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Měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému povznesení města Horažďovice

Vážení spoluobčané,
příroda nám letos údajně místo sněhových 
závějí nadělila závěje pylové, což jsme asi 
všichni zaznamenali. No, bylo toho víc než 
dost. Měsíc květen je ale právem jedním 
z nejkrásnějších měsíců v roce a letos 
nám to předvedl se vší parádou. Dokonce 
i šeříky v našem městě symbolicky roz-
kvetly již ke dni oslav konce 2. světové 
války. S tím spojený pietní akt byl jednou 
z mnoha společenských a kulturních akcí 
tohoto měsíce. Křesťanská mateřská škola 
oslavila v Parkánu 50. výročí své existence 
a jako „dárek“ od města, svého zřizovatele, 
dostala již běžící rekonstrukci stávajících 
prostor včetně přístavby nové třídy. Školce 
přejeme dalších úspěšných 50 let. 
V květnu také započala rekonstrukce 
zahradní zdi a skladových prostor na tech-
niku a nářadí pro potřeby pracovního 
vyučování v Základní škole Blatenská. 
V Aquaparku přišla řada na opravu vnější 
omítky a terasy směrem k řece. Oprýskaná 
fasáda připlouvající vodáky po řece už 
spíše děsila, než lákala k návštěvě. Na svojí 
rekonstrukci také v nejbližší době čeká 
kaple sv. Vojtěcha v ulici Příkopy. 
Bezbariérový přechod před restaurací 
U Hlaváčků by měl být do konce měsíce 

května hotov a předán městu. Tím skončí 
i nepříjemné dopravní omezení. Další 
hned v červnu začne v ulici Plzeňská 
v lokalitě před starým hřbitovem u sloupu 
sv. Josefa. Zde započne již dlouho pláno-
vaná rekonstrukce vodovodů a kanalizace. 
Počítejte prosím i s tím, že ke starému 
hřbitovu bude po určitou dobu možný pří-
stup pouze pro pěší. 
Během měsíce května probíhala výsadba 
nových stromů, frézování starých pařezů, 
čištění kanalizačních vpustí, výsadba 
letniček a opravy výtluků na místních 
komunikacích a po ukončení pylové 
exploze pak nátěry laviček. V jarních 
měsících je opět více vidět zvýšená akti-
vita vandalů – posprejování objektů, 
ničení květinové výzdoby. Ještě nyní je 
v řešení poškození velikonočního zajíce 
na náměstí. Ve většině případů se jedná 
o spáchání trestného činu poškození cizí 
věci, ale díky kamerovému systému se daří 
i pachatele odhalit. Je to ale nepříjemná 
dohra pro obě strany. 
Tak raději přejděme k něčemu pozi-
tivnímu. Ve velkém sále městského 
muzea proběhlo vítání nových občánků. 
Přejeme jim i rodičům nejen hodně 
zdraví a štěstí, ale i takové rodné město, 

za které by se nemuseli ve svém životě 
stydět. Další příjemnou záležitostí bylo 
150. výročí položení základního kamene 
k Národnímu divadlu v Praze. Zástupci 
z obcí, které tehdy základní kámen 
věnovaly, dovezli nyní řediteli divadla 
symbolický malý kámen (naše město opět 
z Práchně) a předali oiciální zdravici. 
Téměř všichni nostalgicky zavzpomínali 
na tehdejší jednotnost českého národa.
Květnový Obzor je jako vždy plný pozvá-
nek na různé akce. Kromě jiného projede 
naším městem skupina cyklistů v rámci 
akce Na kole dětem, a to v pátek 8. června 
v 13,00–13,45 hod. Na náměstí před rad-
nicí bude organizátorům této akce předán 
šek v hodnotě 5 000 Kč. S krátkým progra-
mem vystoupí žáci obou základních škol. 
A v sobotu 23. června v11,30–13,00 budou 
na náměstí k vidění auta veteráni převážně 
ze 70.–80. let. 
Přejeme vám klidné červnové dny 
plné těšení na vytouženou dovolenou 
a prázdniny. 

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

Prácheňsko na Práchni
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Rada města Horažďovice 14. 5. 2018

– schvaluje uzavření smlouvy o dílo se 
společností BM zemní a stavební práce 
s.r.o., Nýrsko na realizaci akce „Oprava 
vodní nádrže Komušín (2), p. č. 286/6“ za 
nabídkovou cenu 745 860,71 Kč vč. DPH
– schvaluje uzavření smlouvy o poskyt-
nutí účelové dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje v rámci programu 
„Podpora rozvoje venkovského ces-
tovního ruchu v Plzeňském kraji pro 
rok 2018“ mezi městem Horažďovice 
a Plzeňským krajem ve výši 40 000 Kč na 
projekt „Turistické informační tabule“ 
– schvaluje uzavření smlouvy o poskyt-
nutí účelové dotace z rozpočtu 
Plzeňského kraje v rámci programu 
„Podpora kultury v Plzeňském kraji pro 
rok 2018“ mezi městem Horažďovice 
a Plzeňským krajem ve výši 50 000 Kč na 
projekt „35. ročník Západočeské oblastní 
přehlídky“

– pověřuje Bc. Hanu Bečvářovou výko-
nem povinností a oprávnění vedoucí 
organizační složky Městské muzeum 
Horažďovice na dobu od 1. 6. 2018 do 
30. 6. 2018
– schvaluje uzavření Městské knihovny 
Horažďovice v době od 23. 7. 2018 do 
3. 8. 2018 
– schvaluje konání akce Akademie 
kroužků dne 31. 5. 2018 pořádané DDM 
Horažďovice v zámeckém parku Parkán 
s podmínkou, že aktivity v prostoru 
budou naplánovány mimo hradební zdi 
a odpovědnost za případné škody přebírá 
organizátor 

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

Rada města Horažďovice  
23. 4. 2018

– rozhodla o přijetí nabídky společnosti 
SMP CZ, a. s., Praha 4 na provedení stavby 
„Zpevnění části parkoviště u čp. 148, 
Horažďovice“ ve výši 502 055 Kč + DPH 
– vydává Pravidla, kterými se stanovuje 
užívání znaku města Horažďovice 
– schvaluje uzavření školní družiny při 
ZŠ Blatenská ve dnech od 2. 7. 2018 do 
4. 7. 2018, od 16. 7. 2018 do 31. 8. 2018 
a školní družiny při ZŠ Komenského od 
2. 7. 2018 do 31. 8. 2018. Školní družina, 
která bude přes prázdniny otevřena, bude 
zajišťovat provoz i pro žáky z uzavřené 
školní družiny. Žákům bude umož-
něno odebrání oběda za cenu stanovenou 
v rámci školního stravování 
– souhlasí s uzavřením MŠ Na Paloučku od 
2. 7. 2018 do 31. 7. 2018, od 27. 8. 2018 do 
31. 8. 2018 a Křesťanské MŠ DUHA v době 
od 1. 8. 2018 do 31. 8. 2018. Mateřská škola, 
která bude přes prázdniny otevřena, bude 
zajišťovat provoz i pro děti z uzavřené 
mateřské školy
– schvaluje uzavření darovací smlouvy 
o poskytnutí daru nadačnímu fondu Josefa 
Zimovčáka Na kole dětem ve výši 5 000 Kč 
– souhlasí s realizací návrhových opatření 
pro zajištění ochrany a bezpečnosti osobních 
údajů, společností Algotech a. s., Praha 8
– schvaluje bezplatné poskytnutí prostor 
kostela sv. Jana Křtitele ZŠ Komenského 
pro účely Letního koncertu dětských 
pěveckých sborů Poupata a Kvítek dne 
4. 6. 2018 
– rozhodla o přijetí nabídky společnosti 
Algotech a. s., Praha na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na „Implementaci 
systému managementu úřadu dle poža-
davků ISO 9001:2016 (ISO 9001:2015) 
a ISO/IEC 27001:2013 včetně souvise-
jícího vzdělávání“ za nabídkovou cenu 
281 688 Kč vč. DPH

Z radnice 

Novela stavebního zákona a činnost odboru výstavby 
a územního plánování

S příchodem nového roku jsme se dočkali 
očekávané novely stavebního zákona. Jak 
již poněkolikáté, stavení zákon byl opět 
zjednodušen a světe div se, stavebnímu 
úřadu vzrostlo, stručně řečeno, papíro-
vání. Do obecného povědomí se dostává 
pojem závazné stanovisko orgánu územ-
ního plánování. Závazné stanovisko bude 
předcházet většině úkonů stavebního 
úřadu. Vcelku vzato pro obyčejného člo-
věka se stal stavební zákon opět o něco 
složitější. 
Umožnění přenesení některých pravo-
mocí na speciální stavební úřady (např. 
odbor životního prostředí v případě 
umístění vodohospodářských staveb) 
a sloučení dvou řízení do jednoho nemusí 
být vždy výhodné. Zajímavým poku-
sem je zrušení oznamovací povinnosti 
o užívání stavby úřadům a ponechání 
odpovědnosti za přezkoumání sou-
ladu stavby s vydaným povolením na 

samotném stavebníkovi. Došlo i ke změně 
řady formulářů. Malou útěchou pro sta-
vebníky může být umístění nejčastějších 
žádostí na webových stránkách města 
v sekci Odbor výstavby a územního plá-
nování (s možností stažení či vyplnění 
daného formuláře). 
Souběžně z výše uvedeným „zjednodu-
šením“ se odbor výstavby a územního 
plánování vyrovná v nejbližší době s delší 
nepřítomností některých kolegů a dvěma 
odchody do penze. Tímto bych chtěl 
poděkovat za celý odbor dlouholetému 
vedoucímu panu Ing. Josefu Kotlabovi 
a v nemenší míře panu Jiřímu Staňkovi 
za jejich práci a popřát jim mnoho štěstí 
v jejich dalších aktivitách.

 
Mgr. Robert Flachs
Odbor výstavby a územního 
plánování

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

 Po, St,  Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
 Út, Èt 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
   3. TÝDEN V ÈERVNU

  18. 6. - 22. 6. 2018
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

VÝZVA
NEJLEPŠÍ KUCHAŘ SLAVNOSTÍ KAŠE 2018 (30. 6. 2018)
Hledáme týmy do soutěže o nejlepšího kuchaře. Vařit budete na místě svoji nejob-
líbenější kaši. Poskytneme vám dřevěný stánek a přípojku el. energie. Proplatíme 
suroviny, obdržíte inanční odměnu a ceny dle pořadí v soutěži. Přihlaste se prosím 
do 10. června na chalupna@muhorazdovice.cz.
Bližší info na chalupna@muhorazdovice.cz, tel.: 371 430 557.
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Výročí 2018 – historické události

• 1477–1478 – město obléháno vojskem 
Bohuslava ze Švamberka (540 let)

• 1678 – povolen 3. výroční trh 
(„masopustní“) (340 let)

• 1708 – vztyčen sloup s plastikou sva-
tého Josefa (310 let)

• 1738 – posvěcena výklenková kaple 
svatého Vojtěcha na Příkopech (280 
let)

• 1738 – povolení 4. výročního trhu 
(280 let)

• 1818 – návštěva císaře Františka I. 
v Horažďovicích (200 let)

• 1848 – poslední přestavba kaple sva-
tého Jáchyma a svaté Anny (170 let) 

• 1868 – zahájení provozu na železniční 
trati České Budějovice – Horažďovice-
předměstí – Plzeň (150 let)

• 1868 – transport kamenného bloku 
z Práchně určeného do základů praž-
ského Národního divadla (150 let)

• 1868 – svěcení praporu pěveckého 
spolku „Prácheň“ (150 let) 

• 1878 – založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Horažďovicích (140 let)

• 1888 – zahájení provozu na železniční 
trati Horažďovice-předměstí–
Klatovy–Domažlice (130 let)

• 1908 – založení „Okrašlovacího 
spolku“ (110 let)

• 1918 – vyhlášení samostatné 
Československé republiky (100 let)

• 1928 – otevření nové obecné školy 
přistavěné k budově měšťanské a chla-
pecké školy (90 let)

• 1928 – založení pletárny „Skol“ Josefa 
Měřičky (90 let)

• 1928 – otevření „Husova sboru“ (90 let)
• 1958 – založení odboru turistiky 

v Horažďovicích (60 let)
• 1968 – dočasné znovuobno-

vení činnosti skautské organizace 
v Horažďovicích (50 let)

• 1998 – dokončení výstavby moder-
ního bytového domu na Husově 
náměstí (20 let)

Strategický plán rozvoje města 
Horažďovice – dotazníkové 
šetření 

Vážení spoluobčané, 
u příležitosti tvorby strategického plánu 
rozvoje města zjišťuje Městský úřad 
v Horažďovicích vaše názory na spoko-
jenost s životem ve městě. Zároveň máte 
možnost dát podněty ke zlepšení kvality 
života v našem městě. Každý váš názor 
nás zajímá a vítáme jej. 
Strategický plán je koncepční a rozvojový 
dokument, jenž vychází ze současného 
stavu veřejných a soukromých akti-
vit demograického, ekonomického, 
sociálního, kulturního a ekologického 
charakteru na území města. Jeho hlavním 
smyslem je organizace rozvoje a směřo-
vání města na období dalších deseti let 
tak, aby město prosperovalo jako celek.
Máte-li zájem, zakroužkujte prosím v při-
loženém dotazníku vhodnou odpověď, 
případně doplňte dle pokynů. Dotazník 
můžete do 18. 6. 2018 vhodit do sběrného 
boxu v podatelně městského úřadu, poš-
tovní schránky městského úřadu nebo 
jej můžete vyplnit elektronicky – odkaz 
naleznete na stránkách města www.
muhorazdovice.cz. na úvodní stránce 
v sekci Aktuality a v sekci Investiční 
akce. Dotazníkové šetření je anonymní.

 
Pavel Matoušek
odbor investic a rozvoje města

Ještě k článku „Tragédie na konci války“

V minulém čísle HO vyšla má vzpomínka na tragický osud Otakara Bublíka z 
Horažďovic na konci dubna 1945. Čtenář Ing. Václav Opatrný se mi ozval (děkuji) 
s upřesněním oné tragické události, na niž si jeho maminka ještě vzpomíná: Otakar 
Bublík jel na kole do strakonické nemocnice navštívit svého zraněného syna. Když 
stoupal do kopce Katovické hory, předjelo ho malé nákladní auto. Chytil se ho zezadu 
a nechal se jím táhnout. Bohužel auto mělo zelenou barvu a pilot amerického leta-
dla ho zřejmě zaměnil s německým vojenským vozem a zaútočil. Otakar Bublík přes 
auto blížícího se hloubkaře patrně včas nezpozoroval, a to se mu stalo osudným. Tahle 
nešťastná náhoda ho připravila o život. 

 
Jiří Wagner

Naložení kamenného kvádru na vor dne 8. května 

1868 určeného do základů Národního divadla

Městská knihovna Horažďovice upozorňuje na změnu půjčovní doby o prázdninách.
Podrobnosti najdete na poslední straně.

Dne 5. 6. pořádá Městská knihovna Horažďovice v rámci VU3V zájezd do Jízdárny 
v Tachově-Světcích a Kláštera v Kladrubech u Stříbra. Zbývají volná místa, kdo máte 
zájem, hlaste se na telefonu 371 430 591 nebo přímo v knihovně.

Městská knihovna Horažďovice zve všechny rodiče a příznivce čtení na 

pasování dětských čtenářů 
na „Rytíře Řádu čtenářského“
 

 5. 6. 2018 v sále městského muzea

8.00–10.00  ZŠ Komenského ul.
10.00–12.00  ZŠ Blatenská ul.
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Š u m a v s k é letní večery 2018
Nezhdanova Placzek duo

21. 6. 2018 – 18.00 hod.
Horažďovice – secesní sál hotelu Prácheň
Vstupné: 100 Kč, zlevněné vstupné: 50 Kč 
(děti nad 10 let, důchodci), děti do 10 let 
zdarma
Americké komorní duo složené z ruské 
pianistky a českého violoncellisty je pro-
fesionálně aktivní v Severní Karolíně 
a rozšiřuje své výkonné a nahrávací akti-
vity kolem východního pobřeží. Duo 
mělo turné po severovýchodě Ameriky, 
turné v Kalifornii a jejich první turné 
po střední Evropě se koná právě v tomto 
období.

Velké lhaní 
Dne 27. a 28. 4. 2018 proběhla v hora-
žďovickém Kulturním domě premiéra 
a repríza nové divadelní hry Velké lhaní 
francouzského autora Luca Chaumara, 
kterou nastudoval Tyjátr Horažďovice. 
Podle skvělé atmosféry, jež panovala 
v hledišti, je zřejmé, že jsme našim skvě-
lým divákům „kápli do noty“. Obecenstvo 
bylo úžasné, myslím, že se všichni dobře 
pobavili a alespoň na chvíli pustili všední 
starosti z hlavy. I naši herci se pokaždé 
rychle zbaví trémy a o moc lépe se jim 
hraje, když slyší výbuchy smíchu přesně 
tam, kde je očekávají. 
Ale i když nejsme profesionálové, 
náklady na přípravu každého nového 
představení jsou stále vyšší. S tímto pro-
blémem nám vždy velice pomáhají naši 
stálí sponzoři: Alfa-Finance, Culinar, 
Reklama Strakonice, Idealsped, restaurace 
U Hlaváčků, Herve, spol. s r. o., Elika, 
spol. s r. o., Panacea a Kovaltos. 
Poděkování patří také panu Janu 
Adamcovi za důvěru a umožnění bez-
problémového zkoušení naší komedie 
v kulturáku tak, jak jsme potřebovali. 
Fotograf Karel Kaplan nám při generálce 
nafotil spoustu krásných fotek a kame-
raman Radek Zdychynec pořídil záznam 
premiéry. I jim moc děkujeme.
Protože se stále setkáváme s dotazy, zda 
budou mít diváci ještě šanci vidět naše 
Velké lhaní, přidali jsme další před-
stavení v Horažďovicích 3. 11. 2018. 
Ale mezitím si zahrajeme 7. 7. v Malém 
Boru, 11. 8. na nádvoří strakonického 
hradu, 31. 8. ve Veřechově a další před-
stavení ještě domlouváme.
Všem našim příznivcům přejeme krásné 
nadcházející léto a těšíme se brzy na 
viděnou. 

 
Za Tyjátr Milena Straková

Kultura

Městská knihovna Horažďovice 

Můj stát

Letos si připomínáme 100 let od vzniku Československé republiky, a proto i naše knihovna 
připravila pro své čtenáře a návštěvníky několik akcí k tomuto významnému výročí. 
Spolu s Milanem Starým se vypravily děti ze 4. tříd ZŠ objevovat státní symboly. Zábavnou formou 
se seznámily s podobou státních symbolů, jejich historií a také kde všude se s nimi mohou setkat. 
Děti si vysloužily pochvalu od pana Starého, protože na většinu jeho otázek znaly správné 
odpovědi. Také si mohly prohlédnout novou knihu Můj stát – putování za českými patrony, 
která připomíná čtenářům nejvýznamnější české patrony. Akce proběhla v rámci projektu „Děti 
a čtení“ za podpory MK ČR.

Když zvířata pomáhají

Přednáška Olgy Tomášů (trenér 
a canisterapeut Pomocné tlapky o. p. s.) 
o výcviku asistenčních psů a o canisterapii 
horažďovické seniory velmi zaujala. Vilda, 
který se už těší na svého pána, ukázal, co 
všechno už se naučil. „Hladicí“ Betynka 
všechny potěšila svou přítulností.

Beltain

Hosté naší knihovny pocházejí většinou 
z literární oblasti, tentokrát jsme však 
zabloudili do té hudební. Určitě jsme nesáhli 
vedle, když jsme v rámci projektu Seniorům 
Dokořán pozvali do Horažďovic keltskou 
skupinu Dé Domhnaigh ze ZUŠ J. S. Bacha 
z Dobřan. Hudbou jsme tak oslavili keltský 
svátek jara, tepla a zrození. Koncert se konal 
v oblastní charitě a hudba přilákala posluchače 
nejen z řad seniorů, ale i z té mladší generace. 

 
Za MěK Horažďovice Petra Tomešová a Eva Marešová

 
Jitka Chalupná, odbor památkové 
péče, školství a kultury
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K ř e sťanská mateřská škola DUHA
Indiáni, ti se mají, celý den si jenom hrají…

V minulém vydání Horažďovického 
obzoru jsme vás informovali o naší kaž-
doroční indiánské výpravě a tentokrát 
bychom se s vámi rádi podělili o to, jak 
tuto událost prožívají rodiče. I v letošním 
roce se vypravili „školáčkové“ na indián-
skou výpravu do přírody. Před odchodem 
bylo vidět v dětských očích nadšení, radost 
a trošičku strachu. Přece jen to byl krok 
do neznáma. Během pobytu jsme sledovali 
fotograie na sociální síti. V pátek jsme je 
již nedočkavě vyhlíželi na nádraží. První 

pohled do jejich očí při návratu byl tak 
nádherný, že se to nedá ani popsat. Nabití 
takovou energií, láskou a zážitky a zároveň 
zklamáním, že jejich indiánská výprava 
už skončila. Z prvního vyprávění bylo 
těžké pochopit, co vše zažila. Až večer před 
spaním jsem se dozvěděla všechny zážitky: 
kreslení vlastního indiánského trička, 
střelba z luku i ze vzduchovky, bubno-
vání, výroba luků, chůze po lanech, lezení 
v síti, dělání přehrady v potůčku, opékání 
buřtů. „V noci, mami už byla tma, tak 
fakt v noci.“ Rozdělávání ohně bez sirek 
(křesadlem), „Ale to mi vůbec nečmou-
dilo,“ a další zajímavosti, co se v lese dějí. 
Hledání pokladu. „A mami, myslíš si, že 
nám poklad mohl připravit náčelník Pepa, 
víš, on s námi nešel poklad hledat.“ Nevím, 
zda jsem na něco z jejího vyprávění neza-
pomněla, ale na co nikdy nezapomenu, 
jsou její oči, ve kterých svítily hvězdy 
štěstí. (Oldřiška Rendlová)
Dalším důležitým milníkem v životě 

naší školy byla oslava 50 let její existence, 
ale vyprávění o ní si necháme na příště. 
Tentokrát ji připomeneme jen fotograií, 
protože více se sem již opravdu nevejde. 

 
Lucie Listopadová

Mateřská škola Na Paloučku
Jaro Na Paloučku

Jarní dny si děti z MŠ Na Paloučku užívají 
samými prožitky a zábavným učením. Za 
celou MŠ jsme oslavili Den Země, uctili 
jsme dary přírody a přivítali jaro.
Pěvecký kroužek Sluníčko je v plném 
proudu. Děti byly v aule v domě s pečo-
vatelskou službou pro seniory a v hotelu 
Prácheň, kde zpívaly maminkám ke Dni 
matek, stejně tak zazpívaly i nově pří-
chozím dětičkám při příležitosti „Dne 
otevřených dveří“. V tomto dni přišlo 
mnoho nových rodičů, kteří se chtěli 
podívat, jak to v naší školce vypadá, ale 
i stálých rodičů, kteří už u nás děti mají 

nebo měli. Velice je zaujala třída Ptáčků, 
která je určena pro naše nejmenší děti, 
stejně tak nová tělocvična, kde s dětmi 
budeme utužovat zdravého ducha.
Plavecká sezóna byla zahájena. Předškolní 
děti docházejí každé pondělí do 
Aquaparku Horažďovice a utužují své pla-
vecké dovednosti.
Kdo by neměl rád umění? S dětmi si uží-
váme divadelní představení v MŠ, chodíme 
do kulturního domu, do galerie, poznáváme 
historické památky města a okolí. Navštívili 
jsme uměleckou školu, kde byl pro děti při-
pravený hudební, výtvarný a dramatický 
program. Prohlédli jsme si všechny hudební 
nástroje, na které se děti mohou přihlásit, 
vyrobili jsme si skřítka z tácku a barevných 
papírů a na dramaťáku si vyzkoušeli napo-
dobit příšernou příšeru.
V rámci poznávání blízkého okolí jsme 
navštívili dne 26. 4. 2018 malé ekocentrum 
Zulejka ve Velenovech se třídami Zajíčci 
a Berušky. Starší děti ze tříd Motýlci 
a Včelky jely do Techmánie.

 
Z MŠ Na Paloučku Stanislav Jílek

Školy
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Z Š Blatenská 
Jaro ve školní družině

Jarní dny a události s tímto ročním obdo-
bím spojené jsou pro naši školní družinu 
již tradiční příležitostí potěšit kulturním 
vystoupením diváckou veřejnost. Pod vede-
ním paní vychovatelky Petry Smejkalové 
pilně trénovali kluci i děvčata. S jarním 
pásmem, které v básničkách, písničkách 
a říkadlech obsahovalo významné jarní udá-
losti, potěšili bývalé pracovníky nemocnice, 
pacienty nemocnice a také klienty penzionu. 
Letos poprvé vystoupili i v kulturním domě 
pro diváky ze Svazu zdravotně postižených. 
Všichni diváci si kromě hezkého zážitku 
odnesli i drobné dárky vyrobené dětmi 
v družině a školním klubu.
Další pěknou tradicí, na kterou se všichni 
moc těšíme, je společně strávené jarní 

odpoledne s našimi blízkými. Letošní 
setkání jsme uspořádali koncem května. 
Inspirovaly nás dny, které jsou věnovány 
rodině, matkám, dětem, a zatím méně 
známý Den otců. Nejprve jsme všichni 
zazpívali písničku o Červené karkulce. 
Následovala vědomostní soutěž rodinných 
týmů. Kdo správně vyřešil zadaný úkol, 
mohl si z kouzelné truhlice vyzvednout 
zaslouženou odměnu. Pro zájemce byla 
připravená tvořivá dílna. Společně jsme si 
vyrobili postavičky z pohádky o Červené 
karkulce, které jistě poslouží dětem a jejich 
blízkým při domácích hrách. Děkujeme 
všem, kteří přišli a našeho programu se 
zúčastnili. Věříme, že společně strávený čas 
a připravené aktivity jsme si všichni užili. 

Teď nás čeká poslední měsíc školního roku 
a pak hurá na zasloužené prázdniny. 

 
Za ŠD Radka Benešová Šperlíková, 
vychovatelka

ZŠ Komenského

Přehazovaná

Ve čtvrtek 5. 4. 2018 jsme se vlakem vypravili 
do Sušice na okrskové kolo v přehazované. 
Turnaj se konal na ZŠ Lerchova a byl bez-
vadně zorganizován místní paní učitelkou 
Ivanou Katrušákovou. 
Našim chlapcům se podařilo získat 2. místo 
a dívky zvítězily. 
Okresní kolo se pro dívky konalo v nepo-
pulární den, v pátek 13. 4., v Klatovech na 
ZŠ Čapkova. Našim děvčatům ale toto datum 
přálo, protože skončily na krásném druhém 
místě a domů si odvážely stříbrné medaile. 
Jejich výkon se při každém utkání zlepšoval 
a od zlata je dělil jen malý rozdíl ve skóre.
Složení družstva dívek: Markéta Holečková, 
Kateřina Reindlová, Lucie Černá, Tereza 
Fourová, Ema Pintířová a Maruška Lafatová, 
Všem chlapcům i dívkám děkujeme za repre-
zentaci školy a gratulujeme k výkonům. 

 
ZŠ Horažďovice Komenského

Zlato, stříbro, bronz

Ano! Je to tak!
Všechny tři medaile přivezli žáci 
ZŠ Komenského Horažďovice z Dopravní 
soutěže mladých cyklistů v Klatovech. 
Za I. kategorii bojovali Michal Bělík, 
Filip Kolář, Kateřina Brabcová a Eliška 
Nováčková. Získali pěkné 3. místo v umís-
tění družstev. Za II. Kategorii bojovali 
Jindřich Nováček, Lukáš Říha, Sabina 
Hejpetrová a Veronika Šafandová. Získali 
krásné 2. Místo v umístění družstev. Od 
zlata je dělily jen 4 body. V jednotlivcích, 
s velmi nízkým počtem trestných bodů, 
zazářila Veronika Šafandová, která nechala 
za sebou všechny dívky z II. kategorie a při-
vezla zlato.
Všem soutěžícím gratulujeme, děkujeme za 
snahu a za skvělou reprezentaci školy.

 
Za soutěžní tým Mgr. Jiřina Holubová

Zlatá štafeta

Ve čtvrtek 26. 4. jsme se mikrobusem vypra-
vili do Klatov na atletický stadion na okresní 
kolo Štafetového poháru. Jedná se o závody 
pro 1. stupeň, kdy se účastní 4 dívky a 4 hoši 
z 1.–3. tříd a 4 dívky a 4 hoši ze 4. a 5. tříd. 
Závodí se ve štafetovém běhu 8×100 m pro 
1.–3. třídy, který jsme s přehledem vyhráli, 
dále v běhu 8×100 m pro 4.–5. ročníky, kde 
jsme byli 3. a na závěr se běží nejnároč-
nější smíšená štafeta 8×200 m, kde jsme 
opět získali 1. místo. Když se všechny časy 
sečtou, seřadí se pořadí škol. A tady jsme 
byli také zlatí. Někteří běžci měli tedy na 
krku dokonce 3 medaile, protože běželi ve 
třech úspěšných bězích. Navíc zde probí-
hají doplňkové disciplíny, což byl letos skok 
daleký a hod medicinbalem a právě tady 
vyhrála naše Karolína Hrabačková hodem 
dlouhým 5,60 m. Takže se jí na krku blýs-
kala další medaile. 
Jsme moc rádi, že se nám tak dařilo, a těšíme 
se na krajské kolo.:-) 

 
J. S., ZŠ Horažďovice Komenského
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S t řední škola Horažďovice
Nová servisní a diagnostická technika pro výuku žáků oboru Opravář zemědělských strojů 
na Střední škole Horažďovice

Žáci Střední školy Horažďovice studu-
jící obor opravář zemědělských strojů se 
dočkali dalšího významného vylepšení 
materiálních podmínek ke studiu. Snahou 
školy je, aby studenti měli možnost zís-
kávat odborné znalosti a dovednosti 
v souladu s vývojem moderní techniky, 
aby jejich výuka odpovídala vysokým 

nárokům reálné praxe a byla efektivní. 
Proto se zapojila v rámci IROP do pro-
jektu Modernizace vybavení oboru OZS 
(CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/0001850), 
který umožnil modernizaci objektu škol-
ních dílen a jejich vybavení nejmodernější 
diagnostickou a servisní technikou.
První částí realizace byla rozsáhlá oprava 
podlahy dílen spojená se stavební přípra-
vou, která byla nutná pro instalaci dvou 
kusů nových sekčních vrat. 
Následovalo vybavení dílen moderní 
servisní a diagnostickou technikou. Ta 
byla dodána a připravena pro využití ve 
výuce v dubnu 2018. Žáci se během tříle-
tého studia naučí pracovat se zařízením pro 
diagnostiku řídících jednotek, zařízením 
na měření emisí zážehových a vznětových 
motorů s odsáváním, laserovým zařízením 
pro měření geometrie zemědělských strojů, 
vyvažovačkou kol s digitálním displejem. 
Ze získaných prostředků byl pořízen rovněž 
mobilní nůžkový nízkozdvižný zvedák, 
montážní stroj na pneumatiky, přístroj pro 
měření brzdného zpomalení a tažné síly 
a digitální regloskop.
Veškeré vybavení představuje špičkovou 

techniku, kterou jsou vybaveny sku-
tečně moderní provozy. Schopnost žáků 
SŠ Horažďovice pracovat s těmito zaříze-
ními značně zvýší jejich šance uplatnit se 
ve své profesi na trhu práce. 

 
Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

Oslava Dne Země na ZŠ Blatenská

Měsíc duben byl po dlouhá staletí spo-
jován především s oslavami příchodu 
životadárného jara, které po mrazivých 
měsících konečně převzalo pomyslné 
žezlo od zimní královny. Ta s každým 
dalším dnem ujídala ze zásob, jež si lidé 
nastřádali tvrdou prací během celého 
roku. S nástupem průmyslové revoluce, 
zkrocením páry a odhalením energe-
tického potenciálu ukrývajícího se ve 
fosilních palivech jako by lidé ale zapo-
mněli na to, že jsou pouhým jedním 
druhem z milionů, které obývají naši 
modrou planetu. Ba co hůř! Doslova 
se k Zemi otočili zády. Stiženo oslepu-
jící chamtivostí a neukojitelnou touhou 
po ekonomickém růstu si lidstvo začalo 
brát vše, co bylo k dispozici, aniž by hle-
dělo byť jen kousek do budoucna. Na 
Zemi nastala situace, která se dá při-
rovnat snad jen k bezmyšlenkovitému 
rabování, po jehož konci zůstane chaos 
a bezútěšná spoušť. Roku 1970 ale malá 
skupina všímavých lidí poprvé poukázala 
na nebezpečnost celé situace prostřed-
nictvím Dne Země, z něhož se v průběhu 
desítek let stala velká kulturní a envi-
ronmentální událost. V současné době 

si tento den připomíná více než miliarda 
lidí ve více jak 190 státech po celé planetě. 
Není jiného svátku, který by tolik spo-
joval občany bez ohledu na národnost, 
víru či barvu pleti. A jelikož si troufáme 
tvrdit, že doménou každého moder-
ního člověka je i cit pro ekologickou 

problematiku, zapojila se naše škola do 
oslav Dne Země také. Spojujícím prvkem 
letošního ročníku se staly všudypřítomné 
plasty. Tyto dnes již nenahraditelné mate-
riály se postupně mění v tikající bombu, 
protože příroda si s nimi nedokáže 
poradit sama. Žáci se tak zamýšleli nad 
tříděním odpadů, ekologickým chováním 
či možností snížení spotřeby plastických 
hmot. Během velmi nabitého programu 
došlo na experimentování v laboratořích 
chemie či fyziky, výrobu předmětů z plas-
tových lahví, úklid areálu školy a jejího 
okolí či hraní spousty didaktických her. 
Vrcholem celé akce se stala módní pře-
hlídka žáků 2. stupně, kteří si připravili 
rozmanité módní kreace z odpadového 
materiálu. Na úplný závěr pak došlo 
k předání cen v rámci literární a výtvarné 
soutěže, které byly ke Dni Země vyhlá-
šeny. Dle ohlasů samotných žáků se 
jednalo o velmi inspirativní a příjemně 
strávený den okořeněný získáním nových 
poznatků. Už nyní se všichni těšíme na 
ročník příští. 

 
Mgr. Petr Curko 
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D ů m dětí a mládeže 
Dům dětí a mládeže informuje...

Koncem dubna proběhly, jako již tradičně, 
oslavy Dne Země – svátku, který se celo-
světově slaví vždy k 22. dubnu. V pátek 
se zájemci setkali v PROUDU s profesi-
onálním pračlověkem – Janem Tondou 
Půlpánem, který se zabývá experimen-
tální archeologií. Pračlověk Tonda vyprávěl 
o všedních dnech doby kamenné, výklad 
doplnil ukázkami předmětů vyrobe-
ných dobovými postupy. V sobotu jsme 
pak pokračovali s pračlověkem Tondou 
v terénu. Vklouzl do oblečení z kůží podle 
střihu z doby kamenné a vypravil se s námi 
ven. Ukazoval nám, čím je možné se venku 
živit, na co si naopak dát pozor. Uvědomili 
jsme si, jak jsme i dnes na Zemi závislí, 
i když to mnohdy nevnímáme a mnoho 
výdobytků bereme jako samozřejmost.
Odpoledne si pak užili účastníci Dne Země 
tvoření, bádání a hraní v PROUDU a na 
poloostrově za ním. Vše se točilo kolem 
stromů a toho, co tyto obří rostliny posky-
tují ostatním. Na vlastní oči viděli bublinky 
kyslíku vznikající při fotosyntéze, pod mik-
roskopem pozorovali „nosní dírky“ stromu, 
zkusili si namnožit ptačí zob, poznali strom 
jako pamětníka časů dávno minulých a uvi-
děli strom jako pronajímatele bytu. Při 
rukodělce jsme pro ně připravovali „hníz-
domateriálnítko“, neboli nabídku materiálu 
na stavbu ptačího hnízda, a závěrem si děti 
vyzkoušely, jak moc se nalétají adoptivní 
rodiče mláděte kukačky, než naplní její 
věčně hladový zobák. 
V PROUDU i přírodovědné stanici si 
i během dubna, května a června podávají 
kliku od dveří účastníci výukových pro-
gramů, terénních exkurzí i pobytových 

kurzů, kterých se účastní školy nejen 
z našeho regionu. Šesťáci ze ZŠ Chanovice 
si dosyta užili zvířátek na pobytu Až na 
půdu, na tři dny se v Entomology na kolo-
běžce postupně proměnily tři 6. třídy ze 
ZŠ Dobřany. Třídenní vodní dobrodruž-
ství, včetně sjíždění Otavy, čekalo na žáky 
ZŠ Cehnice. Díky pobytům i enormnímu 
zájmu škol o výukové programy je již 
v tomto školním roce kapacita Envicentra 
PROUD i přírodovědné stanice zcela napl-
něna. Děkujeme za vaši přízeň!
Historicky poprvé jsme se v dubnu s mla-
dými lukostřelci zúčastnili závodu v rámci 
Lukostřelecké ligy Asociace tradiční 
lukostřelby a hned jsme slavili 2 druhá místa 
(Pavlína Purschová a Jaroslav Benedikt), 
zkušenosti a zážitky si odvezlo všech 8 ost-
rostřelců. Rovněž poprvé proběhl v květnu 
kurz tradiční lukostřelby pro dospělé. 
Komponovaný program pro předškoláky 
z KMŠ Duha a seniorky z horažďovické 
charity proběhl poprvé 16. května v pří-
rodovědné stanici. Přes 30 účastníků 
tak pomáhalo krmit chovaná zvířata 
a společně si vyráběli květinové motýly 
z okolních přírodnin. Děkujeme tímto 
účastníkům, doprovodu a ředitelkám 
KMŠ (Bc. L. Listopadová) a horažďovické 
Oblastní charity Horažďovice (Mgr. Šárka 
Čáňová) za konstruktivní přístup a dou-
fáme v pokračování úspěšné spolupráce 
v dalším školním roce.
Zájmovou činnost jsme zakončili 31. května 
tradiční Akademií kroužků – přehlídkou 
zájmové činnosti DDM v tomto školním 
roce. Vystoupily hudební, taneční a histo-
rické kroužky, zájemci mohli zhlédnout 

ukázky lukostřelby v parkánu a sami si 
tradiční lukostřelbu vyzkoušet. Děkujeme 
všem za účast a přízeň, zájmová činnost se 
v DDM rozběhne opět od října 2018. 
Příjezdem dobrovolníka Dawida naše 
spolupráce s polskou organizací INPRO 
neskončila. V září doplní náš tým další dob-
rovolník a zároveň jsme společně s dalšími 
projektovými partnery úspěšně podali další 
žádost v rámci programu Erasmus +. V září 
budeme díky tomu v PROUDU hostit 
setkání mladých lidí z Polska, Itálie, Anglie, 
Španělska a ČR. Více informací o projek-
tové náplni, jakož i o možnosti veřejnosti se 
do projektu zapojit, přineseme v dalších čís-
lech Horažďovického obzoru.
Školní rok graduje a blíží se tábory. Na 
poslední volná místa se podívejte na www.
ddm-hd.cz. Za všechny zaměstnance a pra-
coviště Domu dětí a mládeže Horažďovice 
vám přeji pohodový červen a prázdniny 
bohaté na zážitky. 

 
Mgr. Tomáš Pollak, ředitel

Základní umělecká škola 
Máme před sebou poslední školní měsíc, 
ale prázdniny ještě rozhodně nemáme. Ale 
i květen byl plný akcí. Dozvěděli jsme se 
o postupu jednoho našeho souboru lite-
rárně-dramatického oboru na celostátní 
přehlídku – Loutkářskou Chrudim 2018. Na 
začátku července tedy budeme mít opět po 
roce svého zástupce na národní přehlídce. 
Krásnou výstavu prací žáků výtvarného 
oboru jsme mohli navštívit v městské galerii.
Vrcholnou akcí pak byl společný koncert 
našeho smíšeného orchestru a dechovky 
s dechovým orchestrem ze švýcarského 
Arbon-Hornu. Hosté se představili jako 
bezvadně sehraný a namazaný stroj 
a naši žáci jim velmi zdatně sekundovali. 
Předvedli to nejlepší, co v nich je, a sklidili 
za to velký obdiv. 

V červnu se těšíme na dva absolventské 
koncerty (11. a 13. 6. – vždy od 16.00 hodin 
v sále muzea) a koncert závěrečný (19. 6. od 
16.00 hodin v hotelu Prácheň). Krásným 
zážitkem budou slavnostní koncerty spo-
lečného orchestru České ilharmonie a žáků 
ZUŠ, kde máme také zastoupení. Koncerty 
se budou konat v neděli 24. 6. v Rudolinu 
a 26. 6. v rámci OPEN AIR festivalu na 
Hradčanském náměstí.
A hlavně se těšíme na nové zájemce o stu-
dium na naší škole. Talentové zkoušky se 
uskuteční ve čtvrtek 7. 6. mezi 13. a 15. hodi-
nou (výtvarný obor – doporučujeme přinést 
si pracovní oděv i vybrané domácí práce) 
a mezi 15. a 17. hodinou (hudební a literár-
ně-dramatický obor). Přihlášky ke studiu 
najdete na: www.izus.cz. 

 
Mgr. Martin Petrus, ZUŠ Horažďovice
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Spolky

C o dělali hasiči v květnu
V letoštním roce Sbor dobrovolných hasičů 
Horažďovice slaví 140 let od založení 
a v rámci oslav jsme pořádali na Panské 
zahradě okrskovou soutěž. Soutěže se 
zúčastnilo 12 družstev dospělých a tři druž-
stva mladých hasičů. Na akci přišlo i dost 
diváků. První odběhli mladí hasiči požární 
útoky a potom následovaly štafety dospě-
lých. Po štafetách se vyhlásily výsledky dětí. 
První místo obsadili mladší hasiči, druhé 
mezi staršími obě družstva z Horažďovic 
a třetí se umístilo družstvo z Kejnic. 
Potom následovaly útoky dospělých. Po 
sečtení výsledků došlo k vyhlášení pořadí 
a předání pohárů. Na prvním místě se 
umístilo a putovní pohár si odvezlo druž-
stvo z Hejné, druhé místo obsadily Velké 
Hydčice a na třetím místě druhé družstvo 
z Hejné.
 Chtěli bychom poděkovat městu za mož-
nost upořádat tuto soutěž na Panské 
zahradě a technickým službám za přípravu 
prostoru a poskytnutí technického zázemí, 
učilišti Horažďovice za krásné a výtečné 
dorty pro mladé hasiče.

V sobotu 12. května se členové jednotky 
zúčastnili slavnostního předání nové cis-
terny a dopravního automobilu na Rabí. 
Hned v neděli se tam konala okresní soutěž 
dorostu, ve které nás reprezentoval Honza 
Sluka, získal ve dvojboji krásné druhé místo 
a postoupil do krajské soutěže.
19. května odjela dvě družstva mladých 
hasičů do Nýrska na závěrečnou hru 
Plamen, které se zúčastnilo 26 družstev 
mladších a ve starší kategorii 32 družstev. 
Byla nám přidělena čísla až na konci, tak 
jsme první disciplínu měli až po 12. hodině. 
Dopoledne jsme zhlédli ukázku místních 
kynologů a děti si mohly proběhnout trať 
jako vodiči psa. Zasoutěžily si s Hit rádiem 
o ceny. A pak už nás jenom čekalo před-
vést, co jsme natrénovali na čtyři disciplíny. 
První byla štafeta CTIF a poslední požární 
útok, takzvaná královská disciplína. Vše 
nevyšlo, jak by mělo, vloudily se chybičky, 
ale po sečtení všech disciplín a pořadí 
z podzimního kola obě družstva ve své 
kategorii obsadila čtvrtá místa. Jan Kubaň 
a Miloš Barborka běželi štafetu jednotlivců. 
Honza zaběhl pátý nejrychlejší čas a Miloš 
skončil na 16. místě. Soutěže se zúčastnilo 
25 soutěžích. 
 Dále byla vyhlášena soutěž PO očima dětí, 
ve které obsadila Eliška Nádeníková první 
místo v literární části a postoupila do kraj-
ského kola. 

 
SDH Horažďovice

Skautské středisko 
Prácheň

Jedeme na kraj!

O druhé květnové sobotě se v Horažďovicích 
uskutečnilo základní neboli okresní kolo 
Závodu vlčat a světlušek. Sedmnáct sou-
těžních hlídek absolvovalo okruh disciplín 
laděných na středověké téma.
Jejich úkolem bylo obstát v základních 
skautských dovednostech, jako například 
umění šifer, orientace v terénu, ošetření 
zranění, ale také poslání balíčku či pří-
prava jednoduchého pokrmu. Ideálním 
prostředím pro tento závod se nám stal 
anglický park Ostrov.
Ze všech soutěžních hlídek se šesti poda-
řilo probojovat se až do krajského kola 
těchto závodů. Za chlapecké oddíly jsou 
to na prvním místě družina Bizonů 
z Hlavňovic, na druhém místě horažďo-
vičtí Tygříci a na třetím Příliv z Klatov. 
V dívčí kategorii do krajského kola postu-
pují z prvního místa náš oddíl světlušek 
– Hvězdičky, na druhém místě pak oddíl 
Studánka ze Sušice a jako třetí postupuje 
družina Pomněnek z Hlavňovic. Tyto 
postupující hlídky pak znovu změří své 
dovednosti i s dalšími hlídkami z kraje 
8.–9. června v Klatovech.
Na závěr bychom chtěli poděkovat organi-
zátorům celého závodu a pomocníkům na 
stanovištích – jak skautům, tak přátelům 
našeho střediska. Za poskytnutí ideálního 
zázemí po celou dobu akce děkujeme paní 
ředitelce Marcele Šmrhové, která nám 
umožnila pobyt v domečku školní dru-
žiny ZŠ Komenského.
Všem postupujícím hlídkám gratulujeme 
k úspěchům a přejeme jim mnoho štěstí 
i v dalším kole.

 
Za středisko Prácheň  
Štěpánka Purschová

Oblastní charita 
Akce klubu „Nebuď sám“ na ČERVEN 2018

4. 6. Koncert Velkobor Vstupní hala DPS 
Palackého 1061, začátek v 18 hod.
5. 6. Posezení s harmonikou – k tanci 
a poslechu zahrají oblíbení Úterníci. 
Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.
11. 6. Holky v akci – společné pečení. 
Jídelna DPS Palackého, začátek ve 
13.30 hod.
13. 6. Na skok do první republiky – pořad 
p. M. Čekanové. Společenská místnost 
ve 4. patře DPS Palackého 1061, 14 hod. 
„Projekt Seniorům dokořán“
19. 6. Veselé kreslení – zábavná malířská 
show p. Adolfa Dudka. Společenská míst-
nost ve 4. patře DPS Palackého 1061, 14 
hod. „Projekt Seniorům dokořán“
20. 6. Návštěva KMŠ – tentokrát dětem 
oplatíme návštěvu my. Sraz v 9 hod před 

DPS Palackého 1061, nebo v 9.15 hod 
přímo u KMŠ.
22. 6. Výlet Sušice Program: prohlídka 
muzea, autobusem na Svatobor, rozchod 
na občerstv. ve městě. Odjezd od DPS 
Palackého 1061 v 8 hod. Přihlášky v kan-
celáři nebo na tel. č. 376 512 596.
25. 5. Opékání vuřtů a turnaj ve hře 
PÉTANQUE – trávník mezi penzi-
ony v Loretské ul., začátek ve 13.30 hod. 
Uzeniny si přineste z vlastních zásob.

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



Vážení	spoluobčané,	u	příležitosti	tvorby	strategického	plánu	roz-
voje	města	zjišťuje	Městský	úřad	v	Horažďovicích	Vaše	názory	na	
spokojenost	s	životem	ve	městě.	Zároveň	máte	možnost	dát	pod-
něty	ke	zlepšení	kvality	života	v	našem	městě.	Strategický	plán	je	
koncepční	a	rozvojový	dokument,	jenž	vychází	ze	současného	sta-
vu	veřejných	a	soukromých	aktivit	demograi	ckého,	ekonomického,		
sociálního,	kulturního	a	ekologického	charakteru	na	území	města.	
Jeho	hlavním	smyslem	je	organizace	rozvoje	a	směřování	města	na	
období	dalších	deseti	let	tak,	aby	město	prosperovalo	jako	celek.

Tento	dotazník	byl	vypracován	zpracovatelem	strategického	plánu	
–	společností	BDO	Advisory	s.r.o.	-	po	konzultaci	s	vedením	měs-
ta	Horažďovice.	Zakroužkujte	prosím	vhodnou	odpověď,	případně	
doplňte	dle	pokynů.	
Dotazník	prosím	do	18.06.2018	vhoďte	do	sběrného	boxu	v	poda-
telně	městského	úřadu,	poštovní	schránky	městského	úřadu		nebo	
jej	můžete	vyplnit	elektronicky	-	odkaz	naleznete	na	stránkách	měs-
ta	www.muhorazdovice.cz.

DOTAZNÍKOVÉ	ŠETŘENÍ

1)	 Do	které	skupiny	patříte?
a)	 Zaměstnanec/Zaměstnankyně
b)	 Student/ka
c)	 Podnikatel/ka
d)	 Důchodce/Důchodkyně
e)	 Nezaměstnaný
f)	 Na	mateřské	dovolené
g)	 Jiné	(uveďte):

2)	 Jaké	je	Vaše	nejvyšší	dosažené	vzdělání?
a)	 Základní
b)	 Středoškolské	bez	maturity	(vyučen/a)
c)	 Středoškolské	s	maturitou
d)	 Vyšší	odborné
e)	 Vysokoškolské

3)	 Jaký	je	Váš	věk?
a)	 méně	než	18
b)	 19	až	29	let
c)	 30	až	39	let
d)	 40	až	59	let
e)	 60	a	více	let

4)	 V	jaké	části	města	bydlíte	(bez	ohledu	na	to,	jestli	jde
	 o	trvalý	pobyt	nebo	užívání	chaty	k	rekreaci	aj.)?

5)	 Jste	spokojen/a	s	webovými	stránkami	města	a	co
	 Vám	na	nich	případně	chybí?
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne–navrhněte	v	komentáři	zlepšení	
d)	 Rozhodně	ne–navrhněte	v	komentáři	zlepše-ní
e)	 Neumím	posoudit–uveďte	proč

Komentář:

Komentář:

Komentář:

Komentář:

Komentář:

Komentář:

6)	 Jste	spokojen/a	se	zpravodajem	Horažďovický	obzor
	 a	co	Vám	v	něm	případně	chybí?
f)	 Rozhodně	ano
g)	 Spíše	ano
h)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení	
i)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepše-ní
j)	 Neumím	posoudit	–	uveďte	proč

7)	 Oznámkujte	Vaši	spokojenost	s	péčí	města	(1–výborná
	 péče,	jsem	spokojen	a	5–zcela	nespokojen)?
	 a)	 Budovy	města
	 b)	 Komunikace	pro	pěší
	 c)	 Komunikace	pro	cyklisty
	 d)	 Komunikace	ostatní	doprava	(včetně	silnic)
	 e)	 Inženýrské	sítě
	 f)	 Veřejná	prostranství
	 g)	 Městský	mobiliář	(lavičky,	odpadk.	koše	atd.)
	 h)	 Dětská	hřiště
	 i)	 Sportoviště	

8)	 Jste	spokojen/a	s	kvalitou	bydlení	v	posledních
	 10	letech	(jak	se	Vám	ve	městě	bydlí)?
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
d)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Neumím	posoudit	–	uveďte	proč

9)	 Odpovídá	nová	výstavba	a	přestavba	objektů	charakteru
	 města	Horažďovice?
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
d)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Neumím	posoudit	–	uveďte	proč

10)	 Zlepšila	se	kvalita	bydlení	v	Horažďovicích	díky
	 komerčním	službám	či	službám	poskytovaných	městem?
a)	 Ano	–	díky	komerčním	službám
b)	 Ano	–	díky	službám	poskytovaných	městem
c)	 Ano	–	díky	komerčním	i	veřejným	službám
d)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
f)	 Neumím	posoudit	–	uveďte	proč

a)	 město
b)	 Babín	
c)	 Boubín	
d)	 Horažďovická	Lhota
e)	 Komušín	

f)	 Svaté	Pole
g)	 Třebomyslice
h)	 Veřechov
i)	 Jiné	(uveďte):

STRATEGICKÝ PLÁN 

ROZVOJE MĚSTA 

HORAŽĎOVICE



11)	 Jste	spokojen/a	s	kvalitou	silnic	a	chodníků	ve	městě?
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
d)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Neumím	posoudit	–	uveďte	proč

12)	 Jste	spokojen/a	s	intenzitou	automobilové	dopravy	ve
	 městě?
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
d)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Neumím	posoudit	–	uveďte	proč

13)	 Jste	spokojen/a	s	hustotou	a	návazností	sítě	cyklotras
	 a	cyklostezek	v	Horažďovicích	a	okolí?
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
d)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Neumím	posoudit	–	uveďte	proč

14)	 Jste	spokojen/a	s	železničním	a	autobusovým	spojením
	 Horažďovic	s	okolím?
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
d)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Neumím	posoudit	–	uveďte	proč

16)	 Jste	spokojen/a	s	čistotou	veřejných	prostranství
	 a	komunálními	službami	ve	městě?	
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
d)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Nedokážu	posoudit

17)	 Jste	spokojen/a	s	dostupností	a	technickým	stavem
	 a	úrovní	školských	zařízení	ve	městě?	
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
d)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Nedokážu	posoudit

18)	 Jste	spokojen/a	s	dostupností	a	kvalitou	lékařské	péče
	 a	lékáren	ve	městě?
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
d)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Nedokážu	posoudit

19)	 Jste	spokojen/a	s	dostupností	a	kvalitou	sociálních
	 služeb	ve	městě?
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
d)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Nedokážu	posoudit

20)	 Na	jakou	cílovou	skupinu	by	se	měly	zaměřit	sociální
	 služby	ve	městě?
a)	 Rodiny	s	dětmi
b)	 Senioři
c)	 Mládež
d)	 Osoby	se	zdravotním	postižením
e)	 Osoby	bez	domova
f)	 Osoby	ohrožené	závislostí

15)	 Oznámkujte	následující	oblasti	související	se	životním
	 prostředí	jako	ve	škole	(1-	výborná	kvalita,	jsem	spokojen
	 a	5-	nedostatečná	kvalita,	zcela	nespokojen)?
	 a)	 Ovzduší	včetně	imisí	dopravy	a	průmyslu
	 b)	 Hlukové	znečištění	v	obci
	 c)	 Zeleň	ve	městě	přírodního	charakteru
	 d)	 Kvalita	vody	ve	vodních	nádržích	a	vodotečích
	 e)	 Systém	sběru	a	nakládání	s	odpady
	 f)	 Systém	odpadních	vod
	 g)	 Ochrana	zdrojů	pitné	vody

Komentář:

Komentář:

Komentář:

Komentář:

Komentář:

Komentář:

Komentář:

Komentář:

Komentář:Komentář:



21)	 Jakou	formu	by	měly	mít	sociální	služby	ve	městě?
a)	 Terénní	(obstarání	nákupů,	obědy,	úklid)
b)	 Ambulantní	(návštěva	lékaře)
c)	 Pobytová	(přenocování,	bydlení)
d)	 Poradenství	(např.	v	tíživé	životní	situaci)
e)	 Prevence	(např.	drog	či	gamblingu)
f)	 Jiná	forma	–	prosím	speciikujte	v	komentáři

27)	 Jak	často	sportujete?
a)	 Sportuji	pravidelně	alespoň	3x	týdně.
b)	 Sportuji	pravidelně	1-2x	týdně.
c)	 Sportuji	nepravidelně	1-3x	měsíčně.
d)	 Nesportuji	vůbec.

29)	 Jakou	formou	sport	provozujete?
a)	 Sportuji	neorganizovaně	(sám/sama,	s	přáteli	apod.).
b)	 Sportuji	organizovaně	v	rámci	sportovních	lekcí	a	kurzů
	 pro	veřejnost.
c)	 Sportuji	organizovaně	v	rámci	sportovního	klubu/týmu
	 (aktivní	člen).
d)	 Nesportuji	vůbec.

30)	 Co	Vám	brání	v	realizaci	sportu	ve	městě	Horažďovice?
a)	 Brání	mi	inanční	náročnost	sportovních	akti-vit.
b)	 Brání	mi	absence	nebo	nízká	kvalita	nabíze-ných	sportovních
	 aktivit.
c)	 Brání	mi	zdravotní	stav.
d)	 Brání	mi	nedostatek	volného	času.
e)	 Brání	mi	absence	nebo	nízká	kvalita	sportovní	infrastruktury.
f)	 V	realizaci	sportu	mi	nic	nebrání.

32)	 Jaké	sportovní	aktivity	Vám	ve	městě	Horažďovice	schází
	 (seřaďte,	prosím,	dle	priorit)?
a)	 Sportovní	nabídka	ve	městě	Horažďovice	je	zcela	dostačující.
	 Postrádám	(nejvíce):
	 Postrádám	(středně):
	 Postrádám	(nejméně):

33)	 Jak	jste	spokojený/á	s	kvalitou	sportovní	infrastruktury
	 ve	městě	Horažďovice?
a)	 Zcela	spokojen/a.
b)	 Spíše	spokojen/a.
c)	 Spíše	nespokojen/a.
d)	 Zcela	nespokojen/a.

34)	 Jaké	prvky	sportovní	infrastruktury	Vám	ve	městě
	 Horažďovice	schází	(seřaďte,	prosím,	dle	priorit)?
a)	 Sportovní	infrastruktura	ve	městě	Horažďovice	je	zcela
	 dostačující.
	 Postrádám	(nejvíce):
	 Postrádám	(středně):
	 Postrádám	(nejméně):

31)	 Jak	jste	spokojený/á	s	možností	sportovního	vyžití
	 ve	městě	Horažďovice?
a)	 Zcela	spokojen/a.
b)	 Spíše	spokojen/a.
c)	 Spíše	nespokojen/a.
d)	 Zcela	nespokojen/a.

28)	 Jaké	sporty	ve	městě	Horažďovice	provozujete?

22)	 Jste	spokojen/a	s	nabídkou	pracovních	míst
	 v	Horažďovicích?	
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
d)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Nedokážu	posoudit

23)	 Jste	spokojen/a	s	nabídkou	kulturních	a	společenských
	 aktivit?	
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
d)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Nevím	nebo	není	to	pro	mne	důležité

24)	 Jste	spokojen/a	s	nabídkou	zázemí	pro	společenské
	 aktivity,	které	Vám	případně	chybí?	
a)	 Rozhodně	ano
b)	 Spíše	ano
c)	 Spíše	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
d)	 Rozhodně	ne	–	navrhněte	v	komentáři	zlepšení
e)	 Nevím	nebo	není	to	pro	mne	důležité

26)	 Seřaďte	následující	možnosti	budoucích	investic	města
	 od	nejdůležitější	(1.)	po	nejméně	důležitou	(9.)?

25)	 Podporu	jakých	oblastí	považujete	za	nejdůležitější	pro
	 budoucnost	města?	Vyberte	max.	3	odpovědi.	
a)	 Bydlení
b)	 Školství,	vzdělávání
c)	 Volnočasové	aktivity
d)	 Sport
e)	 Kultura
f)	 Podnikatelské	aktivity
g)	 Služby	pro	občany
h)	 Dopravní	infastruktura
i)	 Sociální	služby	(např.	domov	pro	seniory)
j)	 Jiné	(uveďte):	

Komentář:

Komentář:

Komentář:

Komentář:

Komentář:

	 a)	 Budova	kina
	 b)	 Rekonstrukce	zámku
	 c)	 Stavba	domovu	pro	seniory
	 d)	 Revitalizace	sídliště	Blatenská
	 e)	 Revitalizace	sídliště	Jiráskova
	 f)	 Přestavba	sportovního	areálu	na	Lipkách
	 g)	 Rekonstrukce	sokolovny
	 h)	 Křižovatka	u	hotelu	Prácheň
	 i)	 Obchvat	města

a)	 Cyklistika	
b)	 Běh	
c)	 Skateboarding	
d)	 Fitness
e)	 Bojové	sporty
f)	 Plavání
g)	 Fotbal

h)	 Volejbal
i)	 Tenis
j)	 Florbal
k)	 Horolezecká	stěna
l)	 Jiné	(uveďte):

(Poznámka: pokud jste v otázkách č. 27 a 29 uvedli odpověď „ne-
sportuji vůbec“, poté můžete přeskočit až k otázce č. 35)



35)	 Prostor	pro	další	komentáře

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

Dům čp. 105
V roce 1619 je majitelem domu Pavel 
Spolský. Dům je zmiňován v souvislosti 
s přidělením kmenů na stavbu jeho sho-
řelého domu po velikém požáru města 
způsobeném drancováním vojsk generála 
Bonaventury Buquoye. Bylo mu přidě-
leno 40 kmenů dřeva na vystavění krovu. 
Škoda na domě odhadnuta na 600 kop. 
V roce 1627 nařídili radní, že kdo chce 
nakupovat sůl, může tak učinit pouze 
prostřednictvím solního úředníka Pavla 
Spolského. V roce 1629 žádal Enoch žid 
se svou ženou Lidmilou radní, protože 
získal povolení od vrchnosti vysoce uro-
zené paní Marie Maxmiliány Šternberkové 
usadit se ve městě, aby mohl zakoupit dům 
někdy Pavla Spolského za 150 kop míšeň-
ských. Dům ležící mezi domy Václava 
Boudy a Ondřeje Loubského strany druhé. 
Dům je mu prodán prostřednictvím 
regenta panství Karla Plotha z Konařin. 
Zápis o prodeji nemovitosti učiněn za 

purkmistra Jana Laubského, primasa 
Matouše Kryspacha a radních Matěje 
Markovic, Brikcího Malkovského, Daniela 
Pulce, Ondřeje Křenka, Jakuba Hlaváčka, 
Jiříka Trávníčka, Martina Starýho a Jana 
Angela. V roce 1641 kupuje dům od Enocha 
žida Kašpar Nyntenchán (také zmiňován 
jako Nynterdehem), provazník. Později se 
ustálilo jméno Kašpar provazník. V roce 
1646 žádá obec, aby mohl užívat parkán 
mezi zdmi (hradbami) městskými za svým 
domem. V tomto roce je zároveň řešen spor 
mezi Kašparem (tentokrát) Nüntertehem, 
provazníkem, a hejtmanem panství Střela 
a Hoštice Adamem Pajrem (psáno Pagrem) 
ohledně krádeže dřeva v lese u (Střelských) 
Hoštic. Přičemž musel uhradit způsobenou 
škodu 20 zlatých. V roce 1652 píše hora-
žďovická vrchnost Lidmila ze Šternberka 
ze svého zámku v Budyni radním stížný 
list, že Kašpar provazník pomlouvá jejího 
regenta a nazývá jej podvodníkem a že by 
si tedy za tu pomluvu „pro kteréžto jeho 

nevážné mluvení slušně z města vyve-
dený zasloužil“. Načež ukládá radním, aby 
zmíněného Kašpara předvolali na radnici, 
dopis mu přečetli a pustili jej až po zapla-
cení 100 říšských. V roce 1657 si u Kašpara 
provazníka objednala obec výrobu sil-
ného provazu na táhnutí žlabů. Provaz 
vážil 50 liber a byl dlouhý 60 sáhů, dále 
je určeno, že má být tento provaz uložen 
u městského písaře a za určitý inanční 
obnos půjčován „k užitku obecnímu dob-
rému“. V roce 1663 Kašpar provazník 
„z své pouhé zlosti a všetečnosti jako 
nějaký svárlivý člověk Jiříka Meneše slovy 
hanlivými a utrhačnými na poctivosti 
nemálo nařknul“, načež byl purkmistrem 
napomenut, a protože mu důvod nařknutí 
nedokázal „oba sobě potom ruky podali 
a svornost a lásku přátelskou mezi sebou 
zdržeti slíbili“. V roce 1681 prodává Anna 
Nynderthemová zbořeniště svého domu 
Martinovi Boudovi a Rozině manželce za 
145 zlatých. Příbytek „zpustlý a zbořený“ 

Historie horažďovických domů

Trocha vzpomínání před letním odpočíváním 
Milí posluchači a čtenáři,
dnes bych chtěla jen krátce shrnout naši 
činnost a pak se hlavně věnovat trochu 
vzdálenější historii spolku.
Během měsíce května proběhlo tradiční 
dvoudenní soustředění – zcela netradičně 
v Záboří u Blatné. Byli jsme mile překva-
peni výborným ubytováním i stravou 
a celé dva dny jsme se pilně připravovali 
na setkání sborů v Mariánských Lázních. 
Vystoupení, chystané pro mariánskolá-
zeňský kostel Nanebevzetí Panny Marie, 
zaznělo i v Záboří, v rámci nedělní mše 
v kostele sv. Petra a Pavla.

Po návratu nás bude čekat letošní dlouhá 
prázdninová přestávka. Poslední zkouška 
bude 4. června a po prázdninách začneme 
v pondělí 10. září v 19 hodin. Pro pří-
padné zájemce upozorňuji, že od května 
zkoušíme v budově DPS – vchod z boku 
budovy směrem od Alberta.
A nyní ke slíbené historii: ráda bych zmí-
nila událost, které se náš spolek zúčastnil 
před 150 lety. V roce 1868 byla Prácheň 
jedním z mála historicky významných 
míst v českých zemích, kterým se dostalo 
cti, aby byly navždy připomenuty v zákla-
dech budovaného Národního divadla. 
Kámen byl 8. května naložen na vor a na 
jeho počest zazněl zpěv a projevy purk-
mistra a předsedy spolku. Na cestu byl 
vypraven Zpěváckým spolkem Prácheň 
hymnou Kde domov můj. Část spolku 
plula na prámu až do Strakonic a po 
cestě zpívala národní písně. Kámen pak 
pokračoval 9. května do Písku a další den, 
provázen studenty písecké reálky, až pod 
hrad Zvíkov. Tady se opět sešlo mnoho 
lidí a byla připravena slavnost, na které 
zazněl zpěv a báseň Adolfa Hejduka, 
napsaná k této příležitosti. Do praž-
ského Podskalí doplul kámen, ozdobený 

chvojím, věnci a stuhami v barvě triko-
lóry, 12. května. O den později byl, opět 
doprovázen zpěvem našeho spolku a za 
nadšené účasti mnoha lidí, zejména stu-
dentů z Prácheňska a Šumavy, převezen 
na staveniště Národního divadla, kde byl 
spolu s dalšími kameny dne 16. května 
slavnostně vložen do základů. Dodnes 
je možné – při prohlídce Zlaté kapličky 
– tyto kameny vidět. V roce 2008 byl 
náš spolek přizván k oslavám, a tak jsme 
společně kamenného svědka naší slavné 
historie navštívili, jak dokumentuje přilo-
žené foto.
Nevím, zda si vůbec dovedeme před-
stavit to nadšení, které celou akci 
provázelo. Na dobových fotografiích 
jsou vidět davy, často krojovaných lidí, 
většina prací – vylomení kamene, jeho 
opracování, doprava – byla dělaná bez-
platně, jako příspěvek k „dobré věci“. 
Vede mne to k zamyšlení, zda jsme dnes 
– jako národ – ještě vůbec schopni tako-
véhoto nadšení? 

 
za PS Prácheň Simča Sládková



Horažďovický obzor / květen 201812

Současná podoba objektu po přestavbě z roku 1968

Neorenesanční 

přestavba 

objektu stavitele 

a majitele domu 

Daniela Majera 

z roku 1897, 

výběr z plánů, 

archiv stavebního 

úřadu

leží mezi domy Samuele Králíčka a Lidmily 
Šípkové. V roce 1712 prodává Rozina 
Boudová dům ležící v dobytčí ulici svému 
synovi Martinovi a manželce Mariáně za 
200 zlatých. Matka si při prodeji vymínila 
pro sebe „sedničku tu, která pustá jest, ji 
pro pohodlí její stavěti dal a jí do smrti 
její býti v ní přál“. V roce 1763 prodává 
Martin Bouda dům várečný „v koňském 
trhu“ (pojmenování ulice, dnes Trhová) 

Josefu Varausovi, rodáku ze Strakonic, za 
300 zlatých. Prostředníkem prodeje byl 
jeho bratr a horažďovický farář Jan Varaus. 
Dům leží mezi domy Šimona Bartíka 
a domem Jana Vrkala. V roce 1808 pro-
vádí František Varauf na domě stavební 
práce v ceně 1000 zlatých. V roce 1897 si 
zde vybudoval honosný dům ve stylu neo-
renesance majitel domu a stavitel Daniel 
Majer. Dům s bohatou štukovou výzdobou 

byl radikálně přestavěn v roce 1968 do 
současné podoby. V zadním traktu, dnes 
samostatný dům čp. 106, buduje zubní 
technik Richard Novotný v roce 1933 
„v přízemí ze stávajícího bytu o dvou 
pokojích a kuchyni ordinaci s laboratoří 
a čekárnu s klosetem“.

 
MgA. Jindřich Šlechta

Dům na plánu Stabilního 

katastru z roku 1837

H asiči a 100 let republiky 2. část

Rok 2018 je rokem vzpomínek, časem, 
kdy si budeme připomínat proběhlé 
století a změny, které v této době naše 
město a hasičský sbor utvářely. Udály se 
významné události, šťastné i katastroické, 
a na některé je třeba vzpomenout. Rok 
1918 jako konec I. světové války a vznik 
Československé republiky. Toto období 
je z hlediska hasičské historie výjimečné, 
a proto se mu chci v roce 100. výročí čes-
koslovenského státu věnovat. 
Z hasičské kroniky vybírám: Rok 
tento přinesl konec proradné války. 
Pro mnohé konec byl smutný se ztrá-
tou svých drahých, ale pro národ to 
bylo vysvobození z nadvlády a útisku. 
Z nadvlády nenáviděných Habsburků 
a celé mašinérie Rakousko-Uherské. 
V letošním roce bude vzpomenuto 
v tichosti 40 let trvání hasičského sboru. 
Účastníme se mše svaté a večer posedíme 
v přátelském prostředí. Již v nové repub-
lice, která byla vyhlášena 28. října 1918, 

jsme se v roce 1919 pustili s novou chutí 
do práce. Valná hromada byla svolána na 
18. ledna. Po zahájení jednatelem, který 
končil následujícími slovy: „Kdož tedy 
chceš dále s námi jíti po cestě stanovami 
nám vykázané a pracovati s námi hodláš 
v lidumilných a vlasteneckých snahách 
hasičstva českého slib dnes v ruce našeho 
velitele.“ 
Slib: „Slibuji a zavazuji se čestným 
slovem, že všemožně přičiňovati se budu, 
aby dosažen byl účel sboru našeho, 
že zachovány budou stanovy sborové 
i povinnosti služebního řádu, pilně budu 
docházeti do cvičení, schůzí i jiných 
vystoupení sborových, zejména, že zacho-
vám se vždy tak, aby důstojnost sboru 
nebyla porušena, ku pomoci kdykoliv 
poplašná trubka mě povolá. Tak činiti 
budu nejen pro dobro naší vlasti a našeho 
národa“. 
V roce 1923 projednávali zprávu o zří-
zení desky pro zasloužilého člena 

Matěje Mayera, která má být umís-
těna na budově Občanské záložny. Toto 
bylo odhlasováno a v pozdější době 
má být postaven památník. O rok poz-
ději došlo k odhalení zmíněné pamětní 
desky. Původně měla být umístěna na 
jeho rodném domě na Zářečí, dohodnuto 
však bylo, že se umístí na Občanskou 
záložnu, kde pracoval a tvořil. Deska je 
tam dodnes, ale bohužel zcela nevhodně 
byla umístěna do výše prvního poschodí, 
a tak veřejnosti uniká z dohledu. V roce 
1926 byla zbourána stará radnice a v její 
demolici byly vidět zbytky požáru, který 
ji před léty zničil. 
Kronika rok 1927: 16. října byla 
odhalena deska houslovému peda-
gogu a věhlasnému hudebníkovi 
prof. Otakaru Ševčíkovi. Účast pojis-
tily všechny spolky. Hasiči se účastnili 
s historickým praporem. Tento rok se 
sbor odhodlal zakoupit novou motoro-
vou stříkačku za 65 000 Kč, s potřebným 

Zajímavosti
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Cukrárna Kavárna Segafredo 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková 

 

PŘIJME 

PRODAVAČKU PRODAVAČKU –– SERVÍRKUSERVÍRKU 
 

Měsíční příjem 16 000 ÷ 18 000,- Kč 
 

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

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

 

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

Nemáte hlídání dětí o prázdninách?

Kreativní kurz 2018
Nabízíme zábavu, tvoření – výroba zápisníku, malování na 
textil a další techniky, procházky a pěší výlety do okolí.
Termín konání 20.–24. 8. 2018 a 27.–31. 8. 2018
Organizátor a místo konání kreativního kurzu:
Banner systém s. r. o., Hliněný Újezd 39, 341 01 
Horažďovice, IČO 29121124 
Kontakt: Jaroslava Strejcová, 
e-mail: obchod@banner-system.cz
tel.: 739 462 691
Přihlášky jsou k dispozici prodejnách PAPÍR HRAČKY, 
Ševčíkova 25, Oděvy, Mírové náměstí 13 

Na talentové zkoušky ZUŠ Horažďovice 

do hudebního, výtvarného a literárně-
dramatického oboru, které se budou 

konat 07. 06. 2018. 

13 - 15 hod. – výtvarný obor 

15 - 17 hod. – hudební a literárně-
dramatický obor 

Nabídka hudebního oboru: klavír, keyboard, 

housle, viola, violoncello, zobcová a příčná 

flétna, klarinet, saxofon, trubka, pozoun, 

baskřídlovka, kytara klasická a elektrická, 

bicí 

Přihlášky vyplňujte na: www.izus.cz 

Základní umělecká škola Horažďovice,  
příspěvková organizace 

Blatenská ul. 310, 341 01 Horažďovice 
IČ: 71294929 

tel: 376 512 585 
mobil: 739 514 100 

e-mail: zushd@seznam.cz 

PPoozzvváánnkkaa
                                        

SSDDHH  HHoorraažžďďoovviiccee  VVááss  ccoo  
nneejjssrrddeeččnněějjii  zzvvee  kk  úúččaassttii  nnaa  

oossllaavváácchh  114400  lleett  zzaalloožžeenníí  ssbboorruu  
        

                          Program oslav 

        15. 6. 2018 v 18:00 položení věnce na hrob                 
zakladatelům hasičských sborů v Čechách  
a v Horažďovicích Matěji a Stanislavu Mayerovým 

                                                            16. 6. 2018 od 13:00 – 17:00  
                              program na dvoře hasičské zbrojnice 

ukázky mladých hasičů
           ukázka vyprošťování z havarovaných vozidel 
            vyprošťovací automobil pro nákladní vozidla 
             předváděcí akce  elektro kol a elektromotorek 

      soutěže pro děti 
Po celý den bude výstava historické a soudobé požární techniky, prohlídka hasičské 

zbrojnice, síně tradic a výstava papírových modelů. 
Občerstvení zajištěno. 

materiálním vybavením. Jistě značný to 
náklad, ale sbor náš zaslouží si to, má-li 
se udržeti v popředí naší župy. V tuto 
dobu již byla v Třebomyslicích moto-
rová stříkačka, kde měli starost světit 
– nesvětit. 
Je tu další osmičkový rok, a to 1928. 
V kronice je psáno: Hasičský sbor 
v Horažďovicích zdá se, že okázale oslaví 
letos své 50leté trvání. Kapitolou ještě 
zajímavější bylo by sledovati členské 
seznamy za těch 50 let. Podivili bychom 
se jistě, jak veliké řady byly povolaných 
a jak poměrně malé procento bylo vyvo-
lených. A těmto vyvoleným, kteří beze 

strachu, přes překážky, s novým a novým 
nadšením šli za krásnými ideály hasič-
stva, těm patří dnes především naše 
uznání a náš dík. Bez nich nebylo co 
oslavovati, bez nich nebylo by možno 
pochlubiti se výsledky 50leté práce. 
Toliko přání redakce Horažďovického 
obzoru z 1. června 1928. 
Pořad slavnosti: sobota 2. června: 
8.00 hod. uctění zakladatelů sboru 
a zemřelých členů na místním hřbitově. 
20.00 hod. uvítání hostí, divadlo, hudba 
atd. Neděle 3. června sraz ve spolkové 
místnosti, pochod na seřadiště, seřa-
zení průvodu na babínské silnici, průvod 

městem, na náměstí proslov k jubilantům 
a udílení diplomů, velký požární útok, 
koncert. Odpoledne ve 14.00 hod. průvod 
od Jelena na sokolské cvičiště, tam seker-
ková a různá cvičení spojená s hudbou, 
zakončení velkým alegorickým obra-
zem v podvečer dne. Oslavy se vydařily, 
třeba i s nějakými nedostatky. V tomto 
roce další významnou událostí bylo ote-
vření nových škol, které bylo provedeno 
29. ledna. 
Pokračování příště

 
Karel Halml 
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T E X T I L  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

					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	

	

 
 

Tradiční výrobce suchých maltových směsí PŘIJME do svého provozu ve Velkých Hydčicích: 

Pracovníky: směnový technik – výroba omítek 
    Požadavky: vyučení, práce ve vícesměnném provozu 

    Výhodou:  průkaz řidiče VZV 

  základy práce na PC 

Skladníky 
    Požadavky: vyučení, práce ve dvousměnném provozu 

  průkaz řidiče VZV 

    Výhodou:  znalost práce na PC 

Elektrikáře 
    Požadavky: vyučení v oboru 

   Výhodou:  osvědčení o znalostech vyhlášky č. 50 

praxe v oboru, základy práce na PC 

Pracovníky údržby 
    Požadavky: vyučení, práce ve vícesměnném provozu 

Pracovníka disponentury 
   Práce zahrnuje: příjem a zpracování objednávek  

obsluha PC 

zajišťování dopravy  
objednávání zboží na sklad 

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  

   e-mail na pozici disponentury: pavel.konicek@hasit.cz  

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

341 01 Horažďovice 

Firma HASIT s.r.o.  

Více na www.hasit.cz 

Firma INTERIORS manufacture&design a. s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář – nábytkář
– místo pracoviště: Kasejovice, vyučení nebo praxe v oboru
*Montážní dělník v zahraničí, Koordinátor montáží 
– vyučení v oboru truhlářství / jazykové znalosti – NJ, AJ 
– výborné platové podmínky / práce v Německu 
* Obsluha CNC
– dvousměnný provoz / orientace v dřevovýrobě
– truhlář/nábytkář, výborné platové ohodnocení 
* Konstruktér / přípravář 
– příprava projektů / práce s výkresovou dokumentací, práce na PC.
* Obsluha formátovací pily a jiných dřevoobráběcích strojů
– dvousměnný provoz – výborné platové ohodnocení – práce na dílně 
v Kasejovicích
* Montážní dělník pro výrobu s umělým kamenem 
* Řidič sk. C 

Pracoviště: INTERIORS manufacture&design a. s., 335 44 Kasejovice 337 
Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
Životopisy zasílejte na email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
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PALIVOVÉ DŘEVO od 450Kč

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

Tel: 737 290 440

Facebook: 

Dřevo Chanovice

www.drevolesysalak@seznam.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  

 

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování fasád, 
zemní a výkopové práce 

tel.: 725 763 582

www.kotis-sro.cz

KOTIŠ s. r. o. přijme pro provoz Třebomyslice  
do svého třicetičlenného kolektivu pracovníky  

těchto profesí:

operátor/ka CNC laseru

svářeč

dělník v kovovýrobě

Nabízíme: dobré platové podmínky,  
dotované stravování, zaměstnanecké beneity,  

příspěvek na životní pojistku

Vaše budoucí pracoviště je umístěno mimo lokalitu plánovaného 
úložiště radioaktivního odpadu

Třebomyslice 94, 341 01 Horažďovice
tel: 376 502 511, e-mail: info@kotis-sro.cz

F i r m a  A l f a b e t o n  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. beneitů.

Volejte na telefonní číslo 734 166 166.
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Jsme lepší.
Přesvědčte se sami!

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

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

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

 Elektrikář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů)

 Údržbář
 od 31.000,-/měsíc (bez přesčasů) 

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

 Směnový mistr 

 od 34.700,-/měsíc (bez přesčasů)

 Technik BOZP a PO

Pracovní pozice v Chanovicích:

+ Firemní bonusy

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

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

karriere
.p

fe
if
e
r
g
ro

up
.com

         
   Vše kolem

zaměstnání u irmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA
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tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz

TELEVIZE  119za

AŽ 90 TV STANICMAZANÁ

JARO JE TADY, CENY RCNETU PADAJÍ

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

FÉROVĚ 

A BEZ 

SKRYTÝCH 

POPLATKŮ

Pro nové zákazníky:

Nevěřte lžím naší konkurence, NEKONČÍME! ZAČÍNÁME!

INTERNET 
STABILNÍ A RYCHLÝ

50Mbps za 250,- Kč s DPH • pro všechny
• bez vytáček
• bez skrytých podmínek

Předprodej vstupenek:  Infocentrum CK Ciao – Horažďovice (Mírové nám.) | Infocentrum CK Ciao – Strakonice 
(Zámek) | Infocentrum – Nepomuk (Nám. A. Němejce) | Infocentrum – Blatná (Třída J. P. Koubka) | Sokolovna
a kino Sušice | Drogerie – Kasejovice 113 | online Ticketportal - rezervace na www.ticketportal.cz

Neděle 10. 6. 2018
začátek: 19:00

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

Jakub
Kroulík

MOC   SÍLA
HYPNÓZY

&

Čtvrtek 1. 6. 2018
začátek: 18:00

BESEDA
S UKÁZKAMI

Ja
na

K
ra
us
ov
á

K
a
re
l
Ro
de
n

Ro
de
n

DIVADLO

Pátek 22. 6. 2018
začátek: 19:00

Spálený
Miluška Voborníková

Apollo Band&

Petr

KONCERT

Pátek 7. 9. 2018
začátek: 20:00

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

TOULKY MĚSTEM 
procházka s Václavem Trčkou za kulturou a sportem 1. republiky 

 

14. června 2018 
 

sraz v 9.00 hod. 

  na nádvoří zámku před knihovnou 
 

 

 

 

Pořádáno v rámci projektu Seniorům Dokořán za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 

SVĚT POD HLADINOU
KLUB POTAPĚČŮ HORAŽĎOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE 
NA VERNISÁŽ VÝSTAVY FOTOGRAFIÍ, KTERÁ SE 
KONÁ 2. ČERVNA 2018 OD 17.00

MĚSTSKÁ GALERIE HORAŽĎOVICE 
2. 6.– 30. 8. 2018
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Městské muzeum Horažďovice Vás zve na výstavu

denně mimo pondělí 9.00–16.00

Vernisáž v 16.00 v sobotu 2. června.3. 6.–30. 9. 
2018

Konec Velké války 
a život v nové republice 
aneb jak se žilo v Horažďovicích (1918–1938)

Pokud jste sportovně zdatní, můžete s týmem Recyklojízdy 
zdolat další úsek jejich trasy. V tom případě přijďte 

na setkání s vlastním kolem.

Tříděním baterií chráníte přírodu!
V Česku je přes 20 tisíc sběrných míst, kde můžete odevzdat použité 

baterie (červené venkovní kontejnery, obchody, úřady, školy nebo firmy). 
Vyhledat je můžete na mapa.ecobat.cz.

Projíždí republiku od východu na západ 
a na kolech podporují třídění a recyklaci baterií.

Přijďte si pro krabičku ECOCHEESE 

na třídění baterií ve vaší domácnosti. 

Zveme vás na setkání s nadšenci projektu

RECYKLOJÍZDA

Sfdzlmpké{ev!pshboj{vkf!FDPCBU!t/s/p/! Qbsuofsfn!qspkfluv!kf!Qm{f[tlú!lsbk/

19. Lervna v 13:30-14:00 hod

Mírové nám[stí, HoražTovice

 

 Poupata a Kvítek 
       Vás srdečně zvou na 

 

        Dětské pěvecké sbory při ZŠ Horažďovice, Komenského ul. 

Letní koncert 
 4. 6. 2018 v 18.00 h 

v kostele sv. Jana Křtitele 

sobota 30. 6. 2018    

9.00  Bohatý jarmark   
10.00–12.30 OTAVANKA, dechová hudba  
13.00 Zahájení slavností starostou města
   Odstartování vaření kaše
13.10 TABASKER, klezmer-world music
13.30 POHÁDKY PANA POHÁDKY, Divadlo KK
14.30 TABASKER, klezmer-world music
15.00 WORK OUT Písek
15.20 Křest nové knihy O. Fibicha 
   Karel Klostermann: Vzpomínky na Šumavu IV
15.40 TABASKER, klezmer-world music
16.00 Vyhlášení nejlepšího kuchaře
16.15 Soutěž o největšího jedlíka kaše
16.30 Kašohraní
17.00 O SNĚHURCE, Divadlo KK
17.50 WORK OUT Písek
18.00 PAVEL HOREJŠ s kapelou

20.30 Kamil Střihavka & Leaders

Doprovodný program:    
• historická střelnice, kuše, luky, dělo, 
   rytířský stan, koloběžky, motokáry, maxipuzzle
• karikatury  Vstup zdarma

MIŠÁK EU s. r. o.
 

HORAŽĎOVICE • Mírové náměstí

SLAVNOSTI 
KAŠE 2018 

střihavka

kamil

& leaders!
B Y TSERVIS Sušice, spol. s r. o.



Kulturní program červen

Uzávěrka dalšího čísla je 19. června v 10.00 hod., 
vydání 29. června 2018. Redakce si vyhrazuje právo 
vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb 
HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list 
A4 budou redakčně kráceny. Náklad 2700 výtisků. 
Distribuováno do každé rodiny horažďovického 
obvodu zdarma. 
Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, 
fax 376 547 529, e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. 
Za věcnou a jazykovou správnost textu odpoví-
dají autoři, složení redakční rady: Ing. Hana Kalná, 
Ing. Ivana Dušková, Jitka Chalupná. 
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MĚSTSKÁ GALERIE

sobota 2. 6.  galerie, 17.00
KLUB POTÁPĚČŮ HORAŽĎOVICE 
SVĚT POD HLADINOU 
vernisáž fotograf. výstavy 
Výstava potrvá do 30. 8. 2018.

Probíhající výstavy:

ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů.

KNIHOVNA

úterý 5. 6.  sál muzea 
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE ŘÁDU 
ČTENÁŘSKÉHO 
s představením „Rytíř“ v podání divadla Divadla Bořivoj 
8.00 ZŠ Komenského, 10.00 ZŠ Blatenská

úterý 5. 6.  7.30
VÝLET UNIVERZITY TŘETÍHO VĚKU
Návštěva Jízdárny v Tachově – Světcích a Kláštera 
v Kladrubech

středa 13. 6.  sál knihovny 11.00, pro ZŠ 

oblastní charita (4. patro) 14.00
NA SKOK DO PRVNÍ REPUBLIKY 
Móda, hudba, tanec a divadlo za 1. republiky  
– komponovaný pořad Markéty Čekanová

čtvrtek 14. 6.  9.00
TOULKY MĚSTEM
Procházka s Václavem Trčkou za kulturou a sportem 
1. republiky (sraz na nádvoří zámku před knihovnou)

úterý 19. 6.  MŠ Duha 9.00 

  MŠ Na Paloučku 10.30
ZVÍŘECÍ MALOVÁNÍ
Interaktivní show Adolfa Dudka na závěr Pohádek 
do postýlky

úterý 19. 6.  obl. charita (4. p.) 14.00
VESELÉ KRESLENÍ 
Zábavná malířská show oblíbeného ilustrátora Adolfa 
Dudka

pondělí 25. 6.  sál knihovny 14.30
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti 

Městská knihovna upozorňuje na změnu půjčovní doby

od 1. července do 31. srpna 2018

oddělení pro dospělé

Po 8.00–11.00, 12.00–18.00 

St 8.00–11.00, 12.00–16.00 

Pá 8.00–11.00, 12.00–16.00

oddělení pro děti a mládež

Po  8.00–11.00, 12.00–16.30 

St  8.00–11.00, 12.00–15.00 

Pá  8.00– 11.00, 12.00–15.00

23. 7. 2018 – 5. 8. 2018 ZAVŘENO!!!

KULTURNÍ DŮM

neděle 10. 6.  19.00
SEX PRO POKROČILÉ
Karel Roden v hlavní roli divadelní komedie

pátek 22. 6.  19.00 
PETR SPÁLENÝ + HOSTÉ

sobota 30. 6.  21.00 
RETRO PARTY – DJ TAZZY – SLAVNOSTI KAŠE 

Změna programu vyhrazena

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

MC HOUBA

sobota 2. 6.   10.00
HD EXTREME CROSS COUNTRY 
Druhý ročník překážkového běhu na ostrově. Sraz 
v Houbě. www.houbachallenge.cz 

pátek 8. 6.   20.30
KONCERT SKUPINY RIGHTNOW 
Mladá kapela z Horažďovic a okolí. 

pátek 15. 6.   21.00
NOČNÍ POCHOD 
Další výzva pro malé i velké ze seriálu Houba Challenge 

sobota 30. 6.   10.00
X-TERRA TRIATHLON 
500 m – plavání, 25 km – kolo, 5 km – běh 
www.houbachallenge.cz 

OSTATNÍ AKCE

pondělí 4. 6. hřbitovní kostel 18.00
KONCERT PS POUPATA A KVÍTEK

úterý 5. 6.  17.30 
KONSTELACE – RODINNÉ, PARTNERSKÉ 
praktický seminář, www.kouzlousmevu.cz 

pátek 8. 6. Mírové náměstí 13.00–13.45
NA KOLE DĚTEM
úspěšná charitativní akce s kulturním programem

úterý 19. 6. Mírové náměstí 13.30–14.00
RECYKLOJÍZDA
kola na baterky projíždějí celou republiku 

čtvrtek 21. 6.  17.00 
LETNÍ SLUNOVRAT 
– meditace, www.kouzlousmevu.cz 

sobota 30. 6. 9.00–22.00
SLAVNOSTI KAŠE
největší hist. slavnosti města, jarmark, bohatý pro-
gram, K. Střihavka, Mírové náměstí

sobota 30. 6.  Velké Hydčice, 13.00
OSLAVY 75. VÝROČÍ ZALOŽENÍ SBORU
Hasičská technika, kulturní program, dvě kapely, 
občerstvení.

KAVÁRNA ŠIBULE

sobota 2. 6.  18.00
NUMEROLOGIE – TAJEMNÁ ŘEČ ČÍSEL
Co na nás prozradí datum narození, číslo domu, kde 
žijeme... To vše nám poodhalí paní Libuše Žáková 
z Písku. V případě zájmu otevřeme v září ŠKOLU 
NUMEROLOGIE. Nenechte si ujít příjemný a zají-
mavý večer. 

neděle 17. 6.  15.00 
DOSTAVENÍČKO, ANEB KAVÁRNIČKA DŘÍVE 
NAROZENÝCH
Pro dobrou náladu hraje lidové písničky pan 
František Jančar z Blatné.

pátek 22. 6.  18.00
BEATLES NIGHT
Pro velký úspěch opakování skvělého večera s Jiřím 
Horákem & Company. 

Změna programu vyhrazena

Otevírací doba/změna: pondělí zavřeno  
úterý–sobota 14.00–18.00, neděle zavřeno 

HOTEL PRÁCHEŇ

úterý 19. 6. 16.00  
ZÁVĚREČNÝ KONCERT ŽÁKŮ  
ZUŠ HORAŽĎOVICE

čtvrtek 21. 6. 18.00
NEZHDANOVA PLACZEK DUO
Americké duo složené z ruské pianistky a českého 
violoncellisty předvede přední díla. Vstupné 100 Kč, 
zlevněné vstupné: 50 Kč (děti nad 10 let, senioři), děti 
do 10 let zdarma. Prodej lístků v den konání na místě.

MĚSTSKÉ MUZEUM

sobota 2. 6.  velký sál, 16.00
ZAHÁJENÍ SEZÓNY
Vernisáž výstavy „Konec velké války a život v nové 
republice aneb jak se žilo v Horažďovicích (1918–
1938)“ a „Vážím, vážíš, vážíme“ výstava ze soukromé 
sbírky Evžena Koury z Strážovic 

pondělí 11. 6.  velký sál, 16.00
ABSOLVENSTKÝ KONCERT ŽÁKŮ  
ZUŠ HORAŽĎOVICE

středa 13. 6. velký sál, 16.00
ABSOLVENSTKÝ KONCERT ŽÁKŮ  
ZUŠ HORAŽĎOVICE

neděle 1. 7. 14.00 
PROCHÁZKA PO MĚSTĚ S ROMANEM 
VAŇKEM
sraz u kašny na zámeckém nádvoří


