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Měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému povznesení města Horažďovice

Vážení spoluobčané,
před chvílí jsme se loučili se žáky devá-
tých tříd a přáli všem hezké prázdniny 
a ejhle, první prázdninový měsíc červenec 
je již za námi. Hned na začátku prázdnin 
se konaly za hojné účasti Slavnosti kaše. 
Počasí bylo ideální a vydrželo i na závě-
rečný koncert zpěváka Kamila Střihavky. 
Jmeniny města už takové štěstí neměly 
a divadelní představení spolku Tyjátr, 
konané ve venkovním atriu muzea, řádně 
pokropil déšť. Pro zájemce o toto velmi 
povedené divadelní představení máme 
dobrou zprávu, další se bude konat začát-
kem listopadu v kulturním domě.
S počátkem prázdnin začala další 
etapa rekonstrukce sociálních zaří-
zení v Základní škole Komenského 
a v Mateřské školce Na Paloučku. 
Bezbariérový přechod pro chodce v ulici 
Jiráskova je již hotový. Stejně tak rekon-
strukce kaple sv. Vojtěcha v ulici Příkopy 
a výměna oken na bytovém domě za 
kostelem tzv. špitálu. Do inále jde také 
současná největší městská investiční akce 
„Revitalizace sídliště Šumavská - 1. etapa“. 
Tato investice by měla být městu předána 
v polovině srpna, kromě dolního parko-
viště u bytových domů v ulici Mayerova. 

Zde se během stavby ukázalo, že kabel 
vysokého napětí není uložen v dostatečné 
hloubce. Jeho přeložku musí zrealizovat 
irma ČEZ. Protože musí dojít i k odsta-
vení napájení tohoto kabelu a k zajištění 
dodávky elektřiny jinou formou, vyža-
duje tato přeložka více času k provedení. 
Předpokládaný termín dokončení přeložky 
kabelu a dokončení parkovacích míst je 
v měsíci září, kdy budou dořešeny i veš-
keré zelené plochy. Při současném horkém 
počasí není možné sadbu úspěšně zreali-
zovat. Výsledkem revitalizace by měl být 
dostatek parkovacích míst mezi uprave-
nými zelenými plochami. Součástí nových 
ploch bude také menší dětské hřiště s her-
ními prvky. Děkujeme obyvatelům této 
lokality za trpělivost a pochopení v sou-
vislosti s komplikacemi, které s touto 
rozsáhlou investicí vyvstaly.
Někteří z vás jistě zaznamenali zrekon-
struovanou lesní cestu na Opěš, která se 
z převážné většiny zrealizovala z dotace přes 
Místní akční skupinu Pošumaví. Z tohoto 
zdroje bychom rádi získali i dotaci na 
rekonstrukci navazující polní cesty směrem 
k Babínu, která je také ve velmi špatném 
stavu. Zde je ale ještě nutné vyřešit majet-
kové vztahy. Lavičková cesta, jež spojuje 

Strakonickou ulici a silnici v Předměstí 
a jejíž výstavbu inancuje Státní pozemkový 
úřad, by měla být dokončena v září. Nyní se 
provádí přeložka zabezpečovacího kabelu 
irmou SŽDC.
Tak jako celou naši republiku trápí kala-
mita v lesích způsobená kůrovcem, tak 
i městské lesy utrpěly značné škody. 
Veškeré napadené porosty je nutné co nej-
rychleji pokácet a z lesa odstranit. Velkým 
problémem je na tyto práce sehnat tech-
niku a následně dřevo za nějakou cenu 
prodat. Nová výsadba pro změnu trpí 
dlouhodobým suchem, sazenice je nutné 
neustále dosazovat a celá práce je tak spo-
jena s pocitem marnosti. 
V čase, kdy čtete tento úvodník, již máme 
za sebou další ročník RALLY Pačejov, 
tentokráte zpátky se startem na zrekon-
struovaném náměstí.

Přejeme Vám i nadále hezké letní dny, 
pouťové radovánky bez úhony a být nad 
věcí jako naše čapí rodinka. 

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

Slavnosti Kaše v Horažďovicích

V sobotu 30. června 2018 proběhly Slavnosti Kaše 
v Horažďovicích. Slavnost je nejnavštěvovanější městskou 
celodenní akcí a je každoročně zasazená do doby středověku 
(jarmark, řemesla, šermíři, divadla, výrobci potravin, apod.). 

O zábavně naučnou aktivitu se postarala například společnost 
EKO-KOM, která svým projektem „Tonda Obal“ ukázala zajíma-
vou formou, proč vlastně třídíme odpady a na co všechno kolem 
nás se recyklovaný materiál využívá. 
Osloveno bylo asi 800 lidí. Děti si osvěžily svoje znalosti ze světa 
třídění a recyklace, měly možnost si vyzkoušet trikery, tedy uni-
kátní balanční tříkolky, třídění na koloběžce, skákací hrad nebo 
házení balonkem na desku. 
Lektoři pak odpovídali na dotazy „dospěláků“ o třídění a recy-
klaci. Mezi časté dotazy patřily například ty, které se týkaly 
možnosti využití plastového odpadu. Česká republika patří 
v Evropě mezi špičky – v ČR se totiž vytřídí 8 z 10 plastových 
lahví.
Více o třídění a recyklaci se dozvíte na www.samosebou.cz.

 
Kristýna Sklenářová, Agentura ex voto, spol. s r. o.

Akce se uskutečnila za inanční podpory Plzeňského kraje. 
Velmi děkuji Technickým službám Horažďovice a sponzo-
rům: ČEVAK, a. s., LYCKEBY CULINAR, a. s., LYCKEBY 
AMYLEX, a. s., HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s. r. o., 
Lékárna Devětsil JST, s. r. o., Kovaltos, s. r. o., Mišák EU, s. r. o., 
V. Burda, ELIKA, s. r. o., Rumpold-P, s. r. o., Dragonpress 
Klatovy, FORESTINA, s. r. o., BOHEMIA SPORT TRADE, spol. 
s r. o., CIAO Strakonice, Pfeifer Holz s. r. o.,Šumava Net s. r. o., 
Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.
Na této akci byly pořizovány fotograie pro tiskové zpravodajství.

 
Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury



3Horažďovický obzor / červenec 2018

Rada města Horažďovice  
16. 7. 2018

– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
Martina Korcha, Horažďovice na zhoto-
vení díla „Kulturní dům Horažďovice, 
čp. 17 – oprava střechy“ ve výši 
876 130,88 Kč + DPH 
– rozhodla o přijetí nabídky Ing. Martina 
Lišky, Horažďovice na zhotovení projek-
tové dokumentace stavby „Rekonstrukce 
čp. 70–71, Horažďovice“ včetně výkonu 
inženýrské činnosti ve výši 247 000 Kč 
– rozhodla o přijetí nabídky společnosti 
Dušek Energy, s. r. o. Sušice na provedení 
rekonstrukce zdroje vytápění provozní 
budovy ČOV ve výši 94 061 Kč + DPH 

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

Rada města Horažďovice  
25. 6. 2018

– schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
se společností Vebor – trading s. r. o., 
Budětice 30 na pronájem části p. č. 2701 
ostatní plocha o výměře 18 m2 v k. ú. 
Horažďovice za účelem umístění mobilní 
betonové garáže, na dobu neurčitou 
s účinností od 1. 7. 2018 a nájemné ve výši 
50 Kč/m2 pozemku + DPH 
– schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem st. p. č. 112 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 14 m2 včetně 
objektu v k. ú. Horažďovice (Masný 
krám) na dobu neurčitou a nájemné ve 
výši 200 Kč/m2 pozemku (celkem 2 800 
Kč/rok)
– schvaluje dotaci Danielovi Motlíkovi, 
T. G. Masaryka 23, Sušice, na provoz 
pojízdné prodejny v měsících duben–
červen 2018 ve výši 10 000 Kč a schvaluje 
uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy 
o poskytnutí dotace 
– v záležitosti veřejné zakázky „Učebna 
fyziky“ ZŠ Blatenská: 
a) rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky společnosti AV MEDIA, a.s., 
Praha 10 na část A – dodání IT vybavení 
za nabídkovou cenu 1 089 968 Kč vč. DPH
b) rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky společnosti Santal spol. s r. o., 

Třeboň, na část B – dodání nábytku za 
nabídkovou cenu 285 879,44 Kč vč. DPH
c) rozhodla o výběru společnosti Stavební 
společnost H a T, spol. s r. o, Strakonice 
na část C – stavební úpravy učebny za 
nabídkovou cenu 358 904,15 Kč vč. DPH 
– schvaluje Smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace z rozpočtu Plzeňského 
kraje v rámci programu „Mikrogranty 
Plzeňského kraje na podporu a oživení 
kulturních a uměleckých aktivit pro 
rok 2018“ mezi městem Horažďovice 
a Plzeňským krajem ve výši 15 000 Kč na 
projekt Slavnosti Kaše 2018 a Den Seniorů 
2018 a schvaluje přijetí účelové dotace 
– schvaluje pořízení 250 sad tašek na pod-
poru třídění odpadu v domácnostech 
– schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Plzeňským krajem a městem Horažďovice 
o poskytnutí účelové inanční dotace 
z dotačního titulu „Individuální dotace 
OKHE 2018“ ve výši 33 000 Kč na projekt 
„Památník pilota RAF – Vladimír Roger 
Pára, Horažďovice“
– schvaluje architektonickou studii stavby 
„Rekonstrukce sokolovny Horažďovice“ 
– schvaluje architektonickou studii 
stavby „Revitalizace sídliště Jiráskova 
v Horažďovicích“ 

Z radnice 

Oznámení o dopravním omezení 
Oznamujeme občanům, že v době od 
30. 7. 2018 do 30. 9. 2018 bude probí-
hat oprava silnice I/22 (ul. Strakonická) 
v Horažďovicích, a to v úseku od kultur-
ního domu k Husovu náměstí.
Realizace opravy bude probíhat po 
etapách za využití světelného signali-
začního zařízení. V průběhu prací dojde 
rovněž k omezení vjezdu do ul. Loretská, 
ul. Blatenská a ul. Ševčíkova a ul. 
Příkopy. Žádáme řidiče, aby věnovali 
pozornost dopravnímu značení a před-
nostně používali značené objízdné trasy.
Současně upozorňujeme chodce, že po 
dobu stavby budou uzavřena místa pro 
přecházení, která se nacházejí v místě 
stavby.
Děkujeme za pochopení.

 
Městský úřad Horažďovice,  
odbor dopravy

Město Horažďovice, organizační složka 
Technické služby, nabízí k prodeji 

vysokozdvižný vozík DVH 1622 N 
za cenu 37 000 Kč, osobní terénní vůz 
LADA NIVA 2121 za cenu 62 000 Kč, 

Multicar M 2510 – sypač za cenu 
47 800 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.
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Úvěry z fondu rozvoje bydlení nově 
Zastupitelstvo města dne 25. 6.2018 
schválilo nové zásady tvorby a čerpání 
FRB. Upozorňujeme zájemce o získání 
zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje 
bydlení města Horažďovice na zvelebení 
obytných budov nebo bytů, že město 
vyhlásilo 17. července 2018 výběrové 
řízení na jejich poskytování. 
Podmínky výběrového řízení jsou zveřej-
něny na úřední desce a na internetových 
stránkách města na adrese: http://
www.muhorazdovice.cz/muhd/. Žádost 
o úvěr se podává na závazném formu-
láři, který je k dispozici na Finančním 
odboru města Horažďovice (číslo tel. 
371 430 550) nebo na internetových 
stránkách města ve složce formuláře pro 
podání – odbor finanční.

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. 
Nelze poskytnout úvěr v kombinaci titulů 
02+03 a 06+07 na jeden objekt. U titulů 
01 a 06 v případě obnovy bytového domu 
– nemovité kulturní památky – může být 
maximální výše úvěru a doba splatnosti 
až dvojnásobná. Úvěr nelze získat opa-
kovaně na jeden titul u jednoho domu 
či bytu. Úvěr lze též čerpat na spolui-
nancování výměny kotlů v rámci tzv. 
„kotlíkových dotací“ z titulu 02. Dále lze 
úvěr čerpat na vybudování nových kana-
lizačních přípojek z titulu 04. 
Bližší informace poskytne 
Ing. Marie Velková, tel. 371 430 550, 
velkova@muhorazdovice.cz.

Lhůta na podání žádosti končí dne 
3. 9. 2018 v 9 hod.

Titul Název / účel Splatnost Úrok p. a. Max. výše úvěru

01 Obnova střechy (krytina+konstrukce) 5 let 1 % 120 tis.Kč

02 Zřízení ekologického topení 4 roky 1 % 100 tis.Kč

03 Pořízení tepelného čerpadla 5 let 1 % 100 tis.Kč

04
Napojení na veřejnou kanalizaci nebo jiný způsob likvidace odpad. 
vod pouze v případě, že napojení na veřejnou kanalizaci není možné

4 roky 1 % 60 tis.Kč

05
Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby s omezenou pohybovou 
schopností a orientací pohybu

5 let 1 % 80 tis.Kč

06 Obnova fasády a obnova klempířských prvků domů starších 10 let 5 let 1 % 120 tis.Kč

07 Zateplení domu staršího 10let 4 roky 1 % 80 tis. Kč / 1 byt

08 Výměna vnějších dveří u domů a výměna oken 4 roky 1,5 % 80 tis.Kč

09
Rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, vody, kanalizace a ústřed-
ního topení, včetně zřízení přípojek

4 roky 1,5 % 80 tis.Kč

10
Stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova sociálního zařízení, 
dodatečná izolace domu staršího 10 let proti zemní vlhkosti

4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

11 Výstavba či oprava oplocení a zpevněných ploch 4 roky 1,5 % 50 tis.Kč

12
Půdní vestavba bytu nebo zřízení bytové jednotky z nebyt. prostor, 
vestavba bytu ve stávajícím domě

8 let 2% 150 tis.Kč

13 Nástavba bytu na stávající dům 8 let 2 % 200 tis.Kč

14 Rekonstrukce nebo zřízení výtahu 8 let 2 % 200 tis.Kč

Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly (tučně vyznačeny nové tituly):

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 SRPNU

  20. 8. - 24. 8. 2018
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Kultura

Městská knihovna Horažďovice 

Střípky z knihovny

Oblečte si knihu

Máte učebnici nebo oblíbenou knihu 
netradičního formátu? 

Nenašli jste na ni vhodný obal?
Přineste ji k nám!

Kam? Do sálu městské knihovny
Kdy? 30. srpna v 8.00–11.00 hod.

 
Za Městskou knihovnu Horažďovice 
Petra Tomešová a Eva Marešová

Akce proběhly v rámci projektů „Děti a čtení“ 
a „Seniorům DOKOŘÁN“

Na skok do 1. republiky se vypravily děti z 8. a 9. tříd ZŠ Komenského. Svět prvorepublikové 
společnosti, módy, kultury i politiky jim s pomocí tajemného kufříku představili Markéta 
Čekanová a Dušan Rada.
Odpoledne se při komponovaném pořadu pobavili také senioři v oblastní charitě.

Nejprodávanější ilustrátor dětských knih Adolf Dudek navštívil horažďovické mateřské školky. Na 
jeho úžasné vystoupení budou děti jistě dlouho vzpomínat. 

Také senioři v oblastní charitě si s ilustrátorem Adolfem Dudkem užili spoustu legrace a navíc se 
od něj něco přiučili. Kreslili pro radost, uvolnění a dobrou náladu. 
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Sport

ATRIUM CUP 2018 – favorité turnaje nezklamali 
21. ročník turnaje v malé kopané Atrium cup 
byl odehrán v Třebomyslicích 5. 7. Jako každý 
rok nabídl kvalitní jihozápadní fotbal. Turnaje 
se zúčastnilo 17 týmů, především z regionu 
jižních a západních Čech. Přihlášené týmy 
byly rozlosovány do 3 skupin, ze kterých 
se poté postupovalo do vyřazovacích bojů. 
V základních skupinách byli nasazeni 
favorité, kteří se téměř všichni probojovali do 
následného play-of. „Černého Petra“ 
z pomyslných favoritů si vytáhl pouze 
tým Háječek Prachatice, kterému unikl 
postup ze skupiny o jeden jediný vstřelený 
gól a na jeho úkor postoupili nováčkové 
turnaje Svobodomyšlenkáři Horažďovice. 
Již osmiinále turnaje nabídlo pikantní 
souboje kvalitních týmů, zejména mezi týmy 
FDS Klatovy a FC Klauni Strakonice, kdy 
slavil postup mezi posledních 8 družstev 
tým z města karaiátů. Od čtvrtinálových 
bojů se hrál fotbal té nejvyšší úrovně 
a každý z týmů předváděl své maximum. 
Semiinále si nakonec zahráli proti sobě 
týmy Kafíčko Strakonice vs. Uefa Maia 
s výsledkem 1:0 a Sokol Uher Katovice 
vs. Houba Team Horažďovice s výsledkem 
2:3. Souboj o 3. místo nabídl bojovný 
výkon obou družstev a šťastnější nakonec 

byli hráči (a hráčka) týmu Sokol Uher 
Katovice, kteří zvítězili nad Uefou Maia 
1:0. Finálový souboj byl poté dokonalou 
odvetou za zápas v základní skupině mezi 
týmy Kafíčko Strakonice a Houba Teamem 
Horažďovice. V základní skupině zvítězili 
strakoničtí v poměru 3:2. Nicméně ve 
inále to bylo již jiné „kafe“ a horažďovický 
tým Houby zvítězil zaslouženě 1:0 a tím 
opanoval i celý turnaj. Nejlepším brankářem 
turnaje byl vyhlášen gólman Kafíčka 
Strakonice a nejlepším hráčem 21. ročníku 
Atrium Cupu Tomáš Jůda z týmu Houby. 
Třebomysličtí organizátoři děkují zejména 
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na 
přípravě a organizaci turnaje a také všem 
sponzorům a mediálním partnerům.

Konečné výsledky turnaje  
ATRIUM CUP 2018:
Osmiinále: 
FDS Klatovy vs. FC Klauni ST 1:0; 
Uefa Maia vs. Ještěři Volenice 3:0
Čtvrtinále: 
Houba HD vs. C-Odrost HD 1:0; 
Sokol Uher Katovice vs. FDS Klatovy 0:0 (2:1p); 
6 prasat Třebomyslice vs. Uefa Maia 0:2; 
Kafíčko ST vs. Svobodomyšlenkáři HD 4:2. 

Semiinále: 
Kafíčko ST vs. Uefa Maia 1:0; 
Sokol Uher Katovice vs. Houba HD 2:3. 
O 3. místo: 
Uefa Maia vs. Sokol Uher Katovice 0:1. 
FINÁLE: 
Kafíčko ST vs. Houba HD 0:1.
Celkové pořadí turnaje:
1. Houba Team Horažďovice
2. Kafíčko Strakonice
3. Sokol Uher Katovice
4. Uefa Maia
5. 6 prasat Třebomyslice

Děkujeme těmto sponzorům a partnerům 
turnaje: ATRIUM Horažďovice, V-Farma 
Netolice, Polena Václav Třebomyslice, 
Ristorante Pizzeria V Zámku Horažďovice, 
Bohemia Sport Horažďovice, Město 
Horažďovice, Pro-Doma Horažďovice, Spak 
Sušice, Tvar Horažďovice, Lyckeby Amylex 
Horažďovice, Mlýn Brabec Horažďovice, 
Music Club Houba Horažďovice, irma Kotiš 
Třebomyslice. 

 
Za všechny třebomyslické 
organizátory Vlastimil Makovec
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Školy

ZŠ Komenského

Úspěchy žáků ZŠ Komenského ve školním roce 2017/2018

V letošním školním roce zazname-
nali žákyně a žáci naší školy mnoho 
výborných výsledků ve vědomostních 
i sportovních soutěžích. 
Největšího úspěchu dosáhla Julie 
Salvová z IX. A. Po vítězství v okres-
ním a třetím místě v krajském kole 
Olympiády v českém jazyce byla 
pozvána do ústředního kola. To se usku-
tečnilo v červnu ve Sportparku Kocanda 
v okrese Pelhřimov a mělo charakter 
táborového pobytu. Na 32 soutěžících 
čekala 2 slohová a 2 gramatická cvičení, 
mluvní projev na téma „Když vidím 
tento předmět, vzpomenu si…“ a bohatý 
doprovodný program. Julii děkujeme 
a přejeme jí úspěchy na SŠ.
Až do republikového kola v přespolním 
běhu se probojovaly dívky: V. Herzigová, 
V. Panušková, V. Šafandová, Z. Králová, 
K. Brabcová (v rep. kole ji zastoupila E. 
Hermanová). Zvítězily v okrese, v kraji, 
v republice obsadily 13. místo.
Z Krajské přehlídky dětských pěvec-
kých sborů v Rokycanech si sbor Kvítek, 
v soutěži věkově nejmladší, přivezl 

2. místo. Na krajské přehlídce mladých 
recitátorů uspěla žákyně ze třetí třídy 
Růžena Šimíková. V Dějepisné olympi-
ádě postoupili do krajského kola P. Noha 
a O. Slavík. Oba si s tématem „To byla 
první republika aneb Československo 
v letech 1918–1939“ poradili a stali 
se úspěšnými řešiteli. O prázdninách 
absolvují v Plzni dějepisný kemp. 
 Žáci naší školy soutěžili v okres-
ním kole Olympiády z matematiky 
(P. Novák 3. místo), Olympiády ze země-
pisu, Biologické olympiády, Olympiády 
v anglickém jazyce, Pythagoriádě 
(E. Třásková 2. místo), Matematickém 
klokanovi (A. Brabec 4. místo).
Dlouhodobě se daří našim cyklistům 
a zdravotníkům. Letos si cyklistické 
družstvo mladších přivezlo z okresního 
kola bronz, starší stříbro a absolutní 
vítězkou v jednotlivcích se stala V. 
Šafandová. Zdravotnických kroužků na 
ZŠ rok od roku ubývá. Jsme proto rádi, 
že na naší škole mají o výuku první 
pomoci zájem nejen dívky, ale i kluci. 
Mladší zdravotníci obsadili v okresním 

kole 4. místo, starší brali stříbrné 
medaile.
Na závěr připomínka největších letoš-
ních sportovních výsledků. Petr Drázda 
zvítězil v okresním kole v atletickém 
trojboji. Na vítězství v okrese dosáhli 
starší fotbalisté. Stříbrné pozice obsa-
dili: starší žáci v přespolním běhu, malí 
fotbalisté v turnaji Mc Donald ś Cup, 
mladší f lorbalistky, dívky v přehazo-
vané, F. Seifer a V. Panušková v plavání. 
Třetí místa v okrese vybojovali: 
Z. Králová a L. Říha v plavání, štafeta 
plavců, f lorbalisté st. žáci, ml. žáci 
v atletickém trojboji. 
Děkujeme žákům za přípravu na sou-
těže, úspěšnou reprezentaci školy 
ZŠ Komenského. Hezký zbytek prázdnin 
přejeme i vyučujícím, kteří žákům při 
přípravě pomáhali. 

 
ZŠ Komenského

ZŠ Blatenská 
Něco končí, něco začíná

Konec června je v životě každé základní 
školy nejen obdobím, kdy se žáci i jejich 
učitelé nemohou dočkat prázdnin, ale 
pro některé také dobou loučení s pro-
středím, které se pro ně za devět let stalo 
více než důvěrně známým. Přichází oka-
mžik, kdy pomyslně musí školní dveře 
navždy zavřít a vykročit do života.
Tato chvíle nastala pro 38 deváťáků 
Základní školy Blatenská v pátek 
29. června. Sešli se v secesním sále 
hotelu Prácheň, aby zde za přítom-
nosti rodičů, kamarádů a mnoha dalších 
dostali svá poslední vysvědčení s razít-
kem základní školy. 
Slavnostního předávání vysvědčení se 
zúčastnila místostarostka Horažďovic 
Ing. Hana Kalná, která se v úvodu za 
město rozloučila s vycházejícími žáky 
a popřála jim hodně štěstí v dalším 
životě. Po krátkém projevu ředitelky 
školy Mgr. Jaroslavy Šimkové následo-
valo velmi pěkné vystoupení prvňáčků, 

které všem připomnělo, jak rychle plyne 
čas. 
Dalším bodem programu byly prezentace 
tříd 9. A a 9. B, které mimořádně zdaři-
lým způsobem připomněly, co obě třídy 
ve škole prožily, jak žáci rostli, pomalu, 
ale nezadržitelně dospívali a měnili se 
v osobnosti s vlastními názory a život-
ními plány. Při sledování prezentací 
mnozí žáci pocítili i nostalgii a trochu 
smutku z loučení.
Slzy dojetí i šťastné úsměvy pak pro-
vázely i samotné předávání vysvědčení 
z rukou třídních učitelů Mgr. Petry 
Ouředníkové a Mgr. Josefa Štěrby. 
Potlesk všech přítomných byl malou 
odměnou nejen za úspěšné zakon-
čení studia na základní škole, ale i za 
práci, kterou většina z nich svědomitě 
vykonávala. 
Nejlepším důkazem, že šlo o práci 
dobrou, je skutečnost, že všichni žáci 
byli přijati bez problémů na školy 

a obory, které si v první volbě vybrali. 
Většina žáků má pro studium těchto 
škol výborné předpoklady, a je tedy 
velká pravděpodobnost, že středoškol-
ská studia zdárně dokončí. Samozřejmě 
nic není zadarmo a bez píle a ochoty pře-
konávat překážky nejen ve škole by se 
všechno nepodařilo.
Slavnost, která skončila velmi milým 
a neformálním způsobem, byla tečkou za 
první životní etapou. Všichni deváťáci 
odcházeli s pocitem, že něco krásného 
končí, ale že něco jiné, krásné, vonící 
tajemnem a neznámem právě začíná. My 
ostatní, učitelé nebo rodiče, jim můžeme 
jen popřát vše dobré a držet palce, aby 
se na cestě životem potkali s úspěchem, 
láskou a štěstím.

 

Mgr. Josef Štěrba
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Základní umělecká škola 
Horažďovice v Chrudimi

Žáci literárně dramatického oboru 
Základní umělecké školy Horažďovice 
navázali na loňský úspěch a zúčastnili 
se ve dnech 29. 6. až 5. 7. 2018 národní 
přehlídky amatérského loutkářství 
s inscenacemi „Máte plíce? My ne…“ 
a „Listí“. Soubory JuFaFaKAM a JuFaFa 
byly doporučeny z plzeňské přehlídky 
Pimprlení vedle ostřílených účastníků 
„Chrudimí“: Divadla v Boudě a souboru 
Rámus. 
V letošním roce se Loutkářská Chrudim 
konala již po 67. a množství diváků 
a seminaristů, kteří se na ni sjíždějí 
nejen z naší republiky, dosáhlo tako-
vého počtu, že se každá inscenace hraje 
dokonce 4× za sebou. Sedm našich 
žáků ve věku osmi až šestnácti let tento 
maraton zvládlo se ctí. Pět z nich se 
účastnilo i seminářů, které probíhají 
po celou dobu konání přehlídky. Režim 
byl přísný: 8.30–12.30 semináře, pak 
rychle na oběd a celé odpoledne až do 
pozdních večerních (někdy i nočních) 
hodin se cestovalo mezi čtyřmi místy 
z představení na představení. K vidění 
bylo mnohé. Kromě amatérských ins-
cenací, tvořících hlavní program, bylo 
možno spatřit mnoho inspirativních 
představení profesionálních souborů čes-
kých i zahraničních (letos byli hosté ze 
Slovenska a Finska). Mezitím probíhaly 
také diskuse s porotou o zhlédnutých 
představeních.
Malé shrnutí mladých seminaristů: 
„Loutkářská Chrudim byl velmi roz-
manitý festival. Náš seminář byl velmi 
pohodový se skvělými lektory. Akorát 
naše hraní mi bylo trochu nepříjemné 
kvůli sálu, kde jsme hráli.“ (Fanda, 
15 let) „Mně se nejlíp hrálo to čtvrté 
představení. Seminář byl ze začátku 
hrozně nudný, ale pak mě to hrozně 
bavilo.“ (Madla, 9 let) „Byl to velmi 
inspirativní týden. I přes nabitý denní 
program se celý festival nesl v pří-
jemné atmosféře plné pohody. Měli jsme 
možnost vidět celou řadu zajímavých 
inscenací.“ (Julie, 15 let) Nejzajímavější 
byla představení Šťastný princ a Asi jsme 
špatně odbočili.“ (Matěj, 10 let)

 
Za horažďovické účastníky 
Loutkářské Chrudimi sepsala 
Tereza Machková

Listí

LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR 

Základní umělecké školy Horažďovice

hledá 

předškoláky a žáky prvních tříd 

do PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU 

pro školní rok 2018/2019.

Přijďte se k nám podívat 

a domluvit v prvním zářijovém týdnu 

nebo nás kontaktujte 

zushd@seznam.cz nebo ldo.horazdovice@seznam.cz

více informací na www.zushorazdovice.cz
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Spolky

Půlrok 2018 v Horažďovické Lhotě
Již tradičně začínáme nový rok 
„Novoročním plesknutím“ na hřišti, kde 
se sejde parta lidí – hlavně z volejba-
lového týmu zvaného Lhotecké pecky 
– popovídáme a zahrajeme si alespoň 
jeden set. I letos nám počasí přálo, nebyl 
třeskutý mráz, takže naše prstíky nepo-
třebovaly první ani poslední pomoc.
Další akcí byla velikonoční soutěž o nej-
krásnější dekoraci. Sešlo se mnoho 
překrásných výrobků v kategoriích děti 
a ženy. Všechny výrobky byly překrásné.
Ovšem zatím nejpodařenější akcí v letoš-
ním roce byl druhý slet čarodějnic 
30. dubna. Na náves se v podvečerních 
hodinách slétlo 10 čarodějnic různého 
věku a 8 nejstarších z nich předvedlo 
nevídaný rej. Za značné podpory a pot-
lesku velkého počtu diváků a účastníků 
akce hlídání májky předvedly čaroděj-
nice synchronizovaný čarodějný tanec. 
Dlužno dodat, že sklidily převeliký aplaus 
a ohlas, takže tanec několikrát opakovaly. 
Závěrečného řádění v pozdních večerních 
hodinách se zúčastnilo mnoho přihlíže-
jících diváků, kteří příští rok očekávají 
zase nějaké to překvapení. Zároveň byla 
vyhlášena nejkrásnější a nejtalentovanější 
čarodějnice, a to čarodějnice Treperenda. 
Tímto jí ještě jednou gratulujeme!
V červnu volejbalové družstvo „Lhotecké 
pecky“ pořádalo pouťový volejbalový 
turnaj. Zúčastnila se jen 4 družstva, ale 
bylo veselo, i když domácí nevyhráli.
Nakonec je třeba zmínit i jiné aktivity 
lhoteckých obyvatel. Jde zejména o spor-
tování. Nejen že se pravidelně, pokud to 

počasí dovolí, třikrát týdně hraje volej-
bal, ale některé ženy ještě chodí cvičit 
do místního „kulturáčku“ na bossu, aby 
byly štíhlé nejen do plavek. Pod vedením 
přísné paní cvičitelky opět třikrát týdně 
(ob týden) týrají svoje těla, až z nich tečou 
potoky potu. Výsledek se jistě dostaví co 
nevidět.

P. S. A ty čarodějnice se nám opravdu 
povedly. V případě zájmu je možno si 
nás prohlédnout na stránkách místní 
knihovny: www.horazdovickalhota.
knihovna.cz/foto/

 
Za místní knihovnu E. Zoubková

Člověče, nezlob se!  
V Komušíně
Člověče, nezlob se! je desková hra pro děti 
i dospělé. Pro místní obyvatele bylo připra-
veno jak dětské člověče, nezlob se!, tak i živé 
člověče, nezlob se pro dospělé.
Dětské člověče, nezlob se! proběhlo 
19. května od 13.00 hod. Pro děti bylo při-
praveno zábavné odpoledne se spoustou 
dobrot. Všichni soutěžící na závěr dne 
dostali ocenění a sladkou odměnu. I přes 
nepřízeň počasí se akce vydařila. 
Živé člověče, nezlob se! bylo určeno pro 
všechny věkové kategorie. Zábavného odpo-
ledne, které se uskutečnilo na státní svátek 
6. července od 13.00 hod., se zúčastnilo 
několik místních obyvatel a návštěvníků 
z okolních obcí. Na hrací pole se posta-
vilo 16 hráčů a 4 kapitáni, kteří se snažili 
podle pravidel člověče, nezlob se! dostat své 
igurky do domečku. Na tuto akci bylo při-
praveno bohaté občerstvení, sladké i slané 
pohoštění. Pro děti byla otevřena místní 
knihovna. Vítězné igurky obdržely malý 
voňavý dáreček na památku, naložené sýry. 
Počasí nám sice nepřálo, ale i přesto jsme si 
nenechali toto zábavné odpoledne pokazit.
Hlavním cílem obou akcí bylo přilákat 
a zapojit do dění v obci více místních oby-
vatel. Jsme rádi, že i obyvatelé okolních obcí 
měli zájem se zapojit a zahrát si s námi. 
Výhledově plánujeme akci „Pouťové člo-
věče, nezlob se… aneb konec prázdnin“. 
Přijďte si s námi zahrát a pobavit se. Rádi 
vás uvidíme.

 
Spolek Přátel Komušína
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Nové plány 
První polovinu letošního roku jsme zakon-
čili plánovanou účastí na 12. setkání 
západočeských pěveckých sborů 
v Mariánských Lázních. Společně s hos-
titeli – smíšeným pěveckým sborem 
Fontána, který letos oslavuje 50. výročí od 
svého založení – se všech 11 sborů zúčast-
nilo již tradičního programu, který měly 
možnost před 4 lety zažít i Horažďovice. 
Dopolední zkoušky vyvrcholily průvodem 
městem, na schodech před Křížovým pra-
menem vystoupilo společně všech zhruba 
300 účastníků. Tímto jsme si připomněli 
90. výročí narození skladatele Zdeňka 
Lukáše, jehož úpravy lidových písní se zpí-
valy. Po obědě začaly krátké prezentace 
jednotlivých sborů. Nejprve se představilo 
7 z nich na kolonádě, poté zbývající čtyři – 
a mezi nimi i ten náš – v nedalekém kostele 
Nanebevstoupení Panny Marie. Celý den 
byl slavnostně zakončen ve společenském 
domě Casino, kde zazněl za doprovodu 
Západočeského symfonického orchestru 
a sólistů koncert u příležitosti 100. výročí 
založení republiky. Po společném zpěvu 
Smetanových a Dvořákových skladeb 
– zejména operních sborů – jsme se roz-
loučili při večerním posezení. Je krásné, že 
tato tradice pravidelných setkání se udr-
žuje již 23 let. 
Koncem června jsme měli už jen jednu 
zkoušku, abychom mohli reagovat na 

pozvání Unie českých pěveckých sborů. 
V rámci oslav 100. výročí české státnosti 
připravuje slet historických zpěváckých 
spolků, ke kterému vyzvala pěvecká 
tělesa, jejichž historie sahá do doby před 
vznikem našeho samostatného státu. 
Slet se uskuteční v Praze ve dnech 6. 
a 7. října 2018. Účast na takovéto prestižní 
akci považujeme za čest, a tak přesto, že 
jsme původně plánovali v druhé polo-
vině letošního roku už jen adventní 
a vánoční koncerty, je tu před námi opět 
velká výzva. Věříme, že svým vystoupe-
ním budeme prezentovat náš sbor a naše 
město na patřičné úrovni, jak se nám 
dosud vždy podařilo. Je to pro nás činnost 
náročná, ale současně i radostná.
Opět apeluji na ty, kdo by se k naší spo-
lečné práci, ale i zábavě a trávení volného 
času chtěl připojit, aby kontaktoval libo-
volného člena spolku nebo jeho vedení. 
Zkoušky se od letošního jara přesunuly 
z organizačních důvodů do DPS v ulici 
Palackého a poprvé se sejdeme v pondělí 
10. září v 19 hodin. Takže máte-li zájem si 
s námi zazpívat, přijďte, budete vítáni.

 
Za pěvecký spolek Prácheň  
Simča Sládková

Oblastní charita 
Akce klubu „Nebuď sám“  
na srpen 2018

6. 8. pondělí Holky v akci – znovu se pus-
tíme do pečení moučníku ke společné 
kávě. Jídelna DPS Palackého 1061, začátek 
ve 13.30 hod. 

30. 8. čtvrtek Opékání vuřtů a kvíz pro 
zasmání – přijďte si nejen opéct uzeni-
nové dobroty, ale i se pobavit a zasmát nad 
malým kvízem. Parčík mezi DPS Loretská 
1069 a 1071 od 14 hod. 

Pravidelné akce – každý týden
středa Turnaj v žolíkách – hala DPS 
Loretská 1069, začátek v 10 hod.
čtvrtek Mše svatá – kaple v suterénu DPS 
Palackého 1061, začátek v 15 hod.

Oblastní charita Horažďovice upozorňuje, 
že na akcích pořádaných OCH mohou být 
pořizovány obrazové záznamy, které slouží 
k prezentaci její činnosti.
Telefon: 376 512 596 
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Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 108
V roce 1614 prodávají bratři Daniel a Jan 
Průchovic za 15 kop grošů míšeňských 
chlév při městských hradbách od svého 
domu sousedu Janu Loubskému. V roce 
1619 je majitelem domu Daniel Průcha. 
Dům je zmiňován v souvislosti s přidě-
lením kmenů na stavbu jeho shořelého 
domu po velikém požáru města způ-
sobeném drancováním vojsk generála 
Bonaventury Buquoye. Bylo mu přidě-
leno 20 kmenů dřeva na vystavění krovu. 
Škoda na domě odhadnuta na 200 kop. 
V berní rule z roku 1654 je uvedena 
jako majitelka Justýna Průchová, řez-
nice. Někdy v roce 1655 byla Markyta 
Průchová z tohoto domu svědkem 
násilného činu souseda Šimona Lercha 

na jeho manželce Dorotě Laubské. 
V roce 1667 sepisuje Justýna Průchová 
poslední vůli. V ní odkazuje „ příby-
tek svůj vlastní a zpustlý po nebožtíkovi 
Danielu Průchovi manželu mému Anně 
poručený“. Načež Justýna Průchová 
„pamatujíce na velké dobrodiní Řehoře 
syna v nemoci mé těžké“ za opatrování 
mu postupuje tento příbytek. Za to je 
povinen vypravit její pohřeb, dále její 
pastorek Václav Průcha, protože jí nepo-
mohl jediným krejcarem, přesto, že „těžce 
a bídně sem se živila a kolikrát více na 
vojáky a kontribuce vynaložila“ má i tak 
dostat od dědice domu Řehoře 4 zlaté. 
„Co se pak Matouše syna mého dotýče“, 
dala jsem mu vše, co jsem dostala od dru-
hého syna pátera Josefa totiž „jednou 

6 zlatých, podruhé 3 zlaté a kolikrát po 
tolaru…to vše jsem jemu (Matoušovi) do 
řemesla půjčila, on pak jako neposlušný 
syn vše rozmrhal, mně nic neplatil, kromě 
někdy kousek masa dal, v nemoci pak 
mě ani drobtem polívky neb kusem masa 
nevzpomněl“. Přesto mu z lásky mateř-
ské odkazuje 2 zlaté. Vnučce Voršile musí 
Řehoř vydat 2 kousky peřin a prostěra-
dlo přesto, že na „mě neposlušna byla“. 
V roce 1670 řeší na radnici Řehoř Průcha 
spor s majitelem sousedního domu Janem 
Králíčkem ohledně škody vzniklé zbo-
řením dělící zdi se škodou odhadnutou 
na 50 zlatých. V tzv. revizitaci berní ruly 
z roku 1675 je majitelem domu uveden 
Řehoř Průcha s připsáním „žebrotou se 
živí“. V roce 1697 postupuje dům Řehoř 

Historie horažďovických domů

Zajímavosti

Restaurování kaple svatého Vojtěcha 
V letošním roce uběhlo 280 let od 
vysvěcení kaple svatého Vojtěcha. 
V rámci tohoto kulatého výročí došlo ke 
kompletní obnově a restaurování kaple, 
která prošla naposledy celkovou opra-
vou v roce 1994. Byly opraveny omítky, 
fasádní nátěry a restaurovány malby od 
Václava Hendricha z roku 1891. Určité, 
již nečitelné partie malby musely být 
rekonstruovány tak, aby kaple působila 
kompaktním dojmem.
 
Kaple svatého Vojtěcha – historie
V roce 1734 požádal horažďovický 
měšťan Tomáš Pittner radní, aby mu 
bylo vykázáno místo, kde by mohl 
vystavět kapli. Ta byla vystavěna zřejmě 
na místě starší kaple, jak uvádí zápis, 
kde Tomáš Pittner slibuje, „Že on tako-
vou (kapli) ke cti a chvále Pánu Bohu 
a svatému Vojtěchovi jakž se taky obraz 
takový vynachází vystavěti, mříž-
kou ohraditi a náležitě spraviti dá“. 
Magistrát následně schválil žádost, 
a tak postavil „pan Tomáš Pittner ke cti 
a chvále svatému Vojtěchu k patronu 
českému kapličku za branou dolejší na 
vršíčku konec valů městských v levé 
straně z města a do města v pravé 
jdouce, aby ten nadpravený mocný svatý 

a orodovník u Pána Boha tomuto městu 
požehnání Božské a v čas úrodní déšť 
vyprositi ráčil.“ Následně byla kaple 
vysvěcena 23. dubna roku 1738, jak 
uvádí zápis. Boží muka svatého Vojtěcha 
pod dolejší městskou branou dle povo-
lení vzácného magistrátu skrze pana 
Tomáše Pittnera měštěnína a staršího 
obecního (funkce radního pozn.) též 
kůru literátského za slovutného zpě-
váka za času velebného P. faráře Špinky 
roku 1738 dne 23. Aprili posvěcena“. 
Současnou podobu figurální výmalby 
ve výklencích kaple vyhotovil dekorační 
malíř v Horažďovicích Václav Hendrich. 
Rozpočet na „opravení 4 obrazů“ tech-
nikou fresco (malba do mokré omítky 
pozn.) na kapličce svatého Vojtěcha 
v ceně 11 zlatých předložil 14. 10. 1891. 
Na kompletní opravu v tomto roce padlo 
rovněž 100 cihel, 3 soudky hydraulic-
kého vápna, 2 soudky cementu a 3 metry 
kubické písku. Ve 20. letech 20. století 
byly odstraněny oboustranné schody 
k výklenkům se světci, jak dokládají 
plány uložené ve Státním okresním 
archivu v Klatovech. 

 
MgA. Jindřich Šlechta

Kaple svatého Vojtěcha na perokresbě Karla 

Liebschera z konce 19. století z doby, když zde byly 

ještě umístěny schody.
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Průcha synům Janovi a Josefovi za 80 
zlatých. Ve vzájemném porovnání postu-
puje Jan Průcha dům svému mladšímu 
bratru Josefovi s tím, že na sebe pře-
vezme ještě dluhy po otci 42 zlatých. 
Bratrovi potom odevzdá polovinu ze 
zbylé části. V roce 1728 je zde zmíněna 
Kateřina provdaná Nüderová. V roce 
1755 kupuje dům řečený Nüderovský Jan 
Nüder za 80 zlatých od blíže nejmenova-
ných spoludědiců. Dům leží mezi domy 
Šimona Bartíka a domem Anny Františky 
Kratochvílové. V roce 1760 prodává 
vdova Magdalena Nüderová dům vlastní 
a nezávadný ležící v dobytčím trhu Josefu 
Kohoutovi za 100 zlatých. Dům je situ-
ován mezi domy Antonína Kratochvíla 
a domem Šimona Bartíka. V roce 1782 
postupuje dům vlastní a nezávadný Josef 
Kohout své manželce Marii Anně rozené 
Hauzerové a jejím dětem z druhého man-
želství za 100 zlatých. Dále si vymiňuje 
dožití v domě a podmínku, že děti z jejího 

prvního manželství nebudou mít po 
jeho smrti z dědictví žádný proit. V roce 
1802 se stává majitelem domu Jakub Klas 
s manželkou Barborou. 

 
MgA. Jindřich Šlechta
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Dům na plánu Stabilního 

katastru z roku 1837 Současný stav objektu (rok 2018)

Vodáci v Horažďovicích 
První vodák na kánoi se objevil 
v Čechách v roce 1875. Lékárník Zinke 
na Labi v Roudnici. Pak až v r. 1910 
známý propagátor sportu Josef Rossler-
Ořovský. Ale po 1. sv. válce se rozmohl 
tramping, k němuž vždy řeka patřila, 
a začal vodácký postup z Prahy proti 
proudu Vltavy a Sázavy. Kdy se obje-
vil první vodák na Otavě, se mi zjistit 
nepodařilo. Ještě v první polovině 20. 
století kralovali na Otavě voraři, jejichž 
slávu ukončily až vltavské přehrady. 
Ale oni byli vlastně průkopníky otav-
ského vodáctví: kudy projely vory, tudy 
projely pak i lodě. První vodáci, roman-
tičtí „dobrodruzi“, se patrně objevili na 
Otavě asi koncem třicátých let minu-
lého století. Přinejmenším jsou doloženi 
na Volyňce. Ale pokud si vzpomínám, 
první vodáci v dnešním slova smyslu 
se začali objevovat na Otavě někdy po 
roce 1960. Měli dřevěné kánoe a občas 
projížděli Horažďovicemi k radosti nás 

kluků, kterým zpestřovali jejich prázd-
ninový pobyt u řeky. Přiznám se, že pro 
větší zábavu jsme z dlouhé chvíle někdy 
nastražili na mělčinu velké kameny 
a bavili jsme se, když se vodáci do našich 
pastí lapli. 
Pak ale přišli vodáci sportovci. Jako kluk 
od Otavy dole za městem si z horažďo-
vických vodáků vzpomínám na Vildu 
Brunnera, který se na klidné hladině nad 
škrobárnou občas proháněl na své kánoi, 
trénoval rychlostní kanoistiku. Někdy 
jsme ho viděli i v černém reprezentačním 
tričku se státním znakem, což způsobo-
valo náš klukovský respekt. Vzpomínám 
si i na paní Karouškovou, která si občas 
přinesla k Otavě svůj kajak.
Polovina šedesátých let přinesla nové 
možnosti pro vodáky: podle kopyta si 
už mohl každý udělat loď sám ze skelné 
tkaniny a laminátových lepidel. Nastal 
rozvoj závodů na „divoké vodě“, z nichž 
čsl. reprezentanti vozili i tituly mistrů 

světa. Z té doby si z Horažďovic vybavuji 
jméno Blahout na Zářečí, a hlavně Honzu 
Šebestu, který to na divoké vodě dotáhl 
asi nejdál – účastnil se mistrovských 
závodů (tehdy pod Lipenskou přehradou) 
na kajaku, ale hlavně na své singl kánoi, 
na níž si vyjel I. výkonnostní třídu. Díky 
němu jsem i já brázdil na kajaku Otavu 
od Lipek až po jez pod Jarovem. Ale bylo 
těch místních vodáků asi víc, budu rád, 
když je někdo připomene. Až do deva-
desátých let se na Otavu dostávali spíš 
lidé, kteří se vodáctví věnovali celoročně. 
Vyrazit na vodu znamenalo mít vlastní 
loď – a ta se vlakem posílala zpravidla 
do Sušice. Běžným letním obrázkem teh-
dejších nádraží byly lodě naskládané na 
peronu, připravené k vlakové přepravě. 
V posledních dvaceti letech se však 
vodáctví i na Otavě chopili podnikatelé: 
přibývaly půjčovny lodí, které přivezou 
loď na určené místo, zase ji po doplutí od 
vás převezmou. Zkrátka komerční kom-
fort, který přivedl na Otavu v poslední 
době stovky, spíš tisíce lidí ročně, pro 
něž je ale otavská plavba jen prázdnino-
vou chvilkovou zábavou, aniž by měli 
k vodáctví nějaký bližší vztah. Bohužel 
se tak vodáctví změnilo spíše v pouťovou 
atrakci (podobně jako sjezdové lyžování). 
Na řece o prázdninách už kolikrát není 
k hnutí…. 
Časy se zkrátka mění. 

 
Jiří Wagner

Vodácké léto pod jezem u Mrskošů 
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Hasiči a 100 roků republiky, 3. část 
Vážení čtenáři, milí přátelé! Vstoupili 
jsme do jubilejního roku 2018, kterým 
si připomínáme 100 let od založení 
naší republiky. Radostné výročí se ve 
všech koutech naší země nese v duchu 
oslav, ceremonií a slavnostních setkání. 
Budeme mít jedinečnou příležitost nala-
dit se na slavnostní notu, připomenout si 
význam národní pospolitosti, společných 
tradic a kultury. 
I Sdružení hasičů Čech, Moravy 
a Slezska si toto stovkové výročí při-

pomíná po celý rok různými akcemi. 
Například vydáním pamětní medaile, 
největší letošní akcí – Pyrocar 2018 
Přibyslav, 25 mezinárodní hasičskou 
poutí na Svatý Hostýn, X. propa-
gační jízdou z Velehradu na zmíněný 
Svatý Hostýn, Pražský hrad, kde jízda 
pozdraví 150. výročí organizace komi-
níků v Čechách, a skončí na zahájení 
Pyrocaru, kde bude praporec předán 
do Centra hasičského hnutí Přibyslav. 
Zapojí se také do projektu Republika 
1918–2018. Jedná se o festival, tedy pro-
pojení celé řady akcí na brněnském 
výstavišti. K těm hlavním patří slav-
nostní zahájení výstavy, dětský víkend, 
víkend k 100 letům československého 
sportu. Dále to bude propagační hvěz-
dicová jízda historických hasičských 
vozidel pod názvem „Hasičská jízda 
T. G. Masaryka“, celostátní setkání 
hasičských slavnostních a historických 
praporů včetně Slovenské republiky. 
K vidění budou také ukázky celé řady 
sportů historických i současných. 

Nyní o více než 100 let zpátky. První 
světová válka byla od počátku krutá. 
Lidé se snažili pomáhat. Začátkem války 
výrazně rozrostl počet nejrůznějších 
dobročinných sbírek a akcí organi-
zovaných jak státem, tak i snaživými 
dobrovolníky. Také hasiči pomáhali, kde 
to šlo. A pomoc potřebovaly i manželky 
a děti hasičů, kteří odešli na frontu. 
Zemská ústřední jednota hasičská pro 
pomoc vdovám a sirotkům po padlých 
vojínech – hasičích zřídila Všeobecný 

podpůrný válečný fond, který byl přičle-
něn k vdovskému a sirotčímu fondu. 
Do první světové války se aktivně zapo-
jilo kolem 1,4 milionu českých mužů. Již 
v prvním roce války bylo na frontě přes 
60 tisíc členů našich hasičských sborů. 
Uvádí se, že v první válce zemřelo v boji 
či následkem zranění přibližně 300 tisíc 
mužů z českých zemí. Mezi nimi bylo 
i téměř 14 tisíc českých hasičů. Válka 
výrazně proměnila celou společnost. 
Změnilo se i české školství, kterému boje 
odvedly učitele a místo nich přivedly do 
školních budov raněné vojáky. Dětem 
chyběly otcovské vzory a narušila se 
kázeň. Docházelo také k uzavírání čes-
kých škol a gymnázií. Ještě v roce 1918 
školní rada zakazovala žákům např. 
nosit odznaky v národních barvách 
a zpívat při výletech píseň Hej Slované. 
Skončil jsem dalším osmičkovým rokem. 
A nyní zase na začátek blížící se druhé 
světové války. 15. března 1939 zaniká 
Československo záborem německé 
armády a vzniká tzv. protektorát Čech 

a Morava. Sbírají se odpadové suroviny, 
zaniká Sokol, Junák. Hasičské sbory 
zůstávají, ale pod kontrolou. Zakázány 
byly státní symboly a jejich nošení. 
Benzín byl zaveden na poukázky, v plat-
nost vstoupil také předpis na zatemnění. 
Hasičská kronika, rok 1940, 1942: „Celá 
doba tzv. protektorátu byla omezena 
schůzová činnost. Okupace a obsazení 
Československa Hitlerem zanechala 
hluboké jizvy v myšlení lidí. Hořkostí 
naplněni členové a výbor hasičského 
sboru museli provést kontrolu členské 
základny a podle okupantů ze zákona 
o árijské rase vyloučit všechny členy 
židovského původu. Byli to členové ať 
přispívající, či činí, kteří tuto potupu 
přijali, nedožili se dlouhého setrvání 
v Horažďovicích a byli deportováni do 
různých koncentračních táborů. Cca 
95% jich se nevrátilo. ČEST JEJICH 
PAMÁTCE! Seznam jich uvádí 26.
V r. 1942 musely být odevzdány z dvou 
kostelních věží všechny zvony pro vojen-
ské účely. Bylo jich celkem osm. Také byl 
proveden atentát na zastupujícího říš-
ského protektora Reinharda Heydricha.
Pokračování příště 

 
Karel Halml

Knižní novinka 
horažďovické 
rodačky 
Aleny Dudové – Damijo:  
Mé anglické sezony

Volné pokračování fejetonového hitu 
Anglické listí, ale 
tentokrát už z doby současné – učitelské – 
sleduje běh školního roku. Každé období, 
každá sezona, se zaměřuje
na nějaký aspekt anglického života. Přestože 
jsou Mé anglické sezony, jak už název napo-
vídá, trochu osobnější než 
Anglické listí, je i tady spousta informací 
o životě za Kanálem.
Knihu zakoupíte v knihkupectví v Ševčíkově 
ulici v Horažďovicích.

 
Jana Kotrbová
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Nebude-li pršet… 
Lidé z lokality „Březový potok“ znovu 
ostře odmítli hlubinné úložiště jaderného 
odpadu!!!
V sobotu 14. 7. 2018 uspořádal spolek 
„Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!“ 
svoji nejdůležitější akci roku. Byl jí již 
15. ročník Memoriálu Slávka Šimka, který 
byl čestným prezidentem spolku a stál 
u jeho zrodu v r. 2003. Tradičně je tato letní 
protestní akce směřována proti záměru 
státu plánovat vybudování hlubinného úlo-
žiště jaderného odpadu (HÚJO) v katastru 
obcí Pačejov, Maňovice, Olšany, Kvášňovice, 
Velký Bor a Chanovice. Na startu v Pačejově 
– nádraží se sešlo asi 150 účastníků 
pochodu, cyklistů i motorkářů, kteří po 
určených tratích dorazili do Maňovic. Tato 
malá vesnička je pro SÚRAO baštou odporu 
proti ukládání jaderného odpadu na statisíce 
let pod zem a obec Maňovice tuto akci vždy 
podporuje a spolupořádá s naším spolkem. 
Ve všech obcích, kudy vedly tratě letošní 
protestní akce, byly podepsány petiční archy 
proti HÚJO v lokalitě „Březový potok“ 
od 887 lidí včetně občanů ze SRN, kteří 
letos vypravili ze svých obcí do Pačejova 

a Maňovic autobus. V cíli v Maňovicích 
starostové všech dotčených obcí deklaro-
vali jednotu v postoji k HÚJO, která trvá 
od r. 2003, zástupce hnutí Calla seznámil 
veřejnost s aktuální situací k HÚJO, svůj 
názor nám sdělili i hosté ze SRN a pomoc 
v řešení přislíbila i přítomná poslankyně 
Parlamentu ČR Mgr. Kořanová. Všichni 
přítomní doufali, že na konci roku 2018 
nebudeme v lokalitě „Březový potok“ mezi 
čtyřmi posledními lokalitami v ČR, které 
nová ministryně průmyslu a obchodu se 
SÚRAO vyberou jako poslední nejvhodnější 
pro budování HÚJO, a nebudeme již tak 
poté muset protestní akce dále organizovat. 

Byl by to krásný dárek všem pod stro-
meček k Vánocům 2018. Po celou sobotu 
v Maňovicích pořadatelům přálo počasí. Za 
zázemí, vynikající jídlo a pití zasluhují díky 
obětaví občané a občanky z Maňovic, kteří 
vždy dokáží akci zajistit ve velmi přátelské 
a pohodové atmosféře. Večer pokračoval 
taneční zábavou pod širým nebem, kapela 
Melodion nadchla všechny přítomné tak, 
že se mnohým ani nechtělo k domovům. 
Sečteno, podtrženo, myslíme si, že akce 
vyšla ve všech směrech! 

 
F. Kába – předseda spolku www.jodn.cz

Názvy horažďovických ulic
Pro lepší orientaci se v našich městech 
názvy ulic začaly objevovat od konce 
18. století. Nejstarší pojmenování udá-
vala, kam ulice vedou, později také jejich 
polohu, příznačný vzhled. Koncem 19. sto-
letí se však do názvů ulic vložila politika. 
Český národ dával najevo své uvědomění, 
ulice pojmenovával po svých vlastencích, 
ale aby to bylo i loajálně vyvážené, též po 
členech císařského domu. Tato pojmeno-
vání však musela po r. 1918, po vzniku 
ČSR, zmizet („pryč od Vídně“) a masově 
přibylo v ulicích jmen vlasteneckých. Po 
r. 1939, za německé okupace, vlastenci 
a českoslovenští politici zase pohodlní 
nebyli. V době poválečné po r. 1945, 
a zejména v době komunistického režimu 
po r. 1948, se ulice opět přejmenovávaly, 

dával se i v názvech ulic najevo ideologický 
„boj za mír“ a doba měla za své politiky 
a hrdiny, jejichž jména ulice nesly. No, a po 
pádu totality v r. 1989 se tyhle názvy ulic 
zase měnily. Začala se uplatňovat i jména 
místních rodáků. 
 Potíž je v tom, že každé přejmenování 
ulice s sebou nese plno administrativních 
komplikací: změny osobních dokladů oby-
vatel, adres apod. A tak, i když některé 
názvy jsou na pováženou, raději se pone-
chají, ať s tím není tolik práce. 
Podíváme-li se na dnešní horažďovické 
ulice, můžeme jejich názvy rozdělit do 
několika skupin:
Ulice nazvané podle směru, kam z města 
vedou: Blatenská, Plzeňská, Prácheňská, 
Strakonická, Třebomyslická – a s tolerancí 
snad ještě Šumavská (logičtější název by 
byl Babínská).
Ulice nazvané podle své polohy či vzhledu: 
Hradební, Lipová, Loretská, Na Vápence, 
Nábřežní, Nad Nemocnicí, Okružní, 
Otavská, Pod Vodojemem, Podbranská, 
Předměstí, Příčná, Příkopy, Trhová, 
U Jatek, V Lukách, Za Tržištěm, Zahradní, 
Zářečská. Sem patří i Sportovní, vedoucí 
ke sportovištím Na Lipkách. 
Ulice nazvané podle osobností: Bezručova, 
Havlíčkova, Husova, Husovo nábřeží, 
Jiráskova, Komenského, Palackého, 

Smetanova, Tyršova, Žižkova. Snad každé 
české město ulice s těmito názvy má.
Ulice nazvané podle místních osobností: 
Hollarova, Josefa Pavla, Karla Němce, 
Kaskova, Mayerova, Peškova, Ševčíkova 
– a snad i Jiřího z Poděbrad, o němž se tra-
dovalo, že v našem městě narodil. 
Ulice s názvy připomínající dodnes komu-
nistický režim: Budovatelů, Družební, 
Mírová, Mírové náměstí, Odbojářů. Do 
určité míry i ulice Hornická (pozůstatek 
z uranové doby města) a ul. 5. května.
Ze všech názvů se mi poněkud vymyká 
ulice Rybářská: ta své pojmenování dostala 
snad jen proto, že v ní tehdy bydlel vášnivý 
rybář pan Hájek. 
Pokud se ulicím dávají názvy dle směru, 
polohy či vzhledu, je to v pořádku. Méně 
logiky už má pojmenovávat je po českých 
vlastencích, kteří k městu nemají žádný 
vztah. No, a úplně nepraktické a konliktní 
je pojmenovávat ulice podle politických 
kritérií. Ulice s těmito názvy to opravdu 
nemají lehké. Určitě by stálo za to připo-
menout všechny názvy, které jednotlivé 
ulice v našem městě už měly. Byl by to 
docela dlouhý výčet …

 
Jiří WagnerZahradní, předtím ulice 25. února, předtím…

I ulice mají své osudy. - Foto J. Wagner
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RYCHLOÚVĚR PRO  
LEPŠÍ BYDLENÍ

100 000 Kč za 816 Kč měsíčně

Bez zajištění až 800 000 Kč 

Reprezentativní příklad: RPSN níže uvedeného příkladu je 5,61 %.

Výše úvěru na bydlení, s požadovaným zřízením zástavního práva k pohledávce na 

výplatu vkladu ze stavebního spoření, je 100 000 Kč. Splatnost úvěru je 15 let, pevná 

roční úroková sazba je 4,99 %. Měsíční splátky: 1.– 180. splátka je 816 Kč, 181. splátka 

je 674 Kč. Splátky ve fázi překlenovacího úvěru nevedou k okamžitému umořování 

jistiny. Celková částka splatná spotřebitelem je 147 110 Kč a celková doba trvání 

smlouvy o spotřebitelském úvěru je 181 měsíců. S úvěrem jsou dále spojené následující 

úhrady: zasílání ročního výpisu z účtu stavebního spoření i účtu úvěru 25 Kč, vedení účtu 

stavebního spoření a úvěru ve fázi přiděleného úvěru 25 Kč měsíčně. Pro získání úvěru 

za nabízených podmínek je nezbytné uzavření smlouvy o stavebním spoření. Na základě 

této nabídky nevzniká nárok na získání úvěru.

V případě zájmu kontaktujte: 
Ing. Miloslava Račáková,  
tel.: 725 844 182 
e-mail: Miloslava.Racakova@mpss.cz

poradenské centrum:
Monsignora Fořta 1115
34101 Horažďovice

Výhody Rychloúvěru:
 ▲ garantovaná sazba 4,99 % ročně
 ▲ zpracování úvěru ZDARMA
 ▲ splátky si můžete rozložit až na 15 let
 ▲ daňová úspora ze zaplacených úroků z úvěru

www.modrapyramida.cz

Výrobní/skladovací 
plochy

v Horažďovicích
nabízíme 380 m2 v bývalém

areálu GRAMMER 
(od září 2018)

tel.: 606 603 073

OZNÁMENÍ
Od 1. 7. 2018 možnost objednání na 

EMISE + STK Horažďovice
přes naše webové stránky

www.stk.horazdovice.cz
www.boschservis.horazdovice.cz

tel. 376 512 522

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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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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Kontakt: FORESTINA s.r.o.

Ing. Lenka Březinová

Tel: 725 411 680

e-mail: info@forestina.cz

FORESTINA

Dynamicky se rozvíjející česká společnost, 

zabývající se výrobou zahradních hnojiv a sub-

strátů, hledá pro provozovny v Horažďovicích 

a v Mnichově nové kolegy na pracovní pozice:

•  Mistr výroby

•  Technik pro obsluhu 
 balících strojů (výrobní linky)

•  Řidič VZV

•  Řidič čelního nakladače 

Mzda:

23.000 – 30.000 Kč/měsíc

přijme

Požadujeme:

Přední výrobce a dodavatel vysoce kvalitních 
montovaných rodinných domů v České republice 
hledá vhodného uchazeče na pozici:

projektant

Nabízíme:

Životopisy zasílejte na e-mail: brejcha@atrium.cz nebo na adresu 
ATRIUM, s.r.o., Václav Brejcha, Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice.

■ 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

■ odpovídající vzdělání SŠ/VŠ
■ znalost programu AUTOCAD (SEMA)
■ časovou flexibilitu
■ praxe v oboru výhodou (autorizace)
■ ochotu vzdělávat se a učit se novým
    věcem
■ výborné komunikativní schopnosti

■ stabilní a perspektivní
    zaměstnání v týmu odborníků
■ odpovídající finanční ohodnocení
■ příspěvek na stravování
■ zázemí firmy s tradicí od roku
    1993
■ nástup možný ihned

	

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  
	

 

 

 

 
 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  

 

PALIVOVÉ DŘEVO od 450Kč

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

Tel: 737 290 440

Facebook: 

Dřevo Chanovice

www.drevolesysalak@seznam.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho 
chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách 

a slepičky Green Shell-typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.

Prodej: Horažďovice – u vlak. nádraží
7. srpna 2018 – 15.50 hod.

28. srpna 2018 – 14.55 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

Info: Po-Pá 9.00-16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz
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Kulturní program srpen
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Distribuováno do každé rodiny horažďovického 
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Povoleno OkÚ Klatovy pod registrační značkou MK ČR 
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KNIHOVNA

Městská knihovna upozorňuje na změnu  
půjčovní doby 

od 1. srpna 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

1.–5. 8. 2018 ZAVŘENO!!!

čtvrtek 30. 8. 8.00–11.00 sál knihovny
OBLEČTE SI KNIHU 
Balení učebnic a knih netradičních formátů pro děti

KULTURNÍ DŮM

17. 8. pátek  20.00
VELKÁ POUŤOVÁ 
PARKÁN + KABÁT REVIVAL
Pouťový megabigbít, 2 kapely v jeden večer.

18. 8. sobota  21.00
POUŤOVÁ RETRO PARTY – DJ TAZZY
To nejlepší z 80 & 90 let.

26. 8. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
HELIGONKY ALEŠE RUSŇÁKA

Připravujeme: 

7. 9.  20.00
ARGEMA

Změna programu vyhrazena

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

MC HOUBA

sobota 4. 8.   19.00
BENÁTSKÁ NOC 
Tradiční projížďky kanálem „La grande“ 
Ohňostroj, Italské speciality 

sobota 11. 8.  10.00
ZÁŘEČSKÝ ŽELEZNÝ MUŽ/ŽENA
Kolo, kánoe, běh, vzduchovka, lano 
www.houbachallenge.cz 

sobota 18. 8.  19.00
VELKÁ POUŤOVÁ
Největší párty jako každý rok. Hraje Harlet 

sobota 25. 8.  19.00
MEMORIÁL VÁCLAVA ŠIMKA
V.I.P. hosté ve stodole 

sobota 1. 9.  18.00
XI. PIVNÍ SLAVNOSTI
Pivní speciály. Hraje Nektar boys

OSTATNÍ AKCE

sobota 4. 8.  Pačejov, 18.00
PAČEJOVSKÉ HUDEBNÍ LÉTO 
koncert duchovní hudby Marie Pochopové, kostel 
Panny Marie Sněžné 

 

neděle 5. 8.  Pačejov 
POUŤOVÝ JARMARK + PIVOVARSKÝ DVŮR 

sobota 11. 8.  Horažďovice, komunitní 

zahrada GAIA, 15.00
PRO SLEPICE I KOHOUTY
Výstava, přednáška, kulturní program.

neděle 12. 8.  Rabí, 15.00
RABSKÝ FLOUTEK: LOKVAR – ČESKÝ HONZA

18.–19. 8.  Horažďovice, Na Tržišti
MARIÁNSKÁ POUŤ 
Tradiční pouťové atrakce 

pátek 31. 8.  Veřechov, 19.30
VELKÉ LHANÍ
Divadelní hra, TYJÁTR HD

sobota 25. 8.   Rabí, 18.30
HRADOZÁMECKÁ NOC
Volná prohlídka hradního areálu s promítáním po-
hádky O kouzelném jablku

pátek 17. 8.  Chanovice, 18.00 
ŠIKOVNÉ RUCE ZE DNŮ ŘEMESEL 
NA FOTOGRAFIÍCH 
Zahájení výstavy Fotoklubu Nepomuk, zahraje 
Musical Friendship

sobota 25. 8. Chanovice, 18.00
PRÁZDNINOVÉ KOUZLENÍ  
SE SKUPINOU ČÁRY MÁRY
Koncert plzeňské folkové skupiny

sobota 1. 9.  Chanovice, 18.00
M. NOSTITZ QUARTET
Koncert významného hudebního tělesa

KAVÁRNA ŠIBULE

neděle 12. 8.  15.00
DOSTAVENÍČKO,  
ANEB KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH
Lidové písničky s panem Pavlem Hlobíkem.

pátek 31. 8.  18.00
NUMEROLOGIE – TAJEMNÁ ŘEČ ČÍSEL…
Nenechte si ujít zajímavý večer v podání paní Libuše 
Žákové z Písku.

Změna programu vyhrazena

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

Možnost rezervace soukromých akcí:  
Libuše Mužíková, tel. 732 930 360 

MĚSTSKÁ GALERIE

sobota 1. 9.  galerie, 16.00
JAN CHALOUPEK 
TAKY SLONI SBÍRAJÍ HOUBY
Vernisáž výstavy. Veselé ilustrace pro děti. Výstava 
potrvá do 2. 11. 2018.

ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů.

Vstup na výstavy v galerii a do lapidária v atriu 
zdarma. 

Jednotlivé vstupné do expozice alpských minerálů 
20 Kč.

MĚSTSKÉ MUZEUM

pátek 3. 8.  velký sál, 18.00
KONCERT DUA „INFINITAS“ 
Richard Závada a Jan Krejča zahrají repertoár skla-
deb ze 16. a 17. století na nástroje loutnového typu 
(arciloutna, theorba, barokní kytara). Vstupné 80 Kč.

neděle 5. 8. zámecké nádvoří, 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRÁCHNĚ
Provází Mgr. Roman Vaněk. Vstupné á 20 Kč (děti do 
6 let a studenti zdarma)

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY  
(Výstavy potrvají do 30. 9. 2018):

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

TOMÁŠ HAUSER – ZPŘÍTOMNĚNÍ. 
Originály linorytů z básnické sbírky Františka 
Klišíka (Volary). V divadelním sále od 13. 7. 2018 do 
30. 9. 2018


