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Vážení spoluobčané,
i letos nás velmi teplý a slunečný červen
dovedl až k hlavním školním prázdninám.
Hned začátkem měsíce byli před městským
úřadem pozdraveni účastníci akce Majáles,
který pořádala ZŠ Blatenská jako oslavu
jara a studentského života. První červnový
víkend byla zahájena sezona v městském
muzeu. U této příležitosti zde byly otevřeny
dvě výstavy a v městské galerii pak výstava
fotograií ze světa pod vodou. Srdečně vás
zveme na jejich návštěvu.
V měsíci červnu hned několikrát za sebou
ožilo náměstí různými společenskými
akcemi. První byla charitativní akce „Na
kole dětem“ na podporu onkologicky
nemocných dětí, týden poté proběhly souběžně dvě osvětové akce. „Recyklojízda“,
osvěta ve sběru baterií, a „Cyklo-běh proti
drogám“- akce, která informuje o nebezpečnosti drog. Další víkendovou sobotu se
u nás na náměstí zastavily veteránské automobily ze 70. a 80. let. K vidění byl Cadillac,
„žigulíky“, Lancie, Citroen „kachna“,
Porsche a také třeba Triumph GT. Červnové
akce pak uzavřely tradiční Slavnosti kaše.
Dokonce se naše zrekonstruované náměstí
dostalo do nominace soutěže Stavba roku
2017 Plzeňského kraje v kategorii Veřejné
prostranství. Přímou cenu v této kategorii, díky vyrovnaným hodnotícím bodům,
nakonec nezískala žádná nominovaná

stavba, ale i nominace samotná nás potěšila.
Již v minulém čísle jsme psali o dopravním
omezení na ulici Plzeňská v lokalitě před
starým hřbitovem u sloupu sv. Josefa, a to
v souvislosti s rekonstrukcí vodovodu a kanalizace v tomto místě. Tato investiční akce by
měla skončit v polovině července. Vzápětí nás
ale čeká další dopravní omezení, a to v ulici
Jiráskova u ZŠ Komenského z důvodu budování bezbariérového přechodu. Prázdninový
termín alespoň nenaruší provoz školy.
A podle informace od ŘSD bude od konce
července prováděna oprava povrchu I/22 ulice
Strakonická v úseku od kulturního domu po
odbočku na Husovo náměstí, tzn. celoplošně
(mezi obrubami) bude odfrézován povrch ve
dvou vrstvách a následně obnoven.
V areálu kláštera se objevily cedule oznamující zákaz parkování, což by znatelně
zasáhlo do chodu veřejných institucí zde se
nacházejících. Ohledně vyřešení této situace
vyvolalo město jednání s vlastníkem nemovitosti Úřadem pro zastupování státu ve
věcech majetkových. Byla sepsána dohoda,
že se město bude o plochu starat ohledně
pořádku a režim využívání areálu se vrátí
do původního stavu, takže plochy mohou
být dále využívány pro parkování občanů.
Stále se objevují dotazy k organizaci parkování na náměstí, proto stav znovu
osvětlíme. Parkování na náměstí je po dobu
15 minut zdarma, musí však být vyzvednut

parkovací lístek z parkovacího automatu
a ten následně umístěn za přední sklo
v automobilu, aby bylo jasně viditelné, kdy
končí doba parkování. Automobil bez parkovacího lístku porušuje právní předpisy.
Půlhodina parkování je pak zpoplatněna 5 Kč a hodina stojí 10 Kč. Podélné
parkování po obvodu náměstí (před hotelem, lékárnou, potravinami a drogerií) je
možné jen na dobu 15 minut a rovněž musí
být vyzvednut parkovací lístek a umístěn v automobilu, což vyplývá i z přilehlé
dopravní značky. Tato podélná parkovací místa jsou určena především pro vozy
zásobování. K parkování tedy využívejte
především parkovací místa kolem středové
plochy. V ulici Ševčíkova pak platí zóna
zákazu stání, což umožňuje pouze vyložit či
naložit náklad po dobu nezbytně nutnou.
Jeden z nejaktivnějších a nejstarších spolků
v našem městě Sbor dobrovolných hasičů
oslavil 140. výročí od svého založení.
Vážíme si nejen jeho přínosu k bezpečnosti v regionu, ale i jeho práce s mládeží
a děkujeme za to.
Přejeme Vám krásné léto, úžasnou dovolenou a báječné prázdniny.
Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Na kole dětem – úspěšná charitativní akce zavítala na Mírové náměstí

RECYKLOJÍZDA

CYKLO-BĚH za ČR bez drog

– tříděním baterií chráníte přírodu

– největší protidrogová vzdělávací akce spojená se sportem
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Z radnice
Rada města Horažďovice
28. 5. 2018
– schvaluje zadávací dokumentaci
v záležitosti akce „Učebna fyziky “
v ZŠ Blatenská
– schvaluje zadávací dokumentaci v záležitosti akce „ZŠ Blatenská – revitalizace
školního areálu“
– souhlasí s částečnou a úplnou uzavírkou silnice II/188 v části Plzeňské
ulice včetně přilehlé místní komunikace
a s vedením objízdné trasy po pozemních komunikacích v zastavěném území
obce Horažďovice po dobu provádění
stavby Vodovod a kanalizace – Plzeňská
ulice, Horažďovice v době od 4. 6. 2018 do
16. 7. 2018

SMS InfoKanál města
Horažďovice a GDPR
Vážený občané,
město Horažďovice zajišťuje pro své
občany službu „SMS InfoKanál“ neboli
takový „městský rozhlas do kapsy“.
V souvislosti s novou právní úpravou
ochrany osobních údajů (GDPR – začal
platit 25. 5. 2018) jste byli požádáni
o vyjádření souhlasu se spravováním
osobních údajů za účelem informování
o činnosti města a jeho orgánů prostřednictvím služby SMS InfoKanál,
neboť zavedení této legislativy se dotklo
i poskytování služby SMS InfoKanál.
Občané, kteří chtěli být i nadále zaregistrováni, museli tento souhlas udělit
odpovědní SMS na základě vyzvání na
konci května.
Vzhledem k dotazům uvádíme, že
v případě, že jste tak neučinili, lze se
opětovně zaregistrovat, a tím dostávat
zprávy nejen o dění ve městě z hlediska kultury a sportu, ale i případné
další informace, např. o povodni nebo
plánovaných dopravních omezeních či
odstávkách elektřiny atd. Více informací
ke službě SMS InfoKanál naleznete na
webových stránkách Městského úřadu
Horažďovice, včetně textu „Informativní
souhlas se zpracováním osobních údajů“,
kde je popsána celá procedura a zpracování osobních údajů dle normy GDPR
v této službě.
Odbor kanceláře starosty,
Bezpečnost, OUI a krizové řízení

Rada města Horažďovice 11. 6. 2018
– schvaluje uzavření smlouvy s Jiřím
Urbánkem Strakonice na zpracování
studie v záležitosti akce „ZŠ Blatenská
– revitalizace školního areálu“ za nabídkovou cenu 138 787 Kč vč. DPH
– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti SWECO Hydroprojekt a. s.,
Praha 4 na zpracování projektové dokumentace v záležitosti akce „Vodovody pro
místní části, Horažďovice“ za nabídkovou
cenu 3 175 040 Kč vč. DPH
– schvaluje uzavření smlouvy se společností WINDOW Holding a. s.,
Lázně Toušeň na realizaci stavebních prací v záležitosti akce „Oprava
omítek a výměna otvorových výplní
čp. 4, Horažďovice“ za nabídkovou cenu
1 070 178 Kč vč. DPH
– schvaluje uzavření smlouvy mezi
Plzeňským krajem a městem Horažďovice
o poskytnutí účelové dotace z programu
„Zachování a obnova kulturních památek
Plzeňského kraje“ na restaurování omítek
včetně nástěnné malby výklenkové kaple
sv. Vojtěcha ve výši 100 000 Kč
– schvaluje částečnou uzavírku části
místní komunikace v Jiráskově ulici (úsek
u křižovatky s ulicí Komenského) na
pozemku p. č. 2792 v k. ú. Horažďovice

pro účely stavby „Úprava přechodů pro
chodce s omezenou schopností pohybu
a orientace – Mobilita pro všechny
– změna přechodu č. 04 a 14“ ve dnech od
2. 7. 2018 do 31. 7. 2018
– schvaluje pronájem nebytových prostor
o výměře 72,95 m 2, Mírové náměstí 11,
Horažďovice Ivetě Loberšínerové
Horažďovice za účelem provozování
skladu a výdejního místa oblečení a obuvi
s platností od 1. 7. 2018 na dobu neurčitou
s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné
ve výši 491,70 Kč/m 2/rok
– schvaluje poskytnutí dotace DSO
Horažďovicko ve výši 40 000 Kč na
opravy sakrálních památek
– přijímá nabídku společnosti City
Upgrade s. r. o. Praha 1 na zajištění
funkce organizátora architektonické
veřejné dvoufázové projektové soutěže
o návrh „Revitalizace kina a křižovatky
Strakonická – Plzeňská, Horažďovice“,
dále funkce sekretáře soutěže a přezkušovatele soutěžních návrhů za maximální
cenu 155 400 Kč bez DPH
Výběr bodů z jednání rady města.
Kompletní usnesení z jednání rady města
je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Den s IZS a soutěž Malý záchranář 2018
Velké odhodlání soutěžních družstev 4. a 5. tříd ze ZŠ v rámci území
ORP Horažďovice a stovka nadšených
dětí, tak by se dal v krátkosti popsat
Den s integrovaným záchranným systémem, který proběhl dne 29. 5. 2018
v areálu ZŠ Blatenská a hasičské zbrojnice v Horažďovicích a který již tradičně
doprovázela soutěž Malý záchranář.
Akci pořádalo pod záštitou svého starosty
Ing. Michaela Formana a místostarostky
Ing. Hany Kalné město Horažďovice ve
spolupráci s HZS Plzeňského kraje, Policií
ČR, Zdravotnickou záchrannou službou,
Městskou policií Horažďovice, Jednotkou
dobrovolných hasičů Horažďovice
(JPO III SDH), Horskou službou Šumava,
Informační a strážní službou ŠUNAP,
Českým červeným křížem, Armádou ČR
a dalšími organizacemi.
Slavnostního zahájení se zúčastnili
přední představitelé města Horažďovice
a složek IZS. Následně se všichni přítomní soutěžící a diváci „rozprchli“ po

areálu školního hřiště, které bylo zaplněno technikou složek IZS, stánky
a stanovišti soutěží pro děti. Další si prohlédli techniku profesionálních hasičů
HZS z Požární stanice Horažďovice
a techniku, výstroj a výzbroj JPO III SDH
Horažďovice.
Soutěže Malý záchranář se zúčastnilo
12 soutěžních družstev žáků 4. a 5. tříd
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základních škol z Horažďovicka. Děti
soutěžily v osmi praktických disciplínách,
které jsou zaměřeny na sebeochranu osob,
poskytování první pomoci, dopravní
výchovu, používání hasicích přístrojů.
Dále soutěžní družstva psala vědomostní
testy a uskutečnila se i doplňková soutěž
v kreslení s názvem „Kdo nám pomáhá
v nebezpečných situacích“. V soutěži si
nejlépe vedli a soutěž nakonec vyhráli
žáci ze ZŠ Blatenská Horažďovice před
žáky ZŠ Komenského Horažďovice a žáky
z družstva MŠ a ZŠ Chanovice.
V soutěži kreslení vyhrála první cenu,
krásný dort, Karolína Dvořáková
z MŠ a ZŠ Chanovice. Družstva na prvních dvou místech se dne 12. 6. 2018
zúčastnila krajského kola Malého záchranáře v Plzni.
Během Dne IZS se též velmi dobře prezentovali svojí ukázkou, předvedením
štafety a požárního útoku mladí hasiči
Horažďovice za řízení jejich vedoucích
Jiřího Chaluše a Václava Melky st.
Jako zlatý hřeb programu připravili hasiči
z jednotky dobrovolných hasičů pod
vedením jejich velitele Václava Melky
pěnu pro děti pro skotačení, a především
ochlazení v horkém dni.
Vyšlo i počasí, a tak měli pořadatelé radost
z velmi dobré účasti, neboť tato akce byla
určena nejen dětem ze základních a mateřských škol, ale i široké veřejnosti.
No, a když nastal konec akce, všichni se
rozešli spokojeni, ač většina přítomných
litovala, že na závěr dne na hřišti nemohl
přistát vrtulník Letecké záchranné služby
ČR a neměli možnost si ho prohlédnout.
Děkujeme všem organizátorům, pořadatelům a především soutěžícím.
Odbor kanceláře starosty, pracoviště
bezpečnosti, OUI a krizového řízení

Vystavení a výměna nových řidičských průkazů od 1. 7. 2018
Dne 1. července 2018 nabývá účinnosti
zákon č. 199/2017 Sb., kterým byl mj.
novelizován zákon č. 361/2000 Sb.,
o provozu na pozemních komunikacích.
Dobrá zpráva pro řidiče je, že od pondělí
2. července 2018 tak dojde k částečnému

rozvolnění místní příslušnosti obecních
úřadů obcí s rozšířenou působností
(ORP). Řidiči mohou požádat o vydání
řidičského průkazu (ŘP), průkazu profesní
způsobilosti řidiče a paměťové karty řidiče
do digitálního tachografu na kterémkoliv
ORP. Doklad si musí vyzvednout na stejném
ORP, kde byla žádost podána. Řidiče
určitě potěší i skutečnost, že už nebudou
muset k žádosti přikládat papírovou
fotografii. Registr řidičů použije digitální
fotografii z evidence občanských průkazů
a cestovních dokladů nebo řidiče na místě
vyfotí. Při podání žádosti bude i podpis
žadatele digitalizovaný.
V ŘP vydaných po 2. červenci 2018

bude vypuštěn údaj o obvyklém bydlišti.
S takovým ŘP nebudou muset řidiči hlásit
změnu bydliště na registr řidičů a nebudou
muset měnit ŘP při takové změně.
Pouze pro vystavení mezinárodního
ŘP bude muset řidič stále dokládat
papírovou fotografii. Poplatek za vystavení
mezinárodního ŘP se nezmění, tj. 50 Kč.
Horší zpráva pro řidiče je, že za vystavení
nového ŘP zaplatí od července 200 Kč a za
tzv. „blesk“ zaplatí 700 Kč. Výměna ŘP
z důvodu ukončení platnosti zůstává bez
poplatku.

odbor dopravy
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Střelecká soutěž
Dne 13. 6. 2018 se uskutečnil III. ročník
střelecké soutěže strážníků, policistů
a vojáků pod záštitou města.
Za velmi vydatného deště se sešli soutěžící, aby se opětovně účastnili soutěže
jednotlivců a jednotlivkyň ve střelbě
ze služební pistole – pod záštitou starosty města Horažďovice Ing. Michaela
Formana a soutěže tříčlenných družstev
ve střelbě ze služební pistole – pod záštitou místostarostky města Horažďovice
Ing. Hany Kalné.
Celá tato akce proběhla v krásném
střeleckém areálu „Shooting Range
Podmokly u Sušice“, jež patří Sportovně
střeleckému klubu Sušice. Během minulých ročníků si šampionát získal velmi
dobrou pověst a pravidelně se na něj
sjíždějí soutěžící, kteří absolvovali
všechny ročníky a již se těší na případný
další.
I přes velmi značný déšť museli soutěžící
přesnou mušku prokázat ve třech disciplínách, které jsou přizpůsobené a co
nejvíce přiblížené možné reálné situaci použití služební zbraně při výkonu
služby. Soutěžící museli zvládnout nejen
přesnost střelby, náležitosti taktického přesunu se zbraní, rychlost reakce,
orientaci v prostoru, ale také správné
vyhodnocení terčů, takže střelecká
stanoviště kladla na soutěžící vysoké
nároky.

V individuální soutěži zvítězil vojenský
policista z Vojenské policie AČR Praha
a v ženách vyhrála policistka z Dopravní
policie Klatovy. Soutěž družstev vyhráli
policisté z Vojenské policie AČR Praha,
následováni družstvem složeným
z policistů z Klatov a Švihova, třetí
místo patří vojákům z VÚ Strakonice.
Blahopřejeme.
Přípravu soutěže měli na starosti strážníci Městské policie Horažďovice, hlavní

Odbor kanceláře starosty,
Bezpečnost, OUI a krizové řízení

Skončil 11. ročník soutěže ve sběru hliníku
V době, kdy připravuji tento příspěvek,
musím napsat, že na den 28. června 2018
v prostorách městského úřadu připravujeme slavnostní ukončení 11. ročníku
soutěže ve sběru hliníku. V době, kdy
se vám tento výtisk Horažďovického
obzoru dostává do rukou, je slavnostní
vyhodnocení a celý letošní 11. ročník
soutěže již minulostí.
Soutěž město letos již po jedenácté zorganizovalo pro podporu osvěty třídění
odpadů mezi dětmi. V rámci soutěže
školáci v průběhu školního roku sbírají
hliník, který je součástí obalů zejména
od potravin.
Ve školním roce 2017/2018 se soutěže
zúčastnilo celkem 11 kolektivů dětí,
z toho 6 kolektivů dětí ze Základní školy
Blatenská a 5 kolektivů dětí z Mateřské
školy Na Paloučku.
Společně v průběhu školního roku
nasbíraly 161 kg hliníku.
Tři nejúspěšnější kolektivy obdržely
od vedení města, troufám si tvrdit,

poděkování za přípravu pak patří strážníkům Martinu Alblovi a Jindřichu
Černému.
Cílem soutěže není jen propagovat
město Horažďovice ale hlavně porovnat
úroveň střelecké připravenosti strážníků
městských policií, policistů a zástupců
armády, ale také vyměnit si zkušenosti
mezi bezpečnostními a ozbrojenými
složkami.
Vítězům i všem zúčastněným
gratulujeme.
Sponzorům děkujeme za podporu,
Sportovně střeleckému klubu Sušice
a dalším, kteří se podíleli na organizaci,
děkujeme za spolupráci.

zajímavé věcné ceny.
Tady jsou tři nejúspěšnější kolektivy:
1. 1.B ZŠ Blatenská Horažďovice
2. BERUŠKY, MŠ Na Paloučku
3. 3.B ZŠ Blatenská Horažďovice
Touto cestou bych ráda poděkovala těm,
kteří se shromažďováním hliníku dětem
pomáhají, hlavně rodičům a učitelům.
Svým kladným přístupem pomáhají
vytvářet tolik potřebné návyky ke třídění odpadů a potažmo k ochraně
životního prostředí.
Vítězným kolektivům blahopřejeme,
všem zúčastněným děkujeme za účast
v soutěži a přejeme krásné a pohodové
prázdniny. Pokud bude ze strany škol
o pokračování soutěže zájem, těšíme se
na další ročník.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Město Horažďovice, organizační složka
Technické služby, nabízí k prodeji vysokozdvižný vozík DVH 1622 N za cenu
42 000 Kč, osobní terénní vůz LADA
NIVA 2121 za cenu 72 000 Kč, Multicar
M 2510 – sypač za cenu 52 800 Kč.
Bližší informace k prodeji techniky
sdělí v době od 8.00 hod. do 10.00 hod.
provozní technik TS p. Roman Berger,
tel. 604 339 903.

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 ÈERVENCI

16. 7. - 20. 7. 2018
prvních 30 min dennì ZDARMA
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Kultura
Městská knihovna Horažďovice
Studovat se dá
v každém věku….
Velký úspěch zaznamenala ve školním
roce 2017/2018 Virtuální univerzita
3. věku. Z celkového počtu 35 studentů
jich v zimním semestru odpromovalo 6
a v letním dokonce 12. Paní místostarostka
Ing. Hana Kalná přijala na radnici úspěšné
studenty z letního semestru a předala jim listy
o absolutoriu.

Pasování prvňáčků na „Rytíře Řádu čtenářského“
Prostory velkého sálu Městského muzea
v Horažďovicích ožily v úterý 5. června hlasy
žáků z prvních tříd místních ZŠ. Čekalo
na ně slavnostní pasování na „Rytíře Řádu
čtenářského“.
Děti se staly spoluúčinkujícími v divadelním
představení „Rytíř“ Divadla Bořivoj. Mohly
si vyzkoušet role sloužících a řemeslníků na
rytířském hradě, zatančily si dobový tanec
a procvičily si dvorné chování v různých
historických obdobích.

Po složení čtenářského slibu se ujal pasovacího
meče pan starosta Ing. Michael Forman a spolu
s ředitelkami škol a vedoucí městské knihovny
uvedli prvňáčky mezi čtenáře.
Kromě pěkného zážitku získaly děti knihu
z projektu Už jsem čtenář – knížka pro
prvňáčka, která byla napsána jen pro účastníky
projektu a nelze ji běžně koupit.
Pasování na čtenáře se už stalo tradicí a těší
nás, že se každý rok účastní stále víc rodičů
a prarodičů dětí. Děkujeme Městskému
muzeu Horažďovice za spolupráci, protože
prostory sálu ještě umocňují slavnostní
atmosféru celé akce.
Akce proběhla v rámci projektů „Děti a čtení“
a projektu SKIP „Už jsem čtenář – knížka pro
prvňáčka“.

Za Městskou knihovnu Horažďovice
Eva Marešová
Foto Petra Tomešová

Školní výlet
Školní výlet je bezvadná záležitost, která
má určitá zažitá pravidla. Jízda autobusem
a sledování zajímavostí z okna, povídání
se sousedem na společné sedačce a těšení
na to, co uvidíme, až dojedeme k cíli cesty.
Obvykle i doma připravená dobrá svačina,
na kterou je největší chuť ihned po vyjetí
autobusu. Důležité je to, že každý výlet má za
cíl poznání něčeho nového a zajímavého. Na
výlet se těší školáci i studenti dříve narození.
Stalo se už tradicí, že na ukončení semestru
VU3V se koná vzdělávací tematický zájezd,
který má za cíl prohloubit přednášenou
látku. Tématem letního semestru byl život
a dílo génia evropského baroka Gian

Lorenza Berniniho, což volně navazovalo
na přednášky o baroku v několika minulých
semestrech. Není tedy divu, že i letošní výlet
se vztahoval k tomuto tématu. Pečlivý scénář
výletu připravila vedoucí knihovny paní
Jana Truhlářová a režii převzala paní Lenka
Šimonová.
Navštívili jsme zrekonstruovanou jízdárnu
ve Světcích u Tachova a pak barokní klášter
a kostel v Kladrubech. Všichni budeme určitě
dlouho vzpomínat na průvodce ve Světcích,
který výklad podal tak zábavnou formou,
že jsme se všichni skvěle bavili. Ukázal nám
jízdárnu od přízemí až po půdu se slovy:
„Slíbil jsem, že vám ukážu úplně všechno,

takže vám ukážu opravdu všechno. I to,
co jinak běžně neukazuji.“ Dokonce jsme
v knížecí lóži absolvovali improvizovanou
scénku s aktéry z našich řad. Bylo to opravdu
skvělé.
Oběd v Kladrubech a následná prohlídka
také stály za to. Snad nás i krátké postání na
energetickém místě v kostele nabilo kladnou
energií do dalších letních dnů, případně do
dalšího studia VU3V. Děkujeme všem, kteří se
o organizaci a zajištění tohoto studia podílejí.

Za studenty VU3V
Ing. Pavla Králová
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Městské muzeum Horažďovice
Svět pod hladinou

Sezónní výstavy v horažďovickém muzeu

Městská galerie Horažďovice hostí během léta
2018 unikátní výstavu fotograií „Svět pod
hladinou“, jejímiž autory jsou členové Klubu
potápěčů Horažďovice. Přijďte se podívat na
fotograie barevného světa z nejkrásnějších
mořských i sladkovodních lokalit.
Fotograie je možné vidět do 30. 8. 2018.

Výstavou „Konec velké války a život v nové
republice“ jsme v podstatě završili přednáškový
cyklus, který se zabýval událostmi roku 1918,
problematikou vzniku nové republiky a jejího
následného vývoje. Stejné téma shrnuje i tato
výstava, avšak s regionálním akcentem. Nabízí
vhled do velkých událostí očima malého
města, přičemž leitmotivem výstavy jsou
bubny strážníka Vojtěcha Netáhla, na kterých
po Horažďovicích vybubnovával vyhlášky.
První buben je ještě v černo-žlutých barvách
monarchie, zatímco druhý, červeno-bílý, je
již v barvách první republiky. Projekt byl
realizován s inanční podporou Ministerstva
kultury ČR, což nám umožnilo se výstavnicky
poněkud „rozmáchnout“. Na recepci muzea je
umístěn počítač, na kterém je možné si v rámci
výstavy prohlédnout zdigitalizovaný přehled
účastníků první světové války z bývalého
horažďovického okresu. Dokumenty jsou
přehledně rozděleny podle jednotlivých obcí.
Pokud váš pradědeček nebo prapradědeček
narukoval, můžete si o něm přijít vyhledat
základní informace.
„Vážím vážíš vážíme“ je výstava vah a závaží
ze soukromé sbírky Evžena Koury, který se
tomuto koníčku věnuje již 30 let. Za tu dobu

Za Městskou galerii Horažďovice
Bc. Hana Bečvářová

se mu podařilo nashromáždit téměř 170 vah.
Ty nejen sbírá, ale i vlastnoručně renovuje.
K vidění je větší část jeho sbírky, v níž jsou
zastoupeny váhy kuchyňské, kupecké,
řeznické, laboratorní, lékárenské, poštovní,
mincíře a různé další, doprovázené ukázkami
všemožných závaží. Poněvadž většina vah
pochází z doby Rakouska-Uherska a první
republiky, navazuje tato výstava volně na
výstavu předchozí.

Aleš Červený,
Městské muzeum Horažďovice

Školy
Křesťanská mateřská škola DUHA
Duhové střípky od nás
Horažďovice je oslavencem v pravém slova
smyslu. V letošním školním roce si připomíná 50 roků od svého otevření. Na
počátku svého „zrodu“ jako trojtřídní
mateřská škola s 2 odděleními jeslí a od
prosince 1990 již jako křesťanská mateřská
škola, která do současné budovy přesídlila
z budovy na ulici Strakonická. V průběhu
let se rozšířil počet tříd na 4, posléze na
5. Mnohé se změnilo a přebudovalo vně
budovy, na budově samé i za jejími zdmi.
Změnou prošla i školní zahrada a celková
koncepce školy. Křesťanskou koncepci,

která koresponduje s programem škol
podporujících zdraví, do jejichž sítě je
škola zařazena od roku 2007, kdy poprvé
obhájila svůj školní vzdělávací program
na Státním zdravotním ústavu v Praze,
nám pomáhají naplňovat i školské sestry
de Notre Dame. Dvě z nich jsou také naše
paní učitelky.
Za 50 roků prošlo dveřmi školy mnoho
absolventů, jejich rodičů, zaměstnanců
i dalších návštěvníků a přátel školy.
Celý nynější školní rok oslavujeme
„narozeniny“ školy množstvím drobných i větších akcí. Závěrečná, kterou
výročí vyvrcholilo, proběhla 19. května
v odpoledních hodinách v prostoru zámeckého parkánu. Program DUHOVÝCH
NAROZENIN byl pestrý, s vystoupením
dětí všech současných tříd a pěveckého sboru DUHÁČEK. Překvapením
pro posluchače a účastníky bylo
i vystoupení bývalých absolventů. Ti se
představili například špičkově nacvičeným

stepařským programem nebo hudebními houslovými a létnovými vsuvkami.
Následovalo množství veselých soutěží
s odměnami. Všichni si měli možnost
zakoupit drobné předměty z dílen zručných učitelek a dalších sponzorů, kterým
děkujeme. Výtěžek bude věnován na
rekonstrukci školní zahrady.
Do dalších 50 roků škola vykročila přístavbou nové třídy pro dvouleťáčky
a další rekonstrukcí školní zahrady. Na
ni byl získán v předchozím období grant
z Nadace Proměny Karla Komárka v Praze.
Co popřát DUHOVÉ školičce do další
padesátky? My, všichni z DUHY, si do dalšího období nejvíce přejeme spokojené
rodiče, děti, přátele školy a – zdraví pro
všechny.
To ostatní už přijde samo – (skoro samo)
– nevěříte?… :-)
Mgr. Alena Průchová
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Mateřská škola Na Paloučku
Červen Na Paloučku
Ani jsme se nenadáli a po letošním
krátkém jaru přichází slunečné léto a očekávané prázdniny se blíží mílovými
kroky. Ale u nás Na Paloučku máme stále
na pilno. Sotva jsme oslavili s kamarády v ZŠ Komenského MDD, vyrazili
jsme za zážitky do ZOO Hluboká, tentokrát dokonce třemi autobusy. Využíváme
krásného slunečného počasí a často s vybavenými batůžky na zádech vycházíme za
poznáním a hrami do vzdálenějších horažďovických koutů. Pouštíme lodičky na
řece, malujeme oblázky, hrajeme na hřišti
fotbal, pozorujeme zázraky přírody pod
zvětšovacím sklíčkem… Poslední červnovou akcí v naší školce je Zvířecí malování
Adolfa Dudka ve spolupráci s místní

knihovnou. Tato akce znamená pro naše
nejstarší kamarády poslední společné
školkovské AHOJ. Těšíme se na prázdniny, po nich bude všechno jiný – ono
známé platí letos Na Paloučku dvojnásob.
Pro předškoláky, kteří již byli slavnostně
šerpováni a pasováni na opravdové školáky, ale i pro nás ostatní, kteří se v září
vrátíme do nového zrekonstruovaného
prostředí I. pavilonu MŠ. Překvapením
budou moderní umývárny a WC, přípravné kuchyně, výmalby tříd. Přejeme
všem krásné prázdniny a načerpání sil do
nového školního roku, loučícím se předškolákům radostný vstup do nové životní
etapy v ZŠ. Děkujeme za příjemně strávené chvíle dětem i rodičům, za pomoc,

spolupráci, pochopení i za všechny vaše
milé úsměvy, se kterými se denně na svých
procházkách městem setkáváme.
Eva Málková, MŠ Na Paloučku

ZŠ Blatenská
Pohledy z Horažďovic do celého světa
Kolik jazyků umíš, tolikrát jsi člověkem –
pro mnohé pouze otřepaná fráze, pro jiné zas
lety ověřené životní moudro, ke kterému se
přikláníme i my. Ačkoliv naše rodná čeština
patří k jazykům krásným a libozvučným,
kromě srdce Evropy se s ní po světě příliš
nedomluvíme. A co si budeme povídat, se
známou a mnoha turisty praktikovanou
metodou ruka, noha si vystačíme pouze
v nezbytných případech. Současný globalizovaný svět, v němž se můžeme doslova
během několika sekund spojit s člověkem na druhém konci planety, vyžaduje
aktivní znalost alespoň jednoho světového
jazyka. A právě proto se i s přihlédnutím ke
Komenského „škola hrou“ v průběhu školního roku 2017/2018 zúčastnili vybraní
žáci 9. ročníků ze základní školy Blatenská
zajímavého projektu s tajemným názvem
Postcrossing, do kterého se může zapojit
i široká veřejnost. Díky Postcrossingu se tak
o existenci malebného českého městečka
Horažďovice dozvěděli lidé od Spojených
států přes Kanadu, Rusko, Vietnam, Čínu,
Japonsko či Austrálii. A jak tento velmi zajímavý koníček vlastně funguje? Ke všemu
stačí běžné internetové připojení, hromádka krásných pohledů, zásoba poštovních
známek, psací potřeby a chuť komunikovat
v libovolném světovém jazyce. Na začátku
dobrodružné cesty je nutné se zaregistrovat na internetové adrese www.postcrossing.
com, což je proces velmi snadný a intuitivní.
V podstatě stačí zadat své jméno, adresu
bydliště a několik vět o svých zájmech či

koníčcích. Po úvodní registraci přichází
příjemné napětí v okamžiku, kdy si z celosvětové databáze účastníků vylosujete až pět
lidí, kterým pošlete svůj vybraný pohled. Na
něj je možné napsat pouze pár pozdravných
řádků, nebo ho vložíte do obálky s mnoha
popsanými stránkami. Představivosti se
žádné meze nekladou. Jedinkou podmínkou
je uvést na pohled registrační kód, který vám
vygenerovala databáze. Příjemce pohledu
následně tento kód po vzrušujícím přečtení
řádků od vás vloží do aplikace, čímž potvrdí
správnost celého procesu. A v tento okamžik
si vaši adresu už losuje pedagožka z Malajsie

či rybář z Kanady. Díky Postcrossingu jsme
se letos mohli nenásilnou formou zlepšovat především v angličtině a seznámili
jsme se s mnoha příjemnými lidmi z celého
světa, kteří nám povyprávěli o svých životních příbězích a kulturních reáliích ze
svých rodných měst. Výstupem dlouhodobého projektu se stala nástěnka, která zdobí
chodbu naší školy a na kterou budou určitě
přibývat další a další pohledy.

Mgr. Petr Curko
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ZŠ Komenského
První ročník Soutěže robotiky

McDonald’s Cup 2018

Plzeňský kraj v rámci podpory technického
vzdělávání uspořádal zcela novou soutěž pro
žáky ZŠ a SŠ. Žáci základních škol soutěžili
pod hlavičkou SŠ, kam docházeli na technický kroužek. Čtyřčlenný tým naší školy
ve složení Jakub Kubový, Martin Ouda,
David Staněk a Vendula Šafářová postoupil do inálového kola mezi nejlepší šestici.
Družstvo zabojovalo a z rukou hejtmana převzalo hodnotné ceny za výborné 2. místo.
Žákům děkujeme za reprezentaci školy
a SŠ Horažďovice za spolupráci.

Dne 27. 4. 2018 se žáci naší školy zúčastnili
okrskového kola McDonald‘sCupu ve fotbale.
Okrskové kolo se konalo v Horažďovicích
na Lipkách. Jednalo se o kategorii 1.–3. tříd.
Této kategorie se zúčastnila 3 družstva – ZŠ Horažďovice Komenského,
ZŠ Horažďovice Blatenská a ZŠ Pačejov. Naše
škola se nejprve utkala se ZŠ Pačejov, utkání
skončilo 7:0 v náš prospěch. Ve druhém
a zároveň v posledním utkání jsme se střetli
se ZŠ Horažďovice Blatenská, výsledek byl
rovněž výrazný v náš prospěch, a to 11:0.
Celkově jsme skončili v okrskovém kole první
a postoupili do okresního kola v Mochtíně,
kam přijelo 8 nejlepších ZŠ v okrese Klatovy.
Okresní kolo se konalo 14. 5. 2018. Družstva
rozdělili do 2 skupin po čtyřech týmech. My
jsme byli ve skupině A společně se ZŠ Nýrsko
Komenského 1:1, ZŠ Klatovy Plánická 2:0
a ZŠ Hrádek u Sušice 2:0. Utkání ve skupině
se nám vydařila a s celkovým počtem 7 bodů

ZŠ Horažďovice, Komenského 211
Krásné prázdniny
všem žákům, jejich rodičům a svým
zaměstnancům
přeje
„Stará škola“

a skórem 5:1, jsme postoupili z prvního místa
do semiinále. V semiinále nás čekal druhý
nejlepší tým ze skupiny B, a to ZŠ Sušice
Lerchova. Zápas byl velmi napínavý, nakonec skončil v náš prospěch 2:1, a tím jsme si
zajistili inále. Ve inále jsme se opět utkali
se ZŠ Klatovy Plánická, tentokrát jsme však
nezopakovali vítězství ze skupiny a prohráli
0:1. Tento výsledek znamenal celkové 2. místo
v okresním kole. Do krajského kola tedy
postoupila ZŠ Klatovy Plánická, které tímto
gratulujeme. Naši školu jmenovitě reprezentovali: Petr Drázda, Dora Šůsová, Jiří Frýzek,
Lukáš Mandák, Vladimír Šlechta, Jakub
Lávička, Jan Ouda, Ondřej Korbel, Vojtěch
Kočí, Zbyněk Hlaváč, Martin Pančenko
a Petr Frýzek. Děkujeme jim za převedený
sportovní výkon a reprezentaci školy.
Mgr. Jaroslava Frýzková

V září na shledanou.

Základní umělecká škola
Dramaťácká sklizeň, aneb Co se letos urodilo v Literárně dramatickém oboru ZUŠ Horažďovice
30. května proběhl v kulturním domě 6.
ročník Dramaťácké sklizně. Diváci měli možnost zhlédnout pět inscenací a ukázku z práce
nejmladších žáků (celý rok je provázela
kniha Anety Františky Holasové Pohádka
o Ipsíkovi) a prohlédnout si malou literární
výstavu mapující práci v hodinách. Divadelní
představení doplnila vystoupení žáků hudebního oboru, kteří studují hru na klavír u paní
učitelky Zory Ponicové.
Závěrečné přehlídce předcházel rok plný
práce, účasti na přehlídkách a dalších akcí.
8. března jsme vyrazili se čtyřmi inscenacemi na okresní přehlídku Sušický Tajtrlík.
Soubor Mix Five Žužu Gril (žáci 1. a 2. ročníku) pracovali od začátku školního roku
s knihou Olgy Černé Kouzelná baterka.
Vzhledem k tomu, že v dramaťáku mají velmi
rádi svačinové přestávky, nazvali svou inscenaci na motivy zmíněné knihy Divadlo ve
svačině. Lektorský sbor ocenil jejich výkon
čestným uznáním za osobitý život na jevišti. Na krajskou přehlídku do Dobřan byla
poslána inscenace Máte plíce? My ne… (na
motivy povídky Petra Chudožilova Ďábel ve
vaně). Pracovali na ní nejprve žáci 2. stupně
základního studia a postupně se z ní stal
meziročníkový projekt (soubor JuFaFaK,
později JuFaFaKAM) Zbylé dvě inscenace
Truhlář (podle šumavské pověsti o truhláři, který kradl umrlčí prkna) souboru

Junicorn a Staň se hrdinou (loutkový experiment s řeckou bájí o Bellerofontovi) souboru
aktaX byly doporučeny do širšího výběru.
Programová rada nakonec vybrala Truhláře.
Než jsme se vypravili na krajskou přehlídku
dětského divadla Tartas, čekala nás ještě
spousta jiného. 20. března proběhlo v DDM
Horažďovice okrskové kolo přehlídky dětských recitátorů. Za ZUŠ se zúčastnilo šest
žáků. Anna Šebková byla oceněna čestným uznáním a František Weiss postoupil
do okresního kola. 23.–25. 3. se v Klatovech
konal festival Poezie na rynku, který je
krajským kolem Wolkerova Prostějova.
Za Horažďovice se zúčastnili Františka
Špronglová jako sólová recitátorka a soubor
JuFaFa se svým pásmem textů písničkářky
Dagmar Andrtové Voňkové Listí. Vzhledem
k tomu, že se ve třech letošních inscenacích
pracuje s loutkami nebo předměty, vypravili jsme se 7. dubna na krajskou loutkářskou
přehlídku Pimprlení do Plzně. Máte plíce?
My ne… a pásmo Listí byly doporučeny do
širšího výběru na národní přehlídku amatérského loutkářství Loutkářskou Chrudim.
Posledním úsekem našeho jarního maratonu byla krajská přehlídka dětského
divadla Tartas v Dobřanech ve dnech 20. až
22. dubna. Zahráli jsme zde dvě inscenace:
Truhláře souboru Junicorn a Máte plíce? My
ne… souboru JuFaFaKAM, která získala

ocenění lektorského sboru v podobě doporučení do širšího výběru na národní přehlídku
Dětská scéna. Žáci se zapojili do dílen vedených studenty dramatické výchovy, viděli
jsme mnoho zajímavých divadel a diskutovali
o nich. Své dojmy a zážitky zapsali účastníci
do kroniky: Jeli jsme z Horažďovic vlakem
do Dobřan, záchody byly hnusný. (Niki) Na
Tartasu bylo super jídlo. Nejlepší bylo představení Králíci. (Matěj) Mně se líbilo, že jsme
spali ve škole v 9. A a líbilo se mi divadlo Děti
ulice. (Charlotte) Na divadelní přehlídce se
mi líbilo, že pro nás vedoucí měli připravený
super program. (Lída)
Žáci Literárně dramatického oboru se také
zapojili do celostátního happeningu základních uměleckých škol ZUŠ Open dne
24. května. Na soustředění 18. a 19. května
vznikl meziročníkový projekt pouličního představení podle pověsti O Půtovi
Švihovském a opici. Počasí bohužel nepřálo
venkovním akcím, výtvarný happening
byl zcela zrušen a „dramaťáci“ dokázali své
pouliční představení odehrát v sále DDM pro
odvážné diváky, kteří se nelekli deště a na ZUŠ
Open vyrazili. Odměněni byli dalšími dvěma
představeními z našeho letošního repertoáru.
Tereza Machková,
učitelka LDO ZUŠ Horažďovice
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Spolky
Oblastní charita

Dětský den

Akce klubu „Nebuď sám“ na ČERVENEC 2018

Sobotní 7. ročník dětského dne
v Horažďovicích se velice povedl. Počasí
přálo, děti se vyřádily při plnění úkolů,
kynologové jim předvedli, co umí jejich
psi, a na konec při přeletu letadel a seskoku
parašutistů padaly z nebe i bonbóny, prostě
super odpoledne, na které přišlo 200 dětí.
Za to vše patří velký dík organizátorům FK Horažďovice, zástupcům České
pojišťovny, a. s. z Horažďovic a městu
Horažďovice.
Dík patří i Zdravotnímu středisku Cottier
a Skautům z Práchně za zajištění některých
soutěžních stanovišť.
Veliké poděkování patří sponzorům za
jejich inanční podporu: Česká pojišťovna, a. s – obchodní místo Horažďovice,
Penzijní společnost České Pojišťovny,
město Horažďovice, FK Horažďovice, Mlýn
a krupárna Mrskoš Horažďovice, Drogerie
u Vávrů, IDEAL SPED AUTODOPRAVA
Šanta Matlička, Cukrárna u Velíšků, papírnictví pan Lukeš, Cukrárna u Káchů,
STAZAP Korda Pavel Velké Hydčice, papírnictví p. Jiráková (u Penny), Autodoprava
a zemní práce Šašek Velké Hydčice.

9. 7. Holky v akci – společné pečení
z vyzkoušených receptů. Jídelna DPS
Palackého, začátek ve 13.30 hod
11. 7. Přednáška Sociální bezpečnost
pro seniory a dědictví dle NOZ – jaké
lze čerpat sociální výhody v seniorském
věku, dědické právo – závěť a dědické
posloupnosti. Jídelna DPS Palackého, začátek ve 14 hod. Projekt Plzeňského kraje
„Informovaný senior“.
25. 7. Návštěva Městského muzea
Horažďovice společná návštěva stálých
expozice včetně výstav Konec Velké války
a život v nové republice v Horažďovicích
a výstavy Vážím, vážíš, vážíme – vstupné
50 Kč. Přihlášky v kanceláři OCH

Horažďovice, zájem o dopravu autem
nahlaste předem. Sraz ve 13.30 hod před
DPS Palackého 1061, nebo ve 14 hod
v Zámku.
Pravidelné akce:
čtvrtky mše svatá – kaple v suterénu DPS
1061 od 15 hod.
Oblastní charita Horažďovice upozorňuje,
že na akcích pořádaných OCH mohou být
pořizovány obrazové záznamy, které slouží
k prezentaci její činnosti. Vaši účast na
akci bereme jako souhlas s jejich použitím,
případný nesouhlas je potřeba sdělit pracovníkům OCH na akci.

Dětský den v Komušíně
V sobotu 2. června 2018 proběhl již počtvrté
v Komušíně „Dětský den“.
Tentokrát odpoledne plné soutěží a her
doprovázelo ukázkové letní počasí. Nebe bez
mráčku, mírný větřík a veselé dětské tvářičky
vyvážily náročné přípravy všech atrakcí.
V letošním roce byla oblíbená „opičí
dráha“ prodloužena o lávku a prolézačku. Hod míčkem na plechovky nebo na
šaška dal zabrat nejen těm nejmenším.
V rukodělné dílně si děti vyrobily různé
igurky z inteligentní plastelíny, vymalovaly si obrázky, nebo se svěřily do rukou

malířky obličejů a proměnily se v prapodivná zvířátka, piráty, princezny…
Největší zájem byl o střelbu ze vzduchovky.
Tu vyzkoušeli nejen členové sboru a děti, ale
i přítomné babičky.
Na závěr dostali všichni zúčastnění
diplom, medaili, balíček dobrot a párek
v rohlíku.
Děkujeme všem sponzorům a členům
SDH Komušín za příjemné odpoledne.

Pavlína Zikmundová

Vlasta Hokrová

Horažďovické volejbalistky
Stále trénují, stále hrají, stále soutěží
v Okresním přeboru ve volejbalu žen strakonického okresu a stále pořádají tradiční
volejbalové turnaje.
Letošní již 16. ročník volejbalového turnaje
žen proběhl 9. 6. 2018 na antukovém hřišti
za sokolovnou v Horažďovicích. Putovní
pohár si odnesly „Matky“ z Horažďovic,
stejně jako v loňském roce. Počasí se

vydařilo, nálada byla skvělá.
Děkujeme všem sponzorům, kteří
pomohli připravit hodnotné ceny pro
všechny týmy: BORGA, Bartoš David,
Barvy Drázdovi, Elektroservis Sládek,
Esso Mandák, Hokr Radek, Klempířství
Korch, LYCKEBY AMYLEX, MC Houba,
Milenlora, město Horažďovice, Podlahy
K+D, PRO DOMA Stavebniny, Račák

Karel, STAFIS KT, Stavby–komíny,
VEBOR – LOGISTIC.
Kdo má chuť si s námi zahrát, může přijít
na trénink do tělocvičny ve staré škole od
září 2018. Trénujeme každou středu od
18.00 hodin.
Volejbalový oddíl žen „BORGA“
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53. ročník Horažďovické padesátky – 25 419 km v jarní přírodě
26. května 2018 jsme se zase po roce
setkali na dalším ročníku tradiční turistické akce. A hned úvodem mohu říci, že
si budeme přát, aby se nám takto dařilo
i v příštích ročnících. Letošní účast byla
v celé historii pochodu nejvyšší, překonali jsme rekordní účast z 52. ročníku

a překročili jsme i metu tisíce účastníků
s celkovou účastí 1008!
První a hlavní předpoklad úspěšnosti,
tedy počasí, se vydařil k plné spokojenosti pořadatelů i účastníků. Teplota přes
20 stupňů a celý den sluníčko, takže řada
účastníků dorazila do cíle docela přismahnutá. Tomu také lze přičíst účast
1008 pěších nebo cykloturistů, což je
o 104 více než v loňském roce. A pro
zajímavost, 522 pěších turistů a 486 cykloturistů ušlo a ujelo 25 419 km! Letos
se zvýšila účast na delších trasách, ale
i trasa 15 a 7 km byla dobře obsazená.
Perfektně pracoval start i cílové zabezpečení, kde každý účastník dostal diplom za
účast a suvenýrovou skleničku. Jako vloni
byla možnost zakoupení vypalované dřevěné výroční turistické známky speciální

edice KČT č. 21 a samolepky č. 21…
Na závěr svého příspěvku chci poděkovat všem sponzorům, ať už jejich pomoc
měla jakoukoliv formu. Jejich loga jste
měli na všech materiálech pochodu,
a protože jich bylo devatenáct a ti nejvýznamnější měli svoje propagační vývěsky
na startu v zámku, nebudu je znovu jmenovat, o to více jim ale děkuji. Stejně tak
za sebe děkuji Pionýrské skupině Otaváci
za zajištění kontroly v Jarově a všem
pořadatelům a kamarádům, bez kterých
by pochod už dávno zanikl. Spolu s nimi
se na vás, účastníky letošní Horažďovické
padesátky, těšíme na setkání na 54. ročníku 25. května 2019.
za Klub přátel H50 Ing. Rudolf Dvořák

Třebomyslické léto 2018
Třebomysličtí hasiči zahajují prázdniny
a léto 2018, které bude plné akcí. Dovolují si
vás pozvat zejména na připravovaný turnaj
v malé kopané ATRIUM CUP 2018, jehož
21. ročník se uskuteční již 5. 7. od 9.00 hod.
Fotbalový turnaj je otevřen široké veřejnosti.
Nicméně již nyní je jisté, že se bude hrát na
2 hřištích, a proto pořadatelé prosí, aby se
týmy přihlašovaly do turnaje předem, a to
na tel. číslo 606 683 915 u Vlasty Makovce,
nebo na email: trebomyslice@centrum.
cz. Rovněž je možné sledovat facebook

„Malá kopaná Třebomyslice“, nebo „Hasič
Třebomyslický“. Kapacita turnaje je pouze
25 týmů! Ihned po skončení turnaje bude
následovat venkovní taneční zábava s kapelou JENDA BAND. Další akcí, kterou
třebomysličtí hasiči pořádají, bude velká
červencová 24hodinová rybářská soutěž,
kde bude termín ještě upřesněn. Oblíbený
fotbalový tým MOZGY Třebomyslice se
zúčastní turnaje v malé kopané v Malinci
u Měčína. Během měsíce srpna proběhnou velké Svatovavřinecké pouťové oslavy

s turnajem v nohejbale, večerním posezením, grilováním, a možná přijede i divadlo.
Na konci srpna poté hasiči přichystají
dětský den, aby se třebomyslickým dětem
lépe vykročilo do nového školního roku.
Menších akcí bude mnohem více a doufáme,
že se na některé z nich uvidíme třeba s vámi,
čtenáři Horažďovického obzoru… hezké
léto přejí
dobrovolní hasiči z Třebomyslic

Historie horažďovických domů
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 107
V roce 1619 je majitelem domu Jan Laubský.
Dům je zmiňován v souvislosti s přidělením
kmenů na stavbu jeho shořelého domu po
velikém požáru města způsobeném drancováním vojsk generála Bonaventury Buquoye.
Bylo mu přiděleno 40 kmenů dřeva na
vystavění krovu. Škoda na domě odhadnuta na 1500 kop. V roce 1629 je zmíněn
jako majitel domu jeho syn Ondřej Laubský.
V roce 1636 byl zřejmě již Ondřej Laubský
mrtev, protože v tomto roce požádal Tomáš
Nosek, otec Doroty provdané za Ondřeje
Loubského, radní, aby se o ni a jejich děti
mohl postarat do doby, než vyrostou. V roce
1646 si bere vdovu Dorotu Laubskou Šimon
Lerch, felčar a lazebník. Před radními si stěžoval, že nemůže vést svoje řemeslo, protože
ještě není přijat pod městskou jurisdikci.

Příslušné dokumenty si prý ve své vlasti
nemůže vyzvednout pro nebezpečnost
cest. Dostal tedy podmínku vše do roka
doložit. Zatím alespoň předkládá pro důvěryhodnost vysvědčení z města Vimperka
psané v německém jazyce. V témže roce
je následně zmíněn mezi volenými úředníky k vozům při lovení panských rybníků.
Slíbený zachovací list ze svého rodiště doložil v roce 1649 a byl přepsán do Manuálu
radního z let 1642–1649. Dle berní ruly
z roku 1654 osíval 30 strychů polí, choval
2 voly, 3 krávy, 1 jalovici, 7 ovcí a 2 svině.
Šimon Lerch měl násilnou povahu. V roce
1657 si stěžovala na radnici jeho manželka
Dorota, že už jí dlouho ubližuje. Což také
potvrdili přizvaní svědci. Václav Malkovský
potvrdil, že „více než před rokem, když vyšel
jeho otec před dům slyšíce křik u Doroty

Laubský“. Matouš Servus, který se tam šel
podívat, byl sražen Šimonem Lerchem ze
schodů do sklepa, za to dostal týden šatlavy.
Jiné svědectví poskytla Markyta Průchovic,
že před více než dvěma lety „Dorota Laubská
v maštali jsouce všecka svázaná křičela,
celý, kdo dobrý, aby tam pro Pána Boha šel
a jí pomohl. Táž pak Markyta že tam od
nich jsouc nízká zídka přešla a tůž Dorotu
odvázala a jí pomohla. Kterážto že všechna
pokálena byla a zašlehána, ale že však věděti
nemůže, jak se to stalo, on (Šimon Lerch)
pak potom že také proto v šatlavě zůstal“.
Načež se Šimon Lerch po předvolání na
radnici ozval „že na všem přestane“. Aby
toho nebylo málo, v roce 1658 přišla Dorota
Laubská s prosbou na radnici, protože
manžel „věci její větším dílem propil a prohodoval“ v radniční hospodě (nacházela se
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Zajímavosti
Unikátní sochařská památka v horažďovickém kostele
První zmínky o horažďovickém klášterním kostele, jenž je dnes zasvěcen
Nanebevzetí Panny Marie, pocházejí již
z doby kolem roku 1330, kdy zde Dětřich
Mečíř založil rodinnou pohřební kapli
s původním zasvěcením sv. Michaelovi.
Od té doby však stavba prošla mnoha
rozsáhlými přestavbami. Zásadní byla
přestavba, iniciovaná Půtou Švihovským
z Rýzmberka, jenž roku 1483 celé město
koupil. Nechal zde vystavět nový kostel,
avšak se stejným záměrem jako jeho předchůdce, neboť i on zde chtěl vybudovat
rodinnou hrobku. Součástí nové stavby
byl také přilehlý klášter. Po požáru města
v roce 1689 byla Václavem Vojtěchem ze
Šternberka iniciována jeho oprava a také
kostel získal barokní ráz. V polovině
18. století bylo průčelí doplněno o dřevěnou věž, která pak byla ve třicátých letech
20. století nahrazena současnou, podstatně masivnější věží, která celé původní
průčelí zakryla.
Rozhodně nejvýznamnější částí původního vybavení kostela je dodnes
dochovaný náhrobek výše zmíněného
Půty Švihovského z Rýzmberka, který
byl vytvořen kolem roku 1504 a na jehož
ideovém obsahu se sám Půta pravděpodobně podílel. Obecné označení
„náhrobek“ však není v tomto případě

úplně přesné. Jedná se totiž o krycí desku
tumby, v níž byl Půta uložen. Dříve byla
tumba umístěna na nejvýznamnějším
místě kostela, tedy před hlavním oltářem.
Nyní se sejmutá krycí deska nachází při
jižní zdi kostela. Zbytek tumby se bohužel nedochoval a ani není známo, zda jsou
v kostele Půtovy ostatky dosud uloženy.
Kamenná deska z náhrobku Půty
Švihovského je jedním z vrcholných děl

v přízemí radnice) a aby tu útratu nemusela
za něj platit. Načež jí Jan Herytes oznámil,
aby do 14 dnů hleděla dluh zaplatit „neb
že jí arest šatlavní vykázán bude“. Radní
jí také připomněli dluhy za odebrané 1 ½
věrtele soli, 1 centnýř loje a půjčku na pár
volů, to nešťastná Dorota přiznala, ale
ještě dodala, že „on to sám promrhal a rozmrhal“. V roce 1670 je uveden jako majitel

domu Samuel Králíček. Byl synem sestry
Doroty Laubské, Kateřiny, provdané za Jana
Králíčka. V tomto roce řeší na radnici spor se
sousedem Řehořem Průchou ohledně škod
vzniklých zbořením dělící zdi se škodou
odhadnutou na 50 zlatých. V revizitaci
berní ruly z roku 1675 je majitelem domu
uveden Samuel Králíček, hrnčíř. Ten sepisuje
poslední vůli v roce 1726, ve které odevzdává

Dům na plánu
Stabilního
katastru z roku
1837

Současný stav
objektu
(rok 2018)

pozdně gotického sepulkrálního (náhrobního) sochařství, která se v českých
zemích dochovala. Je vytvořena z červeného mramoru s inkrustací z mramoru
bílého a Půta je na ní zobrazen jako rytíř
v brnění s nápadným mečem. Je zpodobněn s otevřenýma očima, hlavu má
položenou na polštářku a přitom zároveň stojí na lvu – symbolu síly, mužnosti
a statečnosti. Takové ztvárnění zemřelého
poukazuje na očekávání jeho vzkříšení
a věčný život. Předpokládá se, že autorem
tumby byl některý z pasovských sochařů.
Této skutečnosti nasvědčuje například
právě inkrustace bílým mramorem, která
měla v Pasově dlouhou tradici. Typické
pro pasovský okruh ale bylo také zde
použité spojení igury, heraldických
prvků a větvoví, které lemuje okraje desky
a je spojeno nad hlavou rytíře do tvaru
hrotitého oblouku.
Helena Hrušová
Filozoická fakulta JU,
České Budějovice

„z dobré vůle svůj stateček“ své dceři Bětušce,
ovdovělé Žlutické. Předně jí odkazuje „dům
zchudlý v městě a dvůr se zahradou na předměstí“. Pokud by Bětuška zemřela, má přejít
dědictví na jeho vnoučata Antonína, Dorotu,
Ludmilu a dceru Barboru. Dále je povinna
uhradit dluhy ke kostelu sv. Jana Křtitele,
židu Abrahamovi, židovce Léblové a do
cechu hrnčířského. V roce 1728 kupuje dům
řečený Králíčkovský Šimon Bartík, v tomto
roce postupuje část parcely od svého domu
„místo při zdi městské na dvoře vedle chlíva
kratochvílovského“ Janu Kratochvílovi, majiteli sousedního domu. V roce 1767 odkazuje
dům v koňském trhu ležící mezi domy Josefa
Kohouta a Josefa Varausa dceři Alžbětě
a jejímu manželu Martinu Šteglovi. Součástí
prodeje je i druhý příbytek se zahradou na
předměstí a pole, vše za 1260 zlatých. V roce
1810 je majitelem domu František Štegl.
MgA. Jindřich Šlechta
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Hasiči a 100 let republiky 3. část
Období po první světové válce bylo z hlediska hasičské historie pro hasiče velmi
těžké a výjimečné, a proto se mu chci v roce
100. výročí československého státu věnovat.
Během zmíněné války se většina sborů
dostala na hranu přežití a některé i za ni. Na
frontu byly povolány stále mladší a mladší
ročníky, a i když se do sborů dobrovolných hasičů přijímaly ženy a chlapci od 16
let, projevoval se nedostatek členstva a činnost sborů ustávala. K vojenské službě bylo
nakonec povoláno 70 % hasičů. Ze 120 000
členů českých hasičských sborů jich narukovalo okolo 85 000. Na frontách jich padlo
11 150. Během války následkem útrap
zemřelo 2 542 českých hasičů.
Minule jsem skončil oslavami 50letého
výročí založení sboru v roce 1928. Dovolím
si vybrat několik vět z Horažďovického
obzoru z téhož roku: S jedním jménem
nerozlučně spjata jest historie sboru našeho
i župy. Jméno to zní Matěj Mayer. Jeho pracovité ruce, bystrá hlava, vybudovaly ty
široké základy sboru, župy a hasičstva vůbec.
Upřímnou však výzvu a přání neváháme říci
našemu milému sboru při vstupu do nové
padesátky. „Jděte a veďte sbor ve šlépějích
Matěje Mayera a zabezpečíte mu šťastnou
budoucnost i v nové jeho padesátce!“
Rok 1929 se vyznačoval krutými mrazy,
které poznamenaly mnohé stromy, zvířata,
a také se postaraly o pořádně silné ledy,
které se staly hrozbou pro obyvatelstvo při
Otavě. Slavnost předání nové motorové
stříkačky se uskutečnila 25. června a 9.
června oslavil Sbor dobrovolných hasičů
ze Zářečí své 20leté výročí založení. Návrh
městské rady v roce 1930 na věnování

25 000 Kč na fond pro zřízení nemocnice
v Horažďovicích byl přijat jednomyslně.
Jako další dary pro nový fond přihlásil se
hasičský sbor částkou 8 000 Kč, obchodní
grémium a Červený kříž po 5 000 Kč.
30. srpna 1931 byl odhalen na starém hřbitově u západní zdi tamního kostela pomník
padlým občanům v l. světové válce s nápisem: HROB V DÁLI.
PAMÁTCE PADLÝM VOJÍNŮM VE
SVĚTOVÉ VÁLCE 1914–1920
26. srpna 1934 za účasti Západočeského
aeroklubu byl pořádán letecký den na letišti mezi Horažďovicemi a Malým Borem.
V dopoledních hodinách se provedl nálet,
jako hlásná služba byli skauti, likvidaci
zasažených domů provedli hasiči a družstva svépomocná. V odpoledních hodinách
pokračoval letecký den. Aeroklub provedl
akrobatické cviky, dále nálet na maketu
domku a použito je i trhavin. Likvidaci
opět provedli hasiči. Na závěr byli někteří
odvážlivci svezeni v letadle. 7. března roku
1935 v 19.30 konal se průvod z náměstí na
Loretu, kde byla podpálena Masarykova
vatra. Akce byla pořádána pod patronací

Karel Halml

Matěj Mayer
Dovolila bych si poopravit fakta o narození Matěje Mayera. Podle originálu
rukopisu mého pradědečka Matěje
Mayera, který vlastním, se zakladatel hasičstva Matěj Mayer narodil na
Nové hospodě č.p. 63, nyní Komenského
203, jako všech jeho osm sourozenců.
Tudíž ne na Zářečí, jak se všude uvádí
včetně internetu. Jeden to špatně napíše
a všichni už to opisují, aniž by si ověřili
správnost údajů. V dospělosti nejstarší Stanislav zůstal na Nové hospodě
a Matěj obýval zahradní domek, který
k hostinci patřil a také zde celý život žil
a zemřel. Pracoval v městské záložně na
náměstí, kde mu hasičský sbor umístil
pamětní desku, za což jim patří velký
dík, ale bohužel je tak vysoko, že nelze
přečíst.

hasičského sboru. Po přednesení zdravice
a projevů byla zazpívána státní hymna.
57. výroční valná hromada sboru byla svolána na 2. února. Město na ní prokázalo
panu prezidentovi T. G. Masarykovi největší poctu, jakou může vůbec projevit,
a zvolilo jej čestným občanem. V tomto
roce byl dán návrh na provedení projektu
na betonovou lávku z ostrova na Prácheň.
Dodnes na projekt nedošlo.
V roce 1936, v den 85. narozenin prezidenta
Masaryka, uspořádal sbor vzpomínkovou
slavnost za účasti všech spolků. Na Bílou
sobotu provedl sbor projev na paměť padlých
vojínů. Sbor se také zúčastnil slavnostního otevření nově zbudované sokolovny.
V roce 1937 se provádí zatemňovací zkoušky
a rovněž se zkouší nová siréna. 8. května
se sbor zúčastnil uvítání na nádraží prezidenta Dr. Edvarda Beneše. Za člena sboru
je také přijat velkostatkář Kinský. Rok 1938
byl zahájen schůzí organizačního výboru
určeného pro oslavy 60letého trvání sboru.
Pořad slavnosti: dopolední průvod od Nové
hospody projde městem na náměstí, v 10
hodin vztyčena vlajka a zahájeny slavnostní
přednesy. Odpoledne se účastníci seřadili
na náměstí a odpochodovali na hřiště SK
Horažďovice, kde byly prováděny různé
ukázky. Slavnost proběhla 4. září zakončením taneční veselice. Dne 23. září byla
provedena mobilizace brané moci. Občané
již tušili, že od květnové částečné mobilizace
hrozí státu nebezpečí.
Pokračování příště

Velice si vážím a děkuji, že i po
140 letech od založení hasičského sboru
v Horažďovicích je stále živá vzpomínka
a odkaz pana Matěje Mayera, který se
narodil 14. 12. 1848 v Horažďovicích jako
páté dítě z devíti, majiteli tohoto hostince,
Matěji Mayerovi. Spolu se svým prvorozeným bratrem Stanislavem spolupracovali
na zdokonalování práce hasičstva po celé
zemi. Matěj se celý život svojí usilovnou
prací a neúnavnou houževnatostí zasadil o založení a rozvoj hasičských sborů,
nejen ve svém rodném městě, v jeho okolí,
v českých zemích, ale i v zahraničí.
Čest jeho památce a odkazu.
S úctou a díky za vzpomínku.
Milada Křižanová, roz. Mayerová

Tradiční pouť
na Práchni
Slunné krásné počasí, plný kostel poutníků a kostelní sbor Sirotci doprovodili
mši svatou na naší Práchni. Otec Petr
Koutský připomněl důležitou skutečnost
těchto dubnových dní, a sice návrat kardinála Berana do vlasti. Vidím to jako
nadějné znamení pro naši zemi, připomněl a přidal i osobní setkání s tímto
pastýřem, který si velice přál spočinout
v české půdě. Během přímluv jsme mysleli na ochranu celého prácheňského
kraje.
Za ŘK farnost Jiřina Panušková
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Nebude-li pršet…
…nezmoknem! Tak sice optimisticky
praví lidová píseň, ale tím je výčet výhod
současného sucha u konce. Sucho na
Horažďovicku (i v celé ČR) začíná dělat starosti nejen zemědělcům, zahrádkářům, ale
hlavně hydrologům. Protože na současném
suchu je znepokojující to, že trvá už příliš
dlouho. Klimatologové používají pro vyjádření dostupnosti vláhy v půdě pro rostliny,
neboli vyjádření přirozeného zavlažení krajiny, tzv. Langův dešťový faktor (dále jen
LDF). Jeho výpočet je jednoduchý: prostě
se roční úhrn srážek vydělí roční průměrnou teplotou. V zásadě platí, že vlhkost se
v půdě udrží snáze, pokud je teplota vzduchu nižší. Vyšší teplota vzduchu znamená
větší odpar z povrchu půdy i z listů rostlin: Docela přesně to vyjadřují i zkušenosti
našich předků zakotvené v pranostikách:
„Listopadová slota – trocha deště, fůra
bláta!“ – Ale na druhé straně: „Co za den
v létě naprší, to slunce za hodinu vysuší.“

Bramborová pole na konci dubna připomínala spíše
poušť. – Foto J.Wagner

Vrátíme-li se k hodnotám LDF, platí tato
deinice: hodnotou nad 100 označujeme
oblasti velmi vlhké, hodnoty 81-100 mají
oblasti vlhké. Normál přísluší hodnotám
70–80. Rozmezí 60–69 odpovídá oblastem
sušším a hodnoty pod 60 náležejí už oblastem velmi suchým.
Atlas podnebí Česka z r. 2007 uvádí pro
samotné Horažďovice hodnotu LDF
70–80, pro blízké okolí směrem k Šumavě
(pravý břeh Otavy) dokonce hodnotu
80–100. Tedy naše město odpovídá oblasti
normální, jižní okolí už oblasti vlhké.
A teď se podívejme na období posledních
20 let: až do roku 2013 tyhle hodnoty pro
Horažďovice platily (průměr 80), a najednou
v letech 2014–2017 hodnoty: 65, 43, 69, 64!
Tedy průměr 60, který je už na hranici velmi
suché oblasti! Jako by se od roku 2014 něco
změnilo. Samozřejmě, i v minulých dobách
se střídaly roky sušší s těmi vlhkými, ale
vždy šlo zpravidla o roční výkyvy, které se
v následujícím roce vyrovnaly. Teď už jsou
čtyři roky za sebou suché! O něco poklesly
srážky a průměrná roční teplota se zvýšila!
Problém nedostatku vody se už zřetelně
projevuje na pramenech i na vodních
tocích. Konkrétně třeba pramen u Sv. Anny
u Horažďovic, známý v minulosti svou
mohutnou vydatností, která se pohybovala
většinou v hodnotách 3–5 l/s, dává s současné době 0,7 l/s. Otava v posledních letech
se většinou potácí na hranici sucha (což je
v Sušici 4 m3/s). Jen občas po jarním tání na
Šumavě či dešti, se nakrátko trochu zvedne.

Chybí vydatnější, trvalejší deště.
V Horažďovicích byl takový déšť naposledy na přelomu loňského srpna a září
(29 mm). A pak až teď v půli června
(54 mm). Mezitím jsme jenom paběrkovali. Srážkový deicit už narostl natolik,
že jeden déšť nic nezachrání. Ani dva či
tři. Sucho má setrvačnost. A letošní rok
2018? Zatím sucho jenom vyhrocuje:
únor, březen přinesly jen polovinu obvyklých srážek. Duben byl mimořádně teplý
(měsíční průměr 12,8 °C převýšil obvyklou
hodnotu o cca 5 °C!). A přitom napršelo
v Horažďovicích jen pouhých 3,5 mm! Což
je méně než desetina dubnového normálu!
Měsíce květen i červen byly opět velmi
teplé a srážkově sotva průměrné.
Rozsah sucha zatím vnímáme spíše jen
na zahrádkách, na polích, nanejvýš si
ještě děláme starosti s pitnou vodou. Ale
následky mohou být mnohem širší: stačí
si uvědomit, kolik vody spotřebuje třeba
průmyslová výroba či kolik elektrárny
potřebují vody na chlazení. A kde ji vezmeme? ČR je závislá jenom na srážkách!
A také na tom, kolik napršené vody pojme
půda a kolik se jí odpaří.
Kolem roku 2000 jsme řešili problémy
s povodněmi, nyní to budou zřejmě problémy se suchem. Možná, že ve chvíli, kdy
čtete tenhle článek, už prší. Ale ono občas
prší i na poušti.
Jiří Wagner

Výstava fotografa Jana Kavaleho
Ve Velkém Boru je od 22. června do 22. července přístupná
výstava, kde jsou k vidění tradiční i neobvyklé fotograie známého fotografa Jana Kavaleho ze Žichovic. Ten je také autorem
nebo fotografem celé řady knih o Šumavě, které jsou rovněž
součástí expozice, a některé je možnost i zakoupit. Výstavu lze
navštívit ve výstavní síni Obecního úřadu Velký Bor v pracovní
dny od 7.00 h do 15.00 h.
Václav Drha, Václav Zábranský

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

PALIVOVÉ DŘEVO

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

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

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

Příjmení ……………………………………………………………..

Datum narození…………………...........

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

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

od 450Kč

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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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!

ka

Aktuální informace o irmě a o volných pozicích najdete na
www.pfeifergroup.com/cs - karriere.pfeifergroup.com/cs
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STARNET, VŽDY NĚCO NA VÍC
WiFi router zdarma, tři měsíce zdarma

50Mbps za 250,- Kč s DPH
Pro nové zákazníky:

• pro všechny
• bez vytáček
• bez skrytých podmínek

STABILNÍ A RYCHLÝ

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

AŽ

TELEVIZE

za

90

TV STANIC

119

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

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
KONCERT

GALAKONCERT
Dalibor

KONCERT

KONCERT
vánoční

Petr

Spálený

Miluška Voborníková
Apollo Band

&

Pátek 7. 9. 2018
začátek: 20:00

Sobota 6. 10. 2018

Úterý 6.11. 2018

začátek: 19:00

začátek: 19:00

Petr

Janda

Kotvald
Pátek 21. 12. 2018
začátek: 19:00

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

NA PODZIM 2018 PRO VÁS CHYSTÁME ... koncert Tomáše Kluse a divadelní představení pražského divadla Studio dva s TOP herci.
SLEDUJTE NÁŠ FACEBOOKOVÝ PROFIL: „ Kulturák Horažďovice“ a označte, že se vám naše stránka líbí. Budeme vám zasílat cenově zvýhodněné nabídky.
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■ smysl pro řád a koordinaci, zejména
subdodavatelských firem
■ výborné komunikační schopnosti
■ ochota vzdělávat se a předkládat inovace
■ autorizace výhodou, minimálně
autorizovaný technik (možno doplnit)
■ minimálně středoškolské vzdělání
stavebního směru
■ aktivní řidičský průkaz, ovládání PC,
znalost německého jazyka výhodou

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

Přední výrobce a dodavatel
kvalitních montovaných
rodinných domů v České
republice hledá

dělníky do výroby dřevostaveb
v Oselcích na pozice:

tesař/truhlář
zedník/fasádník (vyučení není podmínkou)
Své nabídky se strukturovaným životopisem zasílejte na:
e-mail: brejcha@atrium.cz nebo písemně na adresu
ATRIUM, Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice,
tel.: 376 547 211, www.atrium.cz
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Městské muzeum Horažďovice Vás zve na výstavu

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

JMENINY MĚSTA
sobota 21. 7. 2018 • 19.00
Atrium Městského muzea Horažďovice
Vstup zdarma.
Vstupenky zdarma si z důvodu omezeného počtu míst (90 ks) vyzvedněte v Městské galerii Horažďovice, Zámek 1.

3. 6.–30. 9.
2018

denně mimo pondělí 9.00–16.00
Vernisáž v 16.00 v sobotu 2. června.

Záštitu nad XXXIX. INVELT Rally Pačejov
přijali
Josef Bernard, hejtman Plzeňského kraje
Mgr. Ivana Stráská, hejtmanka Jihočeského kraje

PROGRAM
XXXIX. ročníku

INVELT Rally Pačejov 2018
pátek * 27.7.2018
08.00 – 18.00

prohlídka tratě rychlostních zkoušek

15.00 - 19.00

administrativní přejímka - AUTOSPOL PLUS s.r.o. Horažďovice

15.30 - 20.00

technická přejímka - AUTOSPOL PLUS s.r.o. Horažďovice

16.30 – 18.30

shakedown Malý Bor

18.00 hod.

předstartovní show – Mírové náměstí Horažďovice

19.15 – 21.00

představování posádek – Mírové náměstí Horažďovice

doprovodný program, autosalon, autogramiáda
22.00 hod.

ohňostroj

08.00 hod.

START prvního vozu do rally - Mírové náměstí Horažďovice

sobota * 28.7.2018
16.15 hod.

příjezd prvního vozu do cíle rally - Mírové náměstí Horažďovice

16.30 hod.

předání pohárů a cen nejlepším posádkám

ČASOVÝ HARMONOGRAM
Pátek
27.7.2018

Zahájení / ukončení

Shakedown Malý Bor
Představení posádek Horažďovice náměstí

16:30 – 18:30
19:30 – 21:00

Sobota
28.7.2018
Startovní rampa Horažďovice náměstí
RZ 1 Strážovice - Nehodív
RZ 2 Čečelovice - Čečelovice
Servis A letiště Pole (30 min)
RZ 3 Doubravice - Leskovice
RZ 4 Strážovice - Nehodív
RZ 5 Horažďovice Př. - Komušín
RZ 6 Čečelovice - Čečelovice
Servis B letiště Pole (30 min)
RZ 7 Doubravice - Leskovice
RZ 8 Horažďovice Př. - Komušín
Cílová rampa Horažďovice náměstí

1.vůz
MČR HA
8:00
8:20
9:05
10:15
11:17
12:23
13:05
13:25
14:30
15:32
16:30

1.vůz
RSS / Pohár 2+
8:30*
8:50
9:35
10:45
11:47
12:53
13:35
13:55
15:00
16:02
16:53
17:30

*startovní čas 1. vozidla je orientační a bude upraven podle počtu startujících historických automobilů

XXXIX. INVELT Rally Pačejov
je pořádána s finanční účastí Plzeňského kraje

Kulturní program

červenec

OSTATNÍ AKCE

KULTURNÍ DŮM
29. 7. neděle
15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – ROŠTOVANKA.

pondělí–pátek
16. 7.–20. 7.
LETNÍ KONVERZAČNÍ KURZ ANGLIČTINY
kurz pro všechny kategorie

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

MC HOUBA
čtvrtek 5. 7.
20.00
22. NAROZENINY HOUBY
Oslava výročí narození Houby. Hraje Experiment.
Prasátko na grilu zdarma.

sobota 7. 7.
10.00
ZAHRADNÍ PĚTIBOJ
Bowling,pong-pong, kolo, nohejbal, vzduchovka
Turnaj dvojic.

sobota 14. 7.
10.00
ADVENTURE RACE LOM ČIMICE
Soutěž čtyřčlenných týmů. Slaňování, šifry, luk,
vzduchovka, vor…

sobota 21. 7.
atrium měst. muzea 19.00
JMENINY MĚSTA – VELKÉ LHANÍ
– divadelní představení – TYJÁTR Horažďovice

27.–28. 7.
Mírové náměstí, okolní obce
XXXIX. INVELT RALLY PAČEJOV 2018
– Rallysprint série a Mistrovství ČR v rally historických automobilů

10.00

29. 7. neděle
13.30
PŘEJEZD RYBNÍKA OHRADY
tradiční přejezd rybníka Ohrady na kole a s trakařem
po dřevěné lávce

RABÍ

KAVÁRNA ŠIBULE

14. 7. sobota
19.30
BEZKONTAKTNÍ ŽENY
Divadelní představení na nádvoří hradu Rabí.
Divadlo z Pošumaví uvádí crazy komedii.

neděle 22. 7.
15.00
DOSTAVENÍČKO,
ANEB KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH
Lidové písničky nám bude hrát pan Milan Polata
a spol.

15. 7. neděle
15.00
RABSKÝ FLOUTEK: JESKYŇKA
Divadýlko Kuba: Za každým rohem Jeskyňka.
Pohádka, kde spolu s herci hrají velcí maňásci, je
vhodná pro děti od tří let.

sobota 28. 7.
18.00
ŘECKÝ VEČER
Povídání, vzpomínání, hudba, ochutnávka řeckých
specialit… Večer s paní Zdeňkou Kučerovou.
Změna programu vyhrazena

sobota 21. 7.
NEJRYCHLEJŠÍ KVILDA
Orientační cyklo výlet pro všechny.
Sjezd z Kvildy do HD. Doprava zajištěna.

28. 7. sobota
13.00
MEMORIÁL L. DUCHONĚ
cvičiště v Defurových Lažanech, hasičská soutěž, následně veselice s hudbou

Otevírací doba/změna: pondělí zavřeno
úterý–sobota 14.00–18.00, neděle zavřeno
Možnost rezervace soukromých akcí:
Libuše Mužíková, tel. 732 930 360

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

14.00

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
Připravujeme:
sobota 4. 8.
BENÁTSKÁ NOC

CHANOVICE
20.00
6. 7. pátek
18.00
PAVEL TEJKAL: KRESBA, MALBA, KERAMIKA
vernisáž, letní zámecká výstava, zámek, výstava bude
do 18. 8. 2018

KNIHOVNA
19.–29. 7.
LETNÍ LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ SEMINÁŘ
SPISOVATELKY PETRY BRAUNOVÉ
neděle 29. 7.
sál DDM 16.00
POKRAČOVÁNÍ PŘÍŠTĚ
divadelní hra na motivy akčního komiksu v podání
účastníků Letního literárně dramatického semináře
pod vedením spisovatelky Petry Braunové. Vstupné
dobrovolné.
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!!!

7. 7. sobota
9.45
DEN ŘEMESEL
– přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje, zámecký areál a skanzen, tradiční řemesla, cca
sedmdesát oborů, doplněno hudebníky, šermíři, loutkoherci, tradiční kuchyně

7. 7. sobota
10.00
NEPRAKTICKÉ ŘEMESLO
– výstava Tvůrčí skupiny P89 Plzeň, vernisáž výstavy
výtvarné skupiny P89 Plzeň, zámecký areál, výstava
bude do 15. 8. 2018

14. 7. sobota
18.00
ŠTĚPÁN RAK A MATĚJ RAK
– VŮNĚ SENA A BENZÍNU
koncert mimořádného kytaristy a jeho syna, zámek

21. 7. sobota
18.00
MOJE DOBRÁ JITRA – VÁCLAV VĚTVIČKA
A JANA RYCHTEROVÁ
populární botanik V. Větvička bude vyprávět za doprovodu písničkářky a její kytary, zámek

KONEC VELKÉ VÁLKY A ŽIVOT
V NOVÉ REPUBLICE ANEB JAK SE ŽILO
V HORAŽĎOVICÍCH (1918–1938)
VÁŽÍM, VÁŽÍŠ, VÁŽÍME – výstava vah a závaží ze
soukromé sbírky Evžena Koury
Výstavy potrvají do 30. 9. 2018

MĚSTSKÁ GALERIE
Probíhající výstavy:
KLUB POTÁPĚČŮ HORAŽĎOVICE
SVĚT POD HLADINOU
Výstava potrvá do 30. 8. 2018.
ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů.
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