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Vážení spoluobčané,
měsíc únor začal jako řádný zimní měsíc
s kupou sněhu a mrazy a skončil jako
měsíc téměř letní s teplotami šplhajícími
k dvaceti stupňům. Takže nejdřív se sníh
odklízel a pomalu se nevědělo kam s ním.
Pak bylo nutné komunikace posypat, aby
nám to neklouzalo a pak rychle zametat,
aby nám posyp nevadil při chůzi. Prostě
blázinec na kolečkách. Ale rozmary počasí neovlivníme, můžeme se jen přizpůsobit. Super bylo, že sněhová nadílka vyšla
přesně na jarní prázdniny.
Důležitým bodem tohoto měsíce bylo
schválení rozpočtu pro rok 2019 na řádném zasedání zastupitelstva. Realizace
naplánovaných investic dostaly zelenou.
Smlouvy jsou již uzavřeny na dodávku
a montáž vstupenkového, pokladního,
přístupového systému v Aquaparku, na
realizaci akce „Snížení energetické náročnosti BD 783–784 Mayerova ulice a BD
787-788 ulice Pod Vodojemem“ / laicky na
zateplení bytových domů /. Na zateplení je
již přislíbena dotace od SFŽP ve výši 50%.
Poměrně rozsáhlá investiční akce na naší
čistírně odpadních vod „ČOV Horažďovice – úprava kalového hospodářství“ bude
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a přilehlých obcí.

realizována za inanční spoluúčasti irmy
Lyckeby Amylex a.s..
Během zimního období došlo k rozsáhlé revizi projektové dokumentace Domova
pro seniory. Tato investice je stále aktuální
a pro město potřebná. Zastupitelstvo města schválilo záměr přepracovat projektovou dokumentaci, což by mělo vést ke
značnému snížení investičních, a posléze
i provozních nákladů. Nadále naším
úkolem zůstává shánět inanční prostředky, nejlépe z dotačního programu MPSV,
který má být letos opět vyhlášen.
I v letošním roce pokračuje inventura
obecních pozemků a jejich využití. Občané často užívají obecní pozemky nebo
je mají zaplocené bez jakékoliv smlouvy
a právního vztahu s městem. Je to nepopulární zjišťování a napravování vztahů
minulých, ale podle zákona je obec povinna hospodařit se svým majetkem péčí
řádného hospodáře. Pokud se vás podobný problém také týká, obraťte se prosím
v případě dotazů a nejasností na odbor
investic, rozvoje a majetku města.
Z kulturních akcí jistě potěšil milovníky vážné hudby koncert, na kterém dva
sympatičtí interpreti Tomáš Jamník a Josef Špaček osvětlili myšlenku realizace
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Ševčíkovy akademie v našem městě.
Celá akce bude probíhat v měsíci srpnu
a podrobnější informace vám přineseme
včas. Další kulturní akce nás čeká v březnu. Jedná se jako každý rok o divadelní
přehlídku ochotnických divadelních
souborů, na kterou vás srdečně zveme.
Uvnitř čísla je uveden program a termíny
jednotlivých představení. Přehlídku zahájí se svým vtipným divadelním kusem
horažďovický divadelní spolek Tyjátr,
takže tfuj, tfuj, tfuj.
V období vegetačního klidu (listopad–
březen) dochází také ke kácení stromů,
především z důvodu stáří a nemocí. V únoru bylo zrealizováno dlouho odkládané
kácení lesního porostu u škrobárenských
rybníků a poškozených stromů u rybníčků na Svaté Anně. Byly to poměrně rozsáhlé akce, po nichž bude následovat úprava
vykáceného území, oprava poškozených
cest od těžké techniky a na jaře pak výsadba nové zeleně. Více informací o kácení
v těchto lokalitách najdete uvnitř obzoru.
Přejeme vám příjemné březnové dny
bez jarní únavy, chřipky a nachlazení.
•

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

Západočeská oblastní
přehlídka činoherního
a hudebního divadla

Program
Čtvrtek 14. 3.

Sobota 16. 3.

Neděle 17. 3.

• 20.00
Luc Chaumar: Velké lhaní / Tyjátr
Horažďovice
Režie Milena Šantová. Komedie
o jednom zamotaném vztahu.
Divácká adresa od 10 let.

• 9.00
Jana Pacnerová: Rockér a dvě staré
dámy / Divadelní spolek Ochotníci
Ostrov
Režie Jan Mareš. Stáří ani nemoc
nejsou překážkou k tomu, aby
člověka bavil život. Divácká adresa
od 17 let.

• 10.00
Neil LaBute: Tlustý prase / Divadlo
bez zákulisí Sokolov
Režie Martin Volný. Hořká komedie
o současném světě, kdy je obal
přednější než obsah. U zboží i lidí.
Divácká adresa od 15 let.

Pátek 15. 3.
• 16.00
Daniel Vonášek: V kleci / Herecká
škola Blanky Luňákové
Režie Blanka Luňáková. Patetická
truchlohra o rodinné historii.
Divácká adresa od 10 let.
• 17.00
Vernisáž putovní výstavy:
Čtvrtstoletí západočeských
divadelních přehlídek
• 18.00
Irena Konývková: Lidé se mají rádi
HOP-HOP ZUŠ Ostrov
Režie Irena Konývková. Svět očima
zvířat s humorem i vážně. Divácká
adresa od 16 let.
• 20.30
Janka Ryšánek Schmiedtová:
Fridy / DS Žumbera, tvůrčí skupina
Skoronarváno, Plzeň
Režie Kristina Kohoutová. Malířská
ikona Frida Kahlo divadelním
štětcem. Divácká adresa od 16 let.

• 13.30
Anna Sobotková: Hřbitovní aktovky
aneb Na shledanou na... / Divadlo
Propadlo Plzeň
Režie Dáša Marovičová. Hra vtipnou
nadsázkou naznačuje odpovědi na
otázky, které si čas
od času klade každý z nás. Divácká
adresa od 18 let.
• 16.30
Petr Kolečko: Zakázané uvolnění /
Divadelní spolek Jezírko Plzeň
Režie Michaela Adámková. Hořká
komedie pro tři mladé ženy. Divácká
adresa od 15 let.

• 16.30
Závěr přehlídky
Hodnocení, předávání pamětních
listů, cen, vyhlášení vítěze
a nominace na národní přehlídku
Divadelní Piknik Volyně 2019.
Vstupné na jednotlivá představení
50 Kč. Vstupenky si zakoupíte před
představením v Kulturním domě.

• 20.00
Tomáš Svoboda: Srnky / Divadelní
studio D 3 Karlovy Vary
Režie Petr Richter. Hořká komedie
o outsiderech a jejich ženách.
Divácká adresa od 12 let.

Horažďovice • perla Otavy
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• 13.00
Jan Sojka: Komedie roku /
ExLudvíci Plzeň
Režie Roman Miler. Neber úplatky,
neber úplatky, nebo se z toho
zblázníš. Divácká adresa od 12 let.
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Kácení stromů okolo škrobárenských
rybníků a v lokalitě u rybníčků pod kaplí
Svaté Anny
V době vegetačního klidu na přelomu měsíců ledna a února bylo provedeno kácení
osikového porostu okolo škrobárenských
rybníků. Osikový porost v této lokalitě,
která je vedena jako lesní pozemek, byl
poslední roky velmi rizikový jak z důvodu
svého stáří, tak také vzhledem k zdravotnímu stavu většiny stromů. V korunách
stromů bylo vysoké množství prosychajících nebo již uschlých větví o délce i několika metrů, které postupně odpadávaly.
Tyto větve, ale i celé stromy při každém
silnějším poryvu větru představovaly velké
riziko pro návštěvníky lokality, která je
součástí turistické trasy vedoucí na Svatou
Annu. Hrozilo také, že již velmi nahnuté
stromy poškodí budovu a zařízení MO ČRS
Horažďovice. Stejně tak pád stromů při
povodni mohl způsobit zhoršení odtokových poměrů pod jezem Mrskoš a tím
i značně zhoršit odtok povodňové vody
z intravilánu města. Po pokácení bylo
zřejmé, že mnoho osik bylo již ve stadiu
pokročilé hniloby, která buď postupovala
od kořenové části vlivem stáří dříví, nebo
z vrcholkové části stromu, kdy pronikla
do stromu po odlomení větví v minulosti.
Dřevní hmota byla zpracována na štěpky
a odprodána. Za utrženou částku bude
provedena nová výsadba a oprava stávajících cest, které byly v některých místech
těžkou technikou poškozeny. V území
nyní proběhne úprava povrchu, aby byl
připraven k výsadbě a v jarních měsících
bude provedeno zalesnění vhodnými
druhy dřevin. Vhodná úprava terénu přispěje i ke zlepšení odtokových poměrů při
povodňových situacích. Celkově bychom
chtěli dát tomuto místu nový vzhled
a rekreačně vzdělávací charakter, a tím
přispět k zatraktivnění lokality, která je
zajímavá nejen díky svému historickému
významu, ale třeba i jiným pohledem na
město Horažďovice a řeku Otavu.
V oblasti okolo rybníčků pod kaplí
Sv. Anny došlo k vykácení stromů, které
již byly životu nebezpečné nebo nezdravé.
Stromy určené ke kácení v této lokalitě,
která není evidována jako les, byly již
v loňském roce schváleny radou města
a prošly schvalovacím procesem také
přes odbor životního prostředí. V letech
2017–2018 zde již bylo provedeno více
havarijních kácení, kdy se vlastně jen
odstraňovaly padlé, či zlomené stromy.
Lokalita bude upravena tak, aby na jaře
byla připravena k nové výsadbě. Postupně
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budou částečně vyčištěny a upraveny i zarostlé rybníčky. Také cesta, která je hojně
využívána jako cyklostezka a turistická
trasa, bude opravena. U spodního rybníčku se bude muset pravděpodobně ještě
opravit břeh, kterým nyní protéká voda.
Dochází tím k trvalému zavodňování cesty
a časem by mohlo dojít k většímu poškození břehu. V budoucnu bychom chtěli
rybníčky a jejich okolí, za pomocí dotačních titulů, kvalitněji opravit a zrenovovat
tak, aby se ukázala jejich krása a přírodně
naučný potenciál.
•

02

Tomáš Němec, DiS. – technické služby
Ing. Michael Forman, starosta

03

01 původní stav porostu
02 detail hnilobou napadeného
dřeva
03 úklid po kácení
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Z radnice
Rada města Horažďovice 28. 1. 2019
• v záležitosti stavby „Otava, Horažďovice
– úpravy jezu Mrskoš, ř. km 72,285“:
a) schvaluje uzavření Smlouvy o právu
provést stavbu na cizím pozemku s Povodím Vltavy, s. p., Praha 5, jejímž předmětem
je souhlas města Horažďovice s umístěním
inženýrské sítě na pozemku p. č. 2682/3
a konstrukce říčního přechodu jezu na
pozemku p. č. 2764/28
b) schvaluje uzavření Smlouvy o podmínkách užívání pozemku a stavby s Povodím
Vltavy, s. p., Praha 5, jejímž předmětem
je souhlas města Horažďovice s užíváním
pozemků p. č. 2759/20, 2759/18 a 2681/3
pro potřeby příjezdové komunikace ke
staveništi
• schvaluje pronájem části nebytových
prostor v prvním podzemním podlaží zámeckého pivovaru čp. 1079 Horažďovice
o výměře cca 120 m2 ve dnech 03.05.2019
– 06.05.2019 za účelem pořádání hudební
akce za podmínky, že akce bude řádně pořadatelsky zajištěna (úklid a bezpečnost)
• schvaluje podání žádosti o dotaci Základní školy Horažďovice, Blatenská 540
na projekt „Inovace počítačové učebny“
v rámci MAS Pošumaví programu IROP,
výzvy č. 68 – Zvyšování kvality a dostupnosti infrastruktury pro vzdělávání
a celoživotní učení – integrované projekty
CLLD s celkovými plánovanými výdaji
1 200 000 Kč včetně DPH
• schvaluje vyvěšení tibetské vlajky dne
10. 3. 2019 na budově radnice
• schvaluje Výroční zprávu o činnosti
Městské policie Horažďovice za rok 2018

• jmenuje na volební období 2018–2022
členy komisí:
•
Komise zástupců částí obce: Ing. Miroslav Boček, Ing. Jaromír Hnídek, Jana
Králová, Ing. Jana Truhlářová, Ing. Josef
Řáha, Bc. Martin Doubek, Božena Hošková, Erika Wallenfelsová
•
Komise bytová: Mgr. Alena Průchová,
Mgr. Naděžda Chládková, Marcela Kuldová, Petr Pintíř
•
Komise školská: Mgr. Marcela Šmrhová,
Mgr. Jaroslava Šimková, Mgr. Martin Petrus, Bc. Jitka Černá, Bc. Lucie Listopadová
•
SPOZ: Mgr. Marie Vaňková, Jana Květoňová, Božena Klečková, Helena Hanzlíková
•
Komise příspěvková: Ing. Marie Velková, Mgr. Martina Pomplová, MUDr. Jan
Jehlík, Andrea Hlaváčová
•
Komise stavební: Ing. Martin Liška,
Ing. Petr Meduna, Mgr. Jindřich Šlechta,
Mgr. Jiří Tichý, Petr Kolář, Ing. Arch. Julie Šelerová, Ing. Arch. Jiří Kučera
• schvaluje podání žádosti Základní
umělecké školy Horažďovice o dotaci
z programu Plzeňského kraje „Podpora
mezinárodní spolupráce dětí a mládeže
v roce 2019“ pro projekt „Výměnný pobyt
smíšeného a dechového orchestru ZUŠ
Horažďovice ve Švýcarsku“

Rada města Horažďovice 11. 2. 2019
• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka ENVI-PUR s. r. o., Praha 6
Dejvice na realizaci stavby „ČOV Horažďovice – úprava kalového hospodářství“ za
nabídkovou cenu 17 616 770 Kč vč. DPH
• schvaluje návrh parcelace lokality u hřiště na pozemku p. č. 36/1 v k. ú. Boubín

• rozhodla o přijetí nabídky společnosti
COMINFO, a. s., Zlín na dodávku a montáž vstupenkového, pokladního, přístupového systému v Aquaparku ve výši
1 537 206 Kč vč. DPH
• schvaluje pronájem části nebytových
prostor v prvním podzemním podlaží
zámeckého pivovaru čp. 1079 Horažďovice o výměře cca 120 m2 ve dnech
14. 3. 2019 – 18. 3. 2019 za účelem pořádání
hudební produkce za podmínky, že akce
bude řádně pořadatelsky zajištěna (úklid
a bezpečnost)
• schvaluje konání akce Setkání skautů
na Otavě ve dnech 5.–7. 4. 2019 v centru
a přilehlých ulicích, Panské zahradě
a parku Ostrov s podmínkou, že aktivity
v prostoru anglického parku budou naplánovány mimo plochy osázené květinovou výsadbou a odpovědnost za případné
škody přebírá organizátor
• schvaluje podání žádosti o dotaci
z dotačního programu „Podpora činnosti
informačních center na území Plzeňského kraje pro rok 2019“ (na tvorbu a tisk
propagačních materiálů)
• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Stavební společnost H a T,
spol. s r. o., Strakonice na realizaci akce
„Snížení energetické náročnosti BD 783–
784 Mayerova ulice a BD 787-788 ulice
Pod Vodojemem“ za nabídkovou cenu
10 168 534 Kč vč. DPH
•

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

Přehled počtu občanů ČR s trvalým
pobytem v Horažďovicích v roce 2018
K 31. 12. rok: 2018
Babín
Boubín
Horažďovice

Celkem

0–14 let

15–64 let

65 let a více

66

13

37

16

100

12

57

31

4 606

678

2880

1048

Horažďovická Lhota

81

12

55

14

Komušín

83

12

47

24

Svaté Pole

56

5

40

11

Třebomyslice

151

15

92

44

Veřechov

108

10

71

27

5 251

757

3279

1215

Celkem

4

Mužů / průměrný věk: 2 545 / 43,7
Žen / průměrný věk 2 706 / 47
Obyvatel přistěhovaných / odstěhovaných:
90 / 122
Změny trvalého pobytu v rámci Horažďovic:
100
Počet úmrtí v r. 2018: 45
Narozených: 36 (14 děvčat, 22 chlapců)
Uzavřených sňatků v matričním obvodu
Horažďovice: 37
Nejčastěji dávaná jména: Josef (2), Anna (2),
Micha/e/la (2)
•

Jitka Stulíková
správní odbor MěÚ Horažďovice
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Zveřejnění
informace

Uložení pokuty příkazem na místě
(neboli dříve bloková pokuta)

Společnost ELEKTROWIN a.s. je největším
kolektivním systémem zaměřeným na
zpětný odběr vysloužilých elektrospotřebičů v České republice, která zajišťuje
sběr, zpracování, využití a odstranění
elektrozařízení a elektroodpadu. V roce
2018 město Horažďovice využilo možnosti
motivačního programu, který tento kolektivní systém nabízí a s 100% inanční
podporou byly do sběrného dvora pořízeny 2 ks nájezdových ramp pro usnadnění
manipulace s velkými elektrospotřebiči.

Novelou vodního zákona byla od 1. 1. 2019
zpřísněna pravidla pro likvidaci odpadních vod v lokalitách, kde není zřízena
veřejná kanalizace zakončená centrální
čistírnou odpadních vod.
Každý je povinen likvidovat odpadní
vody v souladu se zákonem. To znamená,
že odpadní vody ze žumpy (bezodtokové
jímky) je povinen vlastník nemovitosti
nebo ten, komu odpadní vody vznikly,
odvézt na centrální čistírnu odpadních
vod a doklad o jejich likvidaci uchovat po
dobu 2 let pro případnou kontrolu.
U septiků a domovních čistíren svedených do obecní kanalizace je uživatel
povinen postupovat v souladu s kanalizačním řádem, provozním řádem a schválenými podmínkami užívání. Kal je však
povinen zlikvidovat též na centrální
čistírně odpadních vod a doklad o jejich
likvidaci též uchovat po dobu 2 let pro
případnou kontrolu. Likvidování kalu na
kompostu domácností není možné.
Od 1. 1. 2021 bude vyvezení odpadních
vod oprávněn provést pouze provozovatel
čistírny odpadních vod nebo osoba s příslušným živnostenským oprávněním.
S ohledem k aktuálním tématům nedostatku a kvality vody se dá předpokládat,
že stát zvýší kontroly hospodaření s odpadními vodami. Proto město apeluje na
vlastníky, aby si zajistili hospodaření s odpadními vodami v souladu se zákonem.

V krátkosti, na základě několika dotazů občanů, informujeme o podmínkách uložení pokuty příkazem na místě, v minulosti tzv. uložení blokové pokuty. Zákonná
úprava: § 91 odst. 1 zákona č. 250/2016 Sb., o odpovědnosti za přestupky a řízení
o nich uvádí:
„Správní orgán může příkazem na místě uložit pouze pokutu, pokud nestačí
domluva a obviněný nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou
nebo podnikající fyzickou osobou, souhlasí se zjištěným stavem věci, s právní
kvaliikací skutku, s uložením pokuty a její výší a s vydáním příkazového bloku.
Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu nejvýše 2 500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou.“
Pro uložení pokuty příkazem na místě musí být splněny tedy následující podmínky: (příkaz na místě nahradil blokové řízení):
• pokutu lze uložit, pokud nestačí domluva
• obviněný (nebo osoba jednající za obviněného, který je právnickou nebo podnikající fyzickou osobou) souhlasí se zjištěným stavem věci a s právní kvaliikací
skutku
• obviněný souhlasí s uložením pokuty a její výší a
• obviněný souhlasí s vydáním příkazového bloku
Všechny uvedené podmínky musí být splněny kumulativně, pokud byť jediná
podmínka splněna není, příkaz na místě vydat nelze.
Je-li příkazem na místě ukládána pokuta nebo peněžitá záruka za splnění
povinnosti, obdrží vždy obviněný příkazový blok. Podpisem příkazového bloku
obviněným se příkaz na místě stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Nemůže-li obviněný peněžitou povinnost na místě splnit, vydá se mu příkazový blok na peněžitou povinnost na místě nezaplacenou s poučením o způsobu
zaplacení, o lhůtě splatnosti a o následcích nezaplacení.
Příkazem na místě lze uložit pokutu nejvýše 10 000 Kč. Mladistvému obviněnému lze příkazem na místě uložit pokutu nejvýše 2 500 Kč; to neplatí, je-li mladistvý podnikající fyzickou osobou (jedná se o obecnou úpravu, pokud zvláštní
zákon připouští v případě konkrétního přestupku uložení nižší pokuty než je
10 000 Kč, je orgán veřejné správy vydávající příkazový blok povinen tuto nižší
hranici respektovat – např. za přestupek podle § 125c odst. 1 písm. k) zákona č.
361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích stanoví tento zákon u příkazu na místě výši pokuty max. do 2 000 Kč).
Příkazové bloky obsahují zákonem taxativně stanovené obligatorní náležitosti
a vydávány jsou příkazové bloky na povinnost na místě zaplacenou a na povinnost na místě nezaplacenou. Všechny příkazové bloky jsou opatřeny ochrannými
prvky, které zabraňují jejich zneužití. Pokud by některá ze zákonem stanovených
náležitostí na příkazovém bloku chyběla, půjde o vadu rozhodnutí, nezákonnost,
která může být důvodem pro zrušení příkazu na místě v přezkumném řízení.
Přezkumné řízení, v němž bude přezkoumáván příkaz na místě, lze zahájit nejpozději do 6 měsíců od právní moci tohoto příkazu.
Jednou z náležitostí, která je uvedena v příkazovém bloku, je též poučení, že
podpisem obviněného nebo osoby jednající za obviněného, který je právnickou
nebo podnikající fyzickou osobou, se příkazový blok stává pravomocným a vykonatelným rozhodnutím. Podpisem tohoto bloku obviněným z přestupku se
tudíž příkaz na místě stává pravomocným a rovněž vykonatelným rozhodnutím,
proti němuž není přípustný žádný opravný prostředek! Souhlas tedy vyjadřuje
obviněný z přestupku právě podpisem příkazového bloku. Takovýto blok je tudíž
exekučním titulem, kdy poučení o této skutečnosti je nedílnou součástí bloku.
Jestliže obviněný z přestupku odmítne pokutu na místě zaplatit, například
protože nesouhlasí s její výší, podá městská policie oznámení o přestupku
a správní orgán následně přestupek projedná v klasickém přestupkovém řízení.
Při standardním projednávání přestupku není pak správní orgán vázán výší
pokuty, která byla zamýšlena k uložení příkazem na místě.

•

•

•

Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Kanalizace v obcích
– novela vodního
zákona

Pavel Matoušek, investiční technik
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Odbor kanceláře starosty a Městská policie Horažďovice
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Krajské ocenění
bohaté historie a tvůrčí práce horažďovického Tyjátru
01

Téměř na sklonku loňského roku, 13. prosince 2018, se již podruhé konal
Den lidové kultury Plzeňského kraje, při kterém Plzeňský kraj ocenil laureáty krajského titulu Mistr tradiční rukodělné výroby, které schválila na
doporučení odborné komise Rada Plzeňského kraje. Pro zajímavost se jimi
stali Ing. Jaromír Konrady v oboru výroba chodských dud, Jan Šup v oboru
pletení z proutí, borovicových loubků a smrkových kořenů a Dana Soukupová v oboru drátenictví.
Slavnostně při této příležitosti bylo certiikováno také jedenáct nových
nositelů statků krajského nehmotného kulturního dědictví. Mezi tyto nositele, jimiž se stalo např. město Strážov pro projev Strážovské krajkářství
nebo osm lidových souborů pro projev Dudy a dudácká muzika Plzeňského
kraje, byly také do tohoto seznamu zařazeny dva divadelní soubory pro
projev Ochotnické divadlo západních Čech. Jedním z nich byl divadelní
soubor Štace Kaznějov, z. s., druhým pak Tyjátr Horažďovice, z. s.
Tyjátr Horažďovice patří mezi nejstarší ochotnické soubory v Čechách
a svou výjimečnou historii má asi jako jediný na západě Čech. Vznikl již
v roce 1845 a téměř bez přerušení baví své diváky po dobu delší než 170 let.
Jeho členy za tu dobu bylo mnoho horažďovických občanů, kteří přispěli
k hodnotnému kulturnímu životu města Horažďovice. Nutno si uvědomit,
že dnešní soubor organizuje i pravidelné divadelní bály v kulturním domě,
oblíbené Horažďovické peklo pro děti a dospělé, ale také divadelní přehlídky Plzeňského a Karlovarského kraje.
Součástí Tyjátru je od roku 2006 loutkoherecký kolektiv, který od roku
2015 působí v novém divadelním sále Městského muzea Horažďovice. Založen byl původně jako sokolské loutkoherecké divadlo Janem Duchoněm
v roce 1923. Po vynucené přestávce v období kolem druhé světové války byla
jeho činnost obnovena v letech 1953–1965 a trvale pro děti hraje od roku
1987.
Krajský certiikát nositele statku nemateriálního kulturního dědictví
převzali z rukou hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda zástupci
ochotnického divadelního souboru Tyjátr Horažďovice v čele se svým principálem Karlem Šťastným.
•

Luboš Smolík, Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. – Pověřené
odborné regionální pracoviště tradiční lidové kultury pro Plzeňský kraj
01 Delegace Tyjátru Horažďovice při
přebírání certiikátu od čelních
představitelů Plzeňského kraje
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Koncert – Společná věc
Přijměte pozvání na koncert, který se uskuteční v Horažďovicích v secesním sále hotelu
Prácheň v úterý 9. 4. 2019 od 19.00 hod. Hra
Tomáše Pfeifera na vodnářský zvon s doprovodem velkoplošné projekce přináší neopakovatelný umělecký zážitek. V letošním roce se
návštěvníci mohou těšit například na skladbu
Atlantis, která je parafrází na osud kultury,
kterou dnes již známe pouze z mýtů. I ve
skladbě Duch uvidíte obrazy fraktálních rovin,
uvedených v život svou barevnou jedinečností
a výjimečností. Ve skladbě Patria Deum vás
bude provázet pohled do hlubokého i blízkého
vesmíru. Unikátní rezonance zvuku tohoto
nástroje působí na celou bytost posluchače
a duchovně ji ladí, snad nejlépe to vyjadřuje
slovo muzikoterapie. Na závěr budete mít možnost zvuk nejenom slyšet, ale také cítit a vidět.
To vše při pohledu na vodní hladinu, která je
uvnitř tohoto unikátního nástroje, a která při
fortissimech dokonce levituje tisíci kapiček do
výšky. Těšíme se na vaši návštěvu.
Předprodej vstupenek: www.dub.cz, Infocentrum v Horažďovicích, Mírové náměstí 15, tel.
376 511 999, 739 372 254

Autobusový zájezd
do Prahy „Po stopách
architekta Victora
Fürtha“
Městské muzeum Horažďovice zve širokou
veřejnost na autobusový zájezd do Prahy „Po
stopách architekta Victora Fürtha.“ Architekt
Victor Fürth, významný představitel architektonické moderny, patří mezi slavné horažďovické rodáky. V neděli 7. dubna linkový
autobus společnosti VKJ odjíždí ze stanoviště
č. 1 z autobusového nádraží v Horažďovicích
v 8.30 hodin. Příjezd do Prahy „Na Knížecí“
v 10.25 hodin. Sraz pro mimohoražďovické je na
Jungmannově náměstí v 11.00 hodin. V rámci
putování Prahou si prohlédneme obchodní
a kancelářský palác „Te-Ta,“ dále „vilu Schück“
v Tróji a další vybrané realizace Victora Fürtha.
Možnost společného oběda v restauraci.
Návrat z Prahy autobusem v 19.00 hodin
s příjezdem do Horažďovic ve 20.45 hodin. Cena
jízdného s místenkou pro dospělé Kč 320, pro
seniory Kč 102. Objednávky na níže uvedených
kontaktech přijímáme do 27. března 2019. Těšíme se na vás. Pro rezervaci či bližší informace
nás můžete kontaktovat na tel. +420 371 430 633,
e-mail: muzeum@muzeumhd.cz nebo osobně
v muzeu v út–so 9–16 hod.
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Richard Storch
(*24. 2. 1877 – †12. 5. 1927)
Cestovatel, dobrodruh, rodák z Horažďovic. Richard Storch, přezdívaný „český
Bufalo-Bill súdánských lovišť“, se narodil
24. února 1877 jako syn berního úředníka.
Mládí trávil v Horažďovicích, Třeboni
a Praze, kam se rodina přestěhovala. Po
dokončení obchodní školy se stal úředníkem Všeobecné nemocnice v Praze.
Aby se vyhnul nástupu do vojenské
služby, vycestoval se svým druhem Bedřichem Machulkou roku 1898 na výpravu
do Afriky. Po neúspěšných pokusech
o proniknutí do nitra Afriky si oba přátelé založili v Tripolisu obchod se živými
i preparovanými zvířaty. Po pěti měsících Storch načas odjíždí do Prahy, aby
vyřídil potřebné záležitosti. Do Tripolisu
se poté vrací až roku 1901. Po Machulkově
odjezdu na Madagaskar se Storch vydává
přes Egypt na Cejlon, kde se opět načas
se svým přítelem setkává. Oba muži zde
pokračují ve sběru a lovu přírodnin. Zpět
do Tripolisu se Storch s Machulkou vydávají po trase Indie, Persie, Mezopotámie,
Sýrie, Palestina a Egypt.
Po krátkém odpočinku Machulka odjíždí do Súdánu, Storch se až do roku 1906
věnuje obchodní činnosti v Tripolisu. Po
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počátečních úspěšných lovech a sběrech
však zaměnili Machulka a Storch dosavadní obchod se zvířaty za organizování
loveckých výprav – safari. Nejprve podnikají společně, po dvou letech postupují
již odděleně. Přízeň vládního přidělence
v Súdánu Rudolfa Slatina paši (původem
Rakušana) jim přivedla movité klienty.
Tak např. Storch vedl roku 1909 na Horní
Nil výpravu Fridricha Karla z Hohenlohe-Oehringen, nebo roku 1910 frankfurtského bankéře Rotschilda-Goldschmidta.
Tragicky skončilo safari s mecenášem
pražského Národníwho muzea Filipem
Oberlandrem, kterého zabil rozzuřený
buvol.
V roce 1911 vedl Storch rakouskou
vědeckou výpravu k hoře Elgon, odtud se
vrátil přes Chartúm a Káhiru do Prahy.
O dvě léta později bychom Richarda Storcha zastihli na Horním Nilu s výpravou
rakouských lovců. V roce 1914 získal pro
sbírky Národního muzea ptáka člunozobce. Za první světové války pobýval v Praze,
kde se vydával za egyptského státního
občana.
V letech 1919 až 1925 jezdil do Egypta
už jen obchodně, na podzim roku 1926

vyrazil na svou poslední výpravu do
oblasti Horního Nilu. Musel však být
hospitalizován v chartúmské nemocnici.
Do Prahy se vrátil vlakem 12. května 1927,
zemřel o deset dní později.
O svých cestách napsal mnoho článků,
byl autorem řady fotograií, zasloužil se
i o zřízení pražské zoologické zahrady.
• Prameny:
Richard Storch – cestovatel, autor
neuveden, strojopis, nedatováno
Richard Storch – vlastní životopis,
rukopis, přepis originálu, nedatováno
Prameny uloženy v Městském muzeu
Horažďovice TA – 255 Richard Storch

O princezně, která
skákala o tyči
Městská knihovna Horažďovice uspořádala pro děti z 1. tříd ZŠ
Komenského a Blatenská v Horažďovicích a ZŠ Nalžovské Hory
besedu se spisovatelem a ilustrátorem VHRSTI.
Děti si poslechly originální moderní pohádku o princezně,
která ráda sportuje, o jejích urozených nápadnících a starém
drakovi, který naštěstí už dávno žádné princezny nežere. Výtvarník současně kreslil velké ilustrace a děti mohly svými nápady
ovlivnit konečnou podobu obrázků.
Všechny kresby nakonec autor podepsal a rozdělil do jednotlivých škol, děti tak budou mít ve třídách originální obrázky
jako vzpomínku na dnešní besedu. Stejné představení si odpoledne užily i děti v ZŠ Chanovice.
•

Eva Marešová, Městská knihovna Horažďovice

01 Spisovatel a ilustrátor Vojtěch Jurík při realizaci jedné z kreseb, se kterou mu
děti pomáhaly svými nápady.
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Únor bílý, pole sílí

Letošní únor se skutečně snažil tuto
pranostiku naplnit vrchovatě, a tak i my
ve školce jsme si sněhu náležitě užívali.
Nejen, že jsme bobovali a stavěli sněhuláky, ale bylo třeba sníh i náležitě prozkoumat. A tak jsme bádali a zkoumali,
rozpouštěli a znovu zamrazovali a taky
trochu malovali potravinářskými barvami do sněhu. Povídali jsme si o tom, že

některá zvířata v zimě spí a některá zas
potřebují naši pomoc a nějakou dobrotu do krmítka či krmelce. Díky panu
Zikmundovi jsme se mohli podívat, jak to
vypadá, když něco na zub dostávají jeleni
na Srní. Děkujeme touto cestou ještě jednou za umožnění tohoto krásného a nezapomenutelného zážitku, za doprovod
a spoustu zajímavých informací.

A protože nejen děti se stále učí, ale
i paní učitelky se potřebují dále vzdělávat, zažádala naše škola o inancování dalšího projektu z prostředků EU na základě
OPVVV Šablony II na další vzdělávání pedagogů. V rámci tohoto projektu bychom
se měli vzdělat v logopedické asistenci,
enviromentální výchově, předčtenářské
gramotnosti a pedagogice Franze Ketta.
A co nás čeká v následujících měsících? Už teď se všichni těšíme na 5. 3.,
kdy v naší škole nastane masopustní rej
spojený s veselými disciplínami v jednotlivých třídách, ochutnávka dobrot z naší
kuchyně a masopustní veselí v tělocvičně – všichni jste srdečně zváni. Dále pak
zveme všechny rodiče a děti na jarní
vyrábění dne 16. 4. a 24. 4. se uskuteční
společné setkání našich dětí se seniory
v přírodovědné stanici.
•

Křesťanská mateřská škola DUHA

Třídíme pro Horažďovicko

Nezachráníme všechno, co bychom
chtěli, ale zachráníme mnohem více, než
kdybychom se o to nepokusili. Využili
jsme nabídky Dobrovolného svazku obcí
– výukový program „Třídíme pro Horažďovicko“, kde se děti učily pojmenovávat
a rozdělovat odpadový materiál. Od paní
Přibkové se dozvěděly, do kterých barevných kontejnerů se odkládá plast, papír
a sklo, že ruličky od toaletního papíru
patří do směsného odpadu, kde mohou
vyhledat kontejnery na bioodpad či elektroodpad. A aby věděly, že je možné ještě
využít tyto materiály i při dětských činnostech, vyrobily si tužkovník, obrázek
z CD, krabičku, veselý kelímek. Vedeme
děti k angažovanosti v řešení problémů
spojených s ochranou životního prostředí
8

a citlivému přístupu k přírodě. Učíme je
pečovat o zvířátka – ve školce chováme
oblovky, občas k nám na interakci přijde
paní Trnková z přírodovědné stanice se
zvířecím kamarádem, jindy je zase chodíme navštěvovat do stanice my. Vyráběli
jsme tu krmítka pro ptáčky, povídali jsme
si o zimních spáčích, krmili jsme králíky
a morčata. Snažíme se poskytovat našim
dětem co nejvíce prožitků z reálného
prostředí a věříme, že společnými silami
přírodě pomůžeme.
Těšíme se na Slepičí pohádku Divadélka Nána, na kroužky keramiky s pí
Bláhovou v DDM, na čtení pohádek před
spaním od našich babiček a dědečků
a konečně na „opravdové“ cvičení v nové
tělocvičně. Děti z předškolních tříd

navštíví prvňáčky v ZŠ Komenského a ZŠ
Blatenská. Ve spolupráci s knihovnou
Horažďovice se 19. 3. 2019 uskuteční v MŠ
maňáskové divadlo Pohádky z velkého
kufru.
14. 3. 2019 proběhne v dopoledních
hodinách v MŠ depistáž školní zralosti
a připravenosti dětí na školu a na odpoledne je připravena přednáška pro rodiče
„O školní zralosti“, kterou povede PhDr.
Alexandra Kiml a Mgr. Jana Vavřincová
z Dyscentra Strakonice. Zveme tímto
nejen rodiče dětí, které půjdou v září
do 1. třídy, ale také rodiče dětí mladších
a všechny ostatní zájemce.
•

J. Kilianová, MŠ Na Paloučku
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Fyzika ve zbrusu novém
Každodenní nabíjení mobilního telefonu,
namáhavá chůze po schodech do vyššího
patra domu či změření venkovní teploty
pro výběr ideálního outitu – pro mnohé
všední rutina, za kterou se ovšem skrývají
vzrušující fyzikální zákony. A přestože
se tato pravidla fungování našeho světa
mohou zdát někomu až příliš složitá,
mají jednu nepopiratelnou výhodu. Platí
pro všechny lidi stejně, nehledě na pohlaví, rasu či náboženské vyznání. Je tedy
jedno, jestli nám červené jablko spadne
na hlavu v Čechách či ve Španělsku. Boule
bude vždy stejně velká. Ať chceme nebo
ne, fyzika patří spolu se svými sestrami
matematikou, biologií a chemií k velmi
důležitým přírodním vědám, které formují náš současný způsob života. A právě
proto se české školství začalo v posledních letech významným způsobem
zajímat o úroveň přírodovědné gramotnosti žáků. Aktuálním trendem získávání
vědomostí a dovedností v jednotlivých
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přírodních vědách je takzvaná badatelsky
orientovaná výuka, v níž si žáci osvojují
základ vědeckého myšlení. Díky němu
si pak děti dokáží klást zvídavé otázky,
mohou porozumět současným lidským
znalostem a uvědomit si, jak věda formuje naše duševní, kulturní a materiální
prostředí. A je naším milým potěšením
oznámit, že ZŠ Blatenská s významným
přispěním inančních prostředků především z fondů Evropské unie realizovala
v několika posledních měsících významný projekt na kompletní rekonstrukci
a modernizaci učebny fyziky. Od ledna
roku 2019 tak může výuka fyziky probíhat dle současných nejpřísnějších standardů. Učebně vévodí moderní elektronická tabule Smart, každý žákovský stůl
je vybaven monitorem s plně dotykovou
obrazovkou a nedílnou součástí pracovny
jsou didaktické sady Pasco s mnoha bezdrátovými senzory, mezi kterými dominují zejména pH metr, teploměr, siloměr,

senzor polohy či vozítko osazené senzory
kinetickými. Hodiny fyziky se tak do
budoucna budou moci odehrávat s využitím kombinace názorných didaktických
pomůcek a plně digitalizovaného prostředí, které je pro současné žáky zcela
přirozené a intuitivní. Věříme, že se jedná
o další významný krok, jenž v mladých
lidech vzbudí lásku k sice náročným, ale
nesmírně zajímavým přírodním vědám.
A kdo ví, třeba právě do současných školních lavic v Horažďovicích usedá budoucí
český Elon Musk.
•

Pedagogové přírodovědných předmětů,
ZŠ Blatenská

01 Učebna fyziky ve svém (dnes již historickém)
stavu
02 Učebna fyziky v únoru 2019. Byla zrušena
elevace stolů, což místnost viditelně prosvětlilo.
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Florbalové tažení „staré školy“
Jako první jely ve středu 14. 11. do Klatov
zkusit své štěstí mladší lorbalistky ze
6., 7. ročníku. Některé z nich byly úplné
začátečnice, přesto se jim podařilo získat
stříbrné medaile.
Ve čtvrtek 15. 11. se vydaly do Klatov
holky z 8. a 9. tříd. Bezkonkurenčně
vyhrály skupinu, ale pak si štěstí zřejmě
sedlo na soupeřovu branku a 2 rychlé
góly na začátku nás ochromily a my jsme
celých 11 minut nastřelovaly tyčky, masku
nebo tělo brankářky. Konečné skóre 2:1
pro klatovské Tolsťačky nás vyřadilo z dalšího pokračování turnaje. Nejdříve jsme
byly moc smutné, ale holky se rozhodly,
OBZOR • Horažďovice

že na turnaji zůstanou do konce a budou
fandit kamarádkám ze ZŠ Blatenská, které nakonec získaly po nájezdech 4. místo.
Zbytek dne jsme si užily na náměstí s vodníkem a s cukrárnou.
V pátek 16. 11. vyrazily do Klatov naše
nejmladší bojovnice ze 4. a 5. tříd a těm se
podařilo získat krásné 3. místo.
Další pátek 23. 11. vyhráli kluci ze 4.,
a 5. tříd také nádherné 3. místo ve veliké
konkurenci 13 škol klatovského okresu.
Na jejich cestě k úspěchu je doprovázel jejich trenér Martin Baar a paní asistentka
Iveta Průchová, za což jim oběma velice

děkujeme:-) Stejné družstvo získalo na
podobném turnaji 11. prosince 4. místo.
Všem našim lorbalistům děkujeme
za reprezentaci školy a gratulujeme. Mé
zvláštní poděkování patří holkám z devátého ročníku za to, jak skvělou mají partu
a jak se umí podpořit, i když se zrovna
nedaří.
•

J. S., ZŠ Komenského Horažďovice
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Moderní výuka žáků
oboru Opravář zemědělských strojů
na Střední škole Horažďovice
Současná doba se vyznačuje zvýšenou
poptávkou po technicky zdatných odbornících. Střední škola Horažďovice již řadu
let vychovává opraváře zemědělských
strojů, kteří se vzhledem k šíři při školní
výuce získaných kompetencí mohou velmi dobře uplatnit na trhu práce a získat
zaměstnání ve svém oboru nebo celé řadě
příbuzných technických profesí.
K tomu, aby absolventi splňovali
vysoké nároky budoucích zaměstnavatelů, kladené zejména na schopnost
práce s nejmodernějšími stroji, přístroji
a technologiemi, přispívá také moderní
vybavení školních dílen a učeben.
Škola se zapojila v rámci programu
IROP do projektu Modernizace vybavení

oboru OZS (CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_050/
0001850), který umožnil modernizaci
objektu školních dílen a jejich vybavení
nejmodernější diagnostickou a servisní
technikou.
Stavební úpravy objektu dílen přinesly
rekonstrukci stávající podlahy, která byla
nutností před instalací dvou kusů nových
sekčních vrat. Od dubna 2018 mají žáci
při výuce k dispozici špičkovou diagnostickou a servisní techniku, se kterou se
učí během odborného výcviku pracovat.
V rámci evaluovaného školního vzdělávacího programu se budoucí opraváři
naučí pracovat s mobilním nůžkovým
nízkozdvižným zvedákem, montážním
strojem na pneumatiky a vyvažovačkou
kol s digitálním displejem. Ze získaných
inančních prostředků bylo rovněž pořízeno zařízení pro diagnostiku řídících

jednotek, zařízení na měření emisí
zážehových a vznětových motorů s odsáváním, laserové zařízení pro měření
geometrie zemědělských strojů, přístroj
pro měření brzdného zpomalení a tažné
síly a digitální regloskop.
Veškeré toto vybavení představuje techniku nejvyšší úrovně, kterou jsou vybaveny skutečně moderní provozy, dílny a autoservisy. Schopnost žáků SŠ Horažďovice
pracovat s těmito zařízeními určitě zvýší
jejich šance uplatnit se ve své profesi na
trhu práce.
•

Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

Soutěž
29. 1. 2019 jsme se zúčastnily soutěže ve
stolování v Domažlicích. Téma byla 100
let založení sboru dobrovolných hasičů. Ve velké konkurenci jsme dokázaly
odpovídat na zvídavé otázky porotců
a obsadily jsme celkově krásné 1. místo.
Chtěly bychom tímto poděkovat sboru dobrovolných hasičů z Horažďovic,
zejména panu Jiřímu Chalušovi, a také
horažďovickému muzeu za zapůjčení
věcí potřebných k soutěži.
•

Žákyně Střední školy Horažďovice

Kurz první pomoci
Přednemocniční neodkladná péče (PNP) v Komušíně
Pokud dojde ke zranění nebo nehodě, spousta lidí neví, co dělat, jak
se zachovat, jak pomoci zraněným.
Co dělat, když najdete zraněného
nebo člověka v bezvědomí? Nejen na
tyto otázky získali účastníci kurzu
odpověď.
Kurz proběhl 25. ledna v místní
Obecní budově. Účastníci kurzu
byli různých věkových kategorií.
Záchranné složky, které kurz vedly,
předvedly názorné ukázky, které
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doplnila teorie. Starším ročníkům
byla předvedena mobilní aplikace
Záchranka. Každý si mohl na závěr
kurzu vyzkoušet resuscitaci na
iguríně.
Chceme poděkovat městu Horažďovice a panu Křížovi, který
nám pomohl kurz zrealizovat
pomocí záchranných složek města
Horažďovice.
• Spolek Přátel Komušína
OBZOR • Horažďovice

Předjaří dříve a dnes
Po dlouhé a bohaté zimě jsem se vždy těšíval na tu dobu, kterou nazýváme předjaří
a která je předzvěstí jara. Předjaří zpravidla přicházelo koncem února nebo začátkem března a vyznačovalo se řadou přírodních změn. Ty předznamenávaly konec
tuhé zimy.
Sníh začal pomalu mizet ze zahrad, polí a luk, mezi ostrůvky již začaly nesměle
vyrážet první sněženky. Jen na severních stranách sníh ještě vzdoroval, ale i ten
s přibývajícím teplem mizel před očima. Led na potoce začal praskat, tvořily se
ledové kry a to bylo pro nás kluky něco. Přeskakovali jsme z jedné kry na druhou,
chvíli jsme na nich také pluli, říkali jsme, že jsme na „šífech“ nebo na vorech, a jak
to obyčejně skončilo, si dovede každý představit. Domů jsme přišli promáčení a ještě jsme stihli dostat výprask. Pod teplejšími slunečními paprsky kapalo ze střech,
tvořily se rampouchy, táli sněhuláci a zůstávala po nich jen loužička vody. Vzdálené
lesy nabývaly namodralou barvu a krajinou se proháněl teplý větřík. Jaro už začalo
klepat na dveře a předjaří tak bylo obdobím naděje a radostného očekávání.
Poslední teplé zimy však situaci s předjařím pěkně zamotaly. Abychom se mohli
v plné míře těšit na jaro – což navozuje právě předjaří – je třeba pořádné ladovské
zimy, zimy sněhové a mrazivé, a to nejen na horách, ale i v nížinách. Na jaro se těšíme s představou, že po dlouhé, bílé a mrazivé zimě přijde zase teplé, zelené a příjemné jaro, což bylo hnacím motorem radostného očekávání. Vládne-li ale po celou
zimu téměř teplé jarní počasí, není se v podstatě nač těšit.
Ano, zimy již nejsou, co bývaly. To mně jistě potvrdíte vy, dříve narození. Extrémně teplé zimy posledních let představují vykolejení z odvěkého řádu střídání ročních dob. Oteplování klimatu, alespoň zde, na evropském kontinentu, je tak nade
vší pochybnost, a to bez ohledu na to, co si o tom pan profesor Klaus myslí. Dochází
tak k paradoxní situaci. Těšit se z předjaří za situace, kdy zima přestala skoro existovat v tradiční podobě, ztratilo vlastně svůj smysl a své opodstatnění.
Na mladá léta zavzpomínal
•

Karel Halml

Zápis žáků
do 1. tříd
Základní škola Komenského •
Horažďovice
Ve čtvrtek 4. dubna 2019
od 12 do 17 hod. Komenského ul. 211
Rodiče u zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.
Děti narozené od 1. 9. 2012 do 31. 8.
2013 povinný zápis. Děti narozené od
1. 9. 2013 do 31. 12. 2013 dle zájmu rodičů a doporučení školského poradenského zařízení.
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění
pozdějších předpisů, umožňuje zápis
dětí narozených od 1. 1. 2014 do 30. 6.
2014 na základě doporučení školského
poradenského zařízení a odborného
lékaře.

Základní škola Blatenská •
Horažďovice
Ve čtvrtek 4. dubna 2019
od 13 do 18 hod. Blatenská 540
Rodiče u zápisu předloží svůj občanský průkaz a rodný list dítěte.

Oblastní charita
Akce klubu „Nebuď sám“ v březnu 2019
5. 3. Posezení s harmonikou – k tanci a poslechu nám zahrají oblíbení Úterníci.
Jídelna DPS Palackého 1061, začátek v 15 hod.
8. 3. O zvířatech a lidech – beseda s p. Hanou Voděrovou, Karlem Makoňem a Richardem Rotterem o soužití lidí a zvířat. Společenská místnost 4. p. DPS Palackého
1061, začátek v 17 hod. Projekt „Seniorům dokořán“
11. 3. Holky v akci – společné pečení z osvědčených receptů. Jídelna DPS Palackého
1061, začátek ve 13.30 hod.
13. 3. Naše město očima seniorů – beseda se starostou města Ing. Michaelem Formanem o všem, čím naše město žije. Společenská místnost 4. p. DPS Palackého 1061,
začátek v 15 hod. Projekt „Seniorům dokořán“
19. 3. Tvůrčí dílna – společné tvoření z dostupných materiálů. Dílna v suterénu DPS
Palackého 1061 bude pro všechny otevřena od 13 hod.
20. 3. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem. Jídelna DPS Palackého 1061, od
9.45 hod.
29. 3. Pohodový start do nového dne – cvičení pro nejen pro seniory s p. Libuší Holečkovou. Společenská místnost 4. p. DPS Palackého 1061, začátek od 9 hod. Projekt
„Seniorům dokořán“

OBZOR • Horažďovice

Zápis je povinný pro děti narozené
od 1. 9. 2012 do 31. 8. 2013. V případě zájmu rodičů je zápis též pro dě
narozené od 1. 9. 2013 do 31. 12. 2013.
Rodiče těchto dětí předloží při zápisu
doporučení pedagogicko-psychologické poradny. K zápisu mohou dále děti
narozené v době od 1. 1. 2014 do 30. 6.
2014, zde je nutné doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.
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Na pletenou módu do Písku
Módní jaro v Prácheňském muzeu připomíná 70. výročí založení národního
podniku Jitex:
Jitex 70, 1. 3.–26. 5. 2019, Galerie Prácheňského muzea v Písku
Písecká móda před Jitexem, 1. 3.–26. 5.
2019, Malé výstavní síně
Lucie Linden, 1. 3.–26. 5. 2019, Chodba
knihovny. Otevřeno denně mimo pondělí
od 9 do 18 hodin.
Jitex a Písek k sobě patří asi tak jako
pivo a Plzeň. Továrna založená v roce
1949 v rámci industrializace jižních Čech
zaměstnávala jen v Písku na dva tisíce
zaměstnanců. Pletená móda se v areálu
na břehu řeky Otavy plete a šije dodnes.
Ve třicetitisícovém městě tak najdete jen
málo rodin, které by nebyly nějak spojeny s textilním průmyslem. Velká jarní
výstava v Prácheňském muzeu v Písku
ukazuje, že se fenomén Jitexu netýká
jen výroby, ale dalekosáhle zasáhl i do
jiných oblastí. Návštěvník v termínu od
1. března do 26. května projde výrobou
od přádelny přes pletárnu, barevnu až po
pracoviště šiček. Nahlédne i do pobočných závodů v sedmi dalších městech
jihozápadních Čech (Bechyně, Horažďovice, Milevsko, Mirovice, Rožmitál pod

Třemšínem, Týn nad Vltavou, Vodňany),
do vyhlášené prodejny PPP nebo prolistuje zdigitalizovaný podnikový časopis
Tvořič. Ukázka oblečení, které se podařilo shromáždit s pomocí veřejnosti, jistě
vyvolá nejednu vzpomínku na život před
rokem 1989.
Jitex byl budován jako vzorový podnik
a za bránou základního závodu probíhal
celý proces pletařské výroby. A tak nejen
Leonid Brežněv, ale i Věra Čáslavská byli
svědky proměny surové bavlny v šaty. „Do
Písku bylo také umístěno oborové ředitelství pletařského průmyslu pro českou
část ČSSR a byly odtud řízeny i další známé podniky jako Pleas Havlíčkův Brod,
Modeta Jihlava, či Tylex Letovice... V roce
1968 otevřeli takzvaní pletaři na Alšově
náměstí první vzorkovou prodejnu pletařského průmyslu PPP, která si v časech
nedostatkového zboží vydobyla celorepublikové proslulosti,“ vysvětluje kurátor
výstavy Bohumír Bernášek. Vedle kamenného mostu se tak nákup v „péčkách“ stal
dalším atraktivním cílem návštěvníků.
Kde jinde jste v časech normalizace mohli
s jistotou sehnat na jednom místě spodní prádlo, svrchní ošacení nebo třeba
záclony?
Výstavu doprovodí edukační programy
pro školy, komentované prohlídky či tematické trasy po městě, které připravují
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studenti místního gymnázia. Pro předem
objednané exkurze je možné zajistit ve
všední dny i prohlídku závodu (https://
www.jiznicechy.cz/aktuality/193-exkurze-do-jitexu). Završením doprovodných akcí
pak bude muzejní noc s programem pro
celou rodinu, která letos připadá na
24. květen.
Muzejní módní jaro ukazuje také
ošacení Píseckých v době před Jitexem
a módu na opačné straně železné opony na příkladu irmy Lucie Linden
z německého Deggendorfu. V dubnu
bude navíc možné spatřit mimořádnou
výstavu z fondů Oddělení uměleckých
sbírek Pražského hradu, která představí
pohřební textilie z královských hrobů.
Vyobrazení Ladislava Pohrobka a Jiřího
z Poděbrad na stěnách Rytířského sálu
píseckého hradu bude důstojnou kulisou
pro výstavu části dochovaných ceremoniálních rouch z hrobů obou panovníků
15. století.
Výstava začíná vernisáží v pátek
1. března v 17 hodin a je přístupná denně
mimo pondělí od 9 do 18 hodin až do
26. května.
Výstava vznikla na základě projektu
MuseumUploaded, s podtitulem Digitální
technologie pro přeshraniční interaktivní spolupráci muzeí, podpořeného v rámci programu přeshraniční spolupráce
Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
Cíl EÚS 2014–2020 z Evropského fondu
pro regionální rozvoj.
•

Prácheňské muzeum v Písku

02

01 Brána a výrobní budova závodu v Písku – 70. léta 20. století
02 Reklamní fotograie sportovní kolekce Jitex – 80. léta 20. století
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Kavárna Černý kafe
20. 3. 2019 od 18.00
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Historie domů v Horažďovicích
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 57
V roce 1619 je majitelem domu Václav
Táborský. 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 1 390 kop.
V roce 1623 byla řešena pozůstalost po
smrti Václava Táborského. Jako dohlížitelé nad jejím kladným vyřízením byli
zvoleni Andreas Herites Mirotický, Ondřej Křenek a Pavel Spolský. Byli obesláni
i jeho věřitelé „kterýž pro nevědomost
jeho smrti se neohlásili“ a po pořádku se
měli o své dluhy „ku právu města Horažďovic do místa radního“ přihlásit. Po Václavovi Táborském tak zbyly dluhy mlynáři
Maršátovi 50 kop, o dluh 50 kop se přihlásili též poručníci sirotků Adama Nosákovce Matouš Kryspach a Jan Laubský. Dále
55 kop Pavlu Vodičkovi, Anna Vodičková
od své pohledávky 30 kop míšeňských
upustila. Do Sušice byl dlužen Matoušovi
Voprchovi z Feldenštejna 15 kop a Samuelu Xenoilovi 100 kop. Následoval dluh
Alžbětě, vdově po Josefovi Jarolímovic,
70 kop, Samuelu Vondrovic do Klatov 10
kop, Fridrichu Švihovskému z Rýzmberka do Nalžov prostřednictvím tamního
zámeckého úředníka Václava Špolce 88
OBZOR • Horažďovice

kop. Do Horažďovic byl s pohledávkou
z Nalžov vyslán Krištof Půrok. Cechu
pakařskému dále dluh 14 kop, 47 grošů
a 5 denárů. O své se přihlásil rovněž Jan
Achylles z Klatov, syn Václava Táborského,
s tím, že mu jsou odkázána 2 pole, jedno
za mostem, druhé za zdí klášterskou,
a pokud bude prodán dům, aby dostal
50 kop. Jeho manželka připomněla, že jí
bylo připsáno věno 400 kop, ale spokojí se
s polem Bernartovským, 1 jalovicí a z prodeje domu 25 kop. Dědický podíl 30 kop
postupuje Jan Achylles Dorotce, nejstarší
dceři Maruše Táborské. Z březí jalovice,
kterou Jan Achylles dostane, „ta když se
otelí, to tele Dorotce odchovati a odvézti
chce z lásky“. Dcera zemřelého Václava
Táborského Alžběta, provdaná za Václava
Tytusa, vyřizovala podíl dědictví na místě
bratra Adama Táborského s tím, že sama
dostane krávu, která jí byla kšaftem odkázána, a bratr Adam dostane 80 kop. V roce
1628 se přihlásil Adam Táborský o svůj
podíl 35 zlatých od své macechy Markyty
Táborské, znovu provdané za Kryštofa
Plouza. V roce 1647 byla učiněna smlouva
mezi sestrami po Markétě Plouzové, Annou, provdanou za Václava Saumeřského,
a Kateřinou, provdanou za Jana Šlechtu.
Dům u fortny ležící v ceně 300 kop ujímá
Jan Šlechta. Zatímco Václav Saumeřský
dostane dvůr se zahradou „V zahradách“
se sklepem, masný krám ležící mezi krá-

my Daniela Špalka a krámem cechovním.
V berní rule z roku 1654 je jako majitel
domu uveden Jan Šlechta, řezník, osíval
13 strychů polí, choval 1 krávu, 5 ovcí a 3
svině. Je uveden ještě v tzv. revizitaci berní ruly z roku 1675. Zřejmě po jeho smrti
přechází dům na sestru jeho manželky
Annu Saumeřskou, její nejmladší dcera
Alžběta byla zplnomocněna k výměně
domů s Janem Linhartem Hagenem, toho
času primátorem města. Ten získává její
dům řečený Soumeřský, v roce 1679 ležící
v rohu proti domu Martina Kratochvíle
a fortny strany druhé. Anna Saumeřská se
stěhuje do jeho domu ležícího mezi domy
Samuela Gregora a Alexandra Soboteckého strany druhé, přičemž je Jan Linhart
Hagen povinen doplatit ještě 70 zlatých
rozdílu ceny nemovitosti. 46 zlatých
z této ceny bude odvedeno rytíři Janovi
Václavovi Záborskému z Brloha. V roce
1701 žádá Linhart Hagen, primátor města,
zdali může na dvoře svého domu skrze
městskou zeď vylámat dveře. To mu bylo
radními povoleno. Zřejmě měl na starosti
také obchod se solí, protože v roce 1704
čten radními dopis, aby v soli nikdo
kromě Františka Hagena nehandloval.
V roce 1715 prodává dům František Hagen
urozenému Samuelovi Jiřímu Buškovi,
hejtmanu Lažanskému (patrně zámek
v Defurových Lažanech), k ruce jeho synu
Václavu Buškovi za 850 zlatých. Dům leží
13

Music club Houba

Ciao...

sobota 2. 3. • 11.00
Burger Day II.
Hamburgery od známého Tomáše Junga

víkend 15.-16. 3.
Zelený svatý Patrik
celý víkend zelené pivo na čepu

Internet zdarma

sobota 9. 3. • 20.00
MDŽ — malý dárek ženám
obdarujeme naše drahé polovičky

sobota 23. 3. • 20.00
Helium párty
celý večer plný veselého plynu – helia

pátek 15. 3. • 20.30
Hudební kvíz
poznej svou kapelu nebo interpreta
(rock, pop, metal)

pátek 29. 3. • 20.00
Pivovary na Prácheňsku
Přednáška Jana Jiráka za doprovodu
Bílého tesáka

Regionální informační a mapové
centrum
Vám poskytuje veřejný internet
zdarma
Po, St, Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00,
Út, Čt 8.00–12.00, 12.30–16.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz
3. týden v březnu
18. 3. – 22. 2. 2019
prvních 30 min denně zdarma.

✂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
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při „zdech městských, za kterou parkán
obecní jest a uličky při domě Jana Dio
jdouc do krámů masných“. Součástí prodeje je pole „jdouc k Oujezci za mostem
vedle pole Václava Mindlenta a starý cesty
veřechovský“, rovněž pole za Loretou
„slove U bílý vody“ následují další pole
a louky. V roce 1739 prodáván dům včetně
parkánu, po zemřelém Václavu Buškovi,
kdysi radním, a městském písaři Václavu
Gregorovi za 600 zlatých. Dům je situován
„při zdi městské proti domu Petra Velenovského a proti domu Maškovskému…
i s parkánem při témž domě ležícím od
branky jdouc k parkánu kantorovo pod
školou“. Rovněž má k dispozici „místo
za zadními vraty pro skládání mrvy“.
V roce 1764 kupuje dům Gregorovský
várečný ležící vedle domu Evy Segový
a u fortny městské strany druhé Tomáš
Mašek s Annou manželkou za 310 zlatých
od Karla Korvína. V roce 1775 postupuje
dům „bejvalý Václav Gregorovský“, ležící
v městě vedle branky neb fortny městské
Mates Maršát Janovi Segovi a manželce
Marii s doplatkem 90 zlatých. Výměnou
za jeho dům „bývalý Jan Gregorovský“
ležící vedle domu žida Vodňanského
a Nüderovského strany druhé. V roce 1788
získává dům od Jana Segy Václav Straka
opět směnou. Dům várečný v dobytčím
trhu ležící u dolejší branky u šanců městských z jedné a uličky do krámů (masných) strany druhé spolu s parkánem,
ze kterého se odvádí každoročně obci
příslušný poplatek. V roce 1816 prodává
Jan Straka, měštěnín a mistr řemenář,
dům várečný s parkánem v městských
valech Filipu Vaněčkovi za 2 700 zlatých.

V roce 1830 postupují dům Filip Vaněček
s manželkou Kateřinou dům synu Janovi
za 600 zlatých.
•

MgA. Jindřich Šlechta
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01 Podoba domu na perokresbě Jana Willenberga
z roku 1602
02 Pro srovnání, téměř identický štít ze stejné doby
se dochoval na zámku v Hrádku u Sušice
03 Unikátem jsou rovněž bohatě zdobené klenby
průjezdu domu
04 Zlomek bohaté výzdoby domu v podobě černobílého sgraita ukazuje, jak výstavným městem
byly Horažďovice před osudným vypálením
v roce 1619. Bohatost štukové výzdoby kleneb
průjezdu domu a sgraita na fasádě vznikla
kolem roku 1600, tehdy Teobald Švihovský
přestavoval zámecké budovy a šikovní zedníci,
často italského původu, byli zapůjčováni
i k přestavbám měšťanských domů.

OBZOR • Horažďovice

Co se děje s prameny?
O suchu se v poslední době hodně mluví,
dokonce rok od roku více, protože nedostatek vody má vliv i na náš život: suchem
v půdě je v prvé řadě postiženo zemědělství, následně suchem vodních toků
a vodních nádrží průmysl, který potřebuje vodu pro výrobu v nemalé míře, ale
také rybáři a samozřejmě i dodávka pitné
vody pro města. Konečně suchem v hlubších vrstvách je ztížena dostupnost pitné
i zavlažovací vody pro jednotlivce i obce:
jde zejména o prameny, studny a vrty.
Rozlišujeme sucho klimatické (nedostatek srážek, zvýšený odpar), dále sucho
půdní (nedostatek vody v kořenové vrstvě
země) a sucho hydrologické (nízké stavy
vodních toků a nádrží, malá vydatnost
pramenů a vrtů).
Všechna ta sucha spolu do značné
míry souvisejí. Zatímco půdní sucho ale
spraví aspoň na čas vydatný déšť, největší setrvačnost má sucho hydrologické
ve spodních vrstvách – tedy vydatnost
pramenů. Nastupuje pomalu, ale také
pomalu odeznívá.
Vzhledem k tomu, že nedostatek srážek
násobený vysokými teplotami během

roku trvá už od r. 2014, úbytek vody v pramenech a ve studnách se stále zvětšuje.
A v současné době už nabyl takových rozměrů, že k návratu před rok 2014 by bylo
třeba vydatných a trvalých dešťů, srovnatelných s těmi, které v r. 2002 způsobily
známé povodně.
Podívejme se například na pramen
u sv. Anny u Horažďovic. Býval to pramen
mimořádně vydatný a vyrovnaný, kdysi
zde byly dokonce i lázně. V letech 19952013 byla průměrná roční vydatnost toho
pramene 3,4 l/s. A teď se podívejme na
poslední léta:
• rok 2013 – 4,2 l/s
• rok 2014 – 2,4 l/s
• rok 2015 – 1,6 l/s
• rok 2016 – 1,5 l/s
• rok 2017 – 1,1 l/s
• rok 2018 – 0,7 l/s.
Tento přehled je víc než výmluvný. Samozřejmě, ani v minulosti neměl pramen
stálou vydatnost, ale výkyvy byly krátkodobé a brzy se vyrovnávaly. V posledních
letech se tak už neděje. Otázkou je: proč?
Prostě se sčítají vlivy menšího množství
srážek a vysokých teplot ve vegetačním
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období, které způsobují velký odpar vody
z povrchové vrstvy půdy. Povrchová vrstva
půdy je většinou velmi suchá. A pokud
přijde konečně déšť, veškerou vláhu stačí
pojmout ornice. Napršená voda se pak už
téměř nedostává do hlubších vrstev a prameny živoří. Současná situace pramenu
u sv. Anny není ve srovnání s jinými nijak
výjimečná. Obdobné výsledky vykazuje
i kontrolní vrt v Jarově. Podobně jsou
na tom prameny i kontrolní vrty v celé republice. Ostatně i mnozí majitelé studní
mohou nedostatek vody potvrdit. Česko
vysychá odspodu!
•

Jiří Wagner

01 Vydatnost pramene u sv. Anny zatím stále klesá.
Foto J. Wagner

V tomto roce si připomínáme dvě kulatá
výročí v dějinách Horažďovic
V roce 1619 uplyne 400 let od koniskace panství Švihovským z Rýzmberka. Ti
vlastnili Horažďovice od roku 1483 a zanechali zde nesmazatelné stopy. Jednak
vystavěli na předměstí klášter svatých
Andělů s rodovou hrobkou, stáli za hospodářským rozmachem města, budovali
rybníky a zemědělské objekty (Nový dvůr,
dvůr Prácheň, ovčín na Chrástu), došlo
k posílení městského opevnění, výstavbě
honosných měšťanských domů i přestavbě nedalekého hradu Práchně. Významné
bylo zřízení bratrského sboru v Horažďovicích v roce 1583, jehož čestným členem
se stal i Petr Vok z Rožmberka. Prosperitu zlatého věku, jak nazývá renesanci
spisovatel Zikmund Winter, ukončil až
rok 1619. Tehdy císařská vojska vedená Bonaventurou Buquoyem záměrně vypálila
město a uvrhla je tak na prahu třicetileté
války do dlouhodobého úpadku.
Druhé významné výročí je spojeno
s rokem 1719, kdy uplyne 300 let od vymření Šternberků v Horažďovicích. Tento
rod navázal na činnost Švihovských po
OBZOR • Horažďovice

vypálení města a znovu postupně pozvedl jeho život a ekonomické fungování.
Pro Horažďovické se jednalo o vrchnost
tolerantní, zejména Ludmila Benigna
rozená Kavková z Říčan a její syn Václav
Vojtěch ze Šternberka byli pro město
velkým přínosem. Byla postavena loretánská kaple nad městem, kaple svaté Anny
s léčivým pramenem, došlo na přestavby zámeckých budov, kláštera, radnice
a dalších měšťanských objektů ve městě.
Václav Vojtěch ze Šternberka jako nejvyšší
zemský sudí, který například soudil Jana
Sladkého Kozinu, zemřel v roce 1708. Jeho
manželka Klára Bernardina z Malzanu
zemřela v roce 1719. Pohřeb tehdy zaznamenal radní písař: „Dne 4. 12. 1719 in festo
sancta Barbara přišla pošta, že dne 4. currentii ve tři hodiny z poledne Pán Bůh
všemohoucí prostředkem smrti z tohoto
světa povolati jest ráčil vysoce urozenou
paní, paní Claru Bernardinu, ovdovělou
hraběnku z Sternberka, rozenou z Malzanu, vrchnost naši milostivou. Dne
7. tohoto měsíce jest sem z Prahy v noci

v 8 hodin převezena a v klášteře v sakristii složena. V noci potom toho dne paní
hraběnka z Thunu, jakožto pravá dědička
po slavné paměti její excell. paní hraběnce, přijela do zámku a když se do smutku přistrojila, přijela k klášteru, kdežto
taky od ouřadu, skrze městskýho písaře
Františka Hagna v německým jazyku přivítána byla a když z vozu sešla, teprve poděkování učinila. Vešla do ambitu, kdežto
v kapli svatého Prokopa (při refektáři)
tělo mrtvé leželo, které tu ze sakristie
přeneseno bylo, tam se vyzvedlo a skrze
8 osob radních do kostela svatého Archanděla Michaela s průvodem neseno bylo
a po ceremoniích do krypty spuštěno. Za
její to duši tři dni, tj. 11., 12. a 13. mše svaté
se konaly. Jejížto duši dej Pán Bůh slávu
věčnou a království nebeský. Amen“. Kromě Kláry Bernardiny z Malzanu spočinul
v klášterní hrobce rovněž její manžel
Václav Vojtěch ze Šternberka a Václavův
děd Adam ze Šternberka.
•

MgA. Jindřich Šlechta
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PRODEJ

KUŘIC

VYNK design s.r.o., provozovna Malý Bor 157
přijme na hlavní pracovní poměr

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

2019

pracovníka truhlářské výroby

nástup: možný ihned

FIRMA
NOVÁK
RADOMYŠL

požadavky:
nabízíme:

vyučení střední bez maturity, praxe v oboru vítána

jednosměnný provoz, zajímavou práci v příjemném prostředí malého závodu
zázemí stabilní společnosti
Životopisy zasílejte na e-mail info@vynkdesign.cz .
Bližší informace:

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

proj e k t a n t
Požadujeme:

Nabízíme:

■ odpovídající vzdělání SŠ/VŠ

■ stabilní a perspektivní

■ znalost programu AUTOCAD (SEMA)

zaměstnání v týmu odborníků

■ časovou flexibilitu

■ odpovídající finanční ohodnocení

■ praxe v oboru výhodou (autorizace)

■ příspěvek na stravování

■ ochotu vzdělávat se a učit se novým

■ zázemí firmy s tradicí od roku

věcem
Koupím
Simson S51 Enduro nebo Elektronik
■ výborné komunikativní schopnosti
■ nástup možný ihned
stav nerozhoduje
Tel.:
776 822 803
Životopisy zasílejte na e-mail:
brejcha@atrium.cz
nebo na adresu

ATRIUM, s.r.o., Václav Brejcha, Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice.

KOUPÍM

STARŠÍ KNIHY, POHLEDNICE,
OBRAZY A STAROŽITNOSTI.
TEL.: 721 866 006

p. Hokr Lukáš
p. Boučková

tel. 606/703 595
tel. 376/511 770

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

HORAŽĎOVICE – 14.15 hod.
PARKOVIŠTĚ
ZÁMKU
dělníky
do výroby udřevostaveb

21.3 na
|| 18.4
|| 16.5 || 13.6 || 11.7 ||
vDNE:
Oselcích
pozice:
8.8 || 5.9 || 3.10 || 31.10 || 28.11

tesař/truhlář
zedník/fasádník
(vyučení není podmínkou)
červené,černé kropenaté,modré,
žíhané,bílé - stáří 19 týdnů
cena 175 Kč/ks

Životopisy zasílejte na e-mail:
nebo písemně
na adresu ATRIUM, s. r. o., Václav Brejcha, Strakonická 1056,
341 01 Horažďovice, tel.: 376 547 211.

tel.- 602 115 750
www.drubez-novak.cz

Akce.3.

3
18.3.- 2
9
201

PŘI VLASTNÍM ODVOZU
VOLNĚ LOŽENÉHO UHLÍ A BRIKET
- SLEVA 5% Z AKTUALNÍCH CEN*
*nelze sčítat s ostatními slevami

Jsme držiteli „stříbrné”
známky udělené spolehlivým
a prověřeným prodejcům
Bílinského uhlí

tel.: 376 511 881
mob.: 737 851 355
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inzerce

VYNK design s.r.o., provozovna Malý Bor 157
přijme na hlavní pracovní poměr
pracovníka truhlářské výroby
nástup: možný ihned
požadavky:
nabízíme:

vyučení střední bez maturity, praxe v oboru vítána
jednosměnný provoz, zajímavou práci v příjemném prostředí malého závodu
zázemí stabilní společnosti
Životopisy zasílejte na e-mail info@vynkdesign.cz .
Bližší informace:

p. Hokr Lukáš
p. Boučková

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

proj e k t a n t
Požadujeme:

Nabízíme:

■ odpovídající vzdělání SŠ/VŠ

■ stabilní a perspektivní

■ znalost programu AUTOCAD (SEMA)

zaměstnání v týmu odborníků

■ časovou flexibilitu

■ odpovídající finanční ohodnocení

■ praxe v oboru výhodou (autorizace)

■ příspěvek na stravování

■ ochotu vzdělávat se a učit se novým

■ zázemí firmy s tradicí od roku

věcem
■ výborné komunikativní schopnosti

■ nástup možný ihned

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

tel. 606/703 595
tel. 376/511 770

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

dělníky do výroby dřevostaveb
v Oselcích na pozice:

VYN

tesař/truhlář
zedník/fasádník (vyučení není podmínkou)

nástup: možný ih
požadavky:
nabízíme:

Životopisy zasílejte na e-mail: brejcha@atrium.cz nebo písemně
na adresu ATRIUM, s. r. o., Václav Brejcha, Strakonická 1056,
341 01 Horažďovice, tel.: 376 547 211.

vyu

jedno
zázem

Živo

Bližš

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

proj e k t a n t
Požadujeme:

Nabízíme:

■ odpovídající vzdělání SŠ/VŠ

■ stabilní a perspektivní

■ znalost programu AUTOCAD (SEMA)

zaměstnání v týmu odborníků

■ časovou flexibilitu

■ odpovídající finanční ohodnocení

■ praxe v oboru výhodou (autorizace)

■ příspěvek na stravování

■ ochotu vzdělávat se a učit se novým

■ zázemí firmy s tradicí od roku

věcem
■ výborné komunikativní schopnosti

dělní
v Ose

tesa
zedn

1993
■ nástup možný ihned

Životopisy
na adresu
341 01 Ho

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

inzerce
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praktický lékař
pro dospělé
MUdr. Šimon Matějka

přijímáme
nové
pacienty

osoBNí přístUp
ModerNí VYBaVeNí
prodloUžeNé ordiNačNí HodiNY
reGistrace Je JedNodUcHá:
•zavolejte nám na 376 512 742 nebo
•vyplňte on-line registrační formulář
https://www.mediclinic.cz/lekar/
horazdovice-matejka
Převod zdravotní dokumentace zajistíme za Vás.

adresa ordinace: Blatenská 311, Horažďovice

Firma HASIT s.r.o.
Tradiční výrobce suchých maltových směsí PŘIJME do svého provozu ve Velkých Hydčicích:

NÁKUPČÍ / REFERENT NÁKUPU
Práce zahrnuje:

objednávání vstupů a surovin do výroby
komunikace s dodavateli
účetní administrace objednávek v SAPu
spolupráce na zajištění výběrových řízení

Požadavky:

spolehlivost a odpovědný přístup
komunikativnost, logické myšlení
znalost práce s PC
alespoň mírně pokročilá znalost NJ

DRÁČKŮV
JARNÍ BAZÁREK

18.3. – 20.3.2019
Hotel Prácheň Horažďovice
Příjem: pondělí 18.3.
8:30 – 17:00
Prodej: úterý
19.3.
8:30 – 17:00
středa 20.3. 8:30 – 14:00

Výdej neprodaného: středa 17:00–18:00
tel. 723 070 786, e-mail: drackovhd@seznam.cz
www.facebook.com/drackovhorazdovice

ÚČETNÍ / ASISTENTKA FINANČNÍHO ODDĚLENÍ
Práce zahrnuje:

účtování faktur, tvorba analýz
spolupráce s oddělením nákupu
podpora finančního oddělení

Požadavky

analytické myšlení, logické uvažování
samostatnost, pečlivost, důslednost
znalost práce na PC (zejména MS Excel)
aktivní znalost NJ
praxe účetní nebo nákupu - výhodou

Nabízíme:

zázemí a know-how mezinárodní společnosti
dobré platové ohodnocení
týden dodatkové dovolené navíc
závodní stravování

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: zdenek.stulik@hasit.cz

(do předmětu mailu: "nákup" nebo "účetní")

PALIVOVÉ
DŘEVO
od 400 Kč
Tel: 737 290 440
E-mail: drevolesysalak@seznam.cz
Facebook: DŘEVO, LESY Salák

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

www.drevolesysalak@seznam.cz

Velké Hydčice
341 01 Horažďovice
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Více na www.hasit.cz
inzerce

Městská knihovna • Horažďovice

Městská knihovna • Horažďovice

ve spolupráci s oblastní charitou vás zvou na přednášku

O zvířatech a lidech
Našimi hosty budou: Hana Voděrová – vydavatelka časopis Vítaný host, Karel Makoň
– člen DESOP (dobrovolný ekologický spolek – ochrana ptactva), Richard Rotter –
geolog a znalec Brd. Pořádáno v rámci projektu „Seniorům dokořán“.
8. března 2019 od 17 h v oblastní charitě (4. patro)

Vás srdečně zve na minivýstavu věnovanou knize, která
popisuje cestu plzeňského profesora botaniky Františka
Malocha k pramenům řeky Otavy objektivem fotografů
Martiny Kožíšek Ouřadové a Vladimíra Kožíška

Šumava Františka Malocha
Výstava potrvá od března do dubna 2019

Horažďovice • perla Otavy

Horažďovice • perla Otavy

Západočeská oblastní přehlídka
činoherního a hudebního divadla
14.–17. 3. 2019 • Kulturní dům Horažďovice
Čtvrtek 14. 3.
20.00
Luc Chaumar: VELKÉ LHANÍ
Tyjátr Horažďovice

Sobota 16. 3.
9.00
Jana Pacnerová: ROCKÉR A DVĚ STARÉ DÁMY
Divadelní spolek Ochotníci Ostrov

Pátek 15. 3.
16.00
Daniel Vonášek: V KLECI
Herecká škola Blanky Luňákové

13.30
Anna Sobotková: HŘBITOVNÍ AKTOVKY
aneb Na shledanou na...
Divadlo Propadlo Plzeň

17.00
vernisáž putovní výstavy:
Čtvrtstoletí západočeských
divadelních přehlídek

16.30
Petr Kolečko: ZAKÁZANÉ UVOLNĚNÍ
Divadelní spolek Jezírko Plzeň

18.00
Irena Konývková: LIDÉ NÁS MAjí rádi
HOP – HOP ZUŠ Ostrov
20.30
Janka Ryšánek Schmiedtová: FRIDY
DS Žumbera, tvůrčí skupina Skoronarváno,
Plzeň

Vstupné: 120
130 / 90 Kč

HORAŽĎOVICE 9. 4. 2019 v 19:00
Hotel Prácheň, Strakonická 152

Předprodej: e-obchod www.dub.cz, Informační centrum Prácheňska,
Mírové nám. 15, tel.: 376 511 999, info: 739 372 254

inzerce

20.00
Tomáš Svoboda: SRNKY
Divadelní studio D 3 Karlovy Vary
Neděle 17. 3.
10.00
Neil LaBute: TLUSTÝ PRASE
Divadlo bez zákulisí Sokolov
13.00
Jan Sojka: KOMEDIE ROKU
ExLudvíci Plzeň
Neděle 17. 3.
16.30
Závěr přehlídky

Vstupné na jednotlivá představení 50 Kč. Vstupenky si zakoupíte před představením v KD.

Horažďovice • perla Otavy
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Muzeum
pátek 1. 3. • divadelní sál, 18.00
Národní jednota pošumavská
Přednáška – Mgr. Jaroslava Brichtová
pátek 8. 3. • divadelní sál, 17.00, 18.00
O princezně Meduňičce
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr
pátek 22. 3. • divadelní sál, 17.00, 18.00
Vodníkova Hanička
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr
neděle 24. 3. • nádvoří zámku, 14.00
Komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
probíhající výstava
4. 1.–30. 3. • divadelní sál
Macuya – svět rudých dřev
Výstava fotograií z Amazonie (Peru)

Galerie
Výstava
Zdeněk Rubáš a Pavla Breuová
Snadné je snít
Výstava potrvá do 5. 5. 2019
Aleš Červený – diagnóza krystal
Výstava sbírky alpských minerálů

Městská knihovna
pátek 8. 3. • oblastní charita 17.00
O zvířatech a lidech
Beseda s redaktorkou časopisu Vítaný
host Hanou Voděrovou, Karlem Makoněm
a Richardem Rotterem o soužití lidí a zvířat
úterý 12. 3. • sál knihovny 8.00 a 10.00
Virtuální univerzita 3. věku při PEF ČZU
v Praze
4. přednáška na téma „Klenoty barokního
sochařství v českých zemích“

čtvrtek 28. 3. • sál knihovny 13.30.
Univerzita třetího věku při ZČU v Plzni
2. přednáška na téma „Sociální psychologie
pátek 29. 3. • oblastní charita 9.00
Pohodový start do nového dne
Cvičení s Libuší Holečkovou
pátek 29. 3. • městská knihovna,
odd. pro děti 19.00
Noc s Andersenem
Večerní dobrodružství v knihovně pro děti,
nutno přihlásit do 15.3.
březen–duben • městská knihovna
Šumava Františka Malocha
Minivýstava věnovaná knize popisující cestu
plzeňského profesora botaniky k pramenům
řeky Otavy objektivem fotografů Martiny
Kožíšek Ouřadové a Vladimíra Kožíška

Kulturní dům
sobota 2. 3. • 20.00
Kabát revival Plzeň + Lucie revival Plzeň
celovečerní dvojitý bigbít
sobota 9. 3. • 20.00
Parkán – Retro MDŽ + pánský striptýz
celovečerní bigbítový speciál
14.–17. 3.
36. Oblastní přehlídka činoherního
a hudebního divadla
10 soutěžních představení.
sobota 30. 3. • 20.00
Sifon – celovečerní bigbít
neděle 31. 3. • 15.00
Posezení s písničkou – Pošumavská muzika
Změna programu vyhrazena. Předprodej
vstupenek IC na náměstí. Výlep plakátů, tel.
608 212 210, e-mail: kdhd@centrum.cz

DDM

středa 13. 3. • oblastní charita 15.00
Naše město očima seniorů
Beseda se starostou města Ing. Michaelem
Formanem

neděle 10. 3. • 9.30 • Envicentrum PROUD
Ošatka z pedigu
Speciální lekce kurzu Na nitce otevřená
i Vám. Info na www.envicentrum.eu

čtvrtek 14. 3. • sál knihovny 13.30.
Univerzita třetího věku při ZČU v Plzni
1. přednáška na téma „Sociální psychologie“

neděle 10. 3. • 17.00 • sál DDM v Zámku
Otevřený lukotrénink
Pravidelný otevřený trénink tradiční
lukostřelby, možnost vyzkoušení pro každého

pondělí 18. 3. • sál knihovny 14.30
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování
paměti
úterý 19. 3. • KMŠ DUHA 9.00,
MŠ Na Paloučku 10.30
Pohádky z velkého kufru
Maňáskové představení pro děti v MŠ,
Divadelní spolek Buřina
úterý 26. 3. • sál knihovny 8.00 a 10.00
Virtuální univerzita 3. věku
při PEF ČZU v Praze
5. přednáška na téma „Klenoty barokního
sochařství v českých zemích“
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neděle 17. 3. • 14.00 • kopec Prácheň
Venčíme!
Procházka přírodou s tipy na venkovní
aktivity pro rodiče s dětmi (u hřbitova)
sobota 23. 3. • 14.00 • Přírodovědná stanice
Vynášení Morany a Komentovaná prohlídka
Tradiční rodinné odpoledne, průvod
s Moranou vychází ze Stanice v 15:30
neděle 24. 3. • 17.00 • sál DDM v Zámku
Otevřený lukotrénink
Pravidelný otevřený trénink tradiční
lukostřelby, možnost vyzkoušení pro každého

sobota 6. 4. • 9.30 • dílna estetiky DDM v Zámku
Věnečky, květiny, víly
Řemeslný workshop – plstění suchou
i mokrou technikou. Info na www.ddm-hd.cz

HUSŮV SBOR
19. 3. úterý • 18.00
Úterý pro duši
Večer pod lampou 2. – čtení regionální
literatury, Karel Klostermann
26. 3. úterý • 18.00
Filmové úterý pro duši
promítání ilmů o Horažďovicích ze soukromé
sbírky pana Jiřího Šobra

Kavárna Šibule
sobota 2. 3. • 13.00-18.00
Tvořivá dílna MDŽ
Vyrábíme dárečky pro maminky, babičky,
tety...
úterý 5. 3. • 17.00
Být zdravá a krásná
Jarní detoxikace organismu s výrobky TianDe.
středa 6. 3. • 15.00
S kytičkou a písničkou
Oslava MDŽ při harmonice Edy Červeného.
pátek 8. 3. • 18.30
Den svatého Patrika
Večer s irskou hudbou v podání Jiřího
Horáka & Company. Podmínkou pro vstup je
mít na sobě něco zeleného.
sobota 9. 3. • 15.00
Život píše dějiny
Autentické vyprávění dvou vysokoškoláků,
kteří se zúčastnili budování celin v Rusku
a pohřbu J. Palacha. Promítání.
středa 20. 3. • 17.00
Karma – stíny minulosti
Péče o své tělo jde ruku v ruce s péčí o svoji
duši. Lektor: A. Sadílková. Nutná rezervace,
tel. 776 804 335, info www.alena-sadilkova.
webnode.cz.
neděle 24. 3. • 15.00
Dostaveníčko,
aneb Kavárnička dříve narozených
Lidové písničky pro dobrou náladu hrají
pánové Fr. Jančar a St. Rojík.
sobota 30. 3. • 15.00
Čtu, čteš, čteme
Neználek na Měsíci – pro malé i velké…
s ochotnými ochotníky.
Kontakt: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360.
Uzávěrka dalšího čísla je 19. března v 10.00 hod., vydání
29. března 2019. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění
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