OBZOR

Vážení spoluobčané,
zima ještě pořádně nezačala a už pravděpodobně končí. Únor bílý, pole sílí?
Místo sněhu nás potrápily vichřice, četné dešťové přeháňky a celkově bláznivé
počasí. Běžný obrázek posledních dní
z našeho okolí byly polámané a popadané větve, rozlítané odpadky, vyvrácené
dopravní značky a povalené reklamní
tabule. Hlavním úkolem byl tedy především úklid a odstraňování následků
velmi větrného počasí.
Příliv poměrně teplého vzduchu nás
lákal také vyrazit na zahrádky. Kontejnery na bio odpady jsou toho důkazem.
Bohužel tam někteří jedinci nacpou vše,
včetně plastových tašek a obalů. Díky
tomu pak biologicky rozložitelný odpad
nemůže být odvezen do kompostárny, ale
je likvidován jako jiný komunální odpad
za mnohem vyšší cenu. To se pak samozřejmě odráží v celkově vyšších nákladech
na likvidaci odpadů pro nás všechny.
Během února proběhla další setkání
s občany v Babíně a Komušíně. V obou
těchto lokalitách zůstávají k dořešení
obecní budovy, stav komunikací a majetkové vztahy pro dokončení projektové
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a přilehlých obcí.

dokumentace na výstavbu vodovodů a kanalizace, včetně čistíren odpadních vod.
Další společné setkání s občany proběhlo
na výroční schůzi Spolku rodáků a příznivců města. Početná základna tohoto
spolku měla možnost se zeptat na vše, co
se ve městě děje a co se plánuje v nejbližším období.
Na základě našeho pozvání přijel do
Horažďovic diecézní biskup Mons. Kročil.
Na společné schůzce i s naším panem
farářem byl hlavním bodem jednání technický stav kostela sv. Petra a Pavla a stav
zámeckých a církevních teras. Ty na jaře
projdou malou rekonstrukcí v rámci akce
revitalizace Parkánu.
Na Krajském úřadě v Plzni proběhlo další jednání s panem hejtmanem
a zástupcem společnosti Senecura o již
konkrétním zapojení plánovaného domova pro seniory do základní sítě sociálních
služeb Plzeňského kraje. Jak jsme již
psali v minulém čísle, je toto zapojení
do uvedené sítě existenčně důležité pro
budoucí provoz domova, aby pobyt v něm
byl inančně dostupný pro místní občany.
V současné době se připravuje písemné
Memorandum, ve kterém se Plzeňský kraj
zavazuje dodržet tento příslib. Výstavbu
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i provoz domova by pak měla realizovat
již zmiňovaná společnost Senecura, která
na stejném principu buduje domov ve
městě Chotěboř a již provozuje domov ve
městě Telč.
S blížícím se jarem se stává aktuálním
tématem i jarní úklid. Naše město se jako
každoročně zapojí do akce „Ukliďme
svět, ukliďme Česko“. Tato akce dobrovolníků proběhne v sobotu 28. 3. ve vybraných lokalitách. Více informací uvnitř
toho čísla.
V současnosti jsme těsně před schválením rozpočtu na letošní rok, únorem
skončí rozpočtové provizórium a investiční akce se budou moci začít realizovat.
Loňský rok 2019 skončil inančně téměř
vyrovnaný. Rozpočet pro rok 2020 je plánovaný jako schodkový, ale stále s použitím vlastních inančních prostředků.
Přejeme vám hezké jarní dny a zveme
vás, kromě jiného, i na divadelní přehlídku ochotnických divadel ve dnech
12.–15. 3. do kulturního domu.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Divácká porota – výzva
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Pokud patříte k divadelním nadšencům, kteří navštíví a zhlédnou všechna
soutěžní představení letošní horažďovické divadelní přehlídky, dovolujeme
si vás oslovit, abyste se i vy stali součástí divácké poroty, která na konci
programu vybere vítěze očima publika. Máte-li zájem, přihlaste se, prosím,
při vstupu na prvním, čtvrtečním představení.
Budeme se těšit i na váš hlas a účast!
01 Plynové lampy
02 Tři verze života

Program:
Čtvrtek 12. 3.
20.00
Vratislav Blažek: Světáci • Divadlo Schody Sušice
Pátek 13. 3.
14.30
Dějiny českého národa očima páťáků
• Žáci 5. ročníku ZŠ Komenského Horažďovice
• Nesoutěžní představení
17.00
Ingvar Ambjørnsen: Elling
• Herecká škola Blanky Luňákové Plzeň

Západočeská
oblastní přehlídka
činoherního
a hudebního
divadla

20.00
Patrick Hamilton: Plynové lampy
• Tyjátr Horažďovice
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Sobota 14. 3.
9.30
N. V. Gogol: Revizor • Za oponou Klatovy
14.00
Jacques Joseph, Petr Janda: O dvou stranách
jedné zdi • 39D Plzeň
17.00
Yasmina Reza: Tři verze života
• Divadelní studio D3 Karlovy Vary
20.00
Dave Freeman: Dovolená s rizikem
• Divadlo bez zákulisí Sokolov
Neděle 15. 3.
10.00
Oldřiška Ciprová: Nebezpečně sexy
• Divadlo MAEBH Třemošná

12.–15. 3. 2020
Kulturní dům
Horažďovice

13.30
Csaba Székely: Jsou to zvířata
• Divadlo JakoHost Plzeň
16.30
Slavnostní vyhodnocení
Vstupné na jednotlivá představení 50 Kč.
Vstupenky si zakoupíte před představením v KD.

Město • Horažďovice
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Úvěry z fondu rozvoje bydlení nově

Rada města Horažďovice 13. 1. 2020

Titul

Název / účel

Roky

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

• rozhodla o přijetí nabídky Ing. Pavla
Míky, Strakonice na zhotovení projektové dokumentace stavby „Rekonstrukce
kotelny KD, Horažďovice“ včetně výkonu
inženýrské činnosti ve výši 86 000 Kč
+ DPH
• v záležitosti akce „Rekonstrukce elektroinstalace školských staveb, Horažďovice“:
• přijímá nabídku Ing. Ladislava Hanuše, Strakonice na zhotovení projektové dokumentace za nabídkovou cenu
1 390 290 Kč vč. DPH
• schvaluje uplatnění valorizace nájemného z nebytových prostor v roce 2020 ve
výši 2,8 %
• schvaluje Pravidla dotačního programu
města Horažďovice pro rok 2020 – „Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2020“

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

Rada města Horažďovice 27. 1. 2020

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 10 let

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 ústředního 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

Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje bydlení
Města Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů, že město vyhlásilo
12. února 2020 výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
stránkách města na adrese: http://www.muhorazdovice.cz/muhd/
Žádost o úvěr se podává na závazném formuláři, který je k dispozici na Finančním
odboru města Horažďovice (číslo tel. 371 430 550) nebo na internetových stránkách
města ve složce formuláře pro podání – odbor inanční.
Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:

Rada města Horažďovice 10. 2. 2020

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 opakovaně na jeden titul u jednoho domu či
bytu. Úvěr lze též čerpat na spoluinancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z titulu 02. Dále lze úvěr čerpat na vybudování nových kanalizačních
přípojek z titulu 04. Bližší informace poskytne Ing. Marie Velková, tel. 371 430 550,
velkova@muhorazdovice.cz.
Lhůta na podání žádosti končí dne 20. 4. 2020 v 9 hod.
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• v záležitosti akce „Spolkový dům v Horažďovicích“:
• přijímá nabídku MgA. Ondřeje
Císlera, Praha 6 na vypracování projektové dokumentace za nabídkovou cenu
6 626 250,40 Kč vč. DPH
• schvaluje uzavření Smlouvy o realizaci
překládky sítě elektronických komunikací se společností Česká telekomunikační
infrastruktura a. s. Praha 3 v rámci stavby
„Rekonstrukce Strakonické ulice – I/22 Horažďovice – průtah“ a souhlasí s úhradou
nákladů v předpokládané výši 480 040 Kč

• rozhodla vyhlásit konkursní řízení na
obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele Základní umělecké školy Horažďovice, příspěvková organizace
• rozhodla o přijetí nabídky účastníka
Y-CZ s. r. o., Neplachov 129, Dolní Bukovsko na dodávku traktoru za nabídkovou
cenu 1 989 240 Kč vč. DPH
• rozhodla o přijetí nabídky účastníka
ALFA PROFI s.r.o., Útěchov 52, Brno na dodávku příkopové sekačky za nabídkovou
cenu 562 942,82 Kč vč. DPH
Výběr bodů z jednání rady města. Kompletní usnesení z jednání rady města je
zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.
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Ukliďme svět, ukliďme Česko 2020
Sraz dobrovolníků na akci „Ukliďme svět,
ukliďme Česko 2020“ je v 9 hod. na těchto
místech:
– parkoviště u smuteční síně
– u sběrného dvora na Strakonické ulici
– u můstku přes náhon u mlýna Brabec
Pytle na odpadky účastníci obdrží na
uvedených místech. V případě nepříznivého počasí bude akce přesunuta na jiný
termín.
Všem zúčastněným dopředu děkujeme za
spolupráci v péči o naše životní prostředí.

01

01

• Ing. Hana Kalná, místostarostka
01 I takto bohužel vypadají kontejnery v našem
městě. Plasty opravdu nejsou bio odpad.

JARNÍ ÚKLID OTAVY
SO 28/3/20 - SUŠICE - ČEPICE - HORAŽĎOVICE
TRADIČNÍ SJÍŽDĚNÍ OTAVY ZE SUŠICE A ÚKLID ODPADKŮ DOSAŽITELNÝCH Z LODI V ÚSEKU ČEPICE HORAŽĎOVICE. POŘÁDÁ KLUB VODÁCKÝCH AKTIVIT PŘI DDM HD VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM
HORAŽĎOVICE. LODĚ, RUKAVICE A PYTLE ZAJISTÍME, INFO U T. POLLAKA NA TEL. 606 880 502.

CELODENNÍ DOBROVOLNICKÁ AKCE, SRAZ V 9:00 NA ZÁŘEČÍ U ŠNEKA (ODJEZD AUTY DO SUŠICE)
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Vyhodnocení soutěže
„Ilustrujeme pohádky Boženy Němcové“
Výtvarné soutěže se zúčastnilo 98 mladých ilustrátorů, odevzdali 102 soutěžních prací. Všechny obrázky byly velmi
zdařilé, děti měly zajímavé nápady a daly
si záležet i na provedení. Podle věku byli
výtvarníci rozděleni do čtyř kategorií.
Porota měla v každé kategorii obtížné rozhodování, proto se na některých pozicích
umístilo i několik soutěžících.

01

Děti do 6 let: 1. Janička Chaloupková
7–9 let: 1. Alžběta Stružinská
10–12 let: 1. Žoie Salvová
13–15 let: 1. Pavla Kornienková
Celkové vyhodnocení najdete na: www.
knihovna.horazdovice.cz, na vývěsce
knihovny a na dětském oddělení knihovny, kde jsou všechny soutěžní práce
vystaveny.

• Eva Marešová,
Městská knihovna Horažďovice
01 Soutěžní práce. Foto: Petra Tomešová
02 Vyhodnocení soutěže Ondřej Šlechta.
Foto: Petra Tomešová

02

Otoč knihu
V polovině února se za pomoci dobrovolníků konala akce Otoč knihu, která
nabízela možnost vyměnit přečtené
či nechtěné knihy za jiné. Zpočátku si
zájemci mohli vybrat i z knižního fondu
husitského sboru. Velice brzy se knihy
začaly opravdu otáčet a spektrum výběru
bylo velice rozmanité. Na své si přišli
fajnšmekři i příznivci moderní literatury.
Od všeho bylo trochu. Podpořit akci přišla zhruba stovka lidí. Přebytek knih byl
vytříděn, část knih posloužila na obnovu
knihovničky místní LDN a místní charity,
část putovala do polic v husitském sboru
a něco jsme připravili pro použití v plánované knihobudce.
• Jana Truhlářová,
Městská knihovna Horažďovice

Obzor • Horažďovice
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Z Čech až na konec světa
… jsme se vydali s Františkem Šestákem
a Františkem Hejtmánkem. Vyprávění
o tom, co všechno zažili tito dva sportovci na cestě do španělského Santiaga de
Compostela a na mys Finisterre, si horažďovičtí senioři velmi užívali. Dozvěděli
jsme se, jak se vlastně zrodil nápad, vydat
se na kole na více než 6 000 km dlouhou
cestu, která trvala přes dva měsíce. Své
vyprávění doplnil pan Šesták promítáním fotograií zemí, měst, památek a lidí,
které na své cestě potkali.
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• Petra Tomešová, Městská knihovna
Horažďovice
01 Z Čech až na konec světa
– František Šesták, František Hejtmánek

Zprávy
z Duhové mateřinky
Letošní zima je trochu popletená – místo
„...sněží, sněží, mráz kolem běží...“ můžeme zpívat spíše „... prší, prší, jen se leje...“,
anebo písničku větrnou... Prostě sněhové
radovánky nám tato zima nepřeje.
Nám to však pranic nevadí – v naší
školičce je pořád veselo! Zpíváme si, tancujeme, povídáme, cvičíme a poznáváme
spoustu nového. Pravidelně navštěvujeme
sestru Ancillu v klášteře i seniory v domě
s pečovatelskou službou.
Při našich řízených vzdělávacích
činnostech s dětmi kromě spousty jiných
věcí prozkoumáváme i lidské tělo a péči
o něj. V rámci těchto aktivit mají rodiče
jako každý rok, tak i letos možnost nechat
svým dětem ve školce vyšetřit zrak přístrojem Prima Vizus a podchytit tím včas
případné zrakové vady.
Konec zimy je u nás vždy ve znamení
masopustu. Seznamujeme děti s různými
lidovými tradicemi a zvyky spojenými
právě s tímto obdobím. Vrcholem všeho je
masopustní veselice. Dopoledne v jednotlivých třídách a odpoledne pak společná
pro rodiče s dětmi. Jako vždy jsou ve
třídách i na chodbách školy připraveny
6

různé úkoly a soutěže. Na závěr odpoledne všichni tančíme v tělocvičně. Masopust pak zakončíme o Popeleční středě
návštěvou kostela, kde si připomeneme,
že vše na našem světě je pomíjivé...

Masopust je za námi a my již hledíme
vstříc jaru! Těšíme se na ně i na setkávání s vámi – třeba na našich jarních
dílničkách!
• kolektiv KMŠ Duha

Obzor • Horažďovice

Únor – měsíc tradic a pohádek
Únor je pro nás měsícem tradic a pohádek. Pohádky k nám připlouvaly skrze
divadelní představení (divadlo NÁNA), při
hrách a tvoření s dětmi. Tradice jsme vyhledávali v moudrých knihách a některé
jsme s dětmi oprášili. Po důkladné přípravě jsme si je společně se všemi třídami
připomněli v podobě karnevalu. Maškarní rej, při kterém nechyběly masky lidové, ale ani moderní, si děti užily společně
s učiteli, kteří pro ně připravili nejrůznější hry a úkoly v tělocvičně. Nechybělo
ani karaoke se zpěvem do mikrofonu.
Závěrem každá třída předvedla vlastní
maškarní taneček. S Dyscentrem Strakonice jsme zrealizovali vyšetření školní
zralosti dětí, na které navazovala přednáška pro rodiče s velmi pěknou účastí.
Pro rodiče je ještě připravená přednáška
„Rodič není sluha“ v rámci projektu OP
VVV – Šablony II. V době chřipkových
prázdnin se naši učitelé vzdělávali v polytechnice a informačních technologiích
a už se těší, až dětem představí nový um.
S pohádkami i tradicemi budeme samozřejmě pracovat i v příštích měsících a už
se těšíme na březen s očekáváním čtení
babiček a dědečků dětem před spaním
a tvořivých dílen pro rodiče s dětmi.

01

• Stanislav Jílek, pedagog, MŠ Na Paloučku
01 Děti šly pátrat po pohádkách a tradicích
do městské knihovny. Foto: Stanislav Jílek

Lednové sportovní úspěchy
Florbal – dívky 1. stupeň
– krajské kolo

01

02

Po úspěchu dívek z 1. stupně v okresním
kole se jim podařilo získat bronzovou
příčku na krajském kole v Plzni. Turnaj
se konal 23. ledna 2020 v hale Slavia Plzeň
na Borech. Dívkám gratulujeme a děkujeme za účast a reprezentaci školy.

Přehazovaná 2020
Tři družstva žáků naší školy se přihlásila do okrskové soutěže v přehazované
v Sušici. Soutěž se konala 29. ledna 2020
na ZŠ Lerchova. Dívky i hoši dovezli první
místa a smíšené družstvo získalo stříbro.
Všem gratulujeme a držíme pěsti 28. 2.
v okresním kole.
• J. Stichenwirthvá,
ZŠ Horažďovice Komenského

01 Florbal
02 Přehazovaná
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Povedené divadelní
představení páťáků
ZŠ Komenského
Horažďovice
Divadelní představení Dějiny českého
národa našima očima, tedy očima páťáků
ZŠ Komenského Horažďovice, nazkoušela s dětmi všech tří pátých tříd paní
učitelka Jaroslava Frýzková. Děti zkoušely
poctivě celý leden, vyráběly či sháněly
masky a rekvizity, půjčovaly a upravovaly kostýmy, a hlavně se strašně těšily,
až rodičům předvedou, co za ten necelý
měsíc zvládly. A že to skutečně stálo za
to. Své vystoupení nejprve děti předvedly
svým spolužákům, kteří v tomto divadelním kuse nehráli, a také čtvrťákům, kteří
se teprve o těchto dějinných událostech
budou učit. Pro rodiče pak měli ve středu
29. 1. 2020 připravený „dvoják“, jedno
vystoupení od 15 hod. a druhé od 16.30.
Rodiče mohli vidět dějiny českého národa
v kostce od příchodu praotce Čecha, přes
sv. Václava, Karla IV., Marii Terezii či Boženu Němcovou až po listopadovou revoluci 1989 a legendární novoroční projev

Mladí hasiči
Horažďovice
Činnost v letošním roce jsme zahájili
v polovině ledna a hned jsme se začali
připravovat na soutěž. Tentokrát byla
zimní soutěž dříve než v jiných letech,
a to kvůli problémům s tělocvičnou.
Zimní setkání mladých hasičů se konalo
25. 1. v Sušici. Na soutěž jsme jeli se třemi
družstvy (2 družstva starších, 1 družstvo
mladších). Soutěž se skládá z pohybových,
zručnostních a znalostních disciplín.
Z důvodu brzkého termínu a nemoci dětí
se soutěže zúčastnilo pouze cca 350 soutěžících (obvykle jich bývá cca 500). Družstva jsou složena z pěti soutěžících, kteří
soutěží za celé družstvo i jako jednotlivci.
Cílem je samozřejmě získat co nejvíce
bodů. V kategorii starších obsadilo jedno
družstvo 7. příčku a druhé, které bylo doplněno z kategorie mladších, se umístilo
ve druhé polovině (celkem z 34 družstev).
Mezi jednotlivci byla z mladých hasičů
z Horažďovic z dívek nejlepší Kateřina Chladová, která obsadila 18. místo
(celkem ze 72 soutěžících), a z chlapců
Michal Barborka, který obsadil 19. místo
(ze 78 jednotlivců). Družstvo mladších
obsadilo 13. místo z celkem 26 družstev.
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Václava Havla v roce 1990. Celé divadelní
představení přineslo plno překvapení,
jemných narážek a historických odkazů
a na dětech bylo vidět, jak si to užívají
a jakou nenásilnou formou se jim naše
dějiny dostaly pod kůži. Byla by škoda,
kdyby toto své divadelní představení
neukázaly i širší veřejnosti, a proto páťáci

ZŠ Komenského vystoupí v rámci Západočeské oblastní přehlídky amatérského
divadla (samozřejmě nesoutěžně), v pátek
13. 3. 2020 ve 14.30 v KD Horažďovice.
Přijďte je podpořit i vy!

Naším nejlepším jednotlivcem mezi mladšími byl Jan Pilek, který obsadil po rozstřelu 8. místo ze 47 soutěžících. Družstvo
horažďovických starších vyhrálo v soutěži
„Oblékaní hasiče“ s nejlepším časem. Děti
se o vyhraný dort rozdělily s ostatními.

Děkuji všem soutěžícím za reprezentaci našeho sboru.

• Radka Kočí a Renata Kopnická, rodiče

• Vedoucí MH
01 Výherci soutěže o oblékání hasiče
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Lyžařský kurz 2020
V sobotu 1. 2. se vydalo 62 lyžařů a snowboardistů ze ZŠ Horažďovice, Komenského
směrem na Zadov, kde se konal již tradiční
výcvik. Netradiční byl v tom, že zpočátku
nebyl téměř žádný sníh a museli jsme si
plánovat program, jak se dalo. Podívali
jsme se na Zlatou studnu, do Nových Hutí
na meteorologickou stanici Churáňov.
Hráli jsme různé hry na chatě a družili
jsme se mezi sebou, což bylo také důležité.
Ve středu jsme se dočkali sněhové
nadílky a vyrazili na svah ve čtyřech

Když žáci pomáhají
Žijeme to ale ve velmi zajímavé době. Na
jedné straně si užíváme beneitů v podobě moderních výdobytků, z historického
hlediska relativně pohodlných životů
a možnosti koupit si téměř vše, na co
pomyslíme, pouhým kliknutím na dotykovou obrazovku ve kteroukoliv denní
dobu. Už si ale příliš nechceme přiznat,
že za mohutný rozvoj lidské rasy je nám
vypisována daň, jejímuž splacení se nelze
vyhnout. A kdepak, nebude se jednat
o nějakou obálku z běžného úřadu, ale
začne se nám připomínat zranitelnost
prostředí kolem nás. K jednomu z hlavních cílů moderní školy by tedy určitě
mělo patřit zvýšit u dětí, byť i drobně,
povědomí o environmentálních problémech současnosti. A žáci ZŠ Blatenská
nezůstali jen u teoretického povídání,
ale pustili se do spolupráce napříč celým
druhým stupněm. A tak se na přelomu
kalendářních roků začal školou ozývat
cinkot mincí, který se zastavil u hodnoty
8 080 Kč. Přesně tolik žáci vybrali na podporu chovu ohroženého levharta (jinak
také pardála) obláčkového v Zoo Praha. Ba

Výroční valná
hromada okrsku
č. 8 Horažďovice
V sobotu 1. února 2020 se sešli delegáti
dobrovolných hasičů z horažďovického
okrsku v restauraci pana Zacha na Zářečí,
aby zhodnotili uplynulý rok a naplánovali zaměření své činnosti na rok letošní.
VVH se zúčastnili zástupci všech deseti
sborů, které do okrsku spadají. Událost zahájil starosta okrsku bratr Milan
Obzor • Horažďovice

družstvech lyžařů a dvou partách snowboarďáků. Napadlo asi 30 cm sněhu a to
jsme náležitě využili. Všichni ve čtvrtek
jezdili, takže se dá říct, že náš rychlokurz
byl úspěšný. Vše jsme zakončili veselou
diskotékou.
• Žáci 7. ročníku ZŠ Horažďovice,
Komenského 211
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co víc, jako škola jsme se stali adoptivními pardálími rodiči. Klobouk dolů, žáci!

01 Adopční listina. Foto: Mgr. Petr Curko.

• Mgr. Petr Curko
(učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská)

Klečka, všechny přítomné přivítal a seznámil s programem
VVH. Jako host se zúčastnil člen
krajského sdružení hasičů bratr Albert
Jíra a starosta města pan Ing. Michael
Forman.
Bylo vzpomenuto členů, kteří okrsek
v roce 2019 opustili, a poté se již rozběhlo vlastní jednání přehledem činnosti
za uplynulý rok z úst starosty okrsku.
Po této zprávě se představili jednotliví
zástupci sborů se svojí aktivitou ve svých
sborech. Svojí troškou přispěl i velitel
okrsku bratr Vlasta Vintr a ve slabé diskusi členů vystoupil starosta města a všem

poděkoval za jejich práci ve sborech.
Hřebem VVH bylo předání medaile „Za
mimořádné zásluhy“ starostovi okrsku.
Po zprávě hospodářky a revizora byl
přednesen plán práce na rok letošní
a schváleno usnesení. Sbory Horažďovice
a Kejnice obdržely od okrsku po 2 000 Kč
na činnost mladých hasičů. Po skončení
bylo podáno výborné pohoštění.
Ještě upozorňuji, že okrsková soutěž se
bude konat 16. května 2020 v Horažďovické Lhotě u příležitosti 60. výročí založení
sboru.
• Karel Halml
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Máte zkušenost s duševním
onemocněním? Nemusíte na to být sami.
Pocit osamocení, nepochopení, strachu
přiznat okolí i sám sobě, že se se mnou
děje něco neobvyklého jsou emoce, které
duševní onemocnění často provází. Naštěstí zde působí nezisková organizace
FOKUS – Písek, která tyto lidi podporuje
a pomáhá jim žít běžný život.
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Pro koho jsou služby určeny
Pokud jste se v důsledku duševního onemocnění ocitli v situaci, kdy nejste spokojeni v nejrůznějších oblastech života jako
je například bydlení, práce, peníze, vztahy,
rodina, vztah k sobě samému nebo i k nemoci, pokud si nemáte s kým popovídat...
pracovníci FOKUSu Vám budou k dispozici, abyste opět našli způsob, jak být v životě
spokojení. Službu mohou využívat lidé od
18 do 80 let a je poskytována zdarma.
Jak služba konkrétně vypadá
Službu sociální rehabilitace poskytuje na
adrese Nuželická 60 v Sušici, kde Vám nabídneme bezpečný prostor, kávu a hlavně
společně trávený čas, během kterého probereme to, v čem Vás můžeme podpořit
a také to, co od služby očekáváte Vy. Říkáte si, že je to sice moc hezké, ale vy žijete
mimo Sušici, nebo třeba neradi chodíte
do cizího prostředí? Dobrá zpráva je, že se
můžeme sejít klidně někde venku, u vás
doma, nebo i v kavárně, zkrátka tam, kde
se budete cítit dobře a to na území celého
ORP Sušice a Horažďovice. Sociální pracovníci, ale i takzvaný peer konzultant,
což je člověk s vlastní zkušeností s dušev-

Základní umělecká
škola
Školní rok se velmi rychle přehoupl do
své druhé poloviny a to pro nás znamená
jediné. Ještě zvýšit intenzitu práce, protože nás čekají opět velmi náročné měsíce.
Vidět a slyšet nás budete moci na několika tradičních i méně obvyklých akcích.
V únoru proběhla okresní kola soutěží
vyhlášených MŠMT. V letošním roce jsme
se zúčastnili ve dvou kategoriích – hře
na kytaru a hře na smyčcové nástroje.
Soutěže ve hře na kytaru se zúčastnily
dvě žačky. Vendula Šímová, která získala
1. místo, a Lucie Mládková, která získala
1. místo s postupem do krajského kola.
10

ním onemocněním, se s Vámi rádi setkají
a provedou Vás situacemi, ve kterých se
sami cítíte bezradní.
V Sušici provozuje také službu sociálně
terapeutická dílna, kde nabízí dlouhodobou a pravidelnou podporu ve zdokonalování pracovních návyků a dovedností.
Scházejí se tam lidé, co mají možná
podobné obtíže jako Vy, povídají si, tvoří
a hlavně tráví čas smysluplně ve společnosti ostatních, což jim přináší radost.

Jste srdečně zváni! Bližší informace
o službách se dozvíte na
www.fokus-pisek.cz, na telefonním čísle
778 519 769 nebo na e-mailové adrese
terensusice@fokus-pisek.cz.
• Mgr. Kateřina Mostová
Vedoucí pobočky v Sušici,
sociální pracovnice, Fokus – Písek, z. ú.,
Pobočka Sušice
01 Vernisáž výstavy v Radniční věži v Sušici v rámci
týdnů duševního zdraví 2019

V něm bude jediným zástupcem okresu
Klatovy, protože nikdo jiný, napříč všemi
kategoriemi, postup do krajského kola
nezískal. Oběma děvčatům k výkonům
a výsledkům gratulujeme a Lucce přejeme
hodně úspěchů v Plzni. Soutěže ve hře na
smyčcové nástroje se zúčastnily také dvě
žačky. Lenka Šímová i Jana Vítovcová získaly ve hře na violu 1. místo s postupem
do krajského kola. Také našim violistkám
patří velká gratulace a přejeme mnoho
úspěchů v krajském kole.
V průběhu března proběhnou třídní
přehrávky dalších oddělení a také krajská
kola soutěží. Další veřejná vystoupení pak
plánujeme na další měsíce.
Pro nás velmi prestižní záležitostí bude
letošní ZUŠ OPEN, které se v celorepublikovém měřítku bude konat ve dnech

12.–16. 5. Jedním z vrcholů celého festivalu bude koncert v chrámu sv. Víta na
Pražském hradě (13. 5.). Ve společném orchestru se představí Bernardeta Bučoková
a Anna Arnoldová. Děvčata mají před
sebou náročnou přípravu, ale je to pro ně
veliká příležitost, které si všichni nesmírně vážíme. Již nyní se na koncert moc
těšíme. I vy jej budete moci vidět přímo
na místě nebo v přenosu ČT.
Přejeme klidné týdny a těšíme se na setkání při našich společných aktivitách.
• Mgr. Martin Petrus,
ředitel ZUŠ Horažďovice

Obzor • Horažďovice

Čím dál hůř
Když v létě 2002 zápasily Čechy s tisíciletou povodní, nikdo nepomyslel, že nebude trvat dlouho – a budeme mít starosti
opačné: že se budeme potýkat se suchem.
Pravda, klimatologové už od devadesátých
let minulého století upozorňovali v souvislosti s oteplováním na pravděpodobnost větších výkyvů počasí. Ale všichni
jsme si to vykládali spíš jako varování
před dalšími povodněmi. Jenomže přišlo
sucho!
Až do roku 2014 se počasí chovalo
tak, jak jsme byli víceméně zvyklí: byl-li
rok studený, přišel zase rok teplý, byl-li
suchý, střídal ho rok vlhký a vše se tak
nějak vyrovnávalo. Jenže v r. 2014 jako by
přišel zlom: průměrná roční teplota od
toho roku vzrostla a srážek ubylo. Pomalu
se začalo vzmáhat sucho, které se zatím
zvyšuje a působí nám stále větší potíže.
Pokud jde o sucho, rozlišujeme tři druhy: sucho meteorologické (ubylo srážek),
sucho zemědělské (půda vysychá nad
obvyklou míru a rostliny uvadají). A pak
sucho hydrologické (pokles hladiny spodních vod, a tedy pokles vody ve studních,
úbytek vody v pramenech a na vodních
tocích).
Podíváme-li se na současné klimatické
poměry Horažďovic, můžeme konstatovat, že meteorologické sucho je i u nás
nesporné. Zatímco v letech 1996–2013 byl
roční průměr srážek 673 mm, pak v letech 2014–2019 činil tento roční průměr
jen 546 mm! Úbytek srážek je na první
pohled patrný. Zemědělské sucho okolí
našeho města natolik zatím nepostihlo.
I přes úbytek srážek a vzestup letních
teplot (větší výpar) stále srážky polím jakž
takž stačí a na úrodě se sucho zatím tolik
neprojevuje.
Katastrofální situace však začíná být
v poklesu spodních vod – sucho hydrologické. Což má dopad nejen na vysychající
studně a prameny, ale i na vodní toky.

Schody – výměnný
obchůdek
s oblečením se opět
otevírá
Přijměte pozvání na 2. ročník výměnného
obchůdku s oblečením a vším, co k němu
patří!
Uskuteční se na schodišti budovy úřadu práce (Mírové náměstí 19) od soboty
Obzor • Horažďovice
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Menší potoky vysychají, větší potoky
a řeky po většinu roku živoří na hranici
sucha. Jak závažná je situace, vidíme
i na vydatnosti pramene u Svaté Anny.
V letech 1996–2013 byla průměrná roční
vydatnost pramene 3,4 l/s.
A teď se podívejme na poslední suchá
léta:
2014 – 2,4 l/s
2015 – 1,6 l/s
2016 – 1,5 l/s
2017 – 1,1 l/s
2018 – 0,7 l/s
2019 – 0,8 l/s
2020 (leden) – 0,3 l/s!
Stručně řečeno: čím dál hůř! Největším problémem je, že právě spodní vody
spolu s vodními toky jsou naším jediným
zdrojem pitné (popř. užitkové) vody.

V poslední době vláda vynakládá velké
prostředky na zadržování vody v krajině,
na zásobování obcí, které se už ocitly na
suchu (vodovody). Leckde se prohlubují
studně a vrty, ale ani to není trvalé řešení
– i zásoby vody v podzemí ubývají. Jak to
bude s vodou dál, nikdo neví. Možná jsme
svědky jen několikaleté epizody sucha.
Ale co když toto suché období bude trvat
dvacet, padesát let? V každém případě už
dnes víme, že především podzemní vody
se stávají stále cennějším přírodním zdrojem. Všude. Horažďovice nevyjímaje.

28. 3. do pondělí 30. 3. vždy od 8.00 do
17.00. V tomto čase budou také návštěvě
otevřené prostory křesťanského společenství (2. patro budovy), kde budou probíhat doprovodné akce. Těšit se můžete na
ukázku šití patchworku a dílničku pro
malé. Nejmenší si mohou pohrát v herně
mateřského centra. Pro všechny věkové
kategorie bude otevřená kavárna U Zlomené jehly s malým občerstvením.
Myšlenkou obchůdku je zbavit se nepotřebného oblečení, oživit svůj šatník
a podpořit dobrou věc. Přebytky poputují

do chráněného bydlení pro maminky
s dětmi.
Můžete nějaký kousek jen přinést nebo
si naopak odnést. Artiklem je vše, co
s oblečením souvisí nebo ho doplňuje.
V každém případě by mělo jít o věci čisté
bez skvrn a děr.
Proberte svůj šatník a zbavte se toho, co
se vám už nehodí. Sejdeme se na schodech!

• Jiří Wagner
01 Únorové deště pramen u Sv. Anny sice
trochu oživily, ale i tak je jeho vydatnost stále
mimořádně nízká. Foto J. Wagner

• Klára Vaníková
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Základní škola Horažďovice,
Komenského 211, příspěvková organizace

Pozvánka

Zápis žáků do 1.tříd
7. dubna 2020, od 13.00 do 18.00

„Stará škola“ děti láká
i každého předškoláka.
Ten, kdo chce být jeden z nás,
přijde k zápisu v tento čas
03. 04. 2020.

ZŠ Blatenská 540, Horažďovice
S sebou: Občanský průkaz rodiče
Rodný list dítěte
Zápis je povinný pro děti narozené
od 1.9.2013 do 31.8.2014
V případě zájmu rodičů je zápis též pro děti

Těšíme se na Vás v pátek 03. 04. 2020 od 12:00 do 17:00 hodin.
Děti narozené od 1. 9. 2013 – 31. 8. 2014 povinný zápis.
Děti narozené od 1. 9. 2014 – 31. 12. 2014 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. 2015 – 30. 6. 2015 na základě doporučení
školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.

Galerie • Horažďovice

narozené od 1.9.2014 do 31.12.2014.
Rodiče těchto dětí předloží u zápisu
doporučení pedagogicko-psychologické poradny.
K zápisu mohou dále děti narozené
od 1.1.2015 - 30.6.2015, zde je nutné doporučení
pedagogicko-psychologické poradny
a dětského lékaře.

Muzeum • Horažďovice

Slavnostní představení knihy

Horažďovické proměny
Město nyní a před sto lety, fotografie, koláže.

Vernisáž se koná v sobotu 22. 2. 2020
Výstava potrvá do 26. 4. 2020

Horažďovice v raném novověku
Knihu představí autoři
doc. PhDr. Jan Kilián, Ph.D.,
MgA. Jindřich Šlechta a kol.

středa • 18. 3. 2020 • 17.30 • divadelní sál muzea

Horažďovice • perla Otavy
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Horažďovice • perla Otavy
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Café dialog
beseda se starostou
v pivnici U Bílé růže
11. března 2020 od 17.00 h

Zeptat se můžete na cokoliv, nejen starosty,
ale i radních – při kávě, kterou Vám nabízíme zdarma.

✂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

Historie domů v Horažďovicích
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 65, Bílá růže
V roce 1612 náleží dům Jeronýmu Knínskému, je zmíněn v rámci lokace sousedního objektu čp. 58. V roce 1614 vykonával
funkci purkmistra. V Horažďovicích je
zmíněn již v roce 1574, kdy měl na radnici
pronajatou městskou váhu. Pod jurisdikci města byl přijat až v roce 1583 původem z Knína. V roce 1619 je tento objekt
zmíněn jako dům Jeronýma Knínského,
jinak Nosákovce v soupisu pohořalých
osob v souvislosti s přidělením kmenů na
stavbu jeho shořelého domu po velikém
požáru města způsobeném drancováním
vojsk generála Bonaventury Buquoye. Škoda na domě odhadnuta na úctyhodných
3000 kop. U jeho jména nebylo uvedeno
žádné přidělené dřevo z obecních lesů.
Nicméně u výčtu škod je jako majitel
domu v tomto roce uveden již Adam
Knínský, jinak řečený Nosákovec z Nosákova, snad jeho syn. Ale i on byl již v roce
1622 mrtev a pozůstalost po něm přebírá
Apolena, dcera po zemřelém Kašparu
Marxovi „kteráž od něho dána byla dobrý
paměti Adamu Nosákovci na starost a od
něho se i vdala“. V roce 1628 náležel dům
Janu Laubskému. V roce 1637 náleží dům
Ondřeji Laubskému, snad synu. V roce
1649 prodává Jan Laubský svůj dům
ve městě ležící mezi domy Jana Racka
Obzor • Horažďovice

(čp. 58) a domem Tomáše Hynka (čp. 59)
strany druhé jezuitům v Klatovech
k ruce představenému tohoto řádu Petru
Parubkovi. Jan Laubský se tak rozhodl,
protože sám vstoupil do jezuitského řádu
a jako superior působil v Bernarticích
u Milevska. Dům, který získal po svých rodičích, tak nemohl spravovat, a proto jej
postoupil řádu, jehož byl členem. Jezuité
ale prodali obratem dům židu Matějovi
Tejnskému za 250 zlatých. Ten žádal radní o zápis tohoto prodeje do městských
knih, protože „toho předešle jinší židé dosáhli“. Od té doby je dům na dlouho dobu
v majetku židovských rodin a vzhledem
k tomu, že se majetek židům zapisoval do
městských knih velice zřídka, máme i zde
málo informací. Alespoň díky lokacím
sousedních nemovitostí víme, že je zde
žid Matěj Tejnský zmíněn ještě v letech
1662 a 1665. Vystřídal jej žid Abraham
Löwy, zmíněn zde v roce 1723–1732, žid David v roce 1743 a žid Abraham v roce 1772.
V roce 1777 náležel dům Jákobovi Simonovi. V rámci nového číslování domů v roce
1770 získal římskou číslici IX. V roce 1784
je zde zmíněn žid Isak Markus. Následně
jsou zde uvedeni jako první křesťanští
majitelé Filip a Josefa Müllerovi, ti prodávají dům v roce 1799 Vojtěchu Frenzlovi.
Krátce nato v roce 1803 prodává dům
Vojtěch Frenzl Matesovi a Bernardině

Majerovým za 1400 zlatých. V roce 1815
postupuje dům Mates Majer, řezník,
svému synu Matesovi za 1400 zlatých
s tím, že si až do své smrti nechají pro své
potřeby celé spodní patro domu. Pokud
už by v přízemí nechtěli provozovat svou
živnost, zamlouvají si pro své potřeby jen
„dolejší kvelb proti p. Martinovi Malkovskýmu, dolejší sejpku, maštal, jeden loch
neb sklep a jeden kus ponebí pro seno až
do jejich obou smrti užívati“. Následně
byl ale syn Mates odveden na vojnu, a tak
byla upravena prodejní smlouva, s tím,
že až by se z vojny navrátil, má v domě
převzít řeznické řemeslo, k tomu dostane
ještě pole pod Loretou, louku za Loretou,
pole V křížkách, dále je předmětem převodu krám výsadní řeznický. Syn Mates
se má postarat o své rodiče, zaopatřit
je „slušnou stravou, teplem, světlem
a šatstvem“ a po jejich smrti se postarat
o pohřeb. Než se vrátí syn z vojny, má
spravovat dům jeho matka Bernardina.
V roce 1829 kupuje měšťanský dům „tak
nazvanou Bílou růži“ Filip Staněk s Kateřinou manželkou od Matěje Majera za 800
zlatých. V tomto roce se poprvé objevuje
pojmenování domu Bílá růže.
• MgA. Jindřich Šlechta
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Ciao…
Internet zdarma
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
16.–20. 3. 2020
prvních 30 min denně zdarma.

✂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
01 Současný stav (leden 2019)
01

02 Výřez z fotograie z roku 1894, šipkou označen objekt Bílé růže. V 18. století doplněn
o výraznou mansardovou střechu, odstraněnou v rámci rozsáhlé rekonstrukce na počátku 20.
století
03 Plán na rozsáhlé přestavby objektu pro Jána a Majdalenu Hlaváčkových z roku 1881. Červeně
značeno nové zdivo. Úplný název zní „Plán na přístavbu přízemku v 1. patrové budově č. 64,
tak zvaná Bílá růže ku zřízení hostince“ (SOkA Klatovy, Archiv města Horažďovice)

03

02

14

O zo  oažďovice

Městská knihovna • Horažďovice

Hrátky s pamětí
Nenechte svůj mozek zahálet! Kvízy, testy
a praktické ukázky trénování paměti...
Přijď te mezi nás! A nezapomeňte na brýle!
26. března 2020 od 14.30 hod
sál Městské knihovny Horažďovice.
Akce je pořádána v rámci projektu „Seniorům Dokořán“.

Horažďovice • perla Otavy

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

dělníky do výroby dřevostaveb
v Oselcích na pozici:

zedník/fasádník
(vyučení není podmínkou)
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.

HASIČSKÝ BÁL
SDH Velké Hydčice

FORTUNA
7.3. 2020 od 20:00 hod
KD Velké Hydčice

NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Vyzvedávání ze školy a doprovod na kroužky,
je možné hlídání kdykoliv i o prázdninách.
Dle domluvy.
SUPLUJÍCÍ BABIČKA MAGDALENA
TEL: 770 660 155

Čeká Vás bohatá tombola, kromě jiného i z domácího

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

Akce 3.

1.
16.3.- 2
2020

PŘI VLASTNÍM ODVOZU VOLNĚ LOŽENÉHO UHLÍ A BRIKET

SLEVA 5% Z AKTUÁLNÍCH CEN*
*nelze

sčítat s ostatními slevami

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

1

inzerce

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce
úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky,
zateplování fasád, zemní a výkopové práce.
Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

Koupím Simson S 51
– stav nerozhoduje, dále koupím pionýr,
Pérák, motoveteran Jawa ČZ aj. i díly.
Tel.: 776 822 803

Prodej slepiček

Instalatér – Topenář

Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách,
slepičky Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell – typu Maranska.
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219 Kč/ks.
Prodej: Horažďovice – u vlak. nádraží

Macháček Jiří
Svéradice čp. 70
Mobil: 732 341 658
Nabízí:
– veškeré topenářské práce
– výměny kotlů a radiátorů
– veškeré instalatérské práce

27. 3. 2020 – 14.55 hod.
14. 4. 2020 – 15.50 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

KINO
HORA

ŽĎOVICE

2020

DRÁČKŮV
JARNÍ
BAZÁREK
čtvrtek
pátek

ř

P íjem

Prodej
19.3.

8:30 - 18:00 hod

20.3.

8:30 - 12:00 hod

středa 18.3.

8:30 - 17:00 hod
Výdej

pátek 20.3.

15:30 - 16:30 hod

TEL . 723 070 786, E-MAIL : DRACKOVHD@SEZNAM.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/DRACKOVHORAZDOVICE

inzerce
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Muzeum

DDM

Kavárna Šibule

6. 3. pátek • 17. 00 a 18.00 • divadelní sál
muzea
Loutkové představení Popelka
Tyjátr Horažďovice

8. 3. neděle • 14.00 • hrad Prácheň
Venčíme!
Tipy na venkovní aktivity pro rodiče s dětmi.
Více na www.envicentrum.eu.

8. 3. neděle • 15.00
Dostaveníčko, aneb kavárnička
dříve narozených
MDŽ s lidovými písničkami Františka Jančara.

18. 3. středa • 17.30 • divadelní sál muzea
Slavnostní představení knihy Horažďovice
v raném novověku
Knihu uvedou doc. PhDr. Jan Kilián,
Ph.D. a MgA. Jindřich Šlechta

21. 3. sobota • 14.00 • Přírodovědná stanice
Vynášení Morany a Komentovaná prohlídka
Tradiční rodinné odpoledne, průvod s Moranou vychází ze Stanice v 16:00.
Více na www.envicentrum.eu.

18. 3. středa • 17.00
Být zdravá a krásná s TianDe
Jak vyzrát nad jarní únavou. Přednášející
Marie Čekanová.

27. 3. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál
muzea
Loutkové představení Tajemství hradu
Helšaftu
Tyjátr Horažďovice

28. 3. sobota • 9.00 • Zářečí (u lípy)
Jarní úklid Otavy
Tradiční sjíždění Otavy ze Sušice a úklid odpadků dosažitelných z lodi od Čepic do Horažďovic. Info u T. Pollaka na tel. 606 880 502.

Galerie

Charita

Probíhající výstava – denně mimo pondělí
• 9.00–16.00
Horažďovické proměny
– město nyní a před sto lety
Výstava fotograií a fotograických koláží studenta SŠ Horažďovice L. Hasoně

4. 3. středa • 14.00 • 4. patro DPS Palackého
Pohyb a chůze ve stáří
Beseda s p. Mirkou Jordánovou

Aleš Červený – Diagnóza krystal
Znovu otevřená a doplněná stálá expozice
alpských minerálů.

Kulturní dům
1. 3. neděle • 19.00
Dva nahatý chlapi
Bláznivá komedie kontroverzního
francouzského autora.
7. 3. sobota • 20.00
Parkán – Retro MDŽ
Rocková skupina ze Strakonic.
12.–15. 3.
37. ročník Západočeské oblastní přehlídky
amatérského divadla
Výběrová přehlídka divadelních souborů.
Program představení naleznete na straně 2.
18. 3. středa • 19.00
Věra Martinová – koncert
Exklusivní koncertní turné s kapelou, ke svému výročí narození.
20. 3. pátek • 17.00
Michal Nesvadba – Michalovi mazlíčci
Michal představuje svoje miláčky ze zvířecí
říše.
29. 3. neděle • 15.00
Posezení s písničkou – Doubravanka
Malá dechová hudba.
10. 4. pátek • 20.00
Brutus
Pravá bigbítová skupina.

9. 3. pondělí • 13.30 • Jídelna DPS Palackého
Holky v akci
Bramborákové placky na plech i na pánev
18. 3. středa • 9.45 • Jídelna DPS Palackého
Setkání s dětmi z KMŠ
Společné tvoření a povídání
18. 3. středa • 14.00 • 4. patro DPS Palackého
Vojákovo putování po Africe
Zážitky emeritního tiskového mluvčího ministerstva obrany, RSDr. Stanislava Pohořala
27. 3. pátek • 14.00 • 4. patro DPS Palackého
Triduum a Velikonoce
Duchovní setkání s P. M. Piwowarczykem
30. 3. – 1. 4. • 10. 00 • Dílna DPS Palackého
Velikonoční dílna
Výroba velikonočních dekorací

Městská knihovna
10. 3. úterý • 8.00, 10.00 • sál knihovny
Leonardo da Vinci – renesanční uomo
universale
3. přednáška Virtuální univerzity 3. věku
16.–20. 3. • mateřské školy
České národní pohádky
Babičky a dědečkové čtou dětem v MŠ
před spaním

22. 3. neděle • od 14.00 do 17.00
Tvořivá dílna
Blíží se Velikonoce! Malujeme nová trička
a vyrábíme textilní kraslice.

Město
11. 3. středa • 17.00 • pivnice U Bílé růže
Café dialog
Beseda se starostou a radními
28. 3. sobota • celý den • Horažďovice a okolí
Ukliďme svět, ukliďme Česko
Pojďme společně uklidit nepořádek v našem
městě a okolí. Info u D. Hodánka,
tel. 606 692 077.
4. 4. sobota • 9.00–12.00 • Mírové náměstí
Velikonoční jarmark
Tradiční řemeslný a farmářský jarmark za
doprovodu pošumavské dechové hudby
Otavanka.

MC Houba
14. 3. sobota • 11.00
Burger Day
Další ročník oblíbeného BURGER DAY se blíží.
Rezervujte na baru nebo na e-mailu
m.melzer@icloud.com
21. 3. sobota • 16.00
Netradiční pětiboj dvojic
Více info v MC Houba na baru.
28. 3. sobota • 19.00
Captain Morgan párty
Nachlazený Captain Morgan poteče proudem, jak samotný, tak i v originálních
míchanicích.

24. 3. úterý • 8.00, 10.00 • sál knihovny
Leonardo da Vinci – renesanční uomo
universale
4. přednáška Virtuální univerzity 3. věku
26. 3. čtvrtek • 14.30 • sál knihovny
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování
paměti
27. 3. pátek • 19.00–23.00 • odd. pro děti
Noc s Andersenem
Večerní dobrodružství v knihovně, pro předem přihlášené děti
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21. 3. sobota • 15.00
První jarní den s muzikou
Hudební hrátky s Mírou, rybářem z Třeboně.
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