HORAŽĎOVICKÝ PROSINEC 2013

OBZOR

V ybíráme z obsahu

VÁNOČNÍ KONCERT 	STR. 2
Z RADNICE	STR. 5
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

	STR. 11

m ě s í č n í k v ě n ova n ý h o s p o dá ř s k é m u, k u lt u r n í m u a s p o l e č e n s k é m u p ov z n e s e n í m ě s ta
RO ČNÍK X V I. (X X X I V) | V HOR A ŽĎ OV ICÍCH DNE 13. P ROSINCE 2013 | ČÍSLO 12 | NEP RODE JNÉ

SLOVO STAROSTY
Bylo a bude
Koncem roku se sluší učinit alespoň stručnou bilanci. Letos se udála řada investičních akcí. Byla dokončena II. etapa vodovodu a kanalizace v Předměstí, technické
zařízení je již plně funkční. V Komenského
ulici se dokončuje náročná rekonstrukce,
společné dílo ŘSD a Města; současně byla
vystavěna část plynovodu. Bytový dům č. p.
953–954 dostal nový systém vytápění vč.
kotelny. Na ZŠ Blatenská i Komenského
byla provedena rekonstrukce části soc. zařízení. Byly propojeny ulice Okružní a Blatenská. TS mají nový samosběrný zametací
vůz. Byla zahájena náročná stavba části
Otavské cyklostezky na Zářečí. V Ševčíkově
ulici „svítí“ fasáda nově zatepleného domu
č.p. 26. V zámku bylo opraveno schodiště,
úsek parkánové zdi, vyměněna část oken.
Také brána z náměstí do Podbranské prokoukla, i branka č. p. 68 (u Červené brány).
Restaurátorskou kůrou prošla hrobka Mayerových i část hřbitovní zdi. Začaly práce
na rekonstrukci věčně blátivého Obecáku.
Kaple v Boubíně je jako nová. Investiční
činnost a správa majetku je nejnáročnějším
oborem činnosti Města. Tým majetkového
odboru pracoval obětavě, s velkým vypětím
a je dobře, že od začátku roku bude posílen
o jednoho pracovníka. Technické služby
odvedly skvělou práci na opravách cest zejména v Babíně a na Chrást. Doslova zabrat
jim dala náročná údržba zeleně, zejména po
povodni na ostrově. Nejviditelnější ale byla
asi pěkná květinová výzdoba města. Pořídili si také nový samosběrný zametací vůz.
Městská i Česká policie mají společně nový
kamerový systém, který už přinesl prokazatelné pozitivní výsledky. Všechny akce zde
nelze vypsat.
Je jasné, že investice v objemu více než čtyřicet miliónů korun přinesly obyvatelům
Horažďovic i řadu omezení a potíží. Děkuji
za velkou míru tolerance a věřím, že věcný
i estetický prospěch z dokončených stavebních prací tyto útrapy vynahradí.

Jako hospodáři se musíme dívat stále dopředu. Projektová připravenost Města je
velmi rozsáhlá, prostředky i vzhledem
k velkým očekávaným investicím jsou
pochopitelně omezené, a tak realizace
projektů bude také významně záviset na
dotačních zdrojích. Zmíním jen největší
záměry. V každém případě zahájíme rekonstrukci Mírového náměstí, při které
nás stále zdržuje neskutečná „papírová
válka“. To bude největší investice příštích dvou let. Budou se zateplovat byty;
rádi bychom zateplili a stavebně upravili
i Kulturní dům. Významnou položku by
měla tvořit skupina dopravních staveb,
kam patří např. rekonstrukce Rybářské,
rekonstrukce povrchu v Předměstí, ale zejména Malý obchvat, u kterého jsme kvůli
napadení záměru ve schvalovacím procesu už dvakrát přišli o příležitost k získání
dotace.
Vůbec největším úkolem do příštích let je
výstavba Domu pro seniory. Projektový
tým pracuje na připomínkách k stavebnětechnickému řešení. Vhodné rozložení investice vzhledem k finančním možnostem
je asi takové: 2014 – projektová příprava
a potřebná povolení, 2015 – soutěž na
dodavatele, stavební příprava, zahájení
stavby, 2016 – dokončení stavby, 2017 –
zahájení provozu.

PF 2014
Jménem Rady města Do roku 2014 přeji
nám všem horažďovickým občanům:
• Ať nám slouží zdraví. Když zlobí, ať zlobit přestane, když nezlobí, ať nezačne.
A také, abychom našli příležitost a vůli pro
své zdraví něco dobrého udělat.
• Ať máme radost ze svých bližních a oni se
radují z nás. Bylo by skvělé, kdyby se v příštím roce podařilo některé starosti vyvážit
radostí ze vzájemného porozumění.
• Ať se nám daří naše práce a přináší nám
potěšení. Není žádná práce, která by se
nedala udělat tak dobře, aby na ni mohl
být člověk pyšný. Ale hlavně si přejeme,
aby vůbec byla a byla i pro ty, kteří ji zatím
neúspěšně shánějí.
• Ať se nám splní přání, které v sobě dlouho nosíme, a je pro nás důležité. Tím přá-

1. adventní neděle foto: Jiří Vašků

ním může být i to, aby se něco splnilo někomu jinému.
• Ať lidé nejsou vystavováni zbytečným
útrapám.
• Ať si za dvanáct měsíců můžeme říci „To
byl opravdu dobrý rok!“
Děkujeme každému, kdo nám letos pomáhal, kdo s námi měl trpělivost, kdo
poradil, upozornil, nebo si i spravedlivě
postěžoval. Děkujeme za spolupráci zaměstnancům Technických služeb, Městské knihovny, Městského muzea, Aquaparku, Městského úřadu, mateřských
a základních škol. Děkujeme zastupitelům
a zástupcům místních částí za jejich práci při řízení města. Děkujeme všem, kteří
tak či onak přispěli k rozvoji města, k jeho
kulturnímu obohacení a k lepší atmosféře
naší horažďovické společnosti. Zvláštní dík patří těm, kteří se obětavě starají
o rozvoj a smysluplné naplnění volného
času dětí a mládeže, ať již jde o jednorázové pobytové akce či celoroční umělecké,
sportovní a jiné zájmové aktivity.
Přejeme klidné a příjemné vánoční svátky
a těšíme se na setkávání v příštím roce.
Karel Zrůbek
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VOLNÉ SDRUŽENÍ
HORAŽĎOVICKÝCH ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ
VÁS ZVE NA

VÁNOČNÍ KONCERT

Horažďovice, kulturní dům
neděle 22. 12. 2013
od 18.00 hod.
www.volnesdruzeni.com

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2013

stalo se
den pro dětskou
knihu trochu jinak
Letošní sedmý ročník Dne pro dětskou
knihu jsme připravili trochu jinak, než
jste byli zvyklí z let předešlých. Jak se
říká: změna je život a tak jsme se přesunuli z kulturního domu do areálu zámku.
Hlavní program probíhal v sále Domu
dětí. Po slavnostním zahájení starostou
města Mgr. Karlem Zrůbkem se o úvodní
hudební vystoupení tradičně postaraly
děti ze ZUŠ Horažďovice. Nechyběla ani
prodejní výstava knih. Kreativně založení návštěvníci si měli možnost vyzkoušet
skládání origami, candy bag, paličkování,
quilling nebo scrapbooking.
Také milovníci deskových her si přišli na
své. „Goaďáci“ už v Horažďovicích téměř
zdomácněli, proto o hráče opět neměli
nouzi.
Asi největším lákadlem celého zábavného
odpoledne byla výtvarná show nejprodávanějšího ilustrátora dětských knih
Adolfa Dudka. Při hodinovém vystoupení
seznámil děti velmi zábavným způsobem
se svou prací. Děti zapojily všechny své
smysly, fantazii, ale především si užily
spoustu legrace. Po menších úpravách
se sál proměnil v „malířský ateliér“, děti
na „malíře“ a pod dohledem pana Dudka
vznikala krásná díla s vánoční tématikou,
která budou vystavena v areálu zámku při
Adventním jarmarku 14. prosince.
Nezapomněli jsme ani na vyhodnocení
soutěží Sbírej samolepky a Namaluj si
svůj komiks. Na dětském oddělení městské knihovny se během celého odpoledne
hádaly hádanky, vyplňovaly kvízy a lovily
rybičky.
Po setmění zbývalo už jen přesunout se za
zvuku zvonečků k vánočnímu stromu na
náměstí a vychutnat si tradiční rozsvícení
a požehnání.

Městská knihovna Horažďovice děkuje
Domu dětí, Střední škole HD a ostatním
dobrovolníkům za pomoc při organizaci
letošního Dne pro dětskou knihu.
Akce byla pořádána v rámci projektu Děti
a čtení za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR a celé řady sponzorů.
Fotografie najdete na www.knihovna.horazdovice.cz
Petra Tomešová, MěK Horažďovice

kultura
Rok utekl jako voda a my jsme opět stáli na
prahu adventní doby, kterou tradičně otevíráme rozsvícením vánočního stromu na
horažďovickém náměstí. Je to okamžik,
kdy se můžeme na chviličku pozastavit,
kdy nás rozzářené dětské oči a cinkající
zvonečky vrátí do doby bezstarostného
dětství s atmosférou naplněnou magickým kouzlem a očekáváním.
Otec Petr požehnal stromu, ale i přítomným, a všichni společně jsme si mohli zazpívat s horažďovickým zpěváky, „Mou
dobrou zprávu hlásej...“
Dovolte mi vyslovit skromné přání, až si
budeme navzájem přát „šťastné a veselé“,
aby slova touhy, která budeme pronášet
nad narozeným Ježíškem, nezůstala jen
pouhými slovy mizejícími v nekonečnu,
ale aby se proměnila v hmatatelné skutky
přátelství a sounáležitosti. Abychom se
nestávali lepšími jen na tu jednu velkou
sváteční noc, ale abychom svoji radostnou
tvář ukazovali častěji. Aby nemizel úsměv
z našich očí a slzy aby byly jen od štěstí.
Markéta Bučoková, OPPŠK
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městská knihovna
horažďovice
vyhlašuje literární
a výtvarnou soutěž
nejmoudřejŠí je číslo
(čísla a jejich role v našem světě)
Jakou roli hrají v našem světě čísla?
(dva protiklady, tři úkoly v pohádkách,
pět smyslů, sedm divů světa, dvanáct
rytířů krále Artuše,…) Literární soutěžní práce mohou mít jakoukoli formu
(báseň, úvaha, povídka, …), výtvarné
práce musí mít alespoň formát A4, výtvarná technika je libovolná.
Soutěže se mohou zúčastnit děti do 15 let.
Vyhlášení: 1. 1. 2014
Uzávěrka místního kola: 31. 3. 2014
Vyhodnocení: 10. 4. 2014
Vítězné práce postoupí do regionálního kola Plzeňského kraje.
Slavnostní zakončení a celostátní vyhodnocení proběhne v Praze 3. června
2014.
Podrobnosti v městské knihovně, na
www.knihovna.horazdovice.cz a na
vývěsce knihovny

KOUZLENÍ S PAPÍREM
PŘIJĎTE SI SLOŽIT OZDOBNÉ KRABIČKY
ORIGAMI ZPŮSOBEM
S HELENOU POUSTKOVOU

30. ledna a 13. února 2014
OD 10.00 HOD. V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ
ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ
Brýle s sebou!

Pořádá Městská knihovna Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Děkujeme za podporu projektu Děti a čtení

Projekt v roce 2013 podpořili:
Ministerstvo kultury ČR
Rosteme s knihou
Město Horažďovice
Atrium s. r. o. * Barvy, nátěrové hmoty – Jana a Petr Drázdovi * BRABEC, MLÝN
HORAŽĎOVICE – ZÁŘEČÍ s.r.o. * Václav Burda f.o. * Ciao… cestovní kancelář s.r.o. *
DDM Horažďovice *Designjesvoboda * DRUSO spol. s r.o. Plzeň * Elika spol. s r.o. *
GOADA o. s. * Grafické studio - Petr Kolář & Martin Kutálek * INKA - Kareš spol. s. r. o. *
Klatovský deník * Knihkupectví Horažďovice *Kvatro Horažďovice * Mladá fronta * Miroslav
Vondryska – výtvarník a písmomalíř * Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o. * OPA – Tomáš
Loukota Praha * OVAG s.r.o. Horažďovice * Rosa Computers * SŠ Horažďovice * Tyjátr
Horažďovice * Vesna - Jana Petříková * ZOO Plzeň * ZŠ Blatenská * ZUŠ Horažďovice

Otec Petr žehná stromu, foto J. Vašků
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Z radnice
horažďovické loutkové divadlo ve vzpomínkách Stanislava Sekyry

22. ledna 2014

od 14.00 hod. v Oblastní charitě HD
(4. patro)

Pořádá Městská knihovna ve spolupráci s Oblastní charitou HD
v rámci projektu „SENIORŮM DOKOŘÁN“ za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

SPORT
Accc Horažďovice
V sobotu 2. listopadu 2013 ukončili atleti krosovou sezónu Velkou cenou Accc
Horažďovice všech věkových kategorií.
Závod byl s mezinárodní účastí, ze 111
závodníků přijelo ze zahraničí 17 závodníků. Náš atletický oddíl Accc, který závody organizuje, poprvé pozval do našeho
sportovního areálu na tuto Velkou cenu
závodníky z celé Evropy. Pozvánka šla na
všech 50 národní atletických federací. Závod měl výbornou sportovní úroveň, přijela opět celá reprezentační špička, která
bojovala současně o nominaci na Mistrovství Evropy v přespolním běhu. Význam
tohoto závodu dokazuje i účast mistra
světa v desetiboji a současného ústředního trenéra ČASu – Tomáše Dvořáka, který
předával ceny vítězům a hodnotil naše reprezentanty. Touto Velkou cenou se město
Horažďovice dostalo do povědomí všem
atletům z celé Evropy a o to nám hlavně
šlo. V letošním roce jsme uspořádali 3 velké závody. V březnu to bylo Mistrovství
Plzeňského a Jihočeského kraje všech
kategorií a koncem března se opět u nás
uskutečnilo Mistrovství ČR v přespolním
běhu všech kategorií pro rok 2013. Na toto
mistrovství přijelo přes 450 závodníků
a mělo opět výbornou atmosféru a sportovní úroveň. Všem partnerům a celému
organizačnímu týmu děkuji za zvládnutí
všech tří závodů. Do nového roku 2014
přeji všem sportovcům pevné zdraví
a hodně úspěchů. Podrobnosti najdete na
www.a3c.cz.Za Accc Horažďovice
Ing.Miloslav Šefler

Tomáš Dvořák při předávání cen

Rada města 11. 11. 2013
rozhodla o přijetí nabídky společnosti
Kamaryt, s. r. o., Žižkova 320, Katovice na
zhotovení díla „Oprava části střechy kina
a provizorní zabezpečení balkonu zámku“
ve výši 58 678 Kč + DPH,
schvaluje na základě protokolu o výběrovém řízení pronájem nebytových prostor
v čp. 4, Mírové náměstí, Horažďovice Hüseyinu Kanilgovi, U Výstaviště 230/11, Praha 7 – Holešovice za účelem provozování
restaurace s platností od 1. 1. 2014 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Nájemné je stanoveno ve výši 850 Kč/m2/
rok – restaurace, kuchyně, 450 Kč/m2/rok
– kanceláře, šatny a bude valorizováno vždy
k 1. 1. běžného kalendářního roku o míru inflace roku předchozího,
souhlasí s podnájmem části nebytových
prostor v čp. 1067, Mayerova ulice, Horažďovice společnosti CEMEX Czech Republic, s. r. o., se sídlem Siemensova 2716/2,
Praha 5 za účelem řešení projektu „Možnosti průmyslového využívání fluidních popílků
z nízkoteplotního spalování pro výrobu stavebních hmot“ na dobu určitou max. 12 měsíců s platností od 1. 11. 2013,
souhlasí s poskytnutím účelové dotace ve
výši 139 000 Kč na provozování koncertů
v cyklu Ševčíkovy hudební večery a Zámecké hudební léto pro koncertní sezonu 2014,
předloženou o. s. Hudba bez hranic,
schvaluje Smlouvu o pracovnělékařských
službách s obchodní společností ALFA PRAKTIK, s. r. o, Klatovy a městem Horažďovice,
jejímž předmětem je zabezpečení pracovnělékařské služby (PLS) dle zákona č. 373/2011
Sb., o specifických zdravotních službách,
bere na vědomí vyjádření Lenky Šimonové k záležitosti rekonstrukce městské
knihovny, pověřuje paní Lenku Šimonovou
podáním návrhu na složení projektového
týmu pro koncepční řešení knihovny a souhlasí se zařazením částky na opravu podlah a údržbu prostor oddělení pro dospělé
160 000 Kč do rozpočtu na rok 2014,
v záležitosti akce „Agitka – úprava nároží
ulic Strakonická – Plzeňská, Horažďovice“:
a) schvaluje investiční záměr obnovení
agitky dle studie MgA. Martina Kožnara
a MgA. Pavla Svobody,
b) schvaluje finanční odměnu ve výši
20 000 Kč pro MgA. Martina Kožnara
a MgA. Pavla Svobodu za vypracování návrhu obnovy nároží za podmínky, že bude uzavřena smlouva o převodu autorských práv,
c) přijala nabídku společnosti Atelier 25,
s. r. o., Na Usedlosti 387/21, Praha 4 na
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vypracování projektové dokumentace
„Agitka – úprava nároží ulic Strakonická
– Plzeňská, Horažďovice“ včetně výkonu
inženýrské činnosti ve výši 119 000 Kč +
DPH a výkonu autorského dozoru ve výši
jednotkové ceny 1400 Kč/jednání a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo a pověřuje
starostu města podpisem této smlouvy,
d) pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje
a majetku města zařadit akci do rozpočtu na
rok 2014,
schvaluje podání žádosti do Operačního
programu životního prostředí na spolufinancování akce „Kulturní dům Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken
a dveří“ a pověřuje MěÚ, odbor investic,
rozvoje a majetku města zařadit akci do
rozpočtu města pro rok 2014,
doporučuje ZM
a) schválit realizaci projektu „Prácheňské
marionety – oživlá lidová kultura“,
b) schválit zajištění předfinancování a financování projektu „Prácheňské marionety – oživlá lidová kultura“ uvolněním prostředků z rozpočtu města, a to ve výši cca
10 000 000 Kč s podmínkou, že projekt bude
realizován pouze v případě získání dotace
z Regionálního operačního programu NUTS
II Jihozápad.,
pověřuje starostu města Mgr. Karla Zrůbka
zastupováním Města Horažďovice ve správním řízení ve věci proti vybudování úložiště
jaderného odpadu v lokalitě Březový potok,
schvaluje uspořádání adventního koncertu Pavla Šporcla a Pellant Collegia v kostele sv. Petra a Pavla v Horažďovicích dne
14. 12. 2013, výši vstupného na adventní
koncert – 195 Kč/ osoba.

Upozornění
Město Horažďovice upozorňuje uchazeče, kteří mají podanou žádost o pronájem
obecního bytu, na povinnost potvrzení
žádosti, popř. nahlášení změn údajů, které
nastaly po podání žádosti. Tato povinnost
vyplývá ze Zásad hospodaření s byty ve
vlastnictví Města Horažďovice.
Potvrzení žádosti je možno provést prostřednictvím e-mailu na adresu: kuldova@muhorazdovice.cz, či osobně v sekretariátu MěÚ, č. dveří 105 – pí. Kuldová do
30. 12. 2013.
Marcela Kudová,
odbor kanceláře starosty

OZNÁMENÍ: V ÚTERÝ 31. 12. 2013
BUDE MĚSTSKÝ ÚŘAD V HORAŽĎOVICÍCH UZAVŘEN.
Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ
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Školy

cheň. Jako každý rok si společně zazpíváme koledy před KMŠ a to 18. 12., kdy se
uskuteční i celoškolní vánoční besídka.
Závěrem posíláme přání pro všechny čtenáře
Krajinou ztichlou
v oparu bílém
měsíc teď září
přišla ta chvíle,
poutníku, vejdi v chrám.

křesťanská mateřská
škola
adVent a doba Vánoční V duhoVé
mateřInCe
Psssst! První svíčka je zažehnuta a v naší
školičce jsme přivítali adventní čas.
I v tomto období máme napilno. Nejprve,
ale chceme touto cestou poděkovat mamince Jarušce Frýzkové. Zorganizovala s ostatními maminkami předvánoční
bazárek. Nashromáždily dětské oblečení
k prodeji a část výtěžku věnovaly do pokladny SRPŠ. A všichni víme, že v dnešní
době je každá korunka pro dětičky dobrá.
V prvním adventním týdnu se konaly vánoční dílny. Rodiče na chvíli zapomněli na
denní shon, a se svými dětmi si vyráběli
dárky a dekorace na vánoční stůl.
Po adventních dílnách přišel mezi děti
Mikuláš s čertem Bonifácem. Ale nemusely se jich bát, protože paní učitelky
všechny dětičky chválily. Každý dostal
bohatou nadílku a čertík odešel do pekla
zase s prázdným pytlem. Při té příležitosti
děkujeme CK Jana Cheb, jmenovitě JUDr.
Josefu Vaňkovi a Aleně Jandošové, s kterými naše školička podniká letní ozdravné pobyty do Chorvatska – přispěli všem
dětem bohatou nadílkou ovoce a sladkostí
do mikulášských balíčků. Také děkujeme
dlouholeté ochotnici, paní Božence Salákové, za ztvárnění čertovského doprovodu
k sv. Mikuláši u nás ve školce.
V dalším týdnu nás čekají koncerty Duháčku. 16. 12. pro školáčky obou základních
škol a 19. 12. zpíváme v KD společně s MŠ
Na paloučku a pěveckým spolkem Prá-

Ve světle svící
Kristus tě vítá
chce ti dnes říci
svá slova tichá,
poutníku, vítej k nám.
Krajinou ztichlou
v kouzelné noci
lásku a naději
do něžných srdcí
poutníkům rozdávám.
Naše struny srdce zní obyčejně,
požehnané a příjemné Vánoční svátky
všem lidem dobré vůle
přejeme z Křesťanské mateřské školy
Horažďovice.
Do roku 2014 pevné zdraví, klid, pohodu
a vše dobré přeje
Alena Průchová a celý kolektiv KMŠ

Mate ská kola
Na Palou ku
p eje v em sv m p íznivc m
krásné Vánoce
a rok 2014 bohat na
p íjemné a milé chvíle.

ZŠ BLATENSKÁ
HORAŽĎOVICE
Zápis žáků do 1. tříd
Milý budoucí prvňáčku,
srdečně Tě zveme k zápisu do 1. třídy
na naší škole, který proběhne v pátek 17.
ledna 2014. Přijď se nám představit a
prohlédnout si naši školu. Věnovat se Ti
budou paní učitelky z 1. stupně a Tví starší
kamarádi, kteří si pro Tebe připraví zajímavé
úkoly a hry. Pevně věříme, že se Ti u nás
bude líbit. Za Tvou statečnost u první velké
zkoušky budeš odměněn barevným tričkem
s obrázkem a dárkovou taškou
s překvapením.
Zápis do prvních tříd se na naší škole
uskuteční v pátek 17. 1. 2014
od 12:00 do 17:00 hodin.
Zápis je povinný pro děti narozené v době
od 1.9. 2007 do 31.8. 2008.
Pokud budou mít rodiče zájem, mohou
k zápisu také děti narozené od 1.9. 2008 do
31.12. 2008.
Rodiče těchto dětí předloží při zápisu
doporučení pedagogicko-psychologické
poradny.
K zápisu dále mohou děti narozené v době
od 1.1. 2009 do 30.6. 2009, zde je nutné
doporučení pedagogicko-psychologické
poradny a dětského lékaře.
U zápisu předloží rodiče svůj občanský
průkaz a rodný list dítěte.
Vedení ZŠ a ZUŠ Horažďovice,
příspěvková organizace

zprávy ze zuŠky
V minulém čísle jsem Vás informoval o akcích, které pořádá naše škola, nebo se jich
zúčastní naši žáci. Proto se nebudu opakovat. Rád bych tedy touto cestou popřál
všem našim žákům, jejich rodičům i ostatním příbuzným, příznivcům naší školy
a vůbec všem obyvatelům Horažďovic klidné prožití adventního času, vánočních svátků a do roku 2014 pak hlavně hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v osobních i pracovních či školních životech.
A co popřát naší škole? Po dvou letech
vstupuje škola opět do nového období. Moc
bych si přál, aby i nadále fungovala alespoň
tak jako doposud. Stále se chceme zapojovat do kulturního života ve městě a dávat
tak radost lidem kolem nás. Dětem přeji

mnoho radosti z umělecké činnosti na naší
škole, která jim možná vydrží na celý život.
Stejně tak musím popřát všem kolegům
mnoho sil do další náročné práce a zároveň i poděkovat za práci v právě končícím
roce. Bez maximálního nasazení a velké
obětavosti nelze umělecké školství dělat.
Jsem rád, že se podařilo vytvořit velmi silný, spolehlivý a odhodlaný pedagogický
tým, který táhne za jeden provaz. Velice
si vážím nových kolegů a kolegyň, kteří
mezi nás přišli na začátku školního roku či
v jeho průběhu a aktivně se zapojili do práce v naší ZUŠce. Stejně tak jsem rád za to,
jak skvěle byli tito kolegové a kolegyně přijati od stávajících pedagogů. Ještě jednou
děkuji všem pedagogům za skvělou spolupráci a doufám, že i v roce 2014 budeme
pracovat jako jeden tým.
Na závěr mi dovolte poděkovat vedení Základní školy Blatenská, v čele s paní ředitelkou Mgr. Jaroslavou Šimkovou, za dva
roky trvající spolupráci. Přestože jsme dva
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naprosto odlišné typy škol, na naši každodenní práci toto spojení nemělo žádný
zásadní vliv. Za pomoc děkuji také dalším
zaměstnancům školy, kteří nám pomáhali. I přesto, že se naše cesty nyní rozejdou,
doufám v další spolupráci.
Mgr. Martin Petrus

Rok ve výtvarce
Jaký byl rok 2013 pro výtvarný obor? Co
jsme zajímavého dělali a kde jsme byli? Děti
se poprvé zúčastnily 10. Ročníku přehlídky
základních uměleckých škol Plzeňského
kraje v Galerii Klenová, kde prezentovaly
své práce od dubna do května. Byli jsme
velmi rádi, že jsme se mohli přehlídky zúčastnit a ještě větší radost nám udělalo,
když nám z Galerie Klenová zavolali, že Jan
Kotlaba, 12-ti letý žák naší Zušky získal ocenění za svou krásnou práci. Honza vytvořil
obrovskou keramickou plastiku faraona
Tutanchamona ze šamotové hlíny, kterou
dekoroval oxidy kovů a glazurami. Plastika
byla ohromná také svou velikostí, a proto
byla rozdělena na více dílů a vypálena. Jan
si převzal v galerii ocenění osobně 25. května. Je to již druhé ocenění dětí naší školy za
keramickou a sochařskou tvorbu, která zapustila v Zušce své kořeny teprve nedávno.
Doufám, že se trojrozměrné tvorbě bude
nadále dařit, neboť je důležitou součástí
výtvarné přípravy dětí a zaslouží si určitě
stejnou pozornost, jaké se těší tvorba dvojrozměrná. Květen byl bohatý také na další
akce, v kině Otava žáci výtvarného oboru
vystavovali své práce tematicky zaměřené na pohádky. Kino hostilo trojrozměrné

draky z drátů, loutky vlků a víl z keramické
hlíny, princezny a krále vyvedené v linorytu, barevné skřítky malované na velké
formáty, odevšad koukali různí pohádkoví
tvorové a další bytosti. Výstavu připravuje
vždy velké množství lidí a děti samy se na ní
významně podílí, protože i příprava výstavy
(výstavnictví) je součástí školení ve výtvarném umění. Velmi si cením pomoci všech,
kteří nám při instalaci výstavy pomáhali,
zejména však rodičů našich žáků a děkuji
jim za projevený zájem o výtvarnou tvorbu
jejich dětí. Protože podpora rodičů je při
rozvíjení dovedností a talentu zásadní, vypravili jsme se všichni (děti, rodiče, sourozenci atd.) společně do ZOO Plzeň kreslit
zvířata v plenéru a bylo to skutečně zajímavé dobrodružství při němž vzniklo spoustu
krásných živých kreseb, které byly také k vidění na výstavě v kině. Zatímco v naší ZUŠ
tvoří spíše mladší žáci (zpravidla do 15-ti
let), v sousední budově Střední školy jsou
studenti grafického designu neméně umělecky aktivní a tak svým mladším kolegům
v letošním roce v mnohém pomáhali – s přípravou výstavy a vernisáže, se zpracováním
plakátů k akcím ZUŠ (kde jako podklady
pro grafickou práci slouží studentům výtvarné práce dětí ze Zušky) atd. Jsem za tuto
spolupráci se studenty a jejich kantory ze
Střední školy v Horažďovicích ráda a doufám, že se bude dále rozvíjet. Po prázdninách jsme v tomto roce začali tématem Já
sám a různé podoby autoportrétu, ale není
to jediné téma, na kterém pracujeme. Vý-

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
Po-Pá 9.00-12.30, 13.00-17.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz

3. TÝDEN V LEDNU

13. 1. - 17. 1. 2014

prvních 30 min dennì ZDARMA

tvarnými prostředky uchopujeme vše, co
život přináší. V září jsme navštívili výstavu
významného umělce Andy Warhola v Alšovo Jihočeské Galerii v Hluboké nad Vltavou,
kam jsme jeli část cesty vlakem a velký kus
cesty šlapali pěšky, abychom byli pro práci
inspirováni, neboť právě Warhol byl portréty doslova fascinován. V září jsme také
připravili výtvarný koutek v rámci akce pro
děti mateřské školky Na paloučku, kde si
školkové děti pod vedením malých a větších
výtvarníků ze Zušky vyzkoušely pracovat
s hlínou, malovat na velké formáty, tisknout
na trička vlastní motiv apod.
A co chystáme pro rok 2014? Nechte se
překvapit třeba v dalších číslech Obzoru.
Děkuji dětem, jejich rodičům, kolegům
a široké veřejnosti za zájem o výtvarný obor
na Zušce a přeji všem krásně prožité svátky
a v celém příštím roce pevné zdraví, vnitřní
klid a hodně inspirace.
Hana Kotálová,
VO ZUŠ a ZŠ Horažďovice

Zápis ZŠ Komenského Horažďovice
Moje milá pohádko,
už tě přečtu zakrátko.
Půjdu totiž do školy,
to prý vůbec nebolí!
Naučím se číst a psát,
taky dobře počítat.
Všechno hravě zvládnu.
Zápis už je v lednu.
16., čtvrtek k tomu,
už se těším! Věřte tomu!
Těšíme se na Vás ve čtvrtek

16. 1. 2014

|

„Hola, hola.
kdo nás volá?“
Asi hravá „stará“ škola.

od 12.00 do 17.00 hodin.
Děti narozené od 1. 9. 2007–31. 8. 2008 povinný zápis.
Děti narozené od 1. 9. 2008–31. 12. 2008 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. 2009 – 30. 6. 2009 na základě doporučení školského poradenského zařízení a odborného lékaře.
Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte.
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krajské ﬁnále starších
dívek ve ﬂorbalu
V pátek 22. 11. 2013 se starší florbalistky
přesvědčily o tom, jak je těžké obhajovat titul
z minulých let. Loni se jim totiž podařilo získat 1. místo v okresním i krajském kole, pak
skončily druhé v kvalifikaci na republiku. Letos skončily opět na prvním místě v okresním
finále ve florbalu v Klatovech a vydaly se obhajovat prvenství do krajského finále v Plzni.
V hale Lokomotiva se sešlo sedm nejlepších dívčích družstev ze základních škol
celého Plzeňského kraje. Bylo zde jen jedno
družstvo, se kterým jsme se setkaly už loni
– Bezdružice. Vylosovaly jsme si skupinu
B, v níž byla jen tři družstva – Radnice, Koloveč a my. Ve skupině A byla čtyři družstva
– Přeštice, Plzeň Baarova ZŠ, Dolní Bělá
a Bezdružice.
V naší skupině došlo ke zvláštní shodě –
všechna utkání trvající deset minut skončila remízou 0:0, takže se muselo přistoupit
k nepopulárním samostatným nájezdům.
Naše gólmanka Anička Chalušová si vedla
výborně – pustila jen jednu střelu. Ze skupiny jsme tak postupovaly jako druhé.
Utkaly jsme se pak s Plzní, s níž nám nepřálo štěstí a prohrály jsme 2:0. Pak už zbýval
poslední zápas o 3. místo s Radnicí. Tu se
nám podařilo psychicky rozložit a vyhrály
jsme 4:0. Celkově jsme tedy obsadily bronzovou příčku. První místo získaly dívky
z Přeštic a druhé holky z Plzně.
I když se nám střelecky letos příliš nedařilo,
celý turnaj jsme si náležitě užily a bojovaly
ze všech sil. Jen naše hráčky trochu mrzí,
že to byl jediný a v letošním školním roce
už poslední velký turnaj, kterého se mohou
účastnit. Dokonce letos poprvé nebyl ani
sponzorovaný, proto nedostaly medaile.
Zato si dovezly domů krásný pohár a plno
zkušeností a zážitků.
Určitě se přihlásíme do prázdninových turnajů, které pořádá DDM Klatovy. Zde se
ale musíme zařadit mezi chlapecké týmy,
což možná bude ta správná příprava na
příští školní rok!

Složení družstva: Eva Chalušová, Martina
Panušková, Silvie Staňková, Tereza Tomanová, Anna Chalušová – branka, Eliška
Frančíková, Kateřina Hanzíková, Markéta
Petříková, Dora Kolářová, Kristýna Sulková, Marie Makovcová, Adéla Brůžková,
Bára Kopelentová, Martina Turková, Tereza Kvardová, Kateřina Němečková.
Dívkám gratulujeme a přejeme další sportovní úspěchy
Jiřina Stichenwirthová

přebory v plavání
V pátek 15. 11. jsme uspořádali v horažďovickém bazénu Školní přebory v plavání.
Přihlásit se mohli žáci od 1. do 9. ročníků
a zájem byl veliký.
Ti nejlepší z nich se ve čtvrtek 22. 11. vydali malým mikrobusem na Okresní přebory v plavání do Klatov a nevraceli se
s prázdnou.
Naši plavci si vybojovali celkem pět medailí, z toho jednu zlatou.
Zlato získal kryštof satorie v kategorii I.
Hoši 1.–3. tř. volný způsob na 25 m časem
24.5 s.
Bronzové medaile si zasloužili tito žáci:
– Šafandová Tereza v kategorii III. Dívky
6.–7. třída znak na 50 m časem 49,41 s
– slepičková Jolana v kategorii III. Dívky
6–7. ročník prsa 50 m časem 43,80 s
– slepička Vladimír v kategorii IV. Hoši
8.–9. ročník volný způsob časem 32,20 s
– slepička Vladimír v kategorii IV. Hoši
8.–9. ročník znak na 50 m časem 38.20 s
Opět se potvrdilo, že pravidelné tréninky
žáků v plaveckém oddílu Centra sportu fungujícího při naší škole, jsou velice efektivní,
jelikož všichni medailisté jsou jeho členy.
Všem účastníkům gratulujeme a děkujeme
za bezvadnou reprezentaci školy.
Jiřina Stichenwirthová

zimní akce v ddm
V roce 2014 začínáme „z ostra“, a to již
3. ročníkem Novoročního pochodu na
Prácheň. Vyrážíme od Zámku v 10.00, po
starém mostě podél Rosenauerova mlýna,
dále alejí přes statek až na zříceninu hradu.
Tam nás čeká skromné teplé občerstvení
– akce je určena nadšencům, kteří po silvestrovském slavení touží po procházce na
čerstvém povětří. Hned následující sobotu
(4. ledna v 9.00) se v rámci akce Dog Trail
Klubu vypravíme s Martinem Kotišem

a jeho husky za zimní Šumavou. Z Keplí se
vydáme kolem Hadího vrchu na procházku
se sněžnicemi. Společnost nám budou dělat tažní psi, závěrem pak zájemci mohou
zkusit jízdu na psím spřežení. V případě
příhodných sněhových podmínek zahájíme v sobotu 11. ledna další z ročníků Lyžařské školy na Modravě. Jde o lyžařský kurz
o 6 lekcích, kam je možné přihlásit děti od
4 let, učit se však mohou lyžaři v každém
věku. Účastníci jsou rozděleni do několika
výkonnostních skupin, speciální družstvo
je pak tvořeno zájemci o jízdu na snowboardu. Výuku zajišťují lektoři ze sušického
Ski klubu, kteří mají s výukou lyžování
letité zkušenosti a naučí lyžovat opravdu
každého. Kurz doporučujeme zejména dětem předškolního věku a žákům ZŠ, neboť
získají dobré základy či zapracují na svých
schopnostech dříve, než vyrazí se školou
na lyžařský kurz na větší a náročnější sjezdovky. Přihlašování je možné do 10. ledna,
účastníkům z minulých dvou let poskytujeme věrnostní slevu. Protože jezdíme na
Modravu autobusem, mohou zájemci o běžecké lyžování využít možnosti levné společné dopravy a svézt se s námi do Srní, na
Rokytu či Modravu – tedy destinací, které
jsou spojeny sítí upravených běžeckých
stop. Rovněž v sobotu 11. ledna můžete
nahlédnout pod pokličku Přírodovědné
stanice, a to prostřednictvím komentované
prohlídky vnitřních chovů v učebně zoologie. Kromě hadů uvidíte ještěry, želvy či
malé hlodavce. Prohlídka začíná v 10.00.
V neděli 12. ledna si přijdou na své příznivci karetních her, zejména pak vyznavači
legendární hry Magic: The Gathering. Pořádáme totiž 1. ročník otevřeného turnaje,
kde rádi uvítáme hráče bez omezení věku či
výkonnosti. Ve 14.00 začíná prezence, od
14.30 pak vlastní hraní – přijďte to zkusit,
ať jste začátečníci či přeborníci, kouzlo Magicu Vás jistě osloví!
Zájemcům o rukodělné aktivity je určena
sobotní dílna (25. 1. od 15.00) paní Evy
Bláhové, nazvaná Skleněná přání. Přijďte
se před Vánoci vyrobit skleněnou vitrážku
či šperk!
Svátkem pro příznivce indoorové cyklistiky bude 1. únor 2014, na který chystáme
otevření nových prostor určených pro indoor cycling. Jde o obdobu populárního
spinningu – tedy ježdění na stacionárních
kolech v doprovodu hudby a pod vedením
instruktora. Indoor cycling je aerobní aktivita ideální pro lepší spalování enegie, zlepšování kardiovaskulární činnosti, ale i prosté posilování (zejména) dolních končetin.
Zkrátka chcete-li udělat něco pro svoji
fyzičku a nechcete se v zimě brodit blátem
či sněhem, je pro vás indoor cyklistika tou
správnou volbou. V první únorovou sobotu zahájíme provoz nového „cyklofitka“
3–4 hodinovým maratónem, v jehož ve-
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spolupracovali za přízeň, které se nám
v roce 2013 z Vaší strany dostávalo. Vážíme
si jí a je pro nás závazkem, abychom byli
v roce 2014 zase o kousek lepší.
Za celý náš kolektiv Vám přeji šťastný rok
2014!
Tomáš Pollak, ředitel DDM
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ps práCheŇ (otaváci)
podzImní poChod

Tým dospělých účastníků loňské Lyžařské
školy hýřil před lekcí carvingu nadšením.
dení se vystřídají všichni naši instruktoři.
V rámci akce dostanou prostor ostřílení
jezdci, kteří se budou chtít maratónu zúčastnit, ale i úplní začátečníci, kteří se
chtějí s oblíbeným sportem seznámit a vyzkoušet si jej na vlastní nohy. Na přelomu
února a března 2014 zahájí pod hlavičkou
našeho DDM činnost Kurz tance pro mladé. Jde o novelizovanou verzi předtanečního kurzu, který jsme do loňska pořádali
tradičně v květnu pod vedením manželů
Kociánových. Letos tedy rozjíždíme nově
pojatý ročník kurzu o 6 lekcích, ve kterém
kromě standardních tanců zakusí účastníci
i kouzlo tanců latinsko-amerických. Kurz
je určen mladým lidem od věku 14+ (cca od
8. ročníku ZŠ). Tanečními lektory budou
Pavel Bízek a Petra Staňková (taneční mistři ze Strakonic). Závěrem si dovolujeme
pozvat širokou veřejnost, zejména pak tu
dětskou, na tradiční maškarní karneval,
který se uskuteční v sobotu 1. března.

tábory (jarní a letní)
První táborovou aktivitou nového roku je
Jarní příměstský tábor, který pořádá Přírodovědná stanice v období jarních prázdnin, tedy od 10. do 13. února. Tábor organizačně i programově vychází z oblíbených
letních příměstských táborů. Detailní
informace o táboře zveřejníme a možnost
přihlašování spustíme ve středu 8. ledna.
Letních táborů oproti minulému roku
opět přibude. Již tradiční příměstské tábory pro děti z 1. stupně ZŠ zachováme,
rozšíříme však portfolio příměstských táborů o 1 turnus tábora pro žáky z 2. stupně ZŠ a 1 turnus pro předškolní děti. Rozšíříme i programový rámec táborů, který
se dosud soustředil spíše na aktivity v Přírodovědné stanici. V pobytových táborech
změny nechystáme – můžete se těšit na
tábor rodičů s předškolními dětmi, jakož
i na „velký“ tábor pro děti věku ZŠ a SŠ.
Táborové propozice a možnost přihlašování plánujeme spustit začátkem února 2014.
Závěrem mi dovolte poděkovat Vám všem
– dětem a rodičům, účastníkům našich akcí
či zkrátka všem, kteří s námi letos jakkoliv

spolky

skautské středisko
prácheň
dalŠí rok za námI
Blíží se konec roku a s ním je spojena jedna
příjemná povinnost. Jako středisko děkujeme všem organizacím a lidem, kteří nám
pomáhají a podporují nás. Velmi si toho
vážíme. Naši činnost si bez jejich pomoci
těžko dokážeme představit. Také děkujeme rodičům, kteří nám svěřují své potomky. V neposlední řadě patří velký dík všem
vedoucím. Do skautingu vkládají značnou
část vlastního volného času a energie.
Všem přátelům a příznivcům přejeme, aby
prožili vánoční svátky v klidu a příjemné
atmosféře. Do nového roku přejeme co nejvíce radosti, zdraví, štěstí a úspěchů.
Martin Pompl

betlémské sVětlo
Chcete si na Štědrý večer rozzářit domov betlémským světlem? V tom případě přijďte v neděli 22. 12. 2013 mezi
14. a 17. hodinou k tee-pee na náměstí.
Dostanete zde svíčku, větvičku jmelí
a svařák. Na setkání s Vámi se těší členové střediska Prácheň

V sobotu 19. 10. se naše pionýrská skupina zúčastnila podzimního pochodu, který
každoročně pořádá PS Otava Sušice.
Sešli jsme se v 7 hodin ráno na vlakovém nádraží v Horažďovicích v úctyhodném počtu
20 statečných. Tam jsme si počkali na příjezd vlaku a „hurá“ do Sušice. Hned u vlaku
nás čekal autobus, kterým jsme se přesunuli
k nové klubovně PS Otava. Krátké čekání na
všechny sušické „účastníky zájezdu“ nám
zpříjemnily omalovánky a stolní fotbálek.
Odbila devátá hodina a všichni jsme se společně přesunuli k autobusu. Jelo nás dohromady „hafo“ – 20 dětí, 22 dospělých a 4 psi.
V autobuse se každý hned uvelebil na své
místo a my vyrazili na cestu. Organizátor celé
akce rozdal každému plánek trasy, podle kterého jsme se měli řídit, abychom se neztratili.
Po příjezdu do Srní jsme už všichni museli dál
pokračovat pěšky. Cíl trasy – Modrava.
PS Otava Sušice si pro nás připravila
2 obtížnosti pochodu. První měla 12 km
a druhá 20 km. První trasu za naši skupinu
absolvovali především rodiče s dětmi, naopak na delší trasu se vydali vedoucí a instruktoři, kteří si tímto chtěli dokázat, že
20 kilometrů pro ně nic není a zvládnou je
ujít „levou zadní. Kratší trasa vedla ze Srní
přes Hauswaldskou kapli, Tříjezerní slať,
Roklanský potok až na Modravu.
Delší trasa vedla ze Srní přes Zelenehorské
chalupy, Bavorskou cestu, Poledník. Díky
úžasnému počasí nás tu čekal nezapomenutelný výhled. Z Poledníku jsme se dále
vydali na Javoří pilu, Tříjezerní slať a do
konečného bodu Modrava. Na Modravě se
obě skupiny sešly. Společně jsme poté navštívili zdejší muzeum. Autobus už na nás
netrpělivě čekal, aby nás mohl v pořádku
dovézd zpět do Sušice. Všichni Otaváci
jsme pak pokračovali domů vlakem.
Tímto bychom rádi poděkovali PS Otava Sušice za příjemně strávený den pod jejich vedením. Také jsme moc rádi, že se za naši skupinu nezúčastnily jen děti, ale i někteří rodiče.
Štěpánka Fremrová
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PĚVECKÝ SPOLEK

PRÁCHEŇ
HORAŽĎOVICE
1862 - 2012

pěvecký spolek
prácheň
V listopadovém čísle jsem Vás seznámil s našimi plánovanými adventními a vánočními
aktivitami. Jen pro jistotu zopakuji naše vystoupení v Horažďovicích a Pačejově.
V pondělí 16. 12. zpíváme od 18.00 hodin
v jídelně Domu s pečovatelskou službou
v Palackého ulici. Ve čtvrtek 19. 12. se
v 17.00 hodin představíme na společném
koncertě s dětskými sbory obou horažďovických mateřských škol v kulturním
domě. Vánoční koncert se bude konat
v pátek 27. 12. od 15.00 hodin v kostele sv.
Petra a Pavla na horažďovickém náměstí.
A tradiční Tříkrálový koncert se uskuteční
v pačejovském kostele v sobotu 5. 1. 2014
od 16.00 hodin. Společně s námi tam opět
vystoupí dětský sbor místní ZŠ.
To už se bude psát rok 2014, který je pro nás
dlouho očekávaný. V plném proudu jsou přípravy na plánované setkání pěveckých sborů Plzeňského a Karlovarského kraje, které
se v našem městě uskuteční 17. 5. 2014.
S přípravou tohoto setkání nás bude čekat
ještě mnoho práce, ale věříme, že se vše
podaří. Všichni příznivci sborového zpěvu
si určitě přijdou na své, neboť zájem sborů
o setkání v Horažďovicích je zatím veliký.
Na závěr mi dovolte jménem celého sboru
Vám všem popřát příjemně strávený advent, klidné prožití svátků vánočních a do
roku 2014 pak hodně zdraví, štěstí a spokojenosti. Těšíme se na společné setkávání
s Vámi na kulturních akcích ve městě i jeho
okolí. Bližší informace o naší činnosti můžete najít na: www.psprachen.cz.
Mgr. Martin Petrus, PSP

Pěvecký spolek
Prácheň
člen Unie českých pěveckých sborů

pořádá

Vánoční koncert

v Horažďovicích
Kdy? V pátek 27.12.2013 v 15.00 hod.
Kde? V kostele sv. Petra a Pavla

www.psprachen.cz

sbor dobrovolných
hasičů
Přináším několik obecných rad a zásad jak
prožít vánoční svátky a příchod Nového
roku bez nečekané „návštěvy“ hasičů.
Pamatujte, že hořící svíčka nebo prskavka
je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní
mělo zacházet. Ještě ve vzdálenosti 8–10 cm
od plamene svíčky přesahuje teplota 200 °C,
což stačí k zapálení papíru, plastu, textilií
a dalších předmětů, které doma neopatrně
necháte v blízkosti hořící svíčky.
Zapálené svíčky, ať již umístěné na vánočním stromku, adventním věnci nebo jinde,
nesmíte nechat během jejich hoření bez
dozoru. Zhasněte je vždy, když opouštíte
domov nebo jdete spát. Jsou zaznamenány
i případy, kdy si majitel bytu odskočil zakouřit na balkon a hořící svíčka mezitím
způsobila požár. Pod stálou kontrolou by
měla být i zapálená vonná aroma lampa,
u které hrozí, že se hořlaviny dostanou
přímo na podložku. Dávejte pozor na děti,
aby si bez dozoru nehráli se svíčkou nebo
prskavkou.
Také svíčky, které použijeme na rozsvícení vánočního stromku, musí být opatřeny
nehořlavou podložkou, která zachycuje
žhavý vosk a brání přímému styku svíce
s jehličím. Požáry vánočních stromků se
v posledních letech objevují spíše ojediněle,
protože většina domácností dnes využívá
elektrické žárovkové svíčky. I u nich bychom měli dodržovat základní bezpečnostní pravidla, tedy kupovat výrobky nejlépe
v běžné prodejní síti, opatřené českým návodem k použití a příslušnými certifikáty.
Velmi rychle se nám blíží konec letošního
roku a s ním i tolik očekávané dny sváteční:
Vánoce a Nový rok. Každý po svém budeme vnímat kouzelnou sváteční atmosféru
umocněnou vyzdobeným městem. Konec
roku je období bilancování a hodnocení.
Moc bych chtěl věřit tomu, že pro většinu
z nás byl rok 2013 rokem převážně radostným a úspěšným. Přál bych všem, aby se
nám v těchto svátečních chvílích podařilo
zapomenout na to nepříjemné a smutné, co
nás případně letos potkalo.
Dovolte, abych vám všem popřál krásné
a příjemné prožití vánočních svátků. Do
roku 2014 pak hodně zdraví, štěstí a spokojenosti, hodně úspěchů v osobním i pracovním životě, mnoho pohody, porozumění
a vzájemné úcty.
Karel Halml

Výcvik zásahové
jednotky sboru
dobrovolných hasičů
v horažďovicích
Naše zásahová jednotka využila příznivého podzimního počasí a pokračovala
několika praktickými výcviky mimo svoji
základnu.
Jedním z nich bylo dokončení školení –
práce s motorovou řetězovou pilou. Všichni držitelé oprávnění a uchazeči o nová
oprávnění si za dohledu instruktorů pokáceli a odvětvili několik stromů. Poté uchazeči o nová oprávnění absolvovali závěrečné zkoušky, včetně testu.
Další praktický výcvik se odehrál na řece
Otavě, kde v rámci nácviku příslušníci
jednotky přehradili část toku nornými
stěnami, které jsou určeny k zachycení například ropných produktů a jiných životní
prostředí ohrožujících látek plujících po
hladině.
Jeden z dalších pravidelných pondělních
výcviků byl před nastupující zimou opakovaně věnován zásahu jednotky u dopravní
nehody s následným požárem vozidla. Hasiči si zdokonalovali postupy při likvidaci
požáru a vyproštění zraněných osob z havarovaného automobilu.
Následující školení a výcvik bude pokračovat i nadále mimo teplo hasičárny
Horažďovice, neboť je nutné vyzkoušet
hasiče i techniku též při zásahových činnostech za teplot pod bodem mrazu.
Karel Štěpán,
velitel JPO III SDH Horažďovice

Regionální informaèní a mapové centrum
a cestovní kanceláø Ciao... Horažïovice
Vám, vážení a milí pøátelé, dìkuje za projevenou dùvìru
pøi využívání našich služeb v roce 2013.
Pøejeme Vám i Vašim rodinám
krásné prožití svátkù vánoèních,
mnoho štìstí, zdraví, úspìchù a spokojenosti
v celém roce 2014.
.
Kolektiv Regionálního informaèního centra Prácheòska
a CK Ciao... Horažïovice
Potøebujete-li naše služby ve dnech 27.12. a 30.12., volejte prosím bìhem otevírací doby 9.00 – 15.00
tel.èísla 383 323 450, 373 285 544,
dne 31.12.13, volejte prosím 603807273.
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Klub „Nebuď sám“
Ani v lednu nezapomínáme na přípravu
zajímavých akcí. Přijměte, prosím, naše
pozvání.
4. 1. a 5. 1. sobota a neděle – Tříkrálová
sbírka 2014. I letos se Oblastní charita
Horažďovice zapojila do celorepublikové
sbírky na podporu všech potřebných. Tři
králové budou navštěvovat domácnosti
v obcích okolo Horažďovic v době od 9.00
do 16.00 hod. Přivítejte prosím ve svých
domovech malé koledníčky a přispějte jakoukoli částkou.
6. 1. pondělí – Tříkrálová sbírka 2014.
Tentokrát se koledníčci vydají potěšit obyvatele města Horažďovice. Sbírka proběhne v čase 9.00–18.00 hod.
14. 1. úterý – Aby tělo nebolelo – beseda
s fyzioterapeutkou Miroslavou Jordánovou, která Vám ráda zodpoví všechny Vaše
otázky. Společenská místnost (ve 4. patře)
DPS Palackého od 13.30 hod.
20. 1. pondělí – Holky v akci. Po vánoční
přestávce se opět pustíme do pečení sladké pochoutky. Začínáme ve 13.30 v jídelně
DPS Palackého.
22. 1. středa – III. kopa divadelních historek. O zákulisí horažďovických ochotníků bude tentokrát vyprávět pan Stanislav Sekyra. Přijďte si zavzpomínat do
společenské místnosti ve 4. patře DPS Palackého od 14.00 hod. Projekt Seniorům
dokořán.
30. 1. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi. Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti
o České republice zábavnou formou. Jídelna DPS Palackého od 13.30 hod.
Telefon: 376 512 596

Poděkování
Oblastní charita Horažďovice
DĚKUJE všem lidem dobré vůle, kteří ji
roce 2013 podpořili v její činnosti pro potřebné z řad seniorů, zdravotně handicapovaných a lidí v krizové situaci.
Všem občanům pak přejeme v novém roce
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a aby se
vždy našel někdo, kdo jim v případě nouze
podá pomocnou ruku.
S přáním dobra a pokoje
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Tříkrálová sbírka 2014
Charita Česká republika vyhlásila v pořadí již čtrnáctý ročník Tříkrálové sbírky
Tříkrálová sbírka 2014
proběhne
– v Horažďovicích 6. ledna 2014
v době od 9–18 hod.
– v okolních obcích 4.–5. ledna 2014
v době od 9–16 hod.
Výtěžek sbírky bude věnován na zkvalitnění služeb Oblastní charity Horažďovice,
na úhradu nákladů spojených s poskytováním Charitní ošetřovatelsko – pečovatelské služby a bezplatné Občanské poradny.
Dále budou finanční prostředky využity
na volnočasové aktivity a aktivizační činnosti při Oblastní charitě v Horažďovicích.
Prostřednictvím této sbírky bychom rádi
podpořili také dětské domovy v Chanovicích a Oselcích a mateřskou školu v Hradešicích. Rádi bychom znovu podpořili
krizový fond pro pomoc lidem z Horažďovicka v krizové situaci způsobené přírodními vlivy. Dalším záměrem je podpora pětileté holčičky z našeho regionu, která trpí
onemocněním srdce a její rodina potřebuje
speciální kočárek pro její dopravu.
Velice si vážíme veškeré pomoci, kterou
nám poskytujete, a zároveň Vás prosíme
UDĚLEJTE ZNOVU DOBRÝ SKUTEK!
Získané finanční prostředky nám umožňují vykonat mnoho smysluplné práce – díky
nim jsme schopni během celého roku zajišťovat seniorům a zdravotně postiženým
v našem městě zajímavá setkání a uskutečňovat projekty ve chvíli, kdy jiné možnosti
financování selhávají.
Kromě využití sbírky v regionu, kde byly
prostředky získány, je část peněz zasílána
na charitní účely zajišťující likvidaci následků živelných katastrof a pohrom, na pomoc
lidem na okraji společnosti a mnoha dalším,
jakkoliv strádajícím u nás i v zahraničí.
Jménem Oblastní charity Horažďovice bych chtěla poděkovat všem dárcům
Tříkrálové sbírky za sebemenší finanční

dar, který se rozhodli věnovat do sbírkových pokladniček. Náš velký dík patří
zároveň i všem malým a velkým koledníkům, kteří se na realizaci sbírky podíleli
i těm, kteří se rozhodli nám pomoci v nastávajícím roce – bez jejich obětavosti by
se nám nikdy nemohlo podařit zajistit
důstojný průběh této charitativní sbírky.
Za Oblastní charitu Horažďovice
Bc. Olga Šulcová – koordinátor TS 2014

PEKLO – pohasínající
horažďovická tradice?
Jménem čertovského cechu HD bych rád
poděkoval všem malým i velkým, kteří si
za námi našli cestu, přišli nás podpořit
a zároveň se pobavit do „nového“ pekla,
které se letos konalo za humny Horažďovic, ve Střelských Hošticích. Velmi si vážíme vaší podpory a neskonalého zájmu
o toto rohaté setkání.
V minulém čísle Horažďovického obzoru
jste se z pera pana starosty mohli dozvědět, proč se taková, diváky hojně navštěvovaná, akce v letošním roce nekonala
v Horažďovicích. Moc mě mrzí, že se vám
dostalo, z mého pohledu, dosti zkreslených informací a vše se svedlo na hasiče
a divadelníky. Ale již se k tomu nechci vracet a jednotlivá tvrzení vyvracet. Nemá to
smysl. Na přípravu pekla v místním pivovaru jsme měli necelých půl roku času a za
tuto dobu jsme nedokázali nic. Postupem
času jsem si uvědomil, tak jako většina
z mých spolupracovníků, že není v silách
(ani čertovských) žádného z nás, abychom
dokázali vyběhat všechna potřebná potvrzení a expertní posudky, navíc ke stavbě,

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2013

|

12

které nejsme vlastníkem. Každý úředník
dodržuje měsíční lhůtu na vyřízení žádosti a o co horší, vlastně se bojí, aby nedal
potřebné „razítko“ jako první. A tak nás
odkáže na jiného odborníka s ujištěním,
že vyjádření od něj dostaneme až po vyjádření toho druhého. Myslíme si, že Město
Horažďovice jako majitel nemovitosti má
daleko větší, rychlejší a dokonalejší možnosti. Navíc má zaměstnance, do jejichž
kompetence spadá i správa jeho majetku,
má konexe, zná možnosti… Ano, dostalo se nám nabídky náhradního prostoru
v areálu zámku, ale po obhlédnutí všech
místností a zvážení všech výhod a nevýhod jsme museli nabídku odmítnout. Prostě bychom se tam nevešli.
Již to vypadalo, že letos se žádné peklo konat nebude, protože jsme došli k závěru, že
za každou cenu jej pořádat nechceme. Za
předešlé dva roky konání jsme dosáhli výjimečného jména a pověsti nejen v Horažďovicích a jejich okolí, ale návštěvníci k nám
přijížděli skoro z celých Čech. Určitě jsme
svému městu dělali dobrou reklamu.
Najednou se vynořila možnost „se přestěhovat“ do zámeckých sýpek ve Střelských
Hošticích, pro většinu známých jako část
areálu bývalých kasáren. Z prostor jsme
byli nadšeni, a tak jsme nabídku přijali.
Všechno se odehrálo v šibeničním termínu, avšak místní hasiči, sportovci a obec
dokázali zázraky a během dvou týdnů
nám veškeré sklepení vyčistili, vybourali a upravili jednotlivé vchody či příčky,
vybetonovali nové schody a ke každému
schodišti vyrobili zábradlí. Nestačili jsme
žasnout, s jakým tempem a nadšením
nám připravili neskutečné zázemí. Navíc
se účastnili všech příprav, stavění i bourání a nakonec se přidali k samotnému
účinkování v nadzemní části předpeklí.
A my konečně pocítili, že si někdo naší
činnosti váží, že někdo stojí o naše snažení
a dokáže nám viditelně a znatelně pomoci. Střelskohoštickým patří náš velký dík.
Za všechno, za každou pomoc, která se
může zdát maličkostí, ale maličkostí jen
zdánlivou. Velmi si jejich srdečného přijetí
vážíme. Po skončení letošního pekla jsme
ihned na místě dostali nabídku, že pokud
u nich cech horažďovických čertů zůstane
i do budoucna, během následujícího roku
připraví a upraví další prostory, aby se
peklo dál rozrostlo a nabídlo všem potenciálním návštěvníkům delší prohlídkový
okruh s možností zdokonalení pekelné zábavy i nových překvapení.
A teď stojíme před velkým, důležitým
a hlavně závazným rozhodnutím. Chceme
se dál slepě snažit prosadit znovuobnovení našeho vystoupení v horažďovickém pivovaru? Stojí o nás město vůbec? Není jim
naše snažení spíš na obtíž? Celý čertovský
cech, který tuto tradici v Horažďovicích

zakládal, chtěl v našem městě postupem
času vytvořit určitý kulturní fenomén, který je jistě v celém širokém okolí nevídaný.
A snad by se mu to i povedlo. Navíc pokud
by se celá stavba pivovaru zrekolaudovala
a byla provedena veškerá potřebná opatření k zajištění bezpečnosti účastníků, sklepy by jistě poskytly i další nové možnosti
jejich kulturního a společenského využití.
Zatím jen chátrají a plesniví, zatéká do
nich a všichni tento historický a architektonický monument budou znát pouze z jediného pohledu – z chodníku u venkovní
fasády od silnice.
Během celého odpoledne peklem prošlo
více jak 1200 návštěvníků. Nikdo jsme
to nečekali. Přece jen jsme s odchodem
z města očekávali úbytek zájemců. Lidé
však přišli a podle ohlasů se jim naše
produkce opět líbila. Děkujeme všem,
kteří nelitovali cesty a přijeli nás podpořit. Zároveň ještě jednou děkujeme SDH
Střelské Hoštice, TJ Sokol Střelské Hoštice a obci Střelské Hoštice v čele s panem
starostou ing. Lubošem Krupkou za veškerou pomoc a přátelské zázemí, které
nám poskytly. Velkými a neviditelnými
dobrodinci jsou pro nás další firmy i jednotlivci, kteří nám každoročně pomáhají
v našem snažení a všemožně nás podporují. Jsou to: Bandur spol. s r. o. – Pekařství
K. Rendl; Polatex s. r. o.; Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s. r. o.; ELIKA, spol. s r. o.;
Pavel Karas a v letošním roce k nim nově
přibyla autobusová doprava VichrTour.
Všem srdečně děkujeme a vážíme si jejich
pomoci.
Zároveň mi dovolte vám všem popřát
krásné a poklidné prožití kouzla nadcházejících vánočních svátků, mnoho radostných a příjemných chvil v kruhu svých nejbližších a do nového roku jen samé životní
a pracovní úspěchy!
Karel Šťastný

Zajímavosti
My Tři králové jdeme
k vám …
6. ledna najdeme v kalendáři svátek Tří
králů. Jsou to Kašpar, Melichar a Baltazar. Podle legendy to byli pohanští mudrci, hvězdopravci. Pocházeli z Arábie
a měli to být babylonští kněží. Legenda
o Třech králích se vztahuje k narození Ježíše Krista v Betlémě. K novorozenému
Ježíškovi nejprve přijdou pastýři a později
dorazí i tito králové – mudrci, kteří z po-

hybu a postavení hvězd vyčetli, že v Izraeli se narodí velký král. Přicházejí tedy ne
díky víře, ale z rozumu vedeni betlémskou
hvězdou. Tři králové Ježíškovi přinesli
dary – zlato, kadidlo a myrhu.
Jednotliví králové pak dle některých výkladů představují období života. Na obraze Klanění Tří králů je jeden zobrazován
jako mladík, další jako dospělý muž a třetí
jako stařec. Tito králové nebyli oficiálně
svatořečeni. Jsou přesto uctívány jako patroni poutníků. V katolických zemích se 6.
ledna píše svěcenou křídou na dveře domů
zkratka K+M+B jako požehnání a vykládá
se často jako iniciály Tří králů. Původní text, ze kterého zkratka vznikla je ale
„Christus Mansionem Benedicat“ –
„Ať Kristus požehná tomuto příbytku“
a znaménka mezi písmeny nejsou plus, ale
křížky, symbol Nejsvětější trojice.
Je zvykem v tento den odstrojit stromek
a odstranit výzdobu. Tímto svátkem končí
vánoční období a začíná období masopustu.
Karel Halml

Půjčky, oddlužení
a exekuce – na co si
dát pozor
V Horažďovicích se 2. prosince uskutečnila beseda se zástupci společnosti
Člověk v tísni. Beseda byla zaměřena na
problematiku předlužení a měla upozornit na některé pasti, se kterými se může
setkat kdokoli, kdo řeší svoji svízelnou
finanční situaci.
Společnost varuje před rozhodčí doložkou v úvěrových smlouvách. Jde o ujednání, ve kterém se dlužník a věřitel domluví na tom, že případné budoucí spory
bude řešit rozhodce, nikoli soud. „Hlavním problémem je skutečnost, že rozhodce si vybírá věřitel a ten pak nemůže být
nestranný jako soud,“ upozorňuje Michala Baslová, dluhová poradkyně společnosti Člověk v tísni.
Dluhoví poradci dále narážejí na problémy s tzv. oddlužením. „Insolvenční zákon
umožňuje předluženým lidem situaci řešit
a postupně se zbavit závazků. Na tento institut se však navázala řada subjektů, které zneužívají důvěry občanů, k oddlužení
jim nepomohou a dostávají je naopak do
dalšího, ještě většího zadlužení,“ vysvětluje Michala Baslová.
Třetím představovaným tématem je exekuce. „Řada lidí má z exekuce neúměrnou
obavu a než by ji připustili, raději se dále zadluží. Je důležité si uvědomit, že v exekučním řízení má každý práva daná zákonem,
jako je nárok na nezabavitelné finanční
minimum, nezabavitelné vybavení domácnosti apod.,“ doplňuje Michala Baslová.
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V případě problémů spojených se zadlužením – ať už problémy nastaly, nebo se jim
chce člověk vyhnout – je vždy dobré požádat o odbornou radu. Tu zdarma poskytují
sociální služby či pracovníci soc. oddělení
obecních a městských úřadů.
Dalibor Hapl

K logu města
Horažďovice
V zářijovém čísle Horažďovického obzoru
byla veřejnost seznámena tamní redaktorkou Markétou Bučokovou s logem města, jehož autorem je pan Radek Štěpán.
Toto výtvarné dílo se mně velmi líbí. Je
výtvarnou zkratkou a novým symbolem
města, které leží na řece Otavě. Volně
a bez zábran protéká městem a rozděluje
ho na dvě části. Silueta věže kostela sv.
Petra a Pavla na náměstí je stavební dominantou od pradávna. Její červená barva
připomíná požáry na konci středověku
a počátku novověku. Současně je i barvou krve bojovníků, kteří bránili město
na hradbách. Označení Horažďovic v přeneseném slova smyslu jako perla Otavy,
připomíná, že tato řeka odpradávna byla
nejen zlatonosnou, ale i perlorodnou. Čistotou a hloubkou vodního toku byla vhodnou pro život mlže perlorodky říční, který
vytvářel ve své lastuře perly používané od
středověku v klenotnictví. Horažďovice
se staly známými nejen u nás, ale i v celé
střední Evropě řízeným chovem perlorodek v mlýnském náhonu Otavy u Ostrova. Zasloužil se o to koncem 18. století
tehdejší majitel horažďovického panství
hrabě Rummerskirch. Tento chov udržel
i hrabě Kinský a zanikl až po roce 1944.
V budoucnu bude velká kamenná perla
i ozdobným prvkem náměstí, nebo v prostoru před Červenou bránou.
Ing. Karel Jiří Němec

Horažďovice v prvním
roce Československa
Každoročně koncem října vzpomínáme
výročí (letos už 95.) vzniku ČSR. Připomínka se většinou omezí na první chvíle
28. října 1918, ale co bylo dál, když nastaly
všední dny?
I Horažďovice si nejdřív prožily tu slávu:
zpráva o „převratu“, jak se tehdy říkalo,
došla telegrafem na nádraží v 18 h a odtud
se roznesla rychle po městě. Pro pokročilou dobu však městská rada rozhodla odložit oslavy nazítří – na úterý 29. 10., a ten
den pohotově vyhlásila státním svátkem,
aby se všichni mohli oslav zúčastnit. Dne
29. 10. 1918 v 18 h za vlajkoslávy a osvět-

lených oken vyrazil průvod od hostince
„U Modré hvězdy“, chodilo se městem
s lampiony a svítilnami až na náměstí.
Zde pěvecký spolek Prácheň zapěl „Já
jsem Slovan“ a radní JUDr. Melan pronesl
slavnostní řeč. Náměstím se neslo „Sláva!“, zpívalo se, jásalo, došlo i na střelbu
z bambitek a ohňostroj i na dojemnou
chvíli, kdy se zpívalo „Kde domov můj“.
Den pak skončil slavnostní schůzí v hostinci „Na Vrčeni“. (Je zajímavé, že kronika
města uvádí obě dané události o den dříve:
že zpráva o převratu došla už 27. 10. večer
a oslavy se konaly 28. 10. Ale z kontextu
dějinných událostí – i třeba z dobového
tisku (Otavan) – je zřejmé, jde o chybu,
i když u tak závažných událostí v kronice
města těžko vysvětlitelnou.)
Slavit a jásat však nešlo věčně. Bylo třeba udržet město v chodu, což i v nových
poměrech poněkud nevděčně zůstalo
na bedrech stávajícího „válečného“ zastupitelstva v čele se starostou a poštmistrem Schoenhanzlem. A nebylo to
nijak snadné – s koncem války válečná
nouze neskončila – potravin byl velký
nedostatek. A do se do města se začalo
postupně vracet plno mladých i starších mužů – demobilizovaných vojáků
(bylo jich kolem pěti set). Hospodářství
bylo rozvrácené válkou, firmy neměly
zakázky a práce nebyla. Nezaměstnaní
dostávali aspoň státní podporu, většina
zboží byla na lístky. A tak jako za války
dál byly chlebenky, cukřenky, tabačenky aj. Některé rodiny také řešily dilema.
Řada mladých dívek byla za prací ve Vídni, často ve službě v bohatých rodinách
a nyní zvažovaly, zda odsud odejít či
zůstat. Zda zůstat v Rakousku nebo se
vrátit domů do nové republiky. Popravdě řečeno, mnozí staří lidé (zejména na
venkově) příliš nevěřili v trvání nové
republiky a považovali ji jen za přechodnou. Nicméně většina mladých dívek se
z Vídně nakonec vrátila.
Na jaře 1919 začal stát dělat pořádek v penězích, aby se inflační peníze z Rakouska
nepřenášely do Čech, a tak se i v Horažďovicích kolkovaly dosud platné rakouské
peníze. U větších obnosů (nad 500 K) byla
polovina peněz zadržena. Koncem války,
kdy byla o potraviny už velká nouze, dávali
městští lidé i za trochu mouky cokoli. Mezi
sedláky tak bylo plno peněz. Měli je ovšem
doma, protože peněžním ústavům už za
války nikdo nevěřil. Karel Němec, tehdejší kronikář města, zmiňuje i případy, kdy
vesničané přinášeli ke kolkování peníze
plesnivé či ožrané od myší. V dubnu 1919
pak byla zavedena nová měna (koruna
československá – Kč). Nouze trvala dál.
Tuzemské maso na prodej nebylo, řezníci
prodávali pouze dovážené, tzv. americké
maso, prodávala se i tzv. americká mou-
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ka (poválečná výpomoc USA). Pro osiřelé děti byl zakoupen domek se zahradou,
aby aspoň o ty nejubožejší bylo postaráno.
Aby se zlepšilo zásobování jídlem, začalo
město prodávat na topení pařezy z městského lesa. Za každý koupený pařez musel
ale zájemce prodat městu i půl kopy (30)
vajec. Nebylo jídlo, nebyly ani látky na
ošacení…
Stejně jako jiná města trápil i Horažďovice
naprostý nedostatek bytů. V jednom bytě
často bydlely dvě rodiny, chudina na tom
byla ještě hůř, někteří čeledínové i s rodinami bydleli ve chlévech. Snaha města
vyřešit bytovou tíseň ustavením komise
pro přidělování prázdných bytů vyšla naprázdno. Žádosti o byty byly, ale prázdné
byty ne. Podobným nezdarem skončila
v Horažďovicích i sbírka na zlatý poklad
republiky. Zlata se sešlo málo, snad jen
stříbrné mince lidé více dávali.
Jakkoli Maďarsko bylo daleko, nepokoje na
slovensko – maďarské hranici dolehly i do
Horažďovic. Sokolové byli vyzváni, aby se
přihlásili ke službě, bránit mladou republiku. Kdo se k sokolskému odvodu do Písku
nepřihlásil, byl ze Sokola vyloučen.
V polovině června 1919 se konaly obecní
volby, které měly nahradit dosud působící „válečné“ zastupitelstvo města. Nejvíc
křesel (8) v novém zastupitelstvu získali
národní demokraté, a tedy i křeslo starosty (Josef Šolar). Do nového zastupitelstva se dále dostali soc. demokraté
(7), lidová strana (6), socialisté (6), republikáni (= agrárníci) (3) a Čeští pokrokoví Židé (2).
Stát se snažil ozdravit své finance a tak
i v Horažďovicích se sepisoval dobytek,
vozidla, stroje motorové, drahé přepychové předměty, zásoby surovin. Vzniklo také
stavební družstvo na výstavbu rodinných
domků. Začínal už podzim roku 1919
a potraviny byly stále na lístky. Začalo se
vařit pro chudou mládež: děti do 6 let dostávaly odpoledne kakao, starší děti polévku. Protože se množily krádeže brambor
na polích, městský úřad až do konce října
zakázal večer jakékoli pobývání v polích
mimo silnice.
Přišel 28. říjen 1919 – oslaveno první výročí státní samostatnosti. Zima byla na
krku, poválečné hospodářství bylo pořád
ochromené stejně jako to válečné, ale jak
poznamenal v kronice města kronikář Karel Němec: „všechno to již mělo jiný smysl
a význam“. Přece jen byla naděje na lepší
poměry.
Pohledem dnešním a s odstupem času:
snad už si ani nedovedeme představit, že
bychom dnes museli řešit podobné problémy, jako řešili naši předkové v Horažďovicích před 95 lety.
Jiří Wagner

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2013

|

14

Procházky
po Horažďovicích
Vzpomíná pan Jaroslav Fischl
Pokračování z HO 07/2013

Procházka číslo 3
Asi tak uprostřed 19. století přistěhovala se
do Horažďovic rodina Münzů. (Podle německé gramatiky nad „u“ mají být dvě tečky,
což mění „u“ a má se vyslovovat „i“ s vlastním, nám Čechům neznámým, přízvukem).
Rodina Münzů patřila do úzkého kruhu horažďovické aristokracie, zámožných občanů.
Pan Münz starší byl zvolen coby představený
tehdejší židovské obce a jeho zásluhou začala být vedena veškerá dokumentace obce jen
jazykem českým. To byla velká výjimka, neb
tehdy, za dob Rakousko-Uherské monarchie,
v úředním jednání panovala němčina. Na náměstí č. 4 zakoupili dům s velkým dvorem
a zavedli tam výrobu octa a kořalky, kterou
nazývali Mincovka. Výroba této kořalky bylo
jejich rodinné tajemství. Něco se povídalo, že
tahle, chutí jedinečná kořalka, je založena na
žitném zrní.
V domě na náměstí byl vchod do obchodu,
kde prodávalo se víno, kořalka, ocet apod.
Obchodem se vstupovalo též do „salonku“,
kde se sedělo, kouřilo, popíjelo vínko, a hlavně debatovalo, jednalo a uzavíraly se tam veřejné, politické a obchodní záležitosti. Duší
salonku byla pí. Malvína. Říkalo se o ní, že
není široko daleko většího znalce vín. Prý
uměla rozeznat podle chuti nejen jméno vína,
ale i ročník, kdy hrozny byly sklizeny.
Na dnešní Strakonické ulici, tam, kde dnes
je traktorová stanice, to byl statek syna pana
Münze st. jménem Hugo. Hugo dal si vystavět na statku krásnou vilu (to stavení existuje
dodnes) a žádal architekta, aby vila byla vypravena posledním moderním vybavením.
A vyprávělo se po Horažďovicích, že když
Hugo nastěhoval se do vily a hledal OO, hledal nadarmo, na záchodek bylo zapomenuto.
Píše se rok 1941 a Horažďovice byly obsazeny německou armádou a přikázáno bylo
p. Münzovi, aby svůj podnik prodal jakési
německé firmě. Podnik byl prodán, ale tajemství výroby Mincovky nebylo prozrazeno.
Pan Münz byl zatčen, zle vyslýchán na klatovském gestapu, a tajemství neprozradil. Vzal
si ho s sebou na onen svět. Nacisté starého
pána zastřelili v Mathausenu.
Ještě nedávno byli v Horažďovicích pamětníci, kteří si pamatovali chuť oné Mincovky.
Generace přichází a generace odchází a jen
největší pomník na židovském hřbitově na
Loretě připomíná tehdejší slavnou rodinu.
Na rohu Havlíčkovy ulice je dnes KB Banka. Jsou tu krásně nabílená, upravená okna
a dveře vyměněny, jedním slovem paráda.
A já se dívám a z hlubin paměti vidím tu starou trafiku slečen Bečvářů. Tam se prodávalo

nejen kuřivo, ale i kolky a snad ještě něco, co
vypadlo mi z paměti. Nevím, jaký byl osud
těchto dvou starších dam, které se nazývaly
„Dvě staré panny“ podle toho, co o nich bylo
známo. Já pamatuji si jejich úsměv a jedním
slovem obracely se na zákazníka: „Přání?“
Dům číslo 51. Tam bydlely dvě židovské rodiny. Rodina Levy (psalo se Löwy a vyslovovalo se Levy) a rodina Loheitů.
Pan Loheit, bývalý délesloužící voják – šikovatel u 11tého pluku v Písku, byl, jak se říkalo,
„voják každým coulem“. Prý i vyleštěné boty
stály u Loheitů „v pozoru“.
To, co byl pan Havel pro horažďovické dámy,
pokud oblečení a poslední módy se týče, to
byla Olga Loheitů, pokud šlo o klobouky
a jinou pokrývku hlavy. Ona, Olga, prý už
na první pohled viděla a věděla, co a jak na
danou hlavu se hodí a k jaké příležitosti třeba
ten či onen klobouk si pořídit. Obchod a dílnu
měla Olga v sousedství cukrárny pana Marka
u Červené brány. To nebyl jen obchod klobouky, to bylo více podobno dámskému klubu,
kde se mluvilo nejen o módě, ale i prozrazovala se tam malá rodinná tajemství, vyměňovaly se recepty na dorty, polévky, záviny atd.
V zimě bylo krásně příjemně v dílně u Olgy.
Bohužel tahle malá městská pohoda naráz
zanikla, když Němci obsadili Horažďovice.
Jak už výše jsem napsal, v domě číslo 51
bydlela též rodina Levých. Pan Alfred a jeho
manželka Růžena a dvě děti, Leoš a Zdenka.
Moc toho o této rodině nevím. Celá rodina
byla nacisty zavražděna v koncentráku.
Moment, vzpomínám si na jeden horažďovický drb: říkalo se, že u „Levejch“ mají spálený
oběd na denním pořádku. To poněvadž mají
„černou kuchyň“, tj. kuchyň bez okna a Růžena vlastně nevidí, co a jak se vaří. Já mám
teď tu příležitost připomenout tyto dobré
duše a připomenout tyto širšímu obecenstvu
a říci čest jejich památce.

Procházka číslo 4
Mnoho a mnoho koní bylo v Horažďovicích
a okolí. Byli koně na parádu, byli koně na rajtování, byly páry koní do kočáru a byli koně
na orání a práce zemědělské. Nejen lidi stárnou, stárnou i zvířata. A tak k čemu by mohl
být dobrý starý, unavený a lidově řečeno utahaný kůň? Někdy pravda je krutá, možno říci
i nelidská, ale fakt je, že starý kůň, který nám
poctivě sloužil po celý svůj život, nakonec je,
jak se říkalo „k ničemu“ – mimo, s prominutím, dosud je dobrý do buřtů a do salámu.
Asi uprostřed Havlíčkovy ulice měl krám
koňský řezník, myslím, že jmenoval se Kůs.
Sice kupovat a baštit koňské maso, salámy
a buřty, bylo jaksi podřadné. Nutno však
dodat, že panu Kůsovi nikdy nechyběli zákazníci, či jak se říkalo „kunčafti“. Dnes
řeznický podnik je ten tam. Ten tam jsou
i všechny druhy koní (mimo výjimky), už
neexistují v Horažďovicích kováři, kdepak

jsou kočí a řada dalších řemesel?
Nedaleko, naproti podniku pana Kůse, měl
krám a dílnu můj strýc Ota Herzog, hodinář.
Též otec Oty byl vyučený mistr hodinářský
a tak i jeho děd. Jinými slovy – strýc Ota byl
třetí generace hodinářská. Třetí a poslední.
Kdepak jsou dnes ti mistři hodináři? Kdo
dnes umí opravit mechanizmus kukačky?
Kdo se vyzná v opravě kapesních hodinek?
Vlastně otázka by měla být – kdo vlastně dnes
vůbec nosí kapesní hodinky na řetízku?
Naproti dílny strejdy Oty trochu dál směrem
ku Prácheňské bylo pánské holičství pana
Velingra. U Velingrů bylo vždy plno. Pokud
paměť ještě trochu slouží, pan mistr specializoval se na holení zákazníků, zatímco tovaryš a učedník obstarávali další holičské úkoly.
Byl to jedinečný pohled, jak pan mistr teatrálními gesty brousí na řemenu břitvu a pak několika profesionálními tahy oholí zákazníka.
Pokračoval postřik jakousi dezinfekční voňavou směsí, utření obličeje skvěle bílým ručníkem a pak následovalo slavnostní prohlášení:
„Další pán na holení.“
A zase přejdeme ulici a stavíme se u domu
číslo 46. Dům svého času patřil rodině Kafků. Nevím, byl-li jakýsi příbuzenský poměr
mezi zdejší rodinou a slavným spisovatelem
Františkem Kafkou, jasno mimo příjmení.
Ale v měřítku místních poměrů zdejší rodina
Kafků nebyla méně proslavená. A to proč?
Kafkové zabývali se obchodem s vajíčky.
Moment, ne obchodem, ale velkoobchodem,
ještě lépe velko, velko, velkoobchodem s vejci. Velkoobchod byl tak velký, že byl znám daleko široko, prý i daleko za hranicemi tehdejší
monarchie. Pověst vypravovala, že z každého
kouta, po celém světě, byl-li odeslán dopis
rodině Kafků, stačilo na obálku napsat „Kafka – Vejce – Evropa“ a bezpochyby dopis byl
doručen do Horažďovic, do Havlíčkovy ulice
č. 46. Celá rodina skončila v Osvětimi.
Od Kafků jdeme do ulice Prácheňské a dáme
se směrem do ulice Ševčíkovy. Jdeme okolo
pamětní desky připomínající tragický osud
místní židovské obce během 2. světové války. V těchto místech ještě nedávno stál dům
židovské obce, modlitebna zvaná synagoga
a starý židovský hřbitov. Likvidace těchto
historických míst přispívá ku téměř úplnému
zapomenutí co a jak a proč a jestli vůbec byli
v Horažďovicích občané židovského náboženství. Text vyrytý na desce stojí za přečtení. Zastavíme se na chvilku, zavzpomínáme
a jdeme dál do ulice Ševčíkovy.

Procházka číslo 5
Když docházíme do ulice Ševčíkovy, nutno
připomenout, že asi v těchto místech setkání ulic, byla důležitá „instituce“, papírnictví
a knihkupectví slečen Turků. A proč zasluhuje si podnik slečen Turků připomenutí? To
proto, že to bylo jediné místo v Horažďovicích, kde se prodávaly nedělní noviny. A jak?
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Samozřejmě, krám byl v neděli zavřen. Na
chodníku před krámem postavily slečny dvě
židle: na jedné židli byly výtisky novin a na
židli druhé byla jakási „piksla“, možno říci
kasička, do které se vkládaly koruny za noviny. Asi byla to první samoobsluha. Nikdy
jsem neslyšel stížnosti, že množství prodaných novin by nesouhlasilo s korunami, které
se koncem dne v „piksle“ našly. Říká to něco
o tehdejší horažďovické poctivosti?
A jdeme dál směrem na náměstí. Naproti
radnici stojí dům bývalé Hospodářské záložny. (Nejsem si jist ohledně jména). V tomto případě jméno majitele domu je méně
důležité. Chtěl bych vyprávět o obyvatelce
malého přístřešku na dvoře záložny. Horažďovice byly maloměsto, kde krajně důležitá
byla „pověst“ té i oné rodiny. Důležité bylo,
aby členové rodiny byli bez jakékoli morální
skvrny. Lépe řečeno, skvrna mohla být, ale
nesmělo se o ní mluvit a veřejnost nesměla
o ní vědět. V případě, že skvrna se projevila,
pak špatná pověst doprovázela viníka, a ještě
více vinici, po celý život. A čím se provinila
Anna, která ve zmíněném přístřešku bydlela se svou malou dceruškou? Anna byla, co
dnes je na denním pořádku a nikdo se nad
tím nepozastaví, Anna byla svobodná matka!
Velkou láskou a mladou nezkušeností otěhotněla a milenec – milenec utekl. Tak se stalo
mladé děvče vyvrhelem zdejší puritánské
společnosti. Jediné, co dovoleno bylo Anně
konat a tím živit sebe a plod své lásky, bylo
praní prádla u horažďovických rodin a taktéž
u mé babičky. Den prádla, to nebyla svého
času maličkost. Den praní prádla začal časně
ráno zatopením pod kotlem v prádelně, pak

se prádlo vařilo, pralo na valše, nosilo v nůši
na máchání k řece, prostíralo se v Lipkách na
trávníku „na bílení“ sluníčkem a zalévalo se
vodou, aby slunko prádlo nespálilo, nakládaly se kameny ve čtyřech rozích, aby vítr prádlo neodfouknul, pak přišla na řadu šmolka
a škrob a konečně k večeru prádlo se sušilo,
u nás na půdě nebo na šňůrách na dvoře, bylo-li vhodné počasí.
Nevím, jak se Anna příjmením jmenovala. Nevím, odkud pocházela nebo kdo byli
její rodiče. Po městě byla známa coby Anna
Pradlena. Jednoho dne byl jsem babičkou
poslán, abych objednal u Anny Den prádla.
Tak se tomu dni říkalo. Šel jsem do přístřešku, zaklepal na dveře a vyřizoval Anně babiččino pozvání. A Anna mi říká: „Jaroušku,
miláčku, podívej se na moje ruce a nehty
a vyřiď babičce, že doktor Holovský zakázal
mi, alespoň měsíc, dotýkat se vody“. A Anna
ukazovala mně zafačované ruce a velké slzy
tekly jí po tváři. Nevím, co bylo dál, nevím, co
s Annou se stalo, ale jsem si jist, že zasluhuje
si tohoto malého připomenutí. Anna jistě si
nezpívávala „Bejvávalo, bejvávalo, bejvávalo
dobře...“
A budeme pokračovat. Jdeme okolo hotelu
Zlatý jelen, nic mi nepřipadá, co bych měl
o tomto stavení vyprávět, snad později na
něco si vzpomenu. Přejdeme ulici, která vede
k Červené bráně, a stojíme na rohu domu
č. 15. Tento dům patřil onoho času, o kterém
vyprávím, Občanské záložně. V tomto domě,
od počátku 20. století až do soudní výpovědi
roku 1941, měla pronajatý byt a krám rodina
Fischlů. O téhle, pro mě bolestné stati, snad
jinde a jindy.

HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI
Josef Rosenauer

Pokud se vydáte
z
horažďovického
náměstí jižní bránou
do Nábřežní ulice
a projdete některou
z uliček mezi domy
až na břeh řeky Otavy, spatříte na protějším břehu zelený
ostrov a na něm skupinu osamocených
budov. Tento komplex, na mapě označený jako Rosenauerův mlýn, nese v názvu
jméno jednoho z nejvýznamnějších a nejgeniálnějších vodohospodářských inženýrů, kteří působili na území našeho státu
a mezi jehož nejvýznamnější díla patří
Schwarzenberský a Vchynicko-tetovský
plavební kanál na Šumavě.
Ale začněme naše vyprávění pěkně od počátku a to i s vědomím, že řada historic-

kých podkladů a listin není zcela přesných
nebo se nedochovala.
Josef Rosenauer se narodil dne 26. února
1735 ve Chvalšinách u Českého Krumlova
v rodině tesaře.
Od 13 let se učil lesníkem. Během učení se prokázaly chlapcovy mimořádné
schopnosti pro lesnictví i pro práci geometra a brzy nastoupil jako lesní adjunkt
do schwarzenberského lesního úřadu
v Českém Krumlově. Na počátku 60. let
studoval na inženýrské akademii ve Vídni, kterou ukončil v roce 1770 s výborným
prospěchem. Následujícího roku získal
titul schwarzenberského knížecího lesního inženýra a po složení zeměměřičských
zkoušek se stal také přísežným zemským
zeměměřičem.
Jako zaměstnanec vrchnostenské správy
schwarzenberského panství vypracoval
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Procházka číslo 6
Vedle kloboučnice Olgy, to je též v domě
č. 15, měl své cukrářství pan Marek. Už předem jsem ho připomněl. Specialita p. Marka
byl punčový dort a výborná zmrzlina. Poněvadž dvůr rodiny Marků a naší rozšířené
rodiny byl společný, měl jsem tu příležitost
vidět, jak zmrzlina se rodí. Do soudku s rozdrceným ledem se vložila nádoba s připravenou „tajnou“ směsí, ze které chlazením
a otáčením vytvořila se zmrzlina. Nádoba
se směsí byla připoutána ku mašince s klikou a pomocí této učedník – mučedník točil
a točil a točil klikou a tím i nádrží v ledu. Aby
bylo dosaženo nižší teploty, posypával učedník led jakousi červenou solí. Trvalo to hezkou chvilku, stálo to nemálo potu a námahy,
ale výsledek byl bez konkurence. Zmrzlina
pana Marka byla prostě „na výstavu“!
Otázka: Odkud měli v Horažďovicích led?
Led se kupoval ve sklepě v pivovaru a pocházel z Otavy. Když s blížícím se jarem
začal se lámat led na Otavě, začaly přípravy na chytání ker. Na konci dlouhého bidla
byly přimontovány velikánské kleště a když
vhodná kra plavala poblíže břehu, nedaleko
mostu, člověk, chlap jako hora, tu kru kleštěmi chytil a pomocí jiných přitáhli tuto na
břeh, rozčtvrtili na vhodné kusy, naložili
na připravené vozy a hurá do pivovarského
sklepa. Taková zásoba postačila městu po
celé léto a ne jen na přípravu zmrzliny a ne
jen na chlazení piva, též na jiné méně veselé
záležitosti... Nechci si to rozházet se žádnou
švígrmutr, tj. tchýní, tak dost až potud.
Během mého povídání a psaní byl jsem nejednou tázán, jak si na vše, co píšu, pamatu-

návrh umožňující levnou dopravu dřeva
z nepřístupných pralesů Šumavy v povodí
Vltavy svahovým plavebním kanálem přes
hlavní evropské rozvodí do řeky Große
Mühl a dále do Dunaje. Jedná se tedy
v podstatě o první propojení povodí Vltavy a povodí Dunaje. Odvážný návrh dlouho nebyl pochopen, schválen byl až v roce
1779. Samotná realizace začala po deseti
letech v roce 1789 a první část – 39,9 km
dlouhý tzv. starý kanál vedoucí od potoka Zwettelbach k Jelenímu potoku – byla
zcela dokončena v roce 1793. Druhá část
(nový kanál) byla postavena podle Rosenauerova projektu až v letech 1821–1822.
Dnes je tento kanál významným cílem turistů z celé Evropy.
V důsledku této stavby bylo umožněno
zásobování Prahy a Vídně kvalitním šumavským dřevem do té doby obtížně přístupným a za tyto své zásluhy získal Rosenauer titul čestný měšťan Prahy a Vídně.
Na konci 18. století Josef Rosenauer, tehdy
již ředitel schwarzenberské plavby, navrhl
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ji, to byla jedna otázka, otázka druhá byla,
jak a odkud všechny ty události znám. Chcili na dané otázky poctivě odpovědět, musím
se ku něčemu přiznat: čtenáři a posluchači
jistě si pamatují, že vyprávěl jsem, jak a kdy
dralo se peří za dlouhých zimních večerů.
Peří se dralo, čaj se popíjel a o událostech ve
městě a mimo se debatovalo a povídky se vyprávěly, a to nemluvě o místních drbech. A já
seděl pod stolem, vše, co jsem slyšel, bylo
po desítky let uloženo tam kdesi v buňkách
mozku a teď, když začal jsem lovit ve hlubinách paměti, najednou vzpomínky tlačí se
ven a já skoro nestačím tyto zapsat. Prosím,
výše psané neberte úplně vážně, fakt však je,
že události ve městě vždy mě zajímaly. Při
každé příležitosti vyslýchal jsem příbuzenstvo, kamarády a přátele, ale hlavní podíl má
nebožtík můj táta, který byl živá encyklopedie místních událostí z blízké i vzdálené
minulosti. Já, vždy zvědavý, vyptával jsem
se, pokud to bylo možno ústně a za totality
dodržovali jsme bohatou korespondenci
a dopisovali jsme si téměř týdně. Je to v pořádku? Odpověděl jsem dostatečně?
A budeme pokračovat v naší pouti. Těsně
před vstupem do brány, naproti nynějšímu
WC, byl jakýsi pochmurný obchůdek. Ten
vedla jistá starší nepřívětivá dáma. Říkalo se
tam mlékárna, neb tam prodávalo se hlavně
mléko, jestli se nemýlím, též tvaroh a vejce.
A proč vlastně toto místo připomínám – zasluhuje si připomínky jen proto, že mléko
prodávalo se tam na „žejdlíky“ a vajíčka „na
tucty“. Dnes není ani stopy po tehdejší mlékárně, zmizela právě tak, jak zmizely žejdlíky a jim podobné váhy a míry.

Navracíme se na rynk, na náměstí. Cestou
tam, kde dnes je papírnictví p. Lukeše, byl
obchod nebožtíka táty. U táty se prodávalo vše: látky, prádlo, galanterie, ale i brejle
a otec měl povolení prodávat třaskaviny
pro zdejší lomy a pomůcky a střelný prach
pro zdejší myslivce. Dynamit, rozbušky,
doutnáky a podobné měl otec uschované
ve skladu do země zakopaném poněkud za
městem, přesněji v místech, kde se říkalo
„Na Hrádku“. To je ta stará, dávno opuštěná vápenka a malý lom, nedaleko silnice
do Střelských Hoštic. Znal jsem to místo
a mnohokráte jsem tam byl za mých mladých let. Ještě nedávno hledal jsem marně
to místo, zmizelo. Zůstal mi jen krasopisně
psaný dekret Císařské kanceláře a jejího
hejtmana ze Strakonic.

systém plavení dřeva z oblasti Modravy
a Roklanu – Vchynicko-tetovský plavební
kanál, který obcházel nesplavný úsek řeky
Vydry pod Antýglem (Povydří) spojením
s Křemelnou. Tento kanál později umožnil
vybudování přečerpávací elektrárny Vydra a je k jejímu provozu využíván dodnes.
Dnešní Rosenauerův mlýn je jedním z nejstarších objektů na břehu řeky Otavy,
i když pro úplnost dlužno podotknout, že
ač se nachází na dohled od centra města
Horažďovice, leží na katastru obce Velké
Hydčice s čp. 28.
První historická zmínka o objektu dnešního Rosenauerova mlýna se datuje z doby
před rokem 1670, kdy objekt sloužil do
roku 1752 jako papírna. Poté byl objekt
přestavěn na ostrovní hostinec se střelnicí a kuželníky, v roce 1795 opět obnovena
papírna.
V roce 1807 kupuje papírnu Josef Rosenauer, syn výše zmíněného lesního inže-

nýra Josefa Rosenauera. Tím se rod Rosenauerů dostává do Horažďovic. Josef
Rosenauer je v historických materiálech
uváděn jako horažďovický papírník až do
roku 1834.
Jeho syn Petr Rosenauer přeměňuje
v roce 1834, tedy po 164 letech provozu,
papírnu na mlýn, a tím proslavená výroba ručního papíru v Horažďovicích definitivně zaniká.
Následují další mlynáři z rodu Rosenauerů, syn Petr, jeho syn František, jeho děti
Vladimír, Berta, Robert, Bohumil a Marie… a rod tak pokračuje až do dnešních
dnů s tím, že dalšími pokračovatelkami
byly jen ženy, takže rod Rosenauerů v Horažďovicích smrtí posledního ze synů po
meči vymřel a poslední žijící vlastníci již
zachovávají rod po přeslici, takže jméno
Rosenauer z matriky vymizelo a jeho nositeli je již jen mlýn a 600 let starý dub v prácheňském lese.

KULTURA V OKOLÍ
VI. vánoční koncert
na Práchni
SDH Velké Hydčice srdečně zve na již
VI. vánoční koncert na Práchni, který se
uskuteční 26. 12. 2013 od 17.00 hod. na
prostranství před kostelem sv. Klimenta. Opět se těšíme na vánoční shledání
na Práchni!

ZÁVĚREČNÉ
ZAMYŠLENÍ
„Nám, nám narodil se.“
O Vánocích na mnoha místech zazní naše nejznámější vánoční píseň „Narodil se Kristus
Pán“ a v ní tak trochu dominantně zní: „nám,
nám narodil se“. Tím je vyjádřená radost
nad tím, že Bůh, pravý Bůh, Stvořitel všeho
vstoupil do lidského času, přijal tvář dítěte,
aby s námi sdílel stejný život. Když se trochu
zamyslíme nad tím, že „nám, nám narodil se“,
tak si můžeme uvědomit, jak velikým darem
pro nás lidi je, že Bůh přijal naše lidství, aby
nás obdaroval svým božstvím. On nám vlastně daroval něco podstatného ze sebe samého.
Na památku této události si lidé o Vánocích
předávají dary se svými nejbližšími. A ve
vzájemném darování darů není důležité, je-li
dárek drahý, nebo není. Kdo nedokáže darovat kus sebe samého, daruje vždycky málo.
Někdy se snažíme nahradit srdce jen penězi
a materiálními věcmi, ale takovému dárku
něco podstatného chybí.
Radostný zpěv „nám, nám narodil se“, ukazuje, že Bůh takto nejednal: nedaroval něco,
ale daroval nám sám sebe ve svém Synu, Ježíši
Kristu. V této vánoční události nacházíme
silný podnět k tomu, aby naše nejdůležitější
vztahy v rodinách byly motivovány darováním lásky.
Otec Petr

Doba hostinců pod hradbami měst, papíren, mlýnů i plavení dřeva po řekách
je dávno minulostí a dnešní dění v Rosenauerově mlýně se rovněž přizpůsobilo
dnešní době. V objektu je místo papírny
a mlýna malá vodní elektrárna, místo ostrovního hostince vodácké tábořiště a historii objektu a jeho vývoj dnes připomíná
expozice mlynářství a využití vodní energie, kterou návštěvníkům zaujatě vykládá jeden z posledních potomků slavného
rodu Rosenauerů.
Až tedy půjdete kolem Rosenauerova mlýna, třeba procházkou na Prácheň, snad
vám tento objekt připomene nejen jméno
a činy tohoto významného vodohospodáře, ale i slavné doby, kdy um a schopnosti
českých rodáků byly vyhlášené a uznávané po celé Evropě. Můžeme jen doufat, že
se tato doba jednou opět vrátí.
Josef Kotlaba
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NEJLEPÍ V ROCE 2013

Cílem ankety je ocenní aktivity oban, kteí svm úsilím pispli k realizaci spoleensky
vznamnch projekt a akcí, k známosti a dobrému jménu Hora ovic, nebo jinm zpsobem
podpoili rozvoj msta a jeho komunitního ivota. Do prvního roníku ankety porota posílá ti
kandidáty:
Anketní listina
kandidát
Karel Halml



hlasuji
Václav Rosa



hlasuji
Ing. Miloslav efler
hlasuji



Ing. Miloslav efler
hlasuji



kategorie
osobnost
roku

odvodnní návrhu
Podíl na organizaci 135. vroí zalo ení hasiského
sboru a startu V. propaganí jízdy hasi (obojí 2013) a
celo ivotní obtavou práci pro hasie.
poin roku Poskytnutí zázemí a podpora volnoasovch aktivit
mláde e: ajovna ajokraj, Nízkoprahov klub Dok,
podpora skejtování a dal í. (m.j. 2013)
ivnostník Uspoádání velkolepé oslavy cechu eznického a
roku
uzenáského s vysvcením nového cechovního praporu
(2013). Vzorné ízení firmy Jatka Hora ovice.
sportovní
událost

Zorganizování mezinárodní krosové sout e Grand
Prix Hora ovice 2013

Oznamujeme,
že telefonní spojení na pracovníky Finančního úřadu pro Plzeňský kraj – Územního
pracoviště v Horažďovicích bylo přepojeno na telefonní ústřednu Územního pracoviště v Klatovech
Nová telefonní čísla:
Provolba tel. 376 343 xxx
								 376 343 111 – spojovatelka
Fremr Z. 			 376 343 387
– daň z nabytí nemovitých věcí
Grolmusová M. ing.
								 376 343 333
– daň z příjmu právnických osob
Hrbová M. 		 376 343 338
– daň z příjmů fyzických osob

Advent
Sedím si tak v předvečer první adventní
neděle doma nad knihou, když tu ke mně
přistoupí můj muž: „My nemáme vanilkovej cukr?“ „Od kdy se chlapi shánějí
po vanilkovým cukru?“ ptám se sama
sebe a hned nalézám odpověď. „Od doby,
kdy pochopili, že si uvázali na krk intelektuálku a že cukroví možná letos zase
nebude… „Nemáme.“ „Počkej, Vánoce
jsou za dveřma a my nemáme vanilkovej
cukr a ty seš úplně klidná?“ „Prostě ho
nemáme a až půjdeme nakoupit, tak ho
koupíme.“ „Jenže já ho potřebuji teď,“
odpoví on a mně se pobaveně zableskne

Hlasujte kí kem
pro jednoho nebo více kandidát! Anketní listinu odevzdejte na
podateln nebo ji vhote do schránky na dveích Mstského úadu do pátku 3. ledna 2014
Napí ete-li své jméno a telefon, budete zaazeni do slosování o vcné ceny.
jméno……………………………………………telefon ………………………………………..

Jiříčková H. ing.
								 376 343 335
– daň z příjmů fyzických osob
Pavlíčková M. ing.
								 376 343 348
– daň z příjmů fyzických osob
Soukupová L.
								 376 343 386

– daň z nemovitostí
Schořová J. ing.
								 376 343 310
– vedoucí referátu odd. vyměřovacího
Ticháčková D.
								 376 343 317
– registrace, podatelna,pokladna

v očích – chudák začal vypékat sám, ze
samého zoufalství!
To mne opravdu dojalo. Drahý si toho všiml
a obratně využil situace: „Myslíš, že by se
vanilkové rohlíčky obešly bez vanilky?“ „To
asi ne!“ „A napadá tě, kde ji teď sehnat?“
„U sousedky,“ odpověděla jsem mu a už
jsem byla nenápadně vtažena do hry. Za
okamžik jsem vedle něho stála nad válem a
odpovídala mu na jeho promyšlené dotazy,
kam co sypat, co s čím smíchat a jak žloutky oddělit od bílků. Aniž by mi to docvaklo,
uvázala jsem si kolem pasu zástěru a začala mu vše názorně ukazovat, Před půlnocí
jsem byla celá umatlaná a unavená. Zjistila jsem, že jsem i přes svůj odpor k pečení

cukroví napekla asi kilo lineckých koláčků
a vanilkových rohlíčků. „Neuděláme ještě
čokoládový kolečka?“ ptal se muž. „Prosím
tě, až zejtra,“ odpověděla jsem mu a unaveně jsem si lehla na gauč.
„Co děláte?“ podivil se syn, který se vracel
ze svých nočních radovánek. „Je teprve prvního prosince!“ prohlásil. Oba jsme odvětili,
že už je druhého, jelikož bylo už po půlnoci.
Připálené kousky cukroví dal na talíř a přinesl je ke gauči a posadil se vedle nás.
Tak přece jenom u nás doma nastala rodinná pohoda. Jediné, co můžu říct, je to,
abyste si užili advent tak jako my.
Jiří Křesák, 9. B, ZŠ Blatenská

Firma ATRIUM, s. r. o.

nabízí k pronájmu nebytový prostor v bývalém areálu
Bocr – naproti firmě Autospol, za účelem využití jako
kancelář o celkové ploše 18,3 m².
Bližší informace na tel. č. 376 512 087, p. Matíková.

FEJETON

„Všem absolventům a příznivcům Psí školy Sírius
přejeme hodně štěstí v roce 2014.
Současně zveme všechny zájemce na další „Kurz
dobrého chování a agility pro všechny psy
a pejsky“, který začíná 4. ledna v 10 hodin na
cvičišti v Horažďovicích. Informace a přihlášky
na www.sirius.zaluzi.cz, nebo tel: 728 963 083
p. Krásná.“
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Společnost tfin., s.r.o.

Vám zprostředkuje tyto pojistné produkty:

- rodinné životní pojištění s úrazovým připojištěním
již od 300,- Kč za měsíc
- pojištění domu či bytu již od 1.200,- Kč za rok
-

pojištění vozidla již od 1.600,- Kč za rok
Spolupracujeme s těmito pojišťovnami:

Velmi rádi se s Vámi setkáme a budeme nápomocni v konkrétních
případech
Kontakty
Ing. Marek Šnobr: tel.: 602 158 381 e-mail: marek.snobr@tfin.cz Internet: www.tfin.cz, www.financnispecialiste.cz
Velké náměstí 216, Strakonice

Adresa kanceláře
Blatenská ul. (u Finančního úřadu), Horažďovice

Trvalá depilace IPL, odstraňování pigmentových skvrn
Odstraňování rozšířených žilek, jizev, strií, vrásek
Léčba akné
Kosmetické ošetření pleti s omlazujícím efektem

Při nákupu dárkového poukazu
nad 1000 Kč obdržíte slevu 30% na
1 ošetření trvalé depilace podpaží
Přístrojová terapie - IPL Anthelia, HydraFacial, Dermapen
www.oat.cz, tel: 731 44 60 80, Komenského 213, Horažďovice

Mgr. Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, Ševčíkova čp. 32
(vedle pekařství u Rendlů)
Kontaktní telefon: 722 905 684
Email: Ak.Havlena@gmail.com
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně
zastupování před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, nájemních, vypořádacích či jiných
smluv. V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení soudu dle
Insolvenčního zákona (osobní bankrot)!
Úřední hodiny:		 Středa: 14.30–17.30 hod.
												 Pátek:		 8.30–15.00 hod.
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Mnoho malých i velkých
vítězství v roce 2014

Vám přeje váš
Bosch Car Service
a kolektiv STK Horažďovice

Inte
Na m

rne

t

íru

v akci již od:

350,-

RCnet ENTRY s rychlostí 2 Mb. 250,rychlost 2048/512 kbps, bez
omezení dat,pouze 1 IP adresa

vhodné pro nenáročné uživatele internetu,
ideální využití pro sociální sítě, surfování, emaily

v akci již od:

RCnet mini+ s rychlostí 8 Mb.175,-

rychlost 8192/1024 kbps,
bez omezení dat více IP adres

vhodné pro domácnosti, studenty,
využití: online hry, sociální sítě, surfování, emaily

350,-

RCnet maxi+ s rychlostí 12 Mb.248,-

rychlost 12288/1024 kbps,
bez omezení dat, více IP adres

Nucice u Prahy

v akci již od:

vhodné pro náročné uživatele internetu, domácnosti s více počítači,
vhodné pro stahování a odesílání velkých souborů, online video,
online hry, sociální sítě, surfování, emaily

Karlovy Vary

495,-

Nepomuk

Blovice

Mesto Touškov

Tel.: 376 511 722 Email: rosacom@rosacom.cz Web: www.rosacom.cz

Horaždovice
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AKCE
KULTURNÍ DŮM
5. 1. neděle

15.00

12. 1. neděle

15.00

13. 1. pondělí

10.00

18. 1. sobota

20.00

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
1. lekce.
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
2 lekce.

POHÁDKY ZE MLÝNA
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

17. PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ
PLES
Pořádá Město a Kulturní středisko Horažďovice. Bohatý program: k tanci a poslechu hraje Taneční orchestr pana Novotného z Plzně,
předtančení Avanti Domažlice, vyhodnocení
ankety Nejlepší v roce 2013 – předání cen /
pan starosta Mgr. Karel Zrůbek, míchané
nápoje / Roman Staněk, květinová výzdoba / manželé Petříkovi Květinářství Vesna,
ochutnávkový raut / Kulturní středisko.
Předprodej vstupenek od 2. ledna 2014 v kině
Otava, tel. 376 511 890, otevírací doba čt–so
od 16.00 do 20.00 a v kanceláři KS, tel. 376
512237, po–st od 8.00 do 12.00.

19. 1. neděle

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
3. lekce.

20. 1. pondělí

15.00

19.30

PAPARAZI, aneb Intimní život
bulvárního fotografa
Uvádí C. K. Divadlo PLUTO. Režie: Pavel Kikinčuk. Předplatné skupiny A/1, zbylé vstupenky v předprodeji kina Otava, tel. 376 511
890, otevírací doba čtvrtek–sobota od 16.00
do 20.00 a před představením v KD od 18.30.

22. 1. středa – 23. 1. čtvrtek		
PRODEJNÍ TRH

25. 1. sobota

20.00

HASIČSKÝ BÁL
Pořádá SDH Jetenovice. K tanci a poslechu
hraje Fatima. Bohatá tombola. Předprodej
vstupenek od 16. ledna v kině Otava, tel. 376
511 890 čt–so od 16.00 do 20.00 a kanceláři
KS, tel. 376 512 237 po–st od 8.00 do 12.00.

26. 1. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje HORALKA. Rezervace a zakoupení vstupenek v kině Otava,
tel. 376 511 890 čt–so od 16.00 do 20.00.

31. 1. pátek

20.00

DIVADELNÍ BÁL
Tentokrát půjdeme „Z POHÁDKY DO POHÁDKY“. K tanci a poslechu hraje EXPERIMENT. Předprodej vstupenek od 16. ledna
v kině Otava, tel. 376 511 890 čt–so od 16.00
do 20.00 a v kanceláři kulturního střediska,
tel. 376 512 237 po–st od 8.00 do 12.00.
Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE – STÁLE PŘIJÍMÁME
PŘIHLÁŠKY!!!
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ
Taneční kurz pro dospělé bude zahájen v neděli
5. ledna 2014 pod vedením manželů Kociánových z Klatov od 15.00 hodin. Přihlášky a informace obdržíte v kanceláři kulturního střediska, tel. 376 512 237 (pondělí–středa od 8.00
do 12.00) nebo v kině Otava, tel. 376 511 890
(čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00). Přihlášky
přijímáme do 20. prosince 2013.
KURZ BUDE OTEVŘEN PŘI MINIMÁLNÍM POČTU 20 PÁRŮ.

20.00

BYZANTIUM – UPÍŘÍ PŘÍBĚH
VB/USA/Irsko – Minulost, přítomnost, budoucnost... zvítězí láska nebo věčný život?
Thriller do 12 let nevhodný. Vstupné 95 Kč.

17. 1. pátek 18. 1. sobota

20.00

VLHKÁ MÍSTA
Německo – Nejtajnější aspekty ženského
světa se všemi skrývanými touhami a nevídanou otevřeností. Komedie do 15 let nevhodná. Vstupné 95 Kč.

24. 1. pátek 25. 1. sobota

20.00

VEJŠKA
ČR – Kultovní film GYMPL pokračuje. Nová
česká komedie do 12 let nevhodná. Vstupné
120 Kč.
POLOLETNÍ PRÁZDNINY
– NENECHTE SI UJÍT!!

31. 1. pátek
31. 1. pátek

17.30
20.00

HUSITI
ČR – Animovaná komedie plná fórů, gagů
a písniček, která potěší diváka každého věku.
Komedie, která mění dějiny. Vstupné 95 Kč.
Pouze jeden den.
Změna programu vyhrazena
LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

10. 1. pátek

17.00

24. 1. pátek

17.00

ZAČAROVANÝ LES

O HROZNĚ LÍNÉM HONZOVI

22. 1.

oblastní charita 14.00

27. 1.

sál knihovny 15.00

3. kopa divadelních historek
horažďovické loutkové divadlo ve vzpomínkách Stanislava Sekyry
Hrátky s pamětí
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
1. 1.

10.00

4. 1.

9.00

11. 1.

8.00

11. 1.

10.00

12. 1.

13.00

25. 1.

15.00

NOVOROČNÍ VÝSTUP NA PRÁCHEŇ
aneb jak na Nový rok, tak po celý rok! Aktivně vykročíme do Nového roku v neděli v 9.00
od DDM (Zámek).

KINO OTAVA
10. 1. pátek 11. 1. sobota

KNIHOVNA

DOVOLENÁ OD 20. PROSINCE 2013 DO
5. LEDNA 2014
OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska (tel. 376 512 237)
pondělí, úterý, středa						 8.00–12.00
kino Otava Horažďovice 			 (tel. 376 511 890)
čtvrtek, pátek, sobota						 16.00–20.00
KINO OTAVA – hlavní vchod:
předprodej vstupenek, kopírování,
příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek

DOG TRAIL KLUB
(akce pro veřejnost): za zimním dobrodružstvím se vypravíme do okolí šumavských Keplí
a Hadího vrchu. Akce určena všem, kteří chtějí
zkusit pohyb na sněžnicích a v doprovodu tažných psů (husky). Závěrem možnost svezení
na psím spřežení. Kapacita akce je omezená,
na akci je tudíž třeba se přihlásit předem.
ZAHÁJENÍ LYŽAŘSKÉ ŠKOLY 2014
(1. lekce)
V případě příznivého počasí (tj. dostatek sněhu) zahájíme tradiční seriál dalšího ročníku Lyžařské školy na Modravě. Celý kurz čítá 6. lekcí.
Info a přihlášky na webu nebo v budově DDM.
PROHLÍDKA PŘÍRODOVĚDNÉ
STANICE S VÝKLADEM
(komentovaná prohlídka vnitřních chovů pro veřejnost): přijďte se seznámit s exotickými chovanci Přírodovědné stanice DDM HD. Vstupné 20,–.
MAGIC: THE GATHERING – OPEN
TURNAJ
(otevřený turnaj pro veřejnost): přijďte si zahrát oblíbenou karetní hru. Od 14.00 prezence, ve 14.30 zahájení turnaje. Vstup volný.

SKLENĚNÁ PŘÁNÍ
(rukodělná dílna pro veřejnost): přijďte a naučte se vyrábět skleněné vitrážky či šperky.
Vede Eva Bláhová, probíhá v Keramické dílně.
Připravujeme:

1. 2.

INDOOR CYKLO MARATÓN
(akce pro veřejnost): u příležitosti otevření
nových sportovních prostor pořádáme 1. ročník „spinning“ maratónu pro zájemce o jízdu
na stacionárních kolech – akce je určena pro
začátečníky i zkušené jezdce.

10.–13. 2.

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
(akce pro děti 1. st. ZŠ): v termínu jarních prázdnin pořádáme v Přírodovědné stanici příměstský tábor, kapacita je omezena. Info a přihlášky
na webu www.staniceddm.cz či přímo v PS.
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