OBZOR

Vážení spoluobčané,
aprílové počasí a aprílová nálada, to vše
nás v těchto dnech provází. Pod záplavou negativních informací z domova i ze
zahraničí je člověk rád za každou dobrou
zprávu. A v tomto duchu se ponese náš
aktuální úvodník. V dubnu se ve městě
konal tradiční Velikonoční jarmark a záštitu nad městem převzal na pár týdnů
velikonoční zajíc vysoký 4 m, který se
usadil na průtahu městem. Na Ostrově se
konala Velikonoční detektivní hra, probíhaly zápisy žáků do obou základních škol,
rozběhly se koncerty v kulturním domě,
Ševčíkovy hudební večery a další společenské akce.
Velikého ohlasu a účasti občanů se
dočkalo zahájení nové, stálé expozice minerálů, zlata a perel v našem muzeu. Na
jednom místě (v prostorách dřívějšího informačního centra) se podařilo kolektivu
pracovníků městského muzea nainstalovat takové množství minerálů z blízkého
okolí, že je to až k neuvěření. V každém
případě stojí nová expozice i pro laiky za
návštěvu, neboť je nejen poučná, ale i po
stránce vizuální velmi působivá. Pokud
bude dobrá propagace, přiláká tento počin do našeho města další návštěvníky.
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Měsíčník občanů města Horažďovice
a přilehlých obcí.

Dobrovolnická dubnová akce Ukliďme
si Česko, jejímž posláním je uklidit především okrajové části obcí, opět oslovila
pár nadšenců, kterým tímto děkujeme.
A příroda a životní prostředí ještě více.
Informace o uklizených lokalitách najdete uvnitř čísla. Každý, kdo při svém pohybu v přírodě nějaký nepořádek odklidí
nebo sebere, si zaslouží uznání. O těch,
kteří nepořádek stále dokola dělají, je
škoda mluvit.
V intravilánu obce probíhá pravidelný
úklid, kontrola okrasných zelených ploch
a lokální opravy chodníků. Rozsáhlejší
opravy místních komunikací proběhnou
v nejbližších dnech v Horažďovické Lhotě, v Třebomyslicích a v Jiráskově ulici.
Rekonstrukce ulice Palackého a přilehlých parkovišť je v plném proudu, práce
běží podle plánu i díky tomu, že stavební
irma pracuje i o víkendech.
Co se týká výletů do přírody, uvědomili
jsme si, že na severní části města není
kromě Lorety jiná vycházková trasa. V minulých týdnech se proto lehce vyrýsovala
pěší stezka vlevo podél silnice na Babín.
Ta nás dovede k železničnímu viaduktu,
před ním se dáme kolmo vlevo a dojdeme
k pěšímu podchodu pod železnicí. Za ním
se dáme přes malý můstek přes potok
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opět doleva a podél železnice dojdeme
k původnímu strážnímu domku a pak dál
až do obce Babín. Z Babína lze dokončit
okruh přes „Muničák“ nebo polní cestou
Opěš a dále přes Předměstí a Lavičkovou
cestu a jsme zpět ve městě. Je to tip na
malý pěší výlet za suchého počasí, neboť
naznačená stezka podél polí a tratě se
musí ještě tzv. zatáhnout.
Na druhém konci města, cestou lesoparkem až téměř na špičku Ostrova, vás
čeká překvapení v podobě dvou nových
soch vytesaných do dřevěných kmenů,
které zde záměrně zůstaly po kácení
nemocných stromů. Jedna symbolizuje moudrost a zkušenost stáří a druhá
zasněnost a nevinnost mládí. Ale každý
z nás máme svoji představivost.
Na začátku května nás čekají oslavy
osvobození města, v pátek 6. května
i s kulturním programem. Tak ať nám
vyjde počasí. A nezapomeňte na Horažďovickou padesátku, chůze je zdravá a lékaři
doporučovaná. Tak ať jsme it.
Přejeme vám krásné slunečné dny
a májové dny plné lásky.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Velikonoční jarmark
Zahrála Otavanka, Otaváci upletli 40 pomlázek, účastnilo se
30 prodejců, děti se svezly na ponících.

Velikonoční detektivní hra na Ostrově – Kdo snědl beránka?
Celkem bylo účastníky vypsáno 465 soutěžních lístků, ze kterých vylosoval starosta města 20 výherců.
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Ukliďme Česko 2022
Cílem této akce je nejen uklidit naše okolí, ale i ve společné věci
zapojit různé zájmové skupiny lidí, spolky, školy, státní správu
a jednotlivce.

Další dobrovolníci se našli v obci Komušín, kde v 9 lidech uklidili lokalitu celé obce včetně příjezdových cest do Komušína do
vzdálenosti cca 1 km od obce. Výsledek vidíte na fotograii.

Již šestým rokem se SDH Boubín účastní této akce. Letos
boubínští hasiči vyčistili úseky Hejná–Boubín, Veřechov–Boubín, Boubín–Horažďovice, Horažďovice–Prácheň a nově Svaté
pole – Horažďovice, celkem tedy 10 kilometrů silnic. Bylo nalezeno 15 pytlů odpadu.

V Horažďovicích se do úklidové akce již tradičně zapojili malí
hasiči, jednotliví dobrovolníci a zástupci města. Byly uklizeny
např. tyto lokality – Tržiště (včetně shrabání listí) , lesní cesta
poblíž Předměstí, okraj města směrem na Babín a lokalita podél
železnice vlevo před železničním viaduktem

Všem patří velký dík, za volný čas, strávený při tomto jarním
úklidu.
• Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Rada města
Horažďovice
28. 3. 2022
• rozhodla o přijetí nabídky Stavební společnosti H a T, Strakonice, IČO: 45023522 na
stavební práce s názvem „Oprava přípojky
BD 884-885, Horažďovice“ za nabídkovou
cenu 1 572 240,76 Kč vč. DPH
• rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky účastníka Miroslava Brůžka,
Horažďovice na stavební práce s názvem „Stavební úpravy bytu č. 2 v čp. 68
v Horažďovicích“ za nabídkovou cenu
1 189 643,21 Kč vč. DPH
• schválila uzavření smlouvy o dílo
se ČEVAK a. s., České Budějovice, IČO:
60849657 na obnovu dmychadel pro 3. a 4.
provozní linku na ČOV Horažďovice za
nabídkovou cenu 592 416 Kč vč. DPH
• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka LS stavby s. r. o., Nýrsko
IČO: 64834042 na stavební práce s názvem „Mlýnský náhon – oprava odbočení odlehčovacího ramene“ za nabídkovou cenu 2 632 718 Kč vč. DPH
• rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky účastníka STAFIS-KT s. r. o.,
Pačejov IČO: 25219090 na stavební práce
s názvem „Částečné opravy čp. 70–71
a Červené brány“ za nabídkovou cenu
2 236 525,12 Kč vč. DPH
• přijala cenovou nabídku MgA. Jindřicha Šlechty, Horažďovice, IČO: 66349168
na restaurování městského znaku
a maleb umístěných na klenbě průjezdu
Pražské (Červené) brány v celkové výši
147 081 Kč vč. DPH
• schválila uzavření nájemní smlouvy
mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Karlem Špetou, Třebomyslice
(nájemce) na pronájem p.č. 42 vodní
plocha rybník o výměře 1 363 m2 v k. ú.
Třebomyslice u Horažďovic za nájemné ve výši 3 373,50 Kč/ha s účinností od
1. 4. 2022 na dobu neurčitou a tříměsíční výpovědní lhůtou
• schválila dotaci Nemocnici následné
péče LDN Horažďovice ve výši 50 000 Kč
na zajištění provozu sociálních lůžek

Rada města
Horažďovice
4. 4. 2022
• rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky účastníka Šumavské vodovody
a kanalizace a.s., Klatovy, IČO: 25232100,
na stavební práce s názvem „Prodlouže-

ní vodovodu v Předměstí“ za nabídkovou
cenu 773 380,61 Kč vč. DPH
• přijala cenovou nabídku Karla
Granáta, Starý Plzenec, IČO: 62671626
na restaurování kamenných prvků
Pražské (Červené) brány v celkové výši
570 400 Kč vč. DPH)
• schválila pronájem nebytových
prostor o rozloze 12,5 m2 v čp. 70, ulice
Monsignora Fořta, Horažďovice Miroslavu Vondryskovi, Horažďovice, IČO:
14731258 za účelem provozování výroby
foliové řezané a tištěné graiky a volné
tvorby ve výtvarné oblasti s platností od
1. 5. 2022 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou
• schválila uzavření smlouvy o zajištění
reklamy při městských Slavnostech Kaše
2022
mezi městem Horažďovice a společností Čevak, a.s., České Budějovice ve výši
10 000 Kč + DPH
mezi městem Horažďovice a společností ELIKA, s.r.o., Horažďovice ve výši
2 000 Kč + DPH
mezi městem Horažďovice a spol. Pfeifer
Holz s. r. o., Chanovice ve výši 10 000 Kč
včetně DPH
mezi městem Horažďovice a spol. LYCKEBY CULINAR a.s., Horažďovice ve výši
10 000 Kč + DPH
mezi městem Horažďovice a společností
HASIT Šumavské vápenice a omítkárny,
s. r. o., Velké Hydčice ve výši 5 000 Kč +
DPH
mezi městem Horažďovice a společností
Devětsil JST, s.r.o., Plzeň ve výši 2 500 Kč
+ DPH
mezi městem Horažďovice a společností FORESTINA s. r. o., Mnichov ve výši
4 000 Kč + DPH
mezi městem Horažďovice a společností
LYCKEBY AMYLEX, a. s., Horažďovice ve
výši 5 000 Kč + DPH
mezi městem Horažďovice a společností ZNAKON, a. s., Sousedovice ve výši
10 000 Kč + DPH
• schválila uzavření darovací smlouvy
mezi městem Horažďovice a Ing. Zbyňkem Mišákem, MIŠÁK EU s. r. o., Sušice
ve výši 4 000 Kč
• vzala na vědomí v rámci městských
Slavností Kaše 2022 poskytnutí materiální podpory městu Horažďovice společnostmi:
Kovaltos s. r. o., Horažďovice – zapůjčení
pivních setů zdarma
Plzeňský Prazdroj, a. s., Plzeň – ceny do
soutěží
Dragon Press s. r. o., Klatovy – tisk plakátů a banneru
Výběr bodů z jednání rady města. Kompletní usnesení z jednání rady města je
zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Informace
pro podnikatele
Podnikání v silniční nákladní dopravě –
změny k 21. 5. 2022
Na podnikatele v silniční nákladní
dopravě, kteří provozují mezinárodní
dopravu nebo dopravu mezi dvěma místy
na území jiného členského státu (tzv.
kabotáž) výhradně vozidly nebo jízdními
soupravami o největší povolené hmotnosti přesahující 2,5 tuny, avšak nepřesahující 3,5 tuny („dodávkami“) budou od
21. 5. 2022 dopadat obdobné povinnosti
vztahující se v současnosti na podnikatele
v silniční dopravě provozující silniční
nákladní dopravu pro cizí potřebu vozidly nebo jízdními soupravami o největší
povolené hmotnosti přesahující 3,5 tuny
(„velkými vozidly“), tzn. splnění podmínky usazení, dobré pověsti, inanční způsobilosti a odborné způsobilosti ve smyslu
zákona č. 111/1994 Sb., o silniční dopravě.
Bližší informace jsou dostupné na https://
www.mdcr.cz/podnikani-malymi-vozidly
• Městský úřad Horažďovice,
živnostenský odbor
Zdroj: Ministerstvo dopravy

Oznámení o odstávkách dodávky
elektrického proudu
Jelikož se množí případy, kdy společnost
ČEZ Distribuce, a. s. přeruší dodávku elektrického proudu a rozezlení odběratelé
volají na městský úřad s tím, že o ničem
nevěděli, dovolujeme si Vás touto cestou
seznámit se skutečnostmi a jak se této
situaci vyhnout:
1) Dodavatelem elektrické energie je Váš
obchodník prostřednictvím společností
ČEZ Distribuce, a. s., která zajišťuje její
přenos do Vašeho objektu.
2) Společnost ČEZ Distribuce, a. s. má zákonnou povinnost informovat odběratele
o přerušení dodávky.
3) Za dodávku elektrické energie neodpovídá město Horažďovice a ani nemá
se společností ČEZ Distribuce, a.s. žádný
smluvní vztah. V případě přerušení dodávky elektrické energie se proto prosím obracejte na společnost ČEZ Distribuce, a. s.
4) Za účelem dostatečné informovanosti
odběratelů společnost ČEZ Distribuce
– nabízí každému odběrateli možnost
zaregistrovat se na stránkách www.
cezdistribuce.cz a bude Vám chodit informace přímo do Vašeho telefonu,
– zasílá informaci městu Horažďovice,
které je obratem zveřejňuje na stránkách
města www.mesto-horazdovice.cz/muhd/.
• Pavel Matoušek, investiční technik
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Tajemník MěÚ Horažďovice, vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

vedoucí inančního odboru
MěÚ Horažďovice
Popis pracovní činnosti: příprava a zajišťování realizace staveb (inženýrská činnost),
opravy a údržba nemovitého majetku města
• výkon práce: město Horažďovice • prac. poměr: doba neurčitá • nástup: dohodou
Nabízíme: • 11. plat. třída (odměňování dle platných předpisů) • stravenkový paušál • 5 týdnů
dovolené + 4 dny zdravotní volno • možnost získání bytu
Předpoklady: věk minimálně 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům a další podmínky stanovené platnou legislativou
Požadujeme: • ukončené VŠ vzdělání – ekonomického směru příp. veřejné správy
• spolehlivost, pečlivost, důslednost • samostatné řešení problémů i týmová práce • dobrá
znalost práce s PC • řidičské oprávnění skupiny B • výhodou: praxe a znalosti z oblasti veřejné
správy, rozpočtových pravidel a účetnictví ÚSC
Podání přihlášek nejpozději do 27. 5. 2022, 12.00
Podrobnější informace naleznete na https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/

Tajemník MěÚ Horažďovice, vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

investiční referent
na odboru investic, rozvoje a majetku města MěÚ Horažďovice
Popis pracovní činnosti: příprava a zajišťování realizace staveb (inženýrská činnost),
opravy a údržba nemovitého majetku města
• výkon práce: město Horažďovice • prac. poměr: doba neurčitá • nástup: dohodou
Nabízíme: • 9. (10.) plat. třída (odměňování dle platných předpisů) • 5 týdnů dovolené
+ 4 dny zdravotní volno • stravenkový paušál • možnost získání bytu
Předpoklady: věk minimálně 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům
Požadujeme: • ukončené SŠ nebo VŠ vzdělání – stavební odbornost • komunikativnost, týmová
práce i samostatné řešení problémů • dobrá znalost práce s PC (MS Office) • řidičské oprávnění
skupiny B • výhodou: praxe z realizace staveb (investičních činností)
Podání přihlášek nejpozději do 16. 5. 2022, 12.00 hodin
Podrobnější informace naleznete na https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/
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Městský úřad Horažďovice je nově
bezbariérový vůči osobám se
sluchovým postižením
Ve spolupráci s organizací Tichý svět,
o. p. s. je na úřadě zavedena online
tlumočnická služba Tichá linka, která
umožňuje v případě potřeby zajistit pro
klienty úřadu tlumočení do českého
znakového jazyka či přepis mluvené řeči
do textové podoby. Pokud si tedy na úřad
přijde cokoliv vyřídit např. neslyšící,
jehož mateřským jazykem není český
jazyk, ale český znakový jazyk, pracovníci
úřadu se spojí přes videohovor s tlumočníkem a vše vyřídí bez jazykových bariér.
Přepis mluvené řeči do textové podoby
pak nabízí možnost ulehčené komunikace pro osoby ohluchlé či nedoslýchavé,

tedy např. pro seniory. Pracovník úřadu
se spojí s přepisovatelem, který mluvený
projev pracovníka úřadu přepíše v reálném čase do textové podoby na obrazovce
a senior tak není závislý na tom, zda při
komunikaci vše zaslechne. Informovanost
o Tiché lince doplňuje u vstupu do budovy úřadu nálepka vínové barvy s logem
Tiché linky.
Doprovodnou funkcí pro neslyšící je
pak možnost zavolat si spolu s tlumočníkem na úřad z pohodlí domova od
svého vlastního počítače či telefonu. Na
webových stránkách města Horažďovice
je nově k dispozici šedý obdélník s označením „TLUMOČENÍ ČZJ“. Skrze něj se neslyšící automaticky spojí s tlumočníkem
českého znakového jazyka a ten zavolá
na úřad. Vše opět probíhá bez jazykových

Ševčíkovy hudební
večery
Květnový koncert
Další koncert z cyklu Ševčíkových hudebních večerů se uskuteční 27. května 2022
v 19.00 hodin v sále hotelu Prácheň.
Na koncertě vystoupí přední český barytonista Roman Janál a klavírista Karel
Košárek, kteří představí svůj koncertní
projekt u příležitosti vydání nového CD
Slovenská lidová poezie v písních, které
umělci společně natočili v roce 2021. Na
koncertě zazní v jejich podání lidové písně skladatelů Bohuslava Martinů a Mikuláše Schneidera Trnavského.
Roman Janál je jedním z nejvýraznějších barytonistů současného českého
operního divadla. Je často vyhledáván

Vážení a milí čtenáři
a příznivci Obzoru,
v čase, kdy připravuji tento článek, zuří
na Ukrajině válečný konlikt. S velkými
obavami sleduji zprávy a do očí se mi
vkrádají slzy. Někdo si stěžuje, jak se má
špatně, jaká je to hrozná doba. Bylo hůře.
Nedávno na mne zaklepala osmdesát
pětka, takže si již dosti pamatuji, a hlavně z vyprávění mých rodičů vím, jak se
žilo. Když vše porovnám, tak si myslím, že
život v naší zemi je procházkou růžovým
sadem, ale nemusíte se mnou souhlasit.
Zvykli jsme si na jistou životní úroveň, je
to pro nás jakási samozřejmost a z té se
špatně slevuje. Někteří jsou nespokojeni
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bariér a rovněž i bez nutnosti na úřad
fyzicky dojít.
Organizace Tichý svět, o. p. s. poskytuje
na Horažďovicku zdarma sociální služby
všem osobám s jakýmkoliv sluchovým postižením. Podpora se nejčastěji týká např.
seniorů, kteří přicházejí o sluch a řeší
situaci okolo kompenzačních pomůcek,
nebo neslyšících uživatelů českého znakového jazyka, kteří hledají práci či bydlení.
Celkově je však podpora určena komukoliv, kdo řeší problematickou životní situaci a potýká se se sluchovými obtížemi.
Kontakt na vedoucího pobočky Tichého
světa pro Plzeňský kraj: Dominik Dolejš /
607 086 461 / dominik.dolejs@tichysvet.cz
• MgA. Dominik Dolejš, vedoucí konzultant
pobočky pro Plzeňský kraj, Tichý svět

Karel Košárek je univerzální interpret
s mimořádným rozsahem koncertních
aktivit – jako sólista vystupuje s předními
orchestry, ale je také oblíbený komorní
hráč, který spolupracuje s předními českými pěvci. Je vítězem několika klavírních soutěží.
Vstupné 150 Kč, zlevněné vstupné
80 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, důchodce a rodiče na rodičovské dovolené),
děti do 10 let zdarma. Rezervace vstupenek: 603 229 582.
za spolek Hudba bez hranic, z. s.
• Ing. Magda Černá
zahraničními dirigenty i režiséry, ať už
jako představitel velkých operních rolí
nebo jako účinkující v rámci významných
pěveckých festivalů.

s tím, co mají, a neváží si toho, že máme
co jíst – i když draze, máme kde bydlet,
možnost chodit do školy, do práce, mít
čas na své záliby, atd. Myslím, že by některým prospělo zamyslet se nad tím, jaké
jsou jejich priority, přehodnotit žebříček
svých hodnot a místo neustálého stěžování, jak se mají špatně, radovat se z toho,
že se mohu volně procházet po ulici, že
jsem celkem zdráv, že mi chutnal oběd, že
jsem strávil příjemné odpoledne s rodinou, kamarádkou, vzácnou návštěvou či
telefonátem ve svém osamocení.
Poslední roky byly podivné. Mnoho
věcí a akcí se muselo odkládat nebo rušit.
Život se ale nezastavil, uzavíraly se sňatky,
rodily se děti, stavělo se, ulice opravovaly,
sázela zeleň. Pravda o covidu bude známa
tak za 50 let, dnes se jen bojíme. Jako

vždy při neznámém nebezpečí je to otázka štěstí, sebekázně a spolupráce. Jeden
známý astrolog tvrdí, že s příchodem jara
se vše trvale zlepší. Kéž by měl pravdu!
Tak vydržme a jděme ostatním příkladem. Vždyť příklady táhnou.
Začalo nejkrásnější období roku – jaro.
Období, kdy se příroda a vše živé probouzí k životu, ptáci začali zpívat, vše se
začíná zelenat a kvést. Věřím, že i tato
jarní nálada přispěje k tomu, že se budeme radovat ze svého života, přesto, že žít
život a naplnit ho není vždy jednoduché.
Na závěr jeden citát: Všechno, co potřebuješ, je láska!
• Karel Halml
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Jaro všude kolem
Letošní příchod jara byl poněkud rozpačitý, stejně jako dubnové počasí. Sníh střídal déšť a větrné dny slunečné. U nás na
Paloučku jsme ani chvilku nezaháleli.
Divadlo MRAK nám přivezlo Vodnickou pohádku plnou zelené barvy,
připomínající jarní trávník. Při polytechnickém vzdělávání v tématech VESMÍRNÉ TVOŘENÍ a KNIHA HROU předškoláci získávali nové dovednosti v oblasti
konstruování.
Návštěvou městské knihovny se naši
Motýlci stali studenty a prostřednictvím
knih se seznámili s mláďaty některých
zvířat. Získané informace pak uplatnili
při návštěvě přírodovědné stanice.
Všechny děti z naší školky se při veselé
interaktivní loutkové pohádce DOBRODRUŽSTVÍ SKŘÍTKA ŠUBÍSKA (Divadlo
MRAK) pobavily a odnesly si poučení
a dobrou náladu.
Ve všech třídách se uskutečnily jarní
dílničky, při kterých rodiče spolu s dětmi
vytvářeli jarní dekorace. Čas, kdy děti,
rodiče a pedagogové mohli být spolu, byl
velice příjemný a obohacující.

Na procházkách přírodou a městem bylo kolem nás plno barev, vůní
a pohybu.
Děti se seznamovaly s tradicemi Velikonoc a experimentovaly se semínky, pozorovaly rašení a růst rostlin nejen na záhonech školní zahrady. Po Velikonocích čeká
naše děti bezpečnostně dopravní akce
s BESIPEM, plavání předškoláků a mnoho

dalších aktivit. Všichni se připravujeme
na zápis nových dětí a na oslavu 40. výročí založení naší MŠ Na Paloučku.

Rok se s rokem
sešel a my si opět
dovolujeme pozvat
všechny rodiče
a děti na zápis
do naší MŠ

• Pro rozvoj dětí využíváme metodu
Franze Ketta (http://www.kett.cz/clanky/
materske_skoly), která jde skrze smysly
ke smyslu věcí a jevů.
• Využíváme přírodní učebnu :o).
• Pečujeme o kvalitu vzdělávání – všichni pedagogové se dále vzdělávají v moderních přístupech k dítěti, logopedické
prevenci.
• Vaříme zdravě – z čerstvých surovin
bez použití polotovarů.

• Jsme BEZ BARIÉR.
• Nebráníme se nadstandardům.
• Jsme jeden TÝM – táhneme za jeden
provaz.

PROČ PRÁVĚ MY?
Zakládáme si na otevřeném a rodinném
klimatu mateřské školy s přítomností
humoru.
• „Tvoje rodina patří k tobě a my s ní
počítáme.“ Jsme vstřícní k požadavkům
rodiny a děti zařazujeme do smíšených
tříd.
• „Radujeme se z toho, co dokážeš.
Respektujeme, co nedokážeš, a podporujeme tě v tom, abys to dokázal.“
Ke každému dítěti přistupujeme jako
k individualitě (přijímáme také děti se
speciálními vzdělávacími potřebami).
• „Život je hezký, i když není vždy snadný“ Snažíme se děti naučit dívat kolem
sebe a radovat se z maličkostí všedních
dní.
• Dodržujeme a předáváme vztah k zvykům a tradicím.
• Vedeme děti ke křesťanské etice, ohleduplnosti a slušnosti.
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• Z MŠ Na Paloučku Jaroslava Maxová
Pozvánku na zápis do školky a na oslavu
40. výročí založení MŠ najdete na str. 19.

Z Á P I S
Křesťanská mateřská škola DUHA
Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724

vás srdečně zve na
ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY NA ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
dne 4. 5. 2022 od 13.00 do 17.00

pavilon třídy RYBIČKY
S sebou doneste:
- rodný list dítěte
- váš občanský průkaz
- Žádost o přijetí dítěte a Evidenční list lze vytisknout z webových stránek (www.mskrestanskahorazdovice.cz) a vyplnit, popř. předtisky obdržíte v den zápisu v KMŠ. Těšíme se na vás.
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Velký úspěch
v soutěži
prezentačních
dovedností
První dubnový den se v krajských městech odehrálo 2. kolo soutěže prezentačních dovedností s názvem Prezentiáda.
Realizační zázemí pro Plzeňský kraj poskytlo Mikulášské gymnázium, do kterého se sjelo devět týmů složených ze žáků
01

Horažďovická
děvčata v top
desítce Česka
a Slovenska
Ve čtvrtek dne 21. dubna se zraky
mnoha žáků, učitelů a rodičů upínaly
na Kongresové centrum v Praze, kde se
uskutečnilo inále 13. ročníku soutěže
v prezentačních dovednostech s názvem
Prezentiáda. Na dechberoucí inálové
klání dorazilo celkem 36 týmů složených ze žáků českých a slovenských
škol. A rozhodně nešlo o žáky ledajaké!
Všichni účastníci totiž museli o svých
schopnostech přesvědčit odborné
porotce již v průběhu školních a krajských kol. Pomyslný prapor našeho kraje
nesly plzeňské Masarykovo gymnázium
a ZŠ Blatenská z Horažďovic. Náš tým
se skládal z nerozlučné dvojce tvořené
Evou Blahoutovou a Markétou Benediktovou ze třídy 9. B. Děvčata si přibližně týden před inále musela vybrat
ze dvou nabízených témat (Něco nad
námi a Heuréka), vypracovat líbivou
prezentaci a v průběhu pěti minut
svého výstupu měla přesvědčit porotu
a diváky o svých prezentačních doved8

ZŠ a gymnázií. Všichni účastníci o svých
nadstandardních dovednostech přesvědčili již v průběhu kol nominačních, takže
konkurence byla opravdu vysoká. ZŠ Blatenská vyslala hned dva týmy s originálními názvy Kecálkové a Švábíci. Jako první
z našich žáků prezentoval Pepa Behenský
z 8. B (tým Švábíci), který se zamýšlel nad
tím, co by se stalo, kdyby se naše planeta přestala otáčet kolem své osy. Pepův
výkon doslova uchvátil všechny přítomné.
Chlapec ale bohužel postoupit nemohl,
protože mu chyběla týmová spolužačka,
která onemocněla. Příští rok si ovšem
určitě pojede pro vítězství. Za Kecálky

prezentovala děvčata Markéta Benediktová a Eva Blahoutová ze třídy 9. B. Dívky
odhalily šťavnatá témata, o kterých žáci
diskutují během přestávek. A jelikož byl
jejich výstup vskutku originální, vybojovala si děvčata postup do národního
inále. Srdečně gratulujeme.
• Mgr. Petr Curko
(vedoucí soutěžních týmů ZŠ Blatenská)
01 Pepa Behenský (uprostřed) při přebírání cen.
Foto: Petra Tomášková.
02 Markéta Benediktová a Eva Blahoutová
s diplomy. Foto: Petra Tomášková.

02

nostech. A že bylo na co se dívat. Dívky
totiž vsadily na propojení komediálních
a naučných prvků a zahrály si na šiřitelky nové kočičí víry, jejímž dogmatem
je myšlenka, že žijeme v mozku velké
nadpozemské kočky. Milí čtenáři, ještě
než začnete kroutit hlavami, považte
sami. Jak je možné, že kočky popírají
gravitační zákony a vždy dopadnou na
všechny čtyři končetiny, zatímco chléb
se rozplácne namazanou stranou o zem?
Jak to, že obrys kontinentů vypadá jako
kočka hrající si s Austrálií? Znáte jiné
zvíře, které si dovolí zabrat gauč, rozbít
vázu po babičce, vyjíst půlku lednice, ale
přesto nejen že není z domu vyhozeno,
ale dokonce je stále milováno? A všechny
ty nepopiratelné historické důkazy – až
fanatické uctívání koček ve starověkém
Egyptě, indická bohyně Shashthi jezdící
na obrovské kočce či evropské satanis01

tické rituály spočívající v líbání kočičích
konečníků. Tak co, stali jste po přečtení
našich pravd svědky kočičími? Nebo jste
prokoukli obrovskou směsici polopravd,
mýtů a fake news? A přesně toto dilema
měla soutěžní prezentace žákyň vyvolat.
Reakce porotců a diváků byly veskrze
nadšené a od jedné porotkyně dokonce
obdržel náš tým úžasných 98 bodů ze
100. Medaile sice nakonec nezacinkaly,
ale být v top desítce Česka a Slovenska, to
je sám o sobě úspěch obrovský. A jak pravil Nelson Mandela: „I never lose, I either
win or learn.“ Děvčata v průběhu soutěže
vyhrála sama nad sebou – nejen že prokázala zarputilost v období přijímacích
zkoušek na střední školy, ale především
získala nepřeberné množství zkušeností, dovedností a rad od profesionálů,
kteří se prezentováním a vystupováním
před publikem živí. A z toho mohou
žákyně čerpat po celý svůj život. Oběma
děvčatům gratulujeme a děkujeme jim
za reprezentaci nejen školy, ale vlastně
i Horažďovic.
• Mgr. Petr Curko
(vedoucí týmu ZŠ Blatenská)
01 Tým ZŠ Blatenská (zleva Markéta Benediktová
a Eva Blahoutová). Foto: Adam Štěpán.

Obzor • Horažďovice

Škola volá – potřetí!
Ve čtvrtek 24. března 2022 se uskutečnilo
třetí setkání v rámci programu pro předškoláky „ŠKOLA VOLÁ“. Při předešlých setkáních si děti užily zábavu spolu s rodiči.
Tentokrát se do pohádkového světa ve
školní družině vypravily samy. Rodiče přijali pozvání od vedení školy a pedagogů
na posezení v improvizované KAVÁRNĚ.
Měli možnost získat veškeré informace,
které je zajímají v souvislosti s výukou na
naší škole. Seznámili se s novou koncepcí,
která se týká práce s nadanými dětmi,
jejich podporou a dalším rozvojem. Bese-

dy se účastnila i Mgr. Lenka Kocumová,
ředitelka jedné plzeňské ZŠ, která se zabývá dalším vzděláváním pedagogů. I ona
odpovídala na dotazy rodičů k danému
tématu. Zatímco rodiče při kávě, čaji
a dobrotách od našich kuchařek diskutovali s pedagogy, děti se spolu s vychovatelkami vydaly za dobrodružstvím. Poznávaly pohádkové postavy, hledaly ztracené
kamarády, tančily s Večerníčkem, sestavovaly barevný kód, podle hmatu určovaly
předměty, pomohly čarodějnici s ingrediencemi do kouzelného lektvaru… Za
splnění každého úkolu je čekala odměna.
Nakonec společně uvařily večeři v kouzelném hrnci. Kde vzaly recept, nevíme,

• Radka Benešová Šperlíková – vedoucí ŠD
01 Předškoláci při aktivitách ve ŠD
02 Předškoláci při aktivitách ve ŠD

02

01

Hurá, zpíváme!

ale po začarování a odříkání kouzelných
formulí se v hrnci objevily myši a žáby!
Všem chutnaly. Závěr si spolu s dětmi
užili i rodiče. Třeba si podobnou večeři
uvaří i doma. Všechna setkání byla povedená, děti byly spokojené. A to bylo naším
cílem – ukázat, že v naší škole je to BEZVA.
Zápis do 1. třídy bude jistě na jedničku
s hvězdičkou.

01

Máme velikou radost, že se už zase můžeme scházet a zpívat s našimi dětskými
sbory Poupata a Kvítek. Zpívání má na
naší škole dlouholetou tradici. V letošním školním roce navštěvují děti od 2. do
4. třídy sbor Poupata, od 5. do 9. třídy
pokračují ve sboru Kvítek.
Hlavním záměrem je probudit v malých zpěváčcích zájem o hudbu, rozvoj
pohybové aktivity, rytmizace a tance, rozšíření slovní zásoby, osvojení nových slov
a jejich významů. Děti si mohou vyzkoušet hru na hudební nástroje a také hru na
tělo. Nezapomínáme využít příležitost ke
zvukomalebné hře na rytmické nástroje.
Hudební hry jsou pro děti nejpřirozenější motivovanou činností, která rozvíjí
jejich hudební schopnosti a kreativitu.
Velkou inspirací pro nás jsou skvělé semináře Prof. PhDr. Evy Jenčkové, CSc. Díky
podpoře vedení školy se jich můžeme
pravidelně účastnit, a využívat tak ve
výuce nové netradiční a pro děti zábavné
způsoby.
• Mgr. Květa Chodová,
Mgr. Martina Pomplová
01 Poupata a Kvítek
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Není soutěž
jako soutěž
Rychleji, výše a silněji – je cílem mnoha
utkání. Ale jsou i soutěže, ve kterých se
výkon prostě změřit nedá…
Každoročně se ve školách koná Celostátní přehlídka dětských recitátorů, ve
které se hodnotí přirozenost, umělecká
01

Základní umělecká
škola
Blíží se konec školního roku a to je vždy
období naší zvýšené aktivity. Musíme
odprezentovat práci našich žáků a připravit se na příchod nových uchazečů
o studium. Na konci dubna proběhly již
některé třídní přehrávky a začala výstava
našeho výtvarného oboru, kterou můžete
v malém zámeckém sále vidět až do 22.
května.
V květnu nás můžete vidět a slyšet na
několika akcích. 16. května se představíme v Domě s pečovatelskou službou
v Palackého ulici (15.00 hodin). 21. května
náš orchestr vyrazí do Sušice, kde v rámci
Dnů Sušice představí svůj krásný program, který pak uvede ještě v červnu na
Švihově a ve Starém Plzenci.
Opět se zapojíme do celostátní akce
ZUŠ OPEN pořádané Nadací Magdalény
Kožené a Asociací základních uměleckých
škol. Přihlásili jsme celkem tři absolventské koncerty. 23. a 26. května (oba
koncerty od 17.30 v konírně chanovického
zámku) a 1. června od 17.00 hodin v horažďovickém muzeu. Ve čtvrtek 26. května
nás ve škole navštíví předškoláci z obou
horažďovických školek, kterým představíme naši školu, možnosti studia a budeme
hledat nové talenty.
10

hodnota textu – přiměřeně věku dítěte,
schopnost tvořivě interpretovat text,
celková úroveň a kultura projevu. A tato
výzva teď stála i před našimi žáky.
Třídní a školní kola proběhla v únoru 2022. Tři recitátoři z každé kategorie
postoupili do okrskového kola 11. 3. 2022
v sále DDM Horažďovice. Zde byli porotou vybráni Antonín Chalupný a Květoslava Šimíková, kteří odjeli 21. 3. školu
reprezentovat na okresní kolo do Klatov.

Amálie Šubová se pro nemoc bohužel
neúčastnila.
Děkujeme všem žákům za jejich snahu
a výkony.
• Mgr. Jitka Frančíková, ZŠ Horažďovice,
Komenského 211
01 Školí kolo
02 Okresní kolo – A. Chalupný a K. Šimíková

02

A to se už dostávám k další, velmi
důležité události každého školního roku.
Přijímaní nových zájemců o studium.
Talentové zkoušky proběhnou v těchto
termínech: ve středu 1. června pro obor
výtvarný a literárně-dramatický a ve
čtvrtek 2. června pro obor hudební. Oba
dny v čase mezi 15. a 17. hodinou. V rámci
zrychlení celého procesu žádáme o vyplnění přihlášky, kterou najdete na: www.
izus.cz. Žáci, kterým 1. září ještě není
7 let, budou zapsáni do přípravných ročníků. Na výše uvedené talentové zkoušky
se dostavit nemusí. Na začátku června

obdržíte mailem potřebné informace.
V případě zájmu o další informace se
samozřejmě můžete obrátit přímo na jednotlivé vyučující či na vedení školy. Rádi
vám zodpovíme všechny vaše dotazy.
Věříme, že se uvidíme na některé z našich akcí. Velmi se těšíme na naše nové
žáky a na vše, co nám ještě konec tohoto
školního roku přinese. Přeji vám krásné
májové dny.
• Mgr. Martin Petrus, ředitel školy

Na talentové zkoušky ZUŠ Horažďovice, které se budou
konat ve dnech: 01. 06. 2022. do výtvarného a
literárně-dramatického oboru a 02. 06. 2022 do oboru
hudebního, vždy mezi 15. a 17. hodinou.
Přihlášky vyplňujte na: www.izus.cz
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Hrnečku vař
Tak se jmenuje soutěž, která probíhala
30. 3. 2022 ve Středním odborném učilišti
v Domažlicích. Téma bylo tajemné – „Vaření naslepo – jaro našich babiček“. Každý
tým si musel připravit tříchodové soutěžní menu ze surovin, které byly k dispozici. Jejich skladbu se soutěžící dozvěděli až
těsně před zahájením soutěže a patnáct

Netradiční vítaní
jara v Komušíně
První jarní dny letošního roku se v sobotu 26. 3. rozhodly oslavit děti v Komušíně
za pomoci Kryštofa Kolumba.
Opravdu nezvyklý pomocník, ale vyplatilo se! Nádherné počasí pomohlo navodit
pravou jarní atmosféru a pořadatelé z řad
Spolku přátel Komušína a místní knihovny za pomoci dobových převleků a tematických rekvizit dodali celému odpoledni
kouzelnou a dobrodružnou atmosféru.
Nechybělo napětí, překvapení, křížovky, následné společné hledání pokladu.
Základnou byla místní knihovna v obecní budově, a hlavně pak přírodní terén
v okolí. Po přivítání všech přítomných
předala španělská královna a známý
mořeplavec dětem potřebné informace
a malí objevitelé se vydali na cestu plnit
připravené úkoly. Naučná a orientační
stezka po stopách Kolumbových objevů
vedla děti k cíli – vyluštit křížovky a zjistit
potřebné indicie k hledání pokladu.
Vše se podařilo. Z dřevné truhly plné
čokoládových mincí byli malí objevitelé
nadšeni. Indiánky s náčelníkem Aztéků
následně seznámily děti s různým zbožím
a surovinami, které kdysi přivezl Kolumbus do Evropy. Děti poznávaly všemi smysly různá koření, kávu, kukuřici, rajčata
a posléze i brambory upečené v popelu.
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minut muselo stačit na vymyšlení předkrmu, hlavního pokrmu a moučníku.
Konkurence byla veliká, tři soutěžní týmy
již měly zkušenost z pořadu Prostřeno, ve
kterém účinkovaly (byl vysílán v únoru
tohoto roku). Střední školu Horažďovice
reprezentovaly dvě žákyně třetího ročníku – Kateřina Hanzlová a Barbora Nová.
Odbornou porotu tvořili zástupci z řad
Asociace kuchařů a cukrářů. V konkurenci pěti škol převzala naše děvčata od

hejtmana Plzeňského kraje diplom a věcnou cenu za nádherné druhé místo. Za
reprezentaci školy jim patří poděkování
a za výsledek blahopřání.

Po celé odpoledne byl pro přítomné
děti i jejich dospělý doprovod připraven
další zajímavý program a samozřejmě
bohaté pohoštění a odměny.
Počasí nám přálo a výborná nálada
byla podpořena také opékáním špekáčků,
které sice před lety Kolumbus z Ameriky
nepřivezl, ale to nikomu nevadilo. Celá
oslava prvních jarních dnů byla zakončena čtením, zpěvem a tanečky v prostorách místní knihovny.

Bylo to velmi příjemné, zábavné a naučné odpoledne pro všechny přítomné.
Věřím, že nebylo poslední, protože v Komušíně se díky obětavým lidem odehrává
mnoho různých zajímavých akcí pro děti
i dospělé již řadu let. Tímto děkuji všem
organizátorům i účastníkům za krásné
odpoledne.

• Miloslav Turek, zástupce ředitele

• Mgr. Naďa Chládková
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„Úložiště“
je pořád hrozbou
V sobotu 9. dubna 2022 proběhl na
Horažďovicku Den proti úložišti proti
záměru MPO umístit úložiště vysoko
radioaktivních odpadů na území pod
památnou Práchní.
Zahájení akce proběhlo na hrázi
Kovčínského rybníka, který je největší
v západních Čechách a jeho plocha je
104 hektarů. Při pohledu na tuto rozsáhlou vodní plochu si uvědomíte, že úložiště má být pod povrchem až 5× větší. Při
štafetovém běhu 285 běžců uběhlo před
40 kilometrů, přes 18 vesnic. Což znázornilo zájmové hranice pro úložiště, dle
MPO. Dosah je až k Horažďovicím a řece
Otavě. Petiční listiny podepsalo přes
1 000 lidí z regionu. Ty budou spolu se
společným prohlášením zaslány ministrovi MPO J. Síkelovi.
Politici zvolení do vládních a poslaneckých postů v říjnových volbách tvrdili, že začnou přistupovat nověji a ohleduplněji k našemu rodnému Prácheňsku
a ke zdejším lidem.
Do koaliční smlouvy vládních stran
se podařilo dostat slib „Posílíme práva
dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště.
Jsme otevřeni i jiným řešením, než je
konečné hlubinné úložiště v ČR“. Ale
zatím se nic pro deset přímo dotčených
obcí nezměnilo. Návrh zákona připomínky obcí pomíjí.
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Problematika úložiště na Horažďovicku se přímo týká 10 samosprávných celků
(9 obcí a 1 město) a lidí z jejich 32 sídel.
Což zasáhne asi 10 000 lidí zde trvale
bydlících.
Přestože všech 10 dotčených obcí
nesouhlasí dlouhodobě se záměrem MPO
umístit na svém správním území hlubinné úložiště. Práva jsou nám upírána
a vládní tlak sílí.
Aktuálně nově představená verze
návrhu zákona o řízeních souvisejících
s hlubinným úložištěm radioaktivního
odpadu (původně o zapojení obcí do
výběru úložiště) byla projednána Legislativní radou vlády. Stále tam však chybí

zapracování našich připomínek o větším
posílení práv samospráv. Senátor V. Chaloupek informoval o slibu ministra MPO
J. Síkely, že přijede na Horažďovicko osobně jednat. Taktéž i předsedkyně SÚJB
D. Drábová.
Velké poděkování patří všem lidem,
kteří se protestního Dne účastnili a není
jim lhostejný zdejší pošumavský kraj.
Úložiště radioaktivních odpadů zde
nechceme.
• Petr Klásek
01 Horažďovická štafeta se starosty

Setkání nad plánem rozvoje sociálních
služeb v horažďovickém regionu
Dne 10. května od 15 hodin proběhne
představení komunitního plánu rozvoje
sociálních služeb Horažďovicka na veřejném setkání. Bude se konat v zasedací
místnosti Městského úřadu Horažďovice,
Mírové náměstí 1. Návrh zpracovaný Centrem pro komunitní práci západní Čechy
vychází ze zjištěných potřeb v sociální
oblasti a setkávání pracovních skupin
v rámci dvouletého projektu.
Plánování rozvoje sociálních služeb
na Horažďovicku se chýlí ke konci. Od
června 2020 probíhalo mapování sociální
situace celého regionu, byly mapovány
sociální služby, které v regionu působí,
a byly zjišťovány potřeby v sociální oblasti, se kterými se potýkají občané a obce
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na Horažďovicku. Na mapování navázalo setkávání pracovních skupin, které
diskutovaly nad největšími nedostatky
a jejich možným řešením. Důležitými tématy, nad kterými se vedly diskuze, byly
například rozvoj sociální práce v regionu,
zajištění potřebné podpory a potřebných
služeb osobám, které pečují o své blízké,
zajištění sociálního bydlení pro obyvatele regionu a další. Všechna tato témata
včetně možných řešení a mnoho dalších
jsou zaneseny do plánu rozvoje sociálních
a souvisejících služby pro následující
3 roky.
Na setkání jsou srdečně zváni všichni, kdo se zajímají o sociální oblast,
nebo se chtějí dozvědět nové informace.

Vedle představení plánu rozvoje služeb
proběhne také prezentace některých
sociálních služeb dostupných občanům
Horažďovicka.
Veřejné setkání k představení komunitního plánu pořádá Centrum pro komunitní práci západní Čechy společně s městem
Horažďovice. Komunitní plán bude možné po setkání prostřednictvím formuláře
připomínkovat. Více informací lze získat
na webu města Horažďovice pod záložkou
Komunitní plánování sociálních služeb
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/
komunitni_planovani_socs.asp nebo
u Terezy Eberlové z Centra pro komunitní
práci západní Čechy, telefon 775 764 420,
e-mail tereza.eberlova@cpkp.cz.
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Chvála normálnosti
Letošní rok jsme zahájili – jako mnoho
předchozích – Tříkrálovým koncertem
v Pačejově, a po dvou „odpočinkových“
týdnech pak již následovaly pravidelné
týdenní zkoušky. Počátkem dubna jsme
se sešli na výroční členské schůzi a naplá-

novali si akce na dalších několik měsíců.
S vírou, že se nám podaří naše plány
uskutečnit, se chystáme například na
vystoupení v rámci XXV. ročníku Evropského festivalu duchovní hudby „Šumava
– Bayerischer Wald 2022“, který proběhne
v období od 22. května do 12. června na
zhruba dvaceti místech regionu. My budeme letos zpívat 4. června v Kolovči, kde
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jsme ještě nikdy nevystupovali. V pátek
10. června pak zazpíváme na Noci kostelů
v horažďovickém děkanském kostele Petra a Pavla na náměstí.
Současně si připravujeme repertoár na
další plánované akce, jako jsou například
náš zářijový koncert k 160. výročí založení spolku, nebo účast na Mezinárodním
sborovém festivalu hudebního romantismu ve Vlachově Březí v polovině října.
K přípravě na všechny tyto akce nám
napomůže i naše tradiční soustředění, na
které se chystáme – letos již podruhé – do
Myslíva.
A proč o tom všem vlastně píši, když
je to všechno TAK normální? V optice
toho, jak jsme prožili minulé dva roky,
a zejména v optice toho, co se pár posledních týdnů děje téměř za našimi humny,
bych chtěla vyslovit chválu normálnosti.
Chválu tomu, že se můžeme setkávat, že
můžeme společně zpívat, že můžeme mít
plány. Chválu tomu, že můžeme zpívat
pro vás, naše posluchače. Chválu tomu, že
svět bude SNAD zase normální.
• Za PS Prácheň
Simča Sládková
01 Foto z Výroční členské schůze

I v letošním roce se
Otaváci zapojí do
Květinového dne
Veřejná sbírka Český den proti rakovině
se po dvou letech vrací do tradičního
květnového termínu – proběhne ve středu 11. května.
Při letošní sbírce dárci dostanou
ke kytičce s ialovou stužkou i informační letáček o prevenci nádorových
onemocnění reprodukčních orgánů,
konkrétně děložního čípku a varlat.
Cílem informační kampaně, která se ke
sbírce váže, je upozornit na možnosti
prevence. U rakoviny děložního čípku se
jedná o účinné očkování proti HPV viru,
který je původcem až 99 % onemocnění.
Rakovinu varlat mohou muži odhalit při
samo vyšetřování ještě v raném stadiu,
a nastoupit tak včasnou léčbu.
Ve středu 11. května tisíce dobrovolníků ve žlutých tričkách vyrazí do ulic
nabízet kytičky a letáčky. Minimální
příspěvek za jednu kytičku činí 20 Kč.
Pokud lidé „svého“ dobrovolníka nepotkají, mohou podpořit aktivity Ligy
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57. ročník Horažďovické padesátky
proti rakovině i na dálku. Stačí odeslat
dárcovskou SMS ve tvaru:DMS KVET 30
nebo DMS KVET 60 nebo DMS KVET 90
na číslo 87 777. Poté dárce obdrží kód,
díky němuž si může stáhnout e-kytičku
a umístit si ji na sociální sítě.
Výtěžek sbírky slouží k základnímu
cíli Ligy – snížení úmrtnosti na rakovinu
v České republice. Finance budou rozděleny podle dlouhodobých pilířových
programů:
• nádorová prevence
• zlepšování kvality života onkologicky
nemocných
• podpora onkologického výzkumu,
kvalitní výuky a investiční modernizace
či kompletizace onkologických pracovišť
Liga proti rakovině Praha pracuje již
více než 30 let ve prospěch zdraví občanů celé ČR.
www.lpr.cz
www.cdpr.cz

Klub přátel Horažďovické padesátky a pionýrská skupina Otaváci
zvou všechny přátele pohybu v jarní přírodě na tradiční květnovou akci.
Letošní ročník proběhne čtvrtou květnovou sobotu 28. května 2022.
Také letos jsme připravili pět pěších
tras na 7, 15, 25, 50 a 100 km a pro cykloturisty trasy na 15, 25, 50 a 100 kilometrů
a pro všechny, a hlavně malé účastníky,
možnost zasoutěžení nebo malého posezení u táboráku v závěru pochodu. Odměnou pro každého vedle pobytu v přírodě
bude jako v předchozích letech ročníková
sklenička a diplom.
•

Za Klub přátel Horažďovické 50
Ing. Rudolf Dvořák
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Balóny svobody
Tak se jim říkalo. Tedy aspoň na druhé
straně Šumavy, odkud k nám létaly začátkem 50. let minulého století. Komunistický režim, který v Československu
tehdy panoval, jim zase nemohl přijít na
jméno. O co šlo? Začátek padesátých let
minulého století. Studená válka. Železná
opona. Vítězní spojenci z 2. světové války
(SSSR a USA, Anglie, Francie) se brzy
rozkmotřili. Situace byla nejasná, napětí
se zvyšovalo, nikdo nemohl vyloučit další
válku. Ale zatím zbraně mlčely, obava
z možného atomového střetu byla hrozivá
pro obě strany. O to více však vzplanula
válka psychologická. V té době byla již
ČSR na západní hranici zadrátovaná zátarasy střeženými vojáky pohraniční stráže.
Přechod na Západ byl prakticky nemožný. Tím pádem i možnosti informační
byly minimální. Americká strana založila
v Mnichově Rádio Svobodná Evropa,
které mělo přinášet i do ČSR informace,
co se děje na západě za železnou oponou.
Rádio však československá strana rušila,
a proto se vysílání doplňovalo balóny
s tiskovinami, které byly při příznivém
větru vypouštěny z bavorské strany
Šumavy. Balonové základny se nacházely

v Bavorsku, poblíž hranic, nejblíž od nás
byla jedna taková u městečka Freyung.
Základny měly dokonce i své speciální
meteorology, kteří určovali nejvhodnější
čas pro vypuštění, aby balóny dolétly,
kam dolétnout měly. Tyto balóny neměly
obvyklý kulovitý tvar. Byly to pytle, resp.
jakési polštáře z polyetylénu, velikosti asi
1×1 m (i větší) plněné vodíkem. Na jednom
rohu měly zavěšené lepenkové krabice
po 25 kg letáků (celková zátěž 80–160
kg). Po vypuštění balóny rychle dosáhly
výšky 10 až 15 km, nabraly podle větru
směr a po určité době, již nad územím
ČSR, rozbuška náklad uvolnila a letáky
se rozptýlily do širokého okolí. Texty
letáků byly připravovány v Rádiu Svobodná Evropa. Kdo je našel, mohl si přečíst
informace „z druhé strany“, ale režim se
snažil působení letáků eliminovat, jejich
sbírání, natož pak šíření, bylo trestné.
Vysílání „balónů svobody“ probíhalo
od r. 1951, nejvíce pak v letech 1954–56.
Hlavním smyslem bylo vytvořit v ČSR
opozici a podporovat ji, a tak destabilizovat komunistický systém. Obsahem byly
letáky zaměřené k různým událostem
(měnová reforma, volby, nepokoje v NDR,
v Polsku), později to byl většinou letákový
časopis Svobodná Evropa doplňovaný třeba i ukázkami literárních děl zakázaných

nebo exilových autorů. Docela pikantní
bylo, že balóny byl posílán do ČSR i utajovaný projev N. S. Chruščova, kterým
odhalil v r. 1956 na XX. sjezdu sovětských
komunistů Stalinův kult.
Československá lidová armáda se snažila pohyby balónů monitorovat, stíhačky
je pak sestřelovaly nebo křídlem letadla
srážely. Letáky byly poté sbírány a ničeny.
Vzhledem k místům vypouštění a poloze
ČSR byl využíván především jihozápadní
vítr. Proto často tyto balóny přelétávaly
na území ČSR i v oblasti Horažďovic. Dají
se o tom najít zprávy v archivech. Např.
jedna skupina takových balónů byla monitorována protivzdušnou obranou dne
28. dubna 1954: vyslány z Bavorska letěly
nad Domažlicemi, dál přes Klatovy. Pak se
na chvíli odchýlily ze směru více k severu,
čímž Horažďovice severně minuly, stejně
jako pak Blatnou. Balóny ukončily svoji
pouť poblíž Březnice na Táborsku.
Letáků, které se tak dostaly na území
ČSR, bylo značné množství. Údajně bylo
postupně vypuštěno na 370 tisíc balonů,
které zanesly nad ČSR na 200 miliónů
letáků. Tehdejší režim se je snažil propagačně eliminovat, dokonce i diplomatickou cestou protestoval, avšak bez většího
účinku. V lednu 1956 však došlo k události, která éru balónů ukončila. Letadlo
Čs. aerolinií havarovalo na Slovensku
u Levoče v oblasti Tater, zahynuli 4 členové posádky a 18 cestujících. Zatímco pozdější analýzy ukázaly, že příčinou havárie
bylo špatné počasí, čsl. úřady prezentovaly jako příčinu havárie srážku s balónem,
neboť poblíž havárie byly nalezeny letáky.
Z dnešního pohledu už působí takovéto primitivní vedení psychologické války
spíš úsměvně. Ale bylo dáno tehdejšími
technickými prostředky. V dnešní internetové době jsou na sociálních sítích
možnosti ovlivňování veřejného mínění
úplně na jiné úrovni.
• Jiří Wagner
01 Vypouštění balónů z bavorské strany Šumavy do
Československa v 50. letech minulého století
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Vynikající podzimní
výsledky školy
Ge-BaekHosinSool!
Největší škola Taekwon-do ITF Ge-BaekHosinSool se opět skvěle umístila na
celorepublikových závodech na konci sezóny. Jako každý rok se na podzim konaly
dva ze tří nejdůležitějších závodů v roce
– STM a mistrovství České republiky.
První vítězné závody, tedy celorepublikové setkání sdružení talentované

Knižní novinka
z regionu
Akce Kvilda – Příběh převaděče, který
se před STB skrýval deset let ve skříni.
Autor: Pavel Švec
Příslušníci Sboru národní bezpečnosti se
v roce 1948 na Šumavě vzepřeli totalitnímu režimu a pomáhali na Západ lidem,
kteří museli z Československa zmizet.
Převaděčskou síť rozbila komunistická
tajná policie. Esenbáka Jaroslava Maršíka
však nedopadla, při zatýkání pomocí lsti

mládeže, se odehrály o víkendu 16.–
17. října 2021 v Ostravě. STM Praha
2, jehož jsme jako škola součástí, zde
zaslouženě vybojovalo 1. místo s 35 zlatými medailemi. V Horažďovicích naši
členskou základnu teprve budujeme,
ale doufáme, že již brzy rozroste natolik, aby se také zapojila do závodů.
Mistrovství České republiky se pak
konalo o víkendu 19.–21. listopadu 2021
v Nymburce. Zde již soutěžila každá
škola sama za sebe. Vybojovali jsme
druhé místo a těšíme se na nové členy,
kteří nám pomohou dosáhnout ještě
výš. Děkujeme všem závodníkům za

jejich nasazení, úžasné výkony a krásné
uzavření sezóny.
Chcete si také zacvičit? Setkat se s vítězi a třeba si jednou také zazávodit? Přihlásit se můžete kdykoliv během celého
roku! Jen u nás získáte zkoušky na vyšší
pásek a výbavu (dobok, lapa, chrániče)
ZDARMA. Proto neváhejte a přijďte za
námi v pondělí v 18.00–19.30 do Mateřské
školy Na Paloučku v Horažďovicích, budeme se na vás těšit. Pro bližší informace
navštivte náš web na tkd.cz.
• Anna Krbcová, Ge-BaekHosinSool

unikl. Deset let se pak skrýval v jihočeském Bavorově. Nevycházel ven, schovával
se třeba v dutině pod postelí, v dřevěném
kufru nebo ve skříni. Renomovaný publicista Pavel Švec odkrývá – mj. na základě
bádání v Archivu bezpečnostních služeb
– zákulisí případu nazvaného estébáky
„Akce Kvilda“. Více napoví obsah knihy…
Knihu zakoupíte v knihkupectví
– Mírové náměstí 15, Horažďovice.
• Jana Kotrbová
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Historie domů v Horažďovicích
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 48
V roce 1619 je majitelkou domu uvedena
Kateřina Špalková. Dům je zmiňován
v souvislosti s přidělením kmenů na stavbu shořelého domu po velikém požáru
města způsobeném drancováním vojsk
generála Bonaventury Buquoye. V soupisu
je uvedeno pouze jméno majitele domu
bez počtu přidělených kmenů na krov.
Škoda na domě odhadnuta na 900 kop.
V roce 1622 došlo k vypořádání o dům
mezi Pavlem Truskou, Dorotou Šmídovou
a sirotky bývalého majitele domu Jana
staršího Špalka. Pavel Truska i Dorota
Šmídová měli získat na svůj díl 240 kop,
vzhledem k tomu, že ale dům řečený
Krčmovský v roce 1619 vyhořel, dohodli
se na snížení částky na 124 kop. Sirotky
Špalkovské zde zastupoval jejich strýc Jan
Špalek. V roce 1629 prodávají pozůstalí
sirotci po Janovi starším Špalkovi Alena,
Mařena a Dorota spáleniště svého domu
Krčmovského svému bratru Danielovi za
Obzor • Horažďovice

100 kop. Zároveň prodávají Daniel, Alena
a Dorota na místě bratra Václava spáleniště Klimentovské za Dolejší branou své
sestře Mařeně provdané Azafové. V roce
1656 sepisuje Daniel Špalek poslední vůli.
Dům ležící mezi domy Jana Lehnera
a Jiřího Pokorného získává jeho nejstarší
syn Jan za 100 kop míšeňských. Ostatní
sourozenci Matyáš Adalbert, Dorota,
provdaná Pretlíková a Magdalena souhlasili s prodejem a rozhodli i na místě
nejstarší sestry Zuzany „která odsud
v cizí zemi daleko zůstávati má“. V roce
1666 kupuje dům od Jana Špalka sestra
Zuzana za 100 kop. Zuzana se následně
provdala za Samuela Gregora, ti společně
prodávají dům v roce 1676 se svolením
vrchnosti Šalamounu Adamu Roshandlerovi Horažďovskému, židu, koníři, za
150 kop a 20 strychů ječmene. Smlouva
byla sepsána v Pacově za účasti tamního
městského písaře Jiřího Vidimského a Samuelova bratra, kněze Jana Augustina
Gregora. V roce 1679 žádal majitel panství

Ignác Karel ze Šternberka pány radní,
aby byl do městských knih zapsán dluh
430 zlatých žida Roshandlera. Předmětem
půjčky byli „všelijaké od něho skoupené
koně“. Za půjčku nabídl „dům můj v Horaždějovicích“. Díky nezaplacené půjčce
přišel o svůj dům o rok později. Ten mu
byl odebrán prostřednictvím panského
rychtáře Šimona Velenovského. Až v roce
1700 kupuje dům řečený Konířovský od
vrchnosti Václav Gregor s manželkou
Barborou za 200 zlatých. V roce 1706
žádá Václav Gregor radní o kmeny dřeva
z obecních lesů na postavení maštálky ve
dvoře, to mu bylo povoleno. V roce 1708
pro změnu žádá radní o inanční příspěvek na koupi breviáře pro svého syna
Jiřího, který vstoupil do řádu svatého
Františka. Václav Gregor dále uvádí, že týž
řád po něm vyžaduje 50 zlatých rýnských
a že „takových odkud vzíti neví, že musí
dědinu prodati. K tomu, že na něho
nastupují, ať by hleděl témuž synu svému
Narcishovi (řádové jméno) breviář koupiti
15

Exkurze na Střední
zdravotnické škole
v Klatovech
Dne 1. dubna 2022 žáci pátých tříd
strávili příjemné dopoledne na Střední
zdravotnické škole v Klatovech. V tomto týdnu probíhal „Týden pro zdraví“
a studenti spolu s profesory uvedené
školy připravili krásný program pro žáky
základních škol.
Připravený program se skládal ze dvou
částí. V první části získali žáci zábavnou formou teoretické znalosti týkající
se zdravého životního stylu – zacvičili
si, ochutnali zdravé potraviny, např.
ovoce, zeleninu, cereální tyčinky, zahráli
si kvíz, nakonec si své znalosti ověřili
v krátkém testu.
Druhá část byla praktická. Žáci se
seznámili se základy poskytování 1.
pomoci u osoby v bezvědomí, transportování zraněné osoby, dále při ošetřování
tepenného či žilného krvácení. Vše si na
místě vyzkoušeli, což bylo pro ně určitě
velikým přínosem.

01

Za příjemně strávené dopoledne patří
veliký dík všem profesorům a studentům
ze Střední zdravotnické školy v Klatovech,
kteří se této přínosné akci zúčastnili.

02

01 Žáci 5. A při aktivitách na SZŠ v Klatovech
02 Žáci 5. A při aktivitách na SZŠ v Klatovech

• Třídní učitelka Mgr. Milena Peroutková,
asistentka pedagoga Zdeňka Slancová,
žáci 5. A, 5. B
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a zaopatřiti“. Václav Gregor zemřel v roce
1710. Dům převádí na manželku Barboru.
Dcery Magdalena a Kateřina dostanou
pole v Jarově a za Loretou. Magdalena
dále dostane pásek stříbrný a 20 zlatých
po „dobré paměti velebném panu bratru
mým“. Synu „Narcishovi“ odkázáno z případného prodeje domu se zahradou 20
zlatých, k tomu všechny knihy které má.
Dále má povinnost vrátit volenickému
faráři, svému švagru knihy, co si vypůjčil. Z várky piva, které se uvaří, mají být
zaplaceny dluhy a „některé věci potřebné
v domě udělati dáti, obzvláště ve velký
sednici lepeninu a při domě kolem na
zdech přístřeší, aby zdi nerozmokaly a se
nekazily“. Dále nařizuje dceři Kateřině,
aby vyplatila prsten v ceně 7 zlatých,
který zastavil její otec u horažďovického
faráře Nigrina. Z inančních obdarování
Václava Gregora igurují klášter v Horažďovicích, záduší ve Strašíně, kongregace
v Českém Krumlově a řeznický cech v Horažďovicích. V roce 1732 si směňuje vdova
Barbora dům se svým synem Václavem
a stěhuje se do jeho domu ležícího v Trhové ulici. Václav Gregor musí doplatit
matce 60 zlatých jako rozdíl cen nemovitostí. Dům mu patří ještě v roce 1742.
V roce 1764 náležel dům obci. V roce 1767
„obec města Horažďovic prodala dům
jejich obecní nezávadný várečný v městě“
16

Filipu Smolkovi, Mařeně manželce za 220
zlatých. Na domě je jedna železná kráva
(poplatek) ke kostelu sv. Jana Křtitele.
Filip Smolka bednář prodává právovárečný dům v roce 1793 Vojtěchu a Františce
Koblíškovým za 747 zlatých.

01 Současná podoba objektu před obnovou střešní
krytiny (rok 2017)

• MgA. Jindřich Šlechta
01
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Přijeli Amerikáni!
Ještě si pamatuji z dětství, že starší lidé,
když přijela nějaká honosnější návštěva, říkali s trochou nadsázky: „Á, přijeli
Amerikáni!“. To byla zkušenost z počátku
20. století, kdy krajané, kteří se v Americe
vzmohli, přijížděli s nostalgií do své staré
vlasti, ještě jednou ji vidět.
Vystěhovalectví z Čech bylo aktuální
v 2. polovině 19. století. V té době emigrací Češi řešili hlavně své hospodářské
poměry, prostě vydávali se za lepším.
Zemí zaslíbenou byla především Amerika
(přesněji USA), která dávala půdu, což
byl sen mnohých drobných zemědělců.
Amerika vítala nové zemědělské osídlence potřebné pro rozvoj země. Příchod
nových osadníků vrcholil v 80. letech
19. století. Tehdy byl nábor emigrantů
největší. Agenti parolodních společností
nevynechali snad žádnou vesnici, všude
byly letáky a plakáty s mohutným parníkem a výzvou: „Vzhůru do Ameriky!“ Nebylo divu, že zlákali mnoho mladých lidí,
kteří chtěli řešit svou budoucnost. S těmi
odcházeli ale i lidé, kteří měli potíže se
zákonem, také mladíci, aby se vyhnuli
vojenské službě. K plavbě do Ameriky
bylo však zapotřebí peněz, a tak mnozí
prodávali svůj skromný majetek a sázeli
vše na jednou kartu. Rakouská vláda sice
agitaci k vystěhovalectví zakazovala, ale
její zákazy byly snadno obcházeny: agenti
prý neagitovali, jen podávali informace.
I tehdejší tisk se zapojil do státní kampaně proti vystěhovalectví: např. v časopisu
Šumavan z r. 1868 jsem nalezl článek
o čtveřici mladíků ze Švihova, kteří místo
„amerického blaha“ zažívají bídu a prosí
rodiče o peníze na zpáteční cestu domů.
Uplatnění v novém domově nebylo
opravdu nijak lehké: kvaliikace z Evropy
se nebrala v úvahu, kdo se chtěl uchytit,
musel brát práci, jaká byla. A tvrdě pracovat. Nikdo nedostal nic zadarmo. I konkurence byla velká: Nejen Češi, ale i Slováci,
Němci, Italové, Poláci, Rusové, Irové hledali štěstí v nové zemi. Zajímavou kapitolou bylo přidělování půdy zemědělským
zájemcům, z nichž se pak stávali farmáři.
J. Š. Baar ve své knize „K Bohu“ podrobně popisuje osudy vystěhovalců, mj. i to,
jak třeba probíhal zábor půdy v r. 1886.
Část prérie byla rozparcelována a hlídána
vojskem. Ve stanovený den se výstřelem
z děla oznámil začátek přidělování parcel.
Shromáždění několika tisíc zájemců se na
tento povel vyřítilo do prérie: na koních,
vozech, pěšky a snažili se obsadit co nejlepší parcely.
Velikost parcel byla kolem 160 akrů,
tedy asi 64 hektarů – což byly tři české
selské grunty. Půda byla zdarma (nebo
levná). Po různých strkanicích nakonec
Obzor • Horažďovice

byl pozemek úřady připsán tomu, kdo ho
obsadil. A začala lopotná práce pro trvalé
osídlení: ze stanů se noví majitelé nejprve
stěhovali do drnových chat, v nichž přežili první zimu, pak do prvních dřevěných
srubů, které se postupně zvětšovaly pro
potřeby rodin. S lety pak přibývalo i občanské vybavení těchto osad: kostel, obchody a další služby. Dodnes se v Americe
setkáváme s českými názvy obcí odkazující na jejich zakladatele. Za všechny třeba
název Protivin – založený v r. 1878 ve státě
Iowa vystěhovalci z jihočeského Protivína.
Samozřejmě jako i jiné národnosti
i Češi a Slováci se snažili v cizím prostředí
udržet svoji identitu a sdružovali se do
různých krajanských spolků a navzájem
se podporovali. Že Češi a Slováci zanechali v Americe svou výraznou stopu,
dosvědčuje, že to byly zejména krajanské
spolky, které výrazně podporovaly během
1. světové války T. G. Masaryka v jeho
snahách o samostatnost Československa.
V r. 1913 se při sčítání lidu v USA hlásilo
k české národnosti na milion (!) obyvatel.
Není bez zajímavosti, že ve 30. letech mělo
Chicago dokonce populárního českého
starostu Čermáka.
Kolik našich předků odešlo z Horažďovic a okolí do Ameriky, asi nikdo už
nezjistí. Zajímavou kuriózní zmínku jsem
našel v časopisu Česká Wčela z r. 1848. Dopisovatel A. Jičínský vyslovuje podiv nad
tím, že zatímco v Rakousku bloudí dopis
s česky psanou adresou týdny, než se dostane k adresátovi, dopis z Ameriky došel
bez problémů na stručnou adresu: Pánu
p. Janowi Planzerovi w Horažďovicích.

J. Planzer byl zdejším sládkem, psal mu
bratr z New Orleansu, který cestoval po
Americe.
Zajímavý je i dopis, který v roce 1969
napsal vděčný žák, tehdy už starý pán,
„Amerikán“ Leo Holzer svému někdejšímu horažďovickému učiteli Antonínu
Šebestovi: „…Dal jste mi dobré základy
nejen češtiny… a já to všechno nyní…
oceňuji a děkuji Vám. Byl jsem mnoho
let v New Yorku, nyní jsme se usadili na
slunné Floridě…“
Když se Češi v USA zabydleli a prosadili, zajížděli do staré vlasti. Pro vzpomínky
i tak trochu okázale ukázat svůj úspěch,
že se tam neztratili. Odtud to rčení: „přijeli Amerikáni“. Ale čas je neúprosný: první generace vystěhovalců vzpomínala na
svou vlast, odkud přišli, jejich děti ještě
uměly jakž takž česky a pro jejich vnuky
už byla angličtina rodnou řečí a USA
jejich rodnou zemí. A tak čeští „Amerikáni“ postupně zmizeli a dneska už k nám
nejezdí. Zůstalo po nich jen to rčení.
• Jiří Wagner
01 Plakáty plavebních společností na cestu do
Ameriky byly lákavé. Mnozí neodolali.
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Vzpomínka na Velikonoce v Boubíně

Velikonoční zajíc

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!
čtvrtek 26. května 2022 • 14.30 hod.
• sál Městské knihovny Horažďovice

SEMINÁŘ KE KOTLÍKOVÝM DOTACÍM
V PLZEŇSKÉM KRAJI
v rámci semináře budou poskytnuty informace k dotačnímu programu
„Pořízení ekologického vytápění v domácnostech 2021+“ pro nízkopříjmové
domácnosti
KDY: 11. 05. 2022, OD 16:00
KDE: Zasedací místnost - MěÚ Horažďovice (přízemí),
Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Program semináře:
1. Základní podmínky dotačního programu „Pořízení ekologického vytápění
v domácnostech 2021+“ na podporu výměny stávajících kotlů na pevná
paliva s ručním přikládáním pro nízkopříjmové domácnosti.
2. Postup elektronického podání žádosti v aplikaci eDotace.
3. Legislativní požadavky kladené na občany v oblasti ochrany ovzduší.

Charita • Horažďovice
Městská knihovna • Horažďovice

Zájemci se mohou semináře zúčastnit bez nutnosti předchozího přihlášení.
Seminář je bezplatný.

Fauna Šumavy
přednáška Ing. Jana Mokrého,
zoologa NP Šumava
18. května 2022 • 14.00 hod. • charita (4. patro)

Horažďovice • perla Otavy
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Zápis dě� do MŠ
Srdečně vás zveme na oslavu

pro školní rok 2022-2023

4.5.2022
výročí založení
Mateřské školy Na Paloučku Horažďovice

13:00 – 16:00
ve třídě Zajíčci
(vstup z ulice Loretská, 1. vchod, přízemí)

14:00 – 18:00
Program:
14:00 Zahájení
14:10 Vystoupení dětí z MŠ Na Paloučku na školní zahradě
15:00 Volný program

 Doprovodné aktivity pro děti (malování na obličej, modelování
balónků, skákací hrad, bublinový workshop a další)
 Možnost individuální prohlídky mateřské školy (zpřístupněny budou
všechny prostory MŠ)
 Videoprojekce – můžete zhlédnout ukázky aktivit s dětmi
 Výstava fotografií dětí a zaměstnanců od založení MŠ po současnost
 Výstava dětských prací na školní zahradě

Potřebovat budete:
- občanský průkaz zákonného zástupce
- rodný list dítěte
Veškeré potřebné informace k zápisu, naleznete na webových stránkách MŠ.

www.mshorazdovice.cz
Povinnost plnit předškolní vzdělávání mají dě�, které dosáhnou do 31.8.2022 pě� let

.
Těšíme se na shledanou v naší mateřince
Kolek�v MŠ Na Paloučku

Připraveno bude bohaté občerstvení a pro každého návštěvníka malý dárek.
Těšíme se na vás

Kolektiv MŠ Na Paloučku

|{|{|{|{|{|{|{|{
Dětský pěvecký sbor KVÍTEK při ZŠ Komenského Horažďovice
Vás srdečně zve na

JARNÍ KONCERT
19. května 2022 od 18.00 hod. • kostel Sv. Jana Křtitele
Těšíme se na Vás.

|{|{|{|{|{|{|{|{
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Muzeum • Horažďovice

Muzeum • Horažďovice

Komentovaná výstava

Přednáška Mgr. Jiřího Sankota
spojená s představením knihy

Letci Plzeňského kraje
Předměty spojené s letectvím období I. republiky a druhé světové války,
zaměřené na účast našich letců v Royal Air Force. Modely letadel, uniformy,
dokumenty, tiskoviny, výstroj letců a věcí denní potřeby.

Výstavou bude provázet
a komentovat ji PhDr. Daniel Švec.
čtvrtek • 5. května 2022 • 18.00 hodin
• divadelní sál muzea

Kriminální příběhy mezi Šumavou
a Brdy v 16. a 17. stol.
pátek • 20. května 2022 • 17.30 hodin
• divadelní sál muzea

Horažďovice • perla Otavy

Horažďovice • perla Otavy

Muzeum • Horažďovice

Muzeum • Horažďovice

Slavnostní zahájení letní sezóny
a vernisáž výstavy ak. mal. Radomila Klouzy

Radomil Klouza
Pohled do obrazu

Pohled do obrazu
Technologická kopie jako tvůrčí studijní proces
sobota • 28. 5. 2022 • 16.00 • Velký sál zámku

Horažďovice • perla Otavy
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Renesanční pitaval

Technologická kopie jako tvůrčí studijní proces
28. 5.–2. 10. 2022

Horažďovice • perla Otavy

inzerce

Prácheňsko
na Práchni

Oslavy
77. výročí
osvobození

pátek • 20. 5. 2022 • 16.00 • vrch Prácheň

5.–6. května 2022 • Horažďovice

Sdružení Prácheňsko z. s. p. o. a město Horažďovice
vás zvou na další ročník akce

čtvrtek 5. 5.
18.00 • městské muzeum • divadelní sál
Přednáška PhDr. Daniela Švece o letcích RAF
Plzeňského kraje spojená s výstavou

Srdečně zveme širokou veřejnost na příjemné odpoledne.

pátek 6. 5.
Horažďovická Lhota, náves
13.00 • odhalení pamětní desky plk. Jana Říhy, pilota RAF
Pomník osvobození u kina
15.00 • odhalení pomníku, pokládání kytic
parkoviště U Hlaváčků
15.30 • country kapela Nektar Boys, historická vozidla, občerstvení

Horažďovice • perla Otavy

Horažďovice • perla Otavy

pohádkový les s Otaváky pro děti
k příjemné pohodě zahraje Otavanka
sváteční domácí koláče, občerstvení

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell – typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16-20 týdnů,
cena 199–245 Kč/ks
Prodej: 30. 5. 2022 – 14.40 hod.
16. 5. a 2. 6. 2022 – 14.55 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz

KOUPÍM starší známky, mince, bankovky, odznaky, pohledy, obrazy, hodiny, hodinky, porcelán, sklo, vojenské předměty – šavli, helmu,
uniformu a podobně. Můžete nabídnout i jiné
staré předměty, celou sbírku nebo pozůstalost. Tel: 722 777 672

21.5.2022

Prodám novou pračku a sušičku
Jedou použité, v záruce. Cena dohodou.
Z důvodu stěhování.
E-mail: drahomirasichova5@seznam.cz
Tel.: 734 251 084 (pouze SMS).
inzerce
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Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

SLEVA

50%

Instalace zdarma!

Rychlost až 300 Mb/s

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce
úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky,
zateplování fasád, zemní a výkopové práce.
Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582
Poskytujeme pronájem pojízdného pódia 6x6m, ozvučení,
osvětlení a streamování pro Vaši sportovní/ kulturní/ společenskou akci. Dále nabízíme natáčení video záznamů
(např. absolventských koncertů, plesů, svateb, přednášek).
tel.: 602 680 390

matous.pilny@gmail.com

www.matysound.cz

Stavební práce
Zemní práce – přípojky a sítě
Řízené podvrty do 180 m
(do průměru 45 cm)
Jádrové vrtání
Doprava kontejnerem
Klukan tel: 776 843 787, 739 380 494
e-mail: klukan@email.cz
22

Provádím veškeré ZEDNICKÉ PRÁCE
— omítky, malířské práce, kompletní
rekonstrukce bytového jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další práce dle domluvy.
Tel: 721 757 399
PALIVOVÉ DŘEVO
Štípané (25-60cm)
Kulatina v metrových a
dvoumetrových délkách
Pytlované dřevo
Piliny
Dále nabízíme služby v lesnictví .
Tel: +420 737 290 440

www.drevuska.cz
drevuska@post.cz
FB: Palivové dřevo Dřevuška

inzerce

inzerce
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Muzeum

Město Horažďovice

Ostatní

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Myslí a kladivem
Stálá expozice minerálů, hornictví, zlata a perel horního Pootaví

6. 5. pátek • 13.00 • Horažďovická Lhota
Oslavy 77. výročí osvobození
Odhalení pamětní desky plk. Jana Říhy,
pilota RAF

7. 5. sobota • MX areál Svaté Pole
Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu
juniorů
Motocrossové závody

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
A. Červený: Diagnóza krystal
Stálá expozice alpských minerálů

6. 5. pátek • 15.00 • pomník u kina a parkoviště U Hlaváčků
Oslavy 77. výročí osvobození
Pokládání věnců, historická vozidla, kapela
Nektar Boys

28. 5. sobota • nádvoří zámku
Horažďovická padesátka
2. nejstarší pochod v Čechách

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Práce žáků ZUŠ Horažďovice
Výstava potrvá do 22. 5. 2022
5. 5. čtvrtek • 18.00 • divadelní sál muzea
Komentovaná výstava „Letci Plzeňského
kraje“
Výstavou provází PhDr. Daniel Švec
20. 5. pátek • 17.30 • divadelní sál muzea
Renesanční pitaval
Kriminální příběhy mezi Šumavou a Brdy
v 16. a 17. století
Svou knihu představí a přednášku prosloví
Mgr. Jiří Sankot
denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00 (poslední
prohlídka)
Pravidelné prohlídky zámeckých prostor
od 28. května do 2. října
28. 5. sobota • 16.00 • Městské muzeum
Slavnostní zahájení letní turistické sezóny
Zpřístupnění zámku a všech výstavních
prostor
28. 5. sobota • 16.00 • Městské muzeum
Pohled do obrazu
Vernisáž výstavy ak. malíře R. Klouzy
Technologická kopie obrazu jako tvůrčí studijní proces
Výstava potrvá do konce sezóny

20. 5. • pátek • 16.00 • vrch Prácheň
Prácheňsko na Práchni
Pohádkový les pro děti, Otavanka, domácí
koláče

Kulturní dům
17. 5. úterý • 19.00
Partička
Zábavná talkshow
28. 5. sobota • 19.00
Maturitní ples 4.AD
29. 5. neděle • 15.00
Posezení s písničkou
Otavanka

28. 5. sobota • 19.00 • Stodola • Penzion
Houba
Otevírání stodoly
Hudba, prasátko na rožni
Restaurace Harmonie na Zářečí
Oznamuje, že bude od 3. června
otevřena každý víkend (čt–ne)

Připravujeme:
3. 6. pátek • 16.00 • Mírové náměstí
Na kole dětem
Přivítání pelotonu, hudba, vystoupení
25. 6. sobota • 9.00–22.00 • Mírové náměstí
Slavnosti Kaše
Historické slavnosti spojené s jarmarkem
a bohatým kulturním programem

Hotel Prácheň
27. 5. pátek • 19.00
Ševčíkovy hudební večery
Roman Janál – baryton, Karel Košárek – klavír.
Slovenská lidová poezie v písních skladatelů
B. Martinů a M. Schneidera Trnavského.
Vstupné 150 a 80 Kč, děti do 10 let zdarma.
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

Připravujeme:
1. 6. středa • 17.00 • Velký sál muzea
Absolventský koncert žáků ZUŠ
3. 6. pátek • 18.00–24.00 • Městské muzeum
Muzejní noc s Tyjátrem Horažďovice
Večerní a noční prohlídky zámku

Městská knihovna
18. 5. středa 14.00 • Charita Horažďovice
Fauna Šumavy
Přednáška Ing. Jana Mokrého, zoologa
NP Šumava
26.5. čtvrtek 14.30 • sál knihovny
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování
paměti
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Kavárna Šibule
7. 5. sobota • 15.00
Májové odpoledne
Zavzpomínáme nad knihami Josefa Chalupného II. Světová válka na Horažďovicku
s pamětnicí Boženkou Salákovou
15. 5. neděle • 15.00
Dostaveníčko...
Lidové písničky s Pavlem Hlobíkem a Františkem Šimáčkem

Charita Horažďovice
16. 5. pondělí • 15.00 • přízemí v hale DPS
Koncert žáků ZUŠ
23. 5. pondělí • 14.00 • spol. spol. místnost
4. p., DPS Palackého 1061
Literárně dramatická dílna pro seniory
vede Eva Šišková
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