benefitů.
Volejte na telefonní číslo 734 166 166.

Horažďovický obzor / duben 2018
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Firma HASIT s.r.o.
Tradiční výrobce suchých maltových směsí PŘIJME do svého provozu ve Velkých Hydčicích:

Pracovníky: směnový technik – výroba omítek
Pracovníky: obsluha balicí a paletovací linky
Požadavky:
Výhodou:

vyučení
práce ve vícesměnném provozu
průkaz řidiče VZV
základy práce na PC

Skladníky
Požadavky:
Výhodou:

vyučení
práce ve dvousměnném provozu
průkaz řidiče VZV
znalost práce na PC

Elektrikáře
Požadavky:
Výhodou:

vyučení v oboru
osvědčení o znalostech vyhlášky č. 50
praxe v oboru
základy práce na PC

Pracovníky údržby
Požadavky:

vyučení
práce ve vícesměnném provozu

Nabízíme:

zázemí velké a stabilní společnosti
dobré platové ohodnocení
týden dodatkové dovolené navíc

Kontakty:

Ladislav Kolařík, tel.: 725 278 005
e-mail: ladislav.kolarik@hasit.cz; personal@hasit.cz

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.
Velké Hydčice
341 01 Horažďovice

Více na www.hasit.cz

TEXTIL CHALUPNÁ

Mírové náměstí 19, Horažďovice, tel.: 376 512 783
Rozšiřuji své služby
PÉŘOVÉ VÝROBKY / ČIŠTENÍ PEŘÍ

HAJANKA

Renovace-výroba-prodej prošívaných dek a polštářů,
velký výběr kvalitní sypkoviny. 100% bavlna. Možnost
výroby atypických rozměrů dle přání zákazníka.
Individuální přístup
Jana Bláhová, Hajany č.p. 80, tel.: 732 236 153
www.spanekvperi.cz

Kontaktní telefon: 722 905 684,
Email: Ak. Havlena@gmail.com , www.ak-havlena.cz,
adresa pobočky: Ševčíkova čp. 32, Horažďovice,
Úřední hodiny Středa 09:00-17:00 hod.
Pátek: 09:00-13:00 hod.
- právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy
a jinými úřady,
- sepisování všech druhů smluv-kupní, darovací, směnné apod.,
- návrhy na povolení oddlužení, pokud se nacházíte v neřešitelné
finanční situaci,
- vymáhání pohledávek

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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od 450Kč

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

Tel: 737 290 440
Facebook:
Dřevo Chanovice
www.drevolesysalak@seznam.cz

FORESTINA s.r.o. přijme
Dynamicky se rozvíjející česká společnost, zabývající se výrobou
zahradních hnojiv a substrátů, hledá pro provozovny v Horažďovicích
a v Mnichově nové kolegy na pracovní pozice:

•
•
•
•

Mistr výroby
Technik pro obsluhu balících strojů (výrobní linky)
Řidič VZV
Řidič čelního nakladače

Mzda: 23.000 – 30.000 Kč/měsíc
Kontakt: FORESTINA s.r.o.
Ing. Lenka Březinová
Tel: 725 411 680, e-mail: info@forestina.cz

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

50Mbps za 250,- Kč s DPH

• pro všechny
• bez vytáček
• bez skrytých podmínek

STABILNÍ A RYCHLÝ

Pro nové zákazníky:

instalace zdarma
cena 250,- Kč / měsíc s DPH
rychlost 50 Mbps
první tři měsíce zdarma
wi-fi router zdarma
vyřídíme za Vás výpověď u stávajícího poskytovatele

INTERNET

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

&

MOC SÍLA
HYPNÓZY
Pátek 18. 5. 2018
začátek: 19:00

Pátek 1. 6. 2018
začátek: 18:00

Petr

Spálený

Miluška Voborníková
Apollo Band

Jana

Jakub
Kroulík

Krausová

Karel

Roden

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

&

Neděle 10. 6. 2018
začátek: 19:00

Pátek 22. 6. 2018
začátek: 19:00

Předprodej vstupenek: Infocentrum CK Ciao – Horažďovice (Mírové nám.) | Infocentrum CK Ciao – Strakonice
(Zámek) | Infocentrum Nepomuk (Nám. A. Němejce) | Infocentrum Blatná (Třída J. P. Koubka) | Infocentrum –
knihovna Plánice (Náměstí) | Drogerie – Kasejovice 113 | online Ticketportal - rezervace na www.ticketportal.cz
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Sdružení Prácheňsko z. s. p. o.
a město Horažďovice
vás zvou na další ročník akce

PRÁCHEŇSKO
NA PRÁCHNI
pátek 18. května 2018
v 16.00

• zahájení akce na vrchu Prácheň
• představení sdružení Prácheňsko
• bohatý program pro děti:
pohádkový les, výtvarné dílny, soutěže,…
• k příjemné pohodě zahraje Otavanka
• sváteční domácí koláče, občerstvení

SRDEČNĚ ZVEME ŠIROKOU VEŘEJNOST NA PŘÍJEMNÉ ODPOLEDNE
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Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horažďovicích
Během dopoledních hodin program pro školy
Následující program:
18. 00 h - mše svatá
19. 30 h - vystoupení pěveckého sboru VELKOBOR
20. 15 h - komentovaná prohlídka - Mgr. Roman Vaněk
18.00 h - 22.00 h - možnost prohlídky věže kostela s výstavou
prací studentů Střední školy v Horažďovicích- obor Grafický design
22.00 h - závěr

KAŽDOU HODINU
OD 20:00 DO 00:00
Rezervace bude možná na konkrétní hodinu.
Rezervace vstupenek 9. - 19. 5. 2018 (9.00-16.00) v IC areálu zámku.

Kulturní program
KULTURNÍ DŮM

KNIHOVNA

sobota 5. 5.
SIFON ROCK – celovečerní bigbít

20.00

sobota 12. 5.
KEČUP – celovečerní bigbít

20.00

středa 16. 5.
17.00
KONCERT S ORCHESTREM Z AMRISWILU
pátek 18. 5.
ŽALMAN A SPOL.
– předprodej IC Horažďovice
čtvrtek 24. 5.
ZUŠ OPEN

květen

14. 5.
sál knihovny 14.30
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti

DDM HORAŽĎOVICE

19.00

kulturní dům, Lipky

neděle 27. 5.
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – OTAVANKA

15.00

30. 5.
DRAMAŤÁCKÁ SKLIZEŇ

16.00

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

HOTEL PRÁCHEŇ
čtvrtek 10. 5.
hotel Prácheň, 17.00
KONCERT KE DNI MATEK
Společný koncert dětských sborů mateřských škol.
pátek 25. 5.
hotel Prácheň, 19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Pavel Zemen – klavírní recitál
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. Rezervace
vstupenek na tel. 603 229 582.

MĚSTSKÉ MUZEUM
pátek 4. 5.
divadelní sál, 18.00
NÁRODNÍ HOSTÉ
Povinné přijímání válečných migrantů v Čechách.
Přednáší Jan Jirák.
sobota 12. 5. nádraží Horažďovice
KRAJINA JAKO EMENTÁL
Cyklovýlet Aleše Červeného.

9.00

sobota 19. 5.
nádvoří zámku, 20.00
MUZEJNÍ NOC „PŘEVÁŽNĚ NEVÁŽNĚ“
Rezerv. vstupenek, IC v zámku, 9.–19.5. (9.00–16.00).
sobota 2. 6.
velký sál, 16.00
ZAHÁJENÍ SEZÓNY
Vernisáž výstavy „Konec světové války a život v nové
republice aneb jak se žilo v Horažďovicích (19181938)“ a „Vážím, vážíš, vážíme“ – výstava.

MĚSTSKÁ GALERIE
sobota 9. 5.
galerie, 16.30
ABSOLVENTSKÁ VÝSTAVA ŽÁKŮ
ZUŠ HORAŽĎOVICE vernisáž výstavy
Výstava potrvá do 9.–31. 5. 2018.
sobota 2. 6.
galerie, 17.00
M. SVATOŠ – SVĚT POD HLADINOU
VERNISÁŽ FOTOGRAF. VÝSTAVY.
Probíhající výstavy:
ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů.

neděle 27. 5.
Přírodov. stanice, 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Přijďte zkontrolovat, jak povyrostla letošní mláďata.
Vstupné 25 Kč.
čtvrtek 31. 5.
Sál DDM Zámek, 15.00
AKADEMIE DDM
Výstava výrobků a vystoupení účastníků kroužků při
DDM. Vstup zdarma.

úterý 15. 5.
18.00
2. ČAKRA – UVOLNĚNÍ EMOČNÍCH ZATÍŽENÍ
praktické řešení www.kouzlousmevu.cz
pátek 18. 5.
vrch Prácheň, 16.00
PRÁCHEŇSKO NA PRÁCHNI
pohádkový les, živá kapela, občerstvení
sobota 19. 5.
Parkán, 14.00
„ŠKOLKA SLAVÍ PADESÁT“
Oslava 50. Výročí založení KMŠ. Vystoupení jednotlivých tříd, pěveckého sboru Duháček, absolventů
školy a představení Divadélka LUK.
pátek 25. 5.

Nezamyslice, kostel,
19.00
KONCERT DĚTSKÉHO PĚVECKÉHO SBORU
JITŘÍČKO

Další info (doplní garanti):

sobota 26. 5.
Zámek, 7.00–17.00
HORAŽĎOVICKÁ PADESÁTKA
druhý nejstarší turistický pochod v Čechách

neděle 27. 5.
Přírodov. stanice, 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Přijďte zkontrolovat, jak povyrostla letošní mláďata.
Vstupné 25 Kč.

úterý 29. 5.
8.00–14.00
MALÝ ZÁCHRANÁŘ
ZŠ Blatenská a HS HD, s doprovodným programem
– Den IZS

čtvrtek 31. 5.
Sál DDM Zámek, 15.00
AKADEMIE DDM
Výstava výrobků a vystoupení účastníků kroužků při
DDM. Vstup zdarma.

úterý 29. 5.
MEDITACE U SV. ANNY
www.kouzlousmevu.cz

20.00

sobota 12. 5.
20.00
VEČER S REDBULLEM
Nové druhy redbullu a dárečky s ním. Drinky zdarma
a lodě plné dobrot.
úterý 19. 5.
19.00
PRVNÍ ŠUMAVSKÝ PIVNÍ BĚH
Běh kolem Horažďovických restaurací se zastávkami
na pivo. Běží dvojice.
sobota 26. 5.
OTEVÍRÁNÍ STODOLY
Velká zpívaná, tradiční zahájení letní sezóny
v MC Houba

2. 6.
fotbalové hřiště, 14.00
DĚTSKÝ DEN
Oblíbený den plný soutěží a dalšího programu.
KAVÁRNA ŠIBULE

MC HOUBA
sobota 5. 5.
RETRO PÁRTY VOL. 2
Povedená akce se starými hity je zpět.

17.00

20.00

sobota 5. 5.
18.00
MÁJ – LÁSKY ČAS
Milostná poezie, milostná próza v podání ochotníků
a dalších dobrovolníků.
středa 9. 5.
RETRO MÁJOVÉ OSLAVY
Cyklus písní a veršů z let minulých.

15.00

neděle 13. 5.
15.00
DOSTAVENÍČKO,
aneb KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH
Ke Dni matek nám zahraje Pavel Hlobík.
pátek 25. 5.
18.00
PODVEČER S TRAMPSKÝMI PÍSNIČKAMI
Na kytaru hraje pan Karel Bláha z Osady Bílý kámen.
Změna programu vyhrazena

OSTATNÍ AKCE
5. 5.
Panská zahrada, 13.00
HASIČSKÁ OKRSKOVÁ SOUTĚŽ
soutěž 10 družstev, občerstvení
sobota 5. 5.
9.00
NENÍ SKÁLA JAKO SKÁLA
výlet na Slavník – energie krajiny www.kouzlousmevu.cz
neděle 6. 5.		
15.00
KVĚTNOVÉ OSLAVY
Mírové náměstí a parkoviště u kina – příjezd historických vozidel, pokládání věnců, country kapela
sobota 12. 5.
9.00–13.00
ŽENA – STVOŘENA Z LÁSKY
praktický seminář www.kouzlousmevu.cz
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