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Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
zima se zatím jen docela nesměle ozývá,
ale začátek adventu je již za námi a rychle se přibližují svátky vánoční. To jsme si
všichni uvědomili při slavnostním rozsvícení a posvěcení vánočního stromu
a určitě nám to připomnělo, že bychom
měli myslet také na odpočinek a chvíle
strávené v rodinném kruhu. Také na náměstí stavební ruch utichá a díky počasí
a archeologickému výzkumu bude rekonstrukce náměstí dočasně pozastavena.
Náměstí bude teď nějaký čas provizorně,
ale téměř v celém rozsahu sloužit občanům, jak k nákupům, tak k bezplatnému
parkování. Buďte ale, prosím, pozorní při
vašem pohybu na náměstí, pořád se jedná
o nedokončenou stavbu. V souvislosti s rekonstrukcí náměstí i s pokračující revitalizací zeleně se objevují nové otázky, na které najdete odpovědi v článcích, které jsou
na dalších stránkách Horažďovického obzoru. Revitalizace zeleně se aktuálně týká
především parčíků u kruhového objezdu
u nemocnice, u železničního přejezdu na
Strakonické, v ulici Nábřežní u železničního mostu, u kina, dále zeleného pásu
u parkoviště před restaurací U Hlaváčků,
a také obecních ploch v obcích Třebomyslice, Horažďovická Lhota, Boubín,
Babín, Komušín a Svaté Pole. V Horažďovické Lhotě se pokračuje na rekonstrukci
obecního areálu. U právě probíhající akce
Prácheňské marionety v zámku budou
v lednu dokončeny bourací a vyklízecí
práce a mělo by se pomalu začít s budováním interiéru. Připravuje se rekonstrukce
a plynoﬁkace kotelny v domech v Peškově
ulici (pod Tržištěm). Opravou bude muset
projít také kotelna a regulace topení na
ZŠ Komenského. Zde se čeká na odborný posudek a na rozhodnutí, jaké řešení
zvolit. Připravují se podklady pro opravu

Rozsvícení vánočního stromu, foto: J. Vašků
některých chodníků ve městě a zmapování celkového stavu veřejného osvětlení,
včetně návrhů řešení oprav či rekonstrukce. To vše v návaznosti např. na budoucí
revitalizace sídlišť, obnovy povrchů komunikací nebo inženýrských sítí.
Užijte si nadcházející sváteční dny v klidu,
radosti, štěstí a spokojenosti, nejlépe v rodinném kruhu či u milých přátel.
I v novém roce 2015 vám přejeme hodně
zdraví, lásky, štěstí, spokojenosti a aby se
vám věci dařily k vaší i všeobecné radosti.
Ing. Michael Forman – starosta,
Ing. Hana Kalná – místostarostka

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE
24. 11. 2014
schvaluje zapojení města Horažďovice do
projektu Centra pro komunitní práci Západní Čechy (CpKP) s názvem Komunikační strategie malých a středních měst,
jehož cílem by mělo být zavedení nových
metod komunikace a podpoření zájmu občanů o účast na věcech veřejných s termínem realizace projektu 2015–2016 a souhlasí s koﬁnancováním projektu ve výši

10 % nákladů projektu s předpokladem
cca 30 000 Kč a zařazením do rozpočtu
roku 2015–2016
doporučuje ZM projednat a schválit odkup části st. p. č. 153 o výměře cca 270 m2
v k. ú. Horažďovice od Římskokatolické
farnosti Horažďovice, Mírové náměstí 10,
Horažďovice za cenu 250 Kč/m2 pozemku
+ náklady s prodejem související
doporučuje ZM projednat a schválit směnu pozemků p. č. 60/1 ostatní plocha zeleň o výměře 404 m2, st. p. č. 91 zastavěná
plocha a nádvoří o výměře 26 m2 včetně
stavby bez čísla popisného v k. ú. Komušín
(ve vlastnictví města Horažďovice) a p. č.
1369/12 ostatní plocha o výměře 945 m2,
p. č. 1369/15 ostatní plocha o výměře
923 m2 v k.ú. Komušín
jmenuje členy a náhradníky členů hodnotící komise podlimitní veřejné zakázky na
stavební práce s názvem „Kulturní dům
Horažďovice – zateplení objektu, výměna oken a dveří“ zadávané dle zákona
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách,
v platném znění v otevřeném řízení
Pokračování na str. 5

Informace pro čtenáře: od 1. 11. 2014 je Horažďovický obzor doručován prostřednictvím České pošty, s. p.
během pracovních dnů. Redakční rada.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2014

|

2

STALO SE
Fotoreportáž z akcí
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Archeologické
nálezy z prostoru
náměstí a kostela
sv. Petra a Pavla
v Horažďovicích
Od 23. 10. 2014 probíhá v nejbližším okolí kostela sv. Petra a Pavla archeologický
výzkum, prováděný společností ZIP, o. p. s.
Již v prvních dnech došlo k očekávanému
odhalení prvních pozůstatků pohřebiště,
které se rozkládá kolem celého kostela.
První hroby porušené minulými úpravami
povrchů byly dokumentovány a vyzvednuty v prostoru západně od kostela, kde
byla také odkryta nepatrná část městské
hradební zdi. Též v Hradební ulici při jižní

straně kostela sv. Petra a Pavla byly dokumentovány hroby porušené stávajícími inženýrskými sítěmi. Následně se v prostoru
parčíku v jížní části náměstí odhalily pozůstatky základů zdiva patřící pravděpodobně městským domům. Odkryv v tomto úseku je teprve v počátcích a v následujících
dnech by mělo dojít k dalšímu dokumentování a objasnění této zajímavé situace.
Mgr. Hana Krasanovská
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Svou návštěvou podpoříte zaměstnávání lidí znevýhodněných na trhu práce.
Kontaktovat nás můžete na facebooku, na čísle 604 523 187 nebo přímo v Havlíčkově 46, Horažďovice.

Š KONCERT
VÁNOCNÍ

NEDĚLE 21. 12. 2014
v 15.00, v HORAŽĎOVICÍCH, v HOTELU PRÁCHEŇ

Pohled na odhalenou část hradební zdi.

foto: J. Vašků

Hrob č. 1 odkrytý v prostoru západně od kostela sv. Petra a Pavla.
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pour féliciter 2015
Radostné Vánoce a šťastný nový rok
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr
Merry Christmas and a Happy New Year

město Horažďovice
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Antarktida
– země „nikoho“
Možnost setkat se s člověkem, který díky
vlastním zkušenostem dokáže dlouhé hodiny mluvit o nejchladnějším kontinentu
na Zemi, přilákala ve středu 19. listopadu
několik desítek horažďovických seniorů
do oblastní charity. V rámci projektu Seniorům Dokořán zde pořádala Městská
knihovna přednášku fyzika a profesionálního výzkumníka extrémních vlivů na
člověka Ing. Ladislava Siegera, který se od
roku 2010 podílí na měření ozonu a UV záření v Antarktidě.
Pan Sieger začal své vyprávění pěkně od
základu – od dobytí Jižního pólu norským
polárníkem Roaldem Amundsenem 14. 12.
1911 – až po současnost. Podnebí a krajina
na Antarktidě jsou natolik drsné, že zde
dokáží vydržet pouze vědci, kteří pracují
na výzkumných projektech. Pan Sieger
je členem českého vědeckého týmu, který výrazně přispívá k tomu, aby se učinila
konkrétní opatření k zastavení poškození
ozonové vrstvy Země. V roce 2012 dostala
Česká republika za 25 let práce v této oblasti mezinárodní ocenění pro český výzkum
v Antarktidě. Stalo se tak 16. 9. u příležitosti Mezinárodního ozonového dne.
Přednáška pana Siegera se netočila pouze kolem jeho pobytu na argentinské polární základně Marambio, přišla řeč také
na experimenty, při kterých vědci, jako je
on sám, zjistí, že „člověk vydrží víc, než je

ochoten připustit“. Viděli jsme fotograﬁe z nácviku záchrany na moři, dozvěděli
jsme se o tom, jaké to je řídit auto 56 hodin v kuse bez jídla a vody, a to vše v rámci
modelového experimentu, který se vázal
ke schopnosti v hraniční situaci neusnout
a postarat se o druhého.
Konec přednášky tradičně patřil dotazům
posluchačů, z nichž poslední zněl: Nemohl
byste zase někdy přijet do Horažďovic?
Za MěK Horažďovice Petra Tomešová

VU3V aneb
vzdělávání, zábava
a kamarádi
Před Vánoci se skupina 23 seniorů sešla
na poslední přednášce zimního semestru
na téma Dějiny oděvní kultury. Třináct
nejvytrvalejších z nich, kteří absolvovali 6 semestrů a završili tak jeden studijní
cyklus, čeká v polovině ledna slavnostní
promoce na Provozně ekonomické fakultě
České zemědělské univerzity v Praze, při
které studenti obdrží „Osvědčení o absolutoriu Univerzity třetího věku“. Promocí
však možnost vzdělávat se, díky virtuálním
kurzům Univerzity třetího věku, nekončí.
Všichni mohou studovat a scházet se v příjemné společnosti i nadále.
Je vidět, že horažďovické seniory Univerzita
třetího věku opravdu baví, a tak jedeme dál!!
Zveme všechny zájemce dne 3. února 2015
do sálu Městské knihovny na první přednášku na téma Dějiny oděvní kultury II.
Letní semestr zahrnuje 6 přednášek (vždy
v úterý od 10.00 do 12.00) strávených s přáteli a vrstevníky a zároveň příležitost vzdělávat se na vysokoškolské úrovni.
Bližší informace naleznete na http://
www.knihovna.horazdovice.cz/ VU3V.
php nebo v Městské knihovně Horažďovice u sl. Ferdové.

Vyhodnocení soutěže
SBÍREJ SAMOLEPKY PROJEKTU
„DĚTI A ČTENÍ 2014“
Kartičky s nalepenými samolepkami odevzdalo celkem 10 soutěžících. Všichni získávají knihu a drobné odměny od našich
sponzorů. Pořadí podle počtu nasbíraných
samolepek:
1.–3.: Šárka Jindřichová
Jan Motl
Tereza Roubalová
4.–6.: Petr Novák
Markéta Nováková
Ondřej Roubal
7. Anna Kotišová
8. Aneta Neubauerová
9.–10. Šimon a Lukáš Kováříkovi

Děkujeme všem za celoroční snahu a budeme se těšit na další, už 9. ročník soutěže.
Rádi přivítáme všechny naše věrné i úplně
nové sběratele samolepek.

SPORT

Fotbalová školička
Vážení občané, velmi rád bych vás seznámil se životem místní fotbalové školičky.
Fotbalová školička je primárně určena
pro děti ve věku 4–6 let (tzn. předškolního věku) nebo pro děti začínající. Zde se
zábavnou a převážně všeobecnou formou
seznamují se základy fotbalu. Není zde kladen jen důraz na předčasnou specializaci,
ale je dbáno především na všeobecný pohybový rozvoj dětí.
Chod fotbalové školičky je přizpůsoben
průběhu školního roku, tedy od září do
června. O hlavních prázdninách a všech
prázdninách během roku mají děti volno.
Tréninky jsou zaměřeny na základní pohybové dovednosti, průpravné hry a zábavná cvičení. Děti navštěvují fotbalovou
školičku 2x týdně, v letních měsících se
scházejí ve sportovním areálu na Lipkách,
v zimních měsících v tělocvičně ZŠ Komenského. Děti z fotbalové školičky se po
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dovršení 6 let mohou zařadit do mladší
přípravky FK Horažďovice a nastupovat
tak k mistrovským fotbalovým zápasům.
Do této doby, než jsou děti připraveny na
přechod do starší kategorie, jsou dětem
domlouvána přátelská utkání s okolními
fotbalovými školičkami. V současnosti navštěvuje fotbalovou školičku 19 dětí z Horažďovic a blízkého okolí.
Pokud chcete své dítě do fotbalové školičky přihlásit nebo chcete získat více informací, zavolejte bez ostychu na níže uvedené kontakty:
Kontaktní osoby – trenéři:
Josef Korbel, tel. 602 125 271
Petr Pavelec, tel. 777 732 934
http://www.fkhd.cz/index.php?part=skolicka
Fotbalová školička:
Tréninky v zimním období na ZŠ Komenského: ST 15.45 – 17.00, NE 10.00 – 11.30

Z RADNICE
(POKRAČOVÁNÍ)
Pokračování ze str. 1
schvaluje pronájem části nebytových prostor o výměře 53,14 m2 v přízemí čp. 311,
ulice Blatenská, Horažďovice za účelem
provozování holičských a kadeřnických
služeb s platností od 1. 1.2015
schvaluje darovací smlouvu mezi J&T
Bankou, a. s., Pobřežní 297/14, Praha
a městem Horažďovice, kterou město Horažďovice přijímá dar ve výši 30 000 Kč na
podporu zdravotně postižených dětí
schvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 2 500 Kč na službu raná péče
Centra pro dětský sluch Tamtam, o. p. s.,
Hábova 1571, Praha 5-Stodůlky
schvaluje servisní smlouvu o poskytnutí
servisních služeb mezi městem Horažďovice a ﬁrmou JD ROZHLASY s. r. o., Vigantice 196, 756 61, Vigantice
schvaluje smlouvu o zajištění zpětného odběru a využití odpadů z obalů včetně dodatku předložené společností EKOKOM, a. s.
v záležitosti pořádání Adventního koncertu
schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a skupinou TOMÁŠ KOČKO & ORCHESTR a schvaluje výši vstupného 120 Kč
schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Mikrogranty Plzeňského
kraje na podporu a oživení kulturních
a uměleckých aktivit pro rok 2015
schvaluje bezplatný pronájem prostor
Galerie v Zámku v Horažďovicích za účelem pořádání Vánočního koncertu hudebního tria „MUSICAL Friendschip“ dne
14. 12. 2014
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Informace
ke kompostérům

Revitalizace zeleně
ve městě Horažďovice

Vážení občané, protože se vyskytly určité
problémy s výdejem kompostérů, chceme
vás o nastalé situaci podrobněji informovat.
Vydávání kompostérů probíhá od 24. 11.
a bude končit 5. 12. Informace k vydávání
kompostérů byly publikovány v říjnovém
čísle Horažďovického obzoru.
Množství kompostérů, které Město v rámci projektu „Separace bioodpadů ve městě
Horažďovice“ získalo, je konečné a není
možné jejich počet navýšit, k dispozici
máme celkem 420 ks.
Celkové množství kompostérů, pro které
se projekt zpracovával, bylo stanoveno
podle počtu přihlášek k závaznému odběru kompostérů, které se do konce října
2013 dostaly na odbor životního prostředí. Těch bylo 408 ks, k tomu se připočetla
malá rezerva, proto těch 420 ks.
Z těchto přihlášek byl vytvořený seznam
a na základě tohoto seznamu jsou kompostéry občanům vydávány.
Přihlášky k odběru kompostérů si zájemci
mohli podat v podatelně městského úřadu, anebo využít možnosti přihlášku odevzdat při volbách 25. a 26. října loňského
roku.
Anketní lístky z července 2013 nebyly závaznými přihláškami!
Zahájením vydávání kompostérů jsme se
dostali do situace, že poptávka po kompostérech převyšuje jejich nabídku.
Vyskytla se řada případů, kdy občan vyplnil závaznou přihlášku a na seznamu
k odběru kompostérů není uveden. Z údajů, které se k nám dostaly, dovozujeme,
že některé přihlášky, které dle informace
občanů byly odevzdány při volbách v „hasičárně“, se na odbor životního prostředí
nedostaly. Doposud se to týká 31 zájemců,
lépe řečeno 32 občanů se k nám s tímto
problémem přihlásilo.
Dle informace od vedoucí Technických
služeb paní Benešové bylo prozatím (k 3.
12.) vydáno občanům 200 ks kompostérů.
Je zjevné, že do 5. 12. se vydávání kompostérů nepodaří uzavřít. Vydávání kompostérů tedy bude potřeba organizovat
ještě jednou. Informace občanům budou
předány v lednovém Horažďovickém obzoru.
Vzhledem k tomu, že vydávání kompostérů není uzavřeno, není možné říci, kolik
kompostérů vlastně chybí.
Celou záležitostí kolem kompostérů se
Město Horažďovice proto bude ještě zabývat a hledat možná řešení vzniklé situace.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Přesně před rokem, resp. na konci listopadu roku 2013, požádalo Město Horažďovice o dotaci z Operačního Programu
Životní Prostředí na realizaci projektu
„Revitalizace zeleně ve městě Horažďovice – I. etapa“. Po schválení projektu
zastupitelstvem města a různými dalšími institucemi a dotčenými orgány
byla městu v polovině roku 2014 dotace
Státním fondem životního prostředí ČR
(dále jen SFŽP) ve výši 75 % uznatelných
nákladů schválena a přidělena. Projekt
vychází ze schválené koncepce veřejné zeleně pro město Horažďovice a řeší
komplexní obnovu zeleně na vybraných
veřejných prostranstvích. Týká se těch
pozemků a ploch, které byly určeny jako
prioritní z hlediska potřeby jejich obnovy. Konkrétně se jedná o parčíky u kina,
na nábřeží, u železničního přejezdu, před
ZŠ Blatenská, travnatý pruh mezi silnicí
a parkovištěm U Hlaváčků a veřejná prostranství přilehlých částí Třebomyslice,
Horažďovická Lhota, Babín, Komušín,
Boubín a Svaté Pole. V rámci projektové
přípravy byl na dotčených plochách proveden podrobný dendrologický průzkum
a hodnocení sadovnické hodnoty všech
stávajících dřevin, vyhodnocení současného stavu všech prvků zeleně a byla
navržena optimální opatření k zachování
perspektivních kosterních dřevin. V další fázi byla navržena nová komponovaná
úprava celého veřejného prostranství
v daném místě, včetně nových výsadeb
dřevin a květinových záhonů. Aby mohl
být projekt spolufinancován z prostředků SFŽP, musel splňovat poměrně přísné
a specifické parametry z hlediska zvýšení biodiverzity a ekologické hodnoty
v daných místech. Projekt bylo nutné
také projednat se zástupci Národního památkového ústavu v Plzni a v neposlední
řadě musí navrhovaná opatření splňovat
požadavky na minimální nároky na údržbu a zároveň vysoké nároky na estetickou
hodnotu, bezpečnost, funkčnost a užitek
pro obyvatele a návštěvníky Horažďovic.
Podporovaná opatření ze strany SFŽP
(uznatelné náklady) zahrnují pouze kácení a ošetření stávajících dřevin, výsadbu nových stromů a keřů a obnovu travnatých ploch. Celkem bylo hodnoceno
458 stávajících dřevin. Ke kácení bylo
doporučeno celkem 198 ks dřevin (stromů nebo keřů) především z důvodu zhoršeného zdravotního stavu, potenciálního
nebezpečí a neperspektivy dlouhodobého setrvání na stanovišti. 62 stávajících
hodnotných stromů bude arboristicky
ošetřeno odborným řezem ke zlepšení
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jejich zdravotního stavu a prodloužení
jejich životnosti. Na základě požadavků
NPÚ v Plzni a kvůli kolizím s vedením
sítí technického vybavení byl snížen
celkový počet nově vysazovaných keřů
a stromů. V rámci projektu bude tedy vysazeno 163 nových stromů a 575 nových
keřů, tedy celkem 738 ks nových dřevin,
které by měly zlepšit stávající stav zeleně na daných veřejných prostranstvích.
Projekt byl detailně představen veřejnosti na veřejné prezentaci 14. 7. 2014 na
MěÚ v Horažďovicích. Během léta bylo
připraveno výběrové řízení a v listopadu
byl vybrán dodavatel celé akce. V prosinci 2014 by měla začít samotná realizace.
Tak jako každá rekonstrukce začíná bouracími pracemi, tak i rekonstrukce zeleně musí začít kácením neperspektivních
a nevhodných dřevin. Následovat bude
odborné ošetření perspektivních stromů a nakonec – na jaře 2015 – výsadby
nových dřevin. Na projekt dotovaný ze
SFŽP by měly navazovat výsadby květinových záhonů, případně instalace
mobiliáře a několik dalších prací v režii technických služeb města. Projekt je
k nahlédnutí v kanceláři starosty města
Horažďovice.
Mgr. Vladimír Ledvina

Dva oslíci u betlémské stáje
K betlémskému chlévu se dobelhali také
dva unavení a vychrtlí oslíci. Hřbety měli
odřené od těžkých pytlů s obilím, které
na ně jejich pán, mlynář, každodenně nakládal, a od ran holí, kterými na nich nešetřil. Zaslechli, jak si pastýři vyprávějí
o Králi králů, který přišel z nebe, a chtěli
se na něj také podívat. Chvíli se na Ježíška tiše dívali. Sklonili před ním hlavu
a modlili se jako všichni ostatní. Přede
dveřmi do chléva už na ně čekal mlynář.
Naložil jim na hřbet pytle, až se prohnuli. Oslíci se skloněnou hlavou poslušně
vyrazili. „Není to k ničemu,“ prohlásil
po chvíli první. „Modlil jsem se k Mesiáši, aby ze mě to břemeno sňal, a co se stalo? Nic!“ „To já jsem ho prosil, aby mi dal
sílu ho snášet,“ odpověděl druhý a pevně
kráčel dál.
Bůh se stal člověkem, aby s námi nesl
tíhu života. Potom náš život může pro-

měnit. Jinak by nemělo smysl ho snášet.
Také Tři mudrci se sklonili před Kristem
v jeslích, a poznali, že jsou obdarováni.
Klanění před Bohem totiž nečiní člověka
menším a slabším, ale větším a silnějším.
Přejeme vám, abyste něco takového zakusili nejenom o Vánocích, v době času
stráveného s rodinou, s přáteli a potřebnými.
Všem lidem dobré vůle přejeme požehnané prožití vánočních svátků a do roku
2015 dobré zdraví, stálou radost, pohodu a klid.
Zároveň chceme poděkovat všem příznivcům i sponzorům duhové mateřinky
za podporu materiální, finanční i vztahové podstaty.
Za děti a zaměstnance Křesťanské mateřské školy „DUHA“ Horažďovice
Mgr. Alena Průchová

OZNÁMENÍ
MĚSTSKÝ ÚŘAD BUDE VE STŘEDU
31. 12. 2014 UZAVŘEN
Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ

ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola
NASTÁVÁ DOBA VÁNOČNÍ,
kdy více, jak jindy zesilují pocity sounáležitosti, blízkosti, porozumění, vzájemné lásky a otevřených srdcí.
(Pro sváteční rozjímání vám přinášíme
malé předvánoční zamyšlení z pera P. Milana Vavra.)

Mateřská škola
Na Paloučku
PŘÁNÍ Z PALOUČKU
Období kolem Vánoc je v mateřské škole jedno z nejkrásnějších období. Děti si
začínají uvědomovat, že je za dveřmi čert
s Mikulášem, ale také Ježíšek, který přine-

se dárky za to, že byly hodné. V naší školce
je příprava na toto období patrná hned při
vstupu. Děti zpívají, nacvičují překvapení
pro svoje blízké, vyrábějí dárky a zdobí si
třídy. Jsme moc rádi, že se nám i v tomto
roce podařilo podpořit naši Indušku, dnes
již studentku, kterou jsme si adoptovali
před několika roky v projektu Adopce na
dálku. V závěru letošního roku jsme poslali
ﬁnanční příspěvek, který pomáhá zajistit
studium v Indii. Děkujeme všem adoptivním rodičům, kteří se k nám přidali.
My všichni bychom chtěli z Paloučku popřát svým příznivcům krásné Vánoce a rok
2015 plný radosti a krásných okamžiků.
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Kalčíková, Jolča Slepičková, Tereza Tomanová, Katka Hanzíková, Markéta Petříková,
Dorča Kolářová, Áďa Brůžková, Eliška Frančíková, Verča Vondrysková, Míša Klimentová
P. S. Děkuji všem našim holkám za jejich píli
při trénincích, výkony na turnajích, obětavost pro kolektiv, zodpovědný přístup a reprezentaci naší školy a celého města. Jsem
pyšná, že u nás máme tak skvělé osobnosti,
protože pouze při výuce v lavicích nepoznáte charaktery dětí tak, jako se projeví ve vypjatých situacích při sportu. Pro názornost
cituji Aničku Chalušovou z 8. B po skončených nájezdech (všechny – včetně mě – jsou
zpocené, ubrečené, ale šťastné).
Anička sundává helmu, pláče, my jí děkujeme a ona povídá: „Holky, já jsem to chtěla
dokázat pro vás. Protože vy už jste v devítce,
tak abyste si ještě mohly zahrát kvaliﬁkaci.“
K tomu není co dodat!
Jiřina Stichenwirthová, trenérka
ZŠ Komenského v Horažďovicích
Všem, kteří nám během celého roku pomáhali a podporovali nás, děkujeme a těšíme
se na další společné chvíle.
MŠ Na Paloučku
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Ovládli jsme krajské
ﬁnále ve ﬂorbalu
dívek IV. kategorie 8.
a 9. ročníků
V pátek 21. 11. 2014 jsme se vypravili již
třetí rok za sebou na KF do Plzně. Že jsme
museli vstávat kolem půl páté a odjíždět
před šestou hodinou vlakem z Předměstí,
to nikomu z nás nevadilo. Jako vždy jsme
dorazili do plzeňské haly Lokomotiva první a mohli jsme se v klidu převléci a rozcvičit na ploše. Postupně dorazilo dalších
6 vítězných družstev okresních kol z celého
Plzeňského kraje. Vše vypuklo nástupem
a rozjely se první desetiminutové zápasy
základního kola. Byli jsme rozděleni do
dvou skupin – jedna po třech a druhá po

čtyřech týmech. Z naší skupiny B jsme
postupovali z 1. místa bez ztráty bodu. Do
semiﬁnále šlo přímo pouze jedno družstvo
ze skupiny A – to se podařilo Horní Bříze.
Ostatní družstva musela sehrát play off
– čtvrtﬁnále 2×7 minut. Nám se podařilo
porazit Gymnázium Tachov 6:0. V semiﬁnále jsme se střetli se Strašicemi – také
6:0. To nejhorší mělo teprve přijít, ﬁnále s Plzní, v jejímž družstvu byly závodní
hráčky ﬂorbalu a mnoho dívek, které hrají
fotbal za Viktorii Plzeň. Půl minuty před
koncem utkání jsme prohrávaly 1:0, ale
nevzdaly jsme se a rvaly jsme se o každý
míček. Podařilo se nám vyrovnat a následovaly 3 nájezdy. Důvěru dostala Eva, Vája
a Sísa. Nejvíce jsme věřili naší brankářce
Aničce, která za celý turnaj pustila jen ten
jeden plzeňský gól. Síse se podařilo soupeřovu brankářku přelstít nájezdem ze strany
a Aničce neprošel za záda ani jeden míček.
Tím bylo rozhodnuto o našem vítězství.
Radost byla obrovská, snad ještě větší než
v roce 2012, kdy jsme vyhrály kraj poprvé.
Je totiž mnohem těžší ohajovat titul, než ho
získat poprvé. Nyní nás čeká kvaliﬁkace na
republiku 29. 1. 2015. Zde se utkáme s nejlepším družstvem Středočeského a Jihočeského kraje. Předloni jsme skončily stříbrné, uvidíme, jak se nám bude dařit letos.
Budeme se snažit o co nejlepší výkon.
Konečné pořadí družstev na krajském ﬁnále:
1. ZŠ Komenského Horažďovice
2. Plzeň 33. ZŠ
3. ZŠ Strašice
4. ZŠ Horní Bříza
5. ZŠ Domažlice
6. ZŠ Stod
7. Gymnázium Tachov
Složení zlatého družstva: gólmanka – Anička
Chalušová, Sísa Staňková, Eva Chalušová,
Martina Panušková, Bára Kopelentová, Vája

Okresní a krajské
ﬁnále ve ﬂorbalu
dívek 6., 7. ročníků
Dne 20. 11. se moje dívčí ﬂorbalové družstvo dívek 6., 7. ročníků pokusilo napodobit
své starší kamarádky, které v Klatovech minulý čtvrtek dokázaly zase zvítězit. A to se
také podařilo!!!
Po napínavých utkáních jsme bez ztráty
bodu vyhráli skupinu a postoupili do semiﬁnále a následovně do ﬁnále. Naše brankářka Jana pustila za celý turnaj pouhé
2 góly, čímž byla pro tým nepostradatelnou
oporou. Obrana se rvala o každý míček,
útočnice rovněž. Občas docházelo k bolestivým pádům a zákrokům, ale nejsme
z cukru a vydrželi jsme až do zlatého konce.
Slzy, které nakonec tekly, byly slzy bolesti,
vyčerpání a štěstí zároveň. Ale zlaté medaile, houpající se na dívčích šíjích, vše jakoby
zázračně smazaly.
27. 11. jsme se vypravili do Plzně a okusili,
jaké je to hrát s těmi nejlepšími družstvy
v Plzeňském kraji. A bylo to „fakt hustý“,
jak by řekly moje svěřenkyně. Hrály s plným nasazením a jak to nejlépe uměly.
Podařilo se jim obsadit čtvrté místo. Holky
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byly sice zklamané a nespokojené, ale být
čtvrtým v kraji přece není ostuda! Máme
velkou zkušenost a zároveň motivaci do
dalších tréninků a za rok se zase pokusíme
a co nejlepší výkon!
Složení zlatého družstva: gólmanka – Jana
Charvátová, Vendy Vrbová, Lada Kašová,
Lucie Michelová, Eliška Kopelentová,
Julie Šišková, Tereza Bartoňová, Hana Frková, Kateřina Třísková, Zuzana Cabanová, Terezie Jáchimová, Viktorie Jáchimová
(v Plzni s námi byla také Nikola Veverková).

Techmania Science
Center
Dne 11. 11. 2014 jsme se vydaly, v rámci
projektu „Technika a ICT – Cherchez la
femme!“, do Techmanie. Jelo nás deset holek a paní učitelka Bělíková. Ve tři čtvrtě
na osm jsme se seřadily u školy a vydaly na
autobusovou zastávku. Tam na nás čekal
přistavený autobus a sympatický pan řidič. Poté, co jsme nastoupily do autobusu,
jsme vyrazily směr Plzeň. Cesta probíhala
hladce a bez problémů. Menší zastávku
jsme si udělaly v Blovicích, kde přistoupily
žákyně tamější školy. Když jsme přijely do
Techmanie, uvítal nás velice milý průvodce, který nám vysvětlil, co budeme celý den
dělat. Nejprve jsme měly pár minut na to,
abychom si prohlédly několik exponátů,
a poté jsme se odebraly do vedlejší místnosti. Tam jsme se usadily v pohodlných sedačkách a s napětím sledovaly pokusy s tekutým dusíkem. Bylo to velice zajímavé. Poté
nás průvodce zavedl do hlavní haly, kde
nás předal průvodkyni, která nás zavedla
do chemické laboratoře. Tam jsme dostaly
jako správní chemici bílý plášť a ochranné
brýle. Rozdělily jsme se do dvojic (někdo
ale zůstal i sám). Náš první úkol byl seřadit
šest nápojů podle kyselosti. Následovalo
ověření tipu pomocí lakmusových papírků
a elektronického přístroje. Nejzajímavější
z celého dne bylo odbarvovat Coca-colu.
Postačila nám k tomu jedna tableta černého uhlí, 10 ml Coca-coly a ﬁltrační papír.
Ten jsme opatrně složily a vložily do skleněného trychtýře. Poté jsme rozdrtily černé
uhlí a vzniklý prášek smíchaly s Coca-colou. Tekutinu jsme nalily na ﬁltrační papír
a nechaly přeﬁltrovat. Objevila se průhledná Coca-cola! Takovou prý prodávají v Ně-

mecku, ale lidé jí příliš nevěří. Ještě jsme si
ukázaly, jak pod UV lampou zjistit, zda jsou
papírové peníze nebo jízdenky MHD pravé
nebo ne. Následovala příjemná část dne.
Oběd. Paní kuchařky nám naservírovaly
řízek, hranolky a zeleninovou oblohu. Po
vydatném obědě jsme měly opět rozchod.
Pak si nás převzal pan průvodce a přesunuly jsme se do vedlejší budovy, abychom se
dozvěděly něco víc o zvuku. Nejprve jsme
měly vyplnit pracovní list a pak jsme si ho
zkontrolovaly. Na závěr pro nás pan průvodce měl připravený úkol. Každá skupina,
do které jsme se rozdělily na začátku, dostala krabici s několika věcmi. Z nich měla
sestavit funkční strunný hudební nástroj.
Všem se zadařilo. A to byla poslední akce
dne v Plzni. Nastoupily jsme do autobusu
a rozjely se směrem domů. Cestou domů
jsme viděly krásy Plzně, včetně několika
bilboardů s bývalými plzeňskými hokejisty
nebo součastnými fotbalisty. V Blovicích
jsme vysadily naše spolucestující a autobus
byl zase jenom náš. Do Horažďovic jsme
přijely okolo půl čtvrté, jak bylo původně
v plánu. Výlet se všem holkám líbil a těšíme
se na další podobnou akci.
Eliška Frančíková, Adéla Brůžková

Výlet do Schönsee
V pátek 7. listopadu jsme společně s paní
učitelkou Hejdánkovou vyjeli do německého Bavorska. Když žáci z osmých tříd obou
škol nastoupili do autobusu, vzplanula
dobrá nálada. Když naše skupinka přijela
do malého městečka, přesunula se do zdejší školy. Hned u dveří nás uvítala paní v černém oblečení a ukázala nám celý prostor.
Potom jsme se přemístili do místnosti se
stoly, kde už na nás čekali tři pánové a jedna dáma z Prahy. Uvítali nás a řekli nám, co
budeme dělat. Dělali jsme Stínohru. Každý
si vyrobil svou loutku, společně ve skupince zahrál vymyšlené představení, které se
předvedlo ostatním. Potom se odehrálo občerstvení, které nás oslovilo hned. Po občerstvení nás čekalo vystoupení dvou pánů
s loutkami, které bylo spíše pro mladší děti,
ale bylo hezké. Po tomto pěkně prožitém
odpoledni jsme se vydali zpět domů.
Myslím, že mluvím za všechny, když řeknu,
že se výlet vydařil.
Jaroslav Panuška

Okresní přebory
v plavání
27. 11. 2014 ve čtvrtek se vypravilo 20 našich nejlepších plavců na prestižní závody
okresu Klatovy.
Poctivé tréninky v centru sportu se vyplatily a přinesly své ovoce! „Stará škola“ doslo-

va „vybrakovala“ celou soupravu medailí
a ještě něco navíc. Získali jsme ve velké
konkurenci 19 škol a 212 plavců celkem
10 placek a pohár za vítěznou štafetu, který získal tým ve složení Tereza Šafandová,
Jolana Slepičková, Lukáš Kučera a Viktor
Kučera. Navíc jsme dosáhli na čtyři čtvrtá
místa…
1. místa – Viktor Kučera – 50 m prsa –
42,18 s
štafeta 6., 7. ročníků – 4 x 25 m – 72,40 s
2. místa – Tereza Šafandová – volný způsob 50 m 32,42 s
Zuzana Králová – volný způsob 25 m
– 20, 98 s
Kryštof Bauer – volný způsob 25 m – 22,17 s
Jolana Slepičková – prsa 50 m – 45,21 s
3. místa – Lukáš Malý – volný způsob 25 m
– 24,30 s
Viktor Kučera – volný způsob 50 m
Tereza Šafandová – znak 50 m – 45,42 s
štafeta 4., 5. ročníků – 4× 25 m – 85,90 s
Koupání zdar!
Viktor Kučera, VIII. A. ZŠ Komenského

VŠEM ZÁVODNÍKŮM GRATULUJEME
A DĚKUJEME ZA REPREZENTACI NAŠÍ
ŠKOLY A MĚSTA HORAŽĎOVICE.
Obrovský dík patří také našim trenérkám
plavání – Daně Slepičkové, Pavle Valachové, Vlaďce Brabcové, Jarušce Jindrákové
a rovněž Terce Jandové, která momentálně
očekává narození svého malého plaváčka.
Pravidelné tréninky probíhají v horažďovickém bazénu třikrát týdně a jsou plně
obsazené. Proto máme velikou radost, že
se nyní prokázalo, jak kvalitních výsledků
náš oddíl plavců dosáhl.
Jiřina Stichenwirthová
ZŠ Komenského Horažďovice
Základní škola Horažďovice,
Komenského ul. 211

NABÍDKA STRAVOVÁNÍ
Školní jídelna při ZŠ Horažďovice,
Komenského 211 (stará škola) nabízí
možnost stravování pro důchodce a ostatní
cizí strávníky. Cena oběda: 50 kč
informace u vedoucí školní jídelny osobně
či na telefonním čísle 376 513 520.
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Zpráva o ﬂorbalových
turnajích
V měsíci listopadu proběhla okrsková
a okresní kola ve ﬂorbale hochů a dívek. Naše
škola se jako již tradičně zúčastnila. Soutěžilo
se v kategoriích 6., 7. a 8., 9. tříd. Ve většině
kategorií dosáhla naše škola poměrně slušných výsledků. V kategorii 6., 7. tříd dívky
v okresním kole v základní skupině třikrát
zvítězily, bohužel pak ve čtvrtﬁnále podlehly
po prodloužení ZŠ Velhartice a nepostoupily mezi nejlepší 3 týmy. V kategorii 8., 9. tříd
děvčata v okresním kole ze 13 týmů vybojovala krásné 4. místo! V kategorii chlapců proběhla nejprve okrsková kola, kde chlapci 8.
a 9. tříd skončili na 4. místě z 5 týmů (postupovaly první 2 týmy) a chlapci 6. a 7. tříd obsadili pěkné 2. místo (z pěti skupin) a postoupili tedy do okresního ﬁnále mezi 6 nejlepších
týmů, které se hrálo v Klatovech na Čapkovce. Zde hráli ve tříčlenné skupině, v níž naši
chlapci jednou remizovali, jednou prohráli
a postoupili z 2. místa. Tady se pak utkali se
ZŠ Nýrsko o postup mezi nejlepší 3 týmy! Po
základní hrací době byl stav nerozhodný 1:1,
ale nakonec naši chlapci podlehli až po samostatných nájezdech, a tak jim jen těsně unikl
postup mezi nejlepší.
I přesto dosáhla naše škola pěkných výsledků. Všem zúčastněným hráčům i hráčkám
patří velké poděkování za reprezentaci naší
školy a již teď se budeme těšit na další turnaje
a úspěchy s nimi spojené.
Mgr. Daniel Javorský

|

Základní umělecká
škola
Advent je v plném proudu a svátky vánoční se kvapem blíží. Všechny tři obory
naší školy mají mnoho práce s přípravami na všechna vystoupení a akce spojené
s koncem roku. Naši žáci se představují na
kulturních akcích ve Strakonicích, Sušici
a samozřejmě i v Horažďovicích. Vrcholem bude náš vánoční koncert, který se
uskuteční 16. 12. od 16 hodin v sále hotelu Prácheň. Ale ani potom nebudeme jen
sedět a nic nedělat. Již nyní plánujeme několik akcí na rok 2015, které budou určitě
velmi zajímavé.
Já bych rád na tomto místě poděkoval
všem pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkům školy, kteří se s plným nasazením věnují práci ve škole. Také všem
žáků a rodičům, kteří se snaží plnit naše
plány a představy tak, aby škola fungovala
po všech stránkách. A v neposlední řadě
musím poděkovat všem partnerům a institucím, kteří nás podporují a spolupracují
s námi na obohacení kulturního života ve
městě. Všichni víme, že to vůbec není jednoduchá úloha.
Všem čtenářům bych rád popřál klidné
prožití posledních dní roku 2014 a do roku
2015 hlavně hodně zdraví, pohody a spokojenosti. Všem dětem přeji, aby se pod
vánočním stromečkem splnila jejich nejtajnější přání. A nám všem v ZUŠce přeji

hodně aktivních žáků, kteří mají skutečný
zájem o muzicírování, dramatickou i výtvarnou tvorbu. Věřím tomu, že i v příštím
roce se budeme setkávat na kulturních
akcích, kterých se budou naši žáci zúčastňovat.
Mgr. Martin Petrus

Činnost výtvarného
oboru ZUŠ
Horažďovice
S končícím prvním pololetím školního
roku 2014/2015 přichází čas na ohlédnutí.
S radostí kvituji pracovní nasazení a nadšení většiny žáků výtvarného oboru, díky
kterému vznikla spousta dobrých prací.
Vrhli jsme se rovnou na tvorbou linorytů,
které vznikly v souvislosti s koncertem
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uskutečněným ve spolupráci ZUŠ Horažďovice s Charitou Horažďovice. Pomocí
symbolů děti zpracovávaly téma, co pro
ně znamená štěstí. Výtisky jsme věnovali
návštěvníkům koncertu.
Pro školku Na paloučku jsme připravili výtvarná zastavení na zdejší „Stužkovou párty“. Děti si vyzdobily stužky, vyrobily svícen a byly pomalovány barvami na obličej.
Dále jsme přijali pozvání na akci pořádanou centrem DOK, kde jsme obohatili
program o tvorbu kouzelných hub ze špejlí a modelovací hmoty. Každý mohl svou
houbu zasadit do „kouzelného lesa“ na
horažďovickém náměstí.
Ve spolupráci s dramatickým oborem
jsme zpracovávali téma „Divňáci z Horažďovic“ v reakci na tvorbu výtvarníka a hudebníka Petra Nikla. Vyrazili jsme do ulic
a kreslili horažďovická zákoutí. Do kreseb
jsme posléze vkládali motivy smyšlených
postav „divňáků“.
Na tématu kopií slavných fauvistických obrazů si žáci osvojili míchání sekundárních
barev z barev základních. Následovala akční
tvorba velkoformátových maleb s pochopením významu abstraktního expresionismu.
Protiváhou k akční malbě byla tématika
haptické kresby přírodním uhlem. Naším
záměrem bylo zachytit zátiší bez použití linek, kdy formy jsou budovány světlem a stínem.
S blížícími se Vánocemi nyní pracujeme
na výrobě „mexických“ vánočních ozdob,
zvonců a svícnů.
V druhém pololetí náš čeká práce na připravovaném projektu nazvaném „Jak nahoře,
tak i dole“, jehož výstupem bude společná
výstava. Nadto dvě absolventky chystají netradiční výstavu, která svou tematikou překvapí a potěší vaše estetické vnímání.
Budeme se těšit na setkání s vámi na některé z chystaných akcí.
Za výtvarný obor přeji krásné prožití Vánoc a šťastný vstup do nového roku!
Mgr. Aleška Čeňková

Letmý pohled do
života „dramaťáku“
ZUŠ Horažďovice
Od září se v dramatickém oboru Základní umělecké školy Horažďovice tvořivě
žije. Soubor Duchové vymyslel a zahrál
představeníčko Kačka a houby na motivy
příběhu Daisy Mrázkové (Neplač muchomůrko). Bylo to šité přímo na míru – Klub
DOK nás totiž pozval ke spolupráci na akci
26. 9. na náměstí. Spojili jsme se s výtvarným oborem ZUŠ a na téma houby vzniklo
představení a tvořivá dílna pro děti.
Starší studentky pracovaly na představeníčku loutkovém. Pohádka Locika vznikla

pro říjnovou akci Vegetfest ve Strakonicích. Hrálo se v parku Rennerovy sady.
Tutéž pohádku o dlouhovlasé dívce z věže
zahrály v listopadu studentky pro děti
z mateřských škol v Horažďovicích. Ještě
se chystáme zahrát příběh do třetice v Rytířském sále ve Strakonicích 30. 11. v rámci adventních trhů.
Jsme vděčni za každou divadelní zkušenost. Rádi bychom příběh zahráli i v dalším
přírodním prostoru – loutky jsou totiž tvořeny jen z přírodních materiálů a k venkovnímu hraní ladí.
Poetický večer s rozehrávanými texty se
uskutečnil 28. 11. v kavárně Černý kafe
v Horažďovicích.
Ani další skupiny nezahálejí a zkoušejí hledat a zpracovat téma padnoucí pro skupinu
– o čem budeme hrát? Najít téma, které baví
všechny ze skupiny, není někdy lehké. Děti
svou tvorbu pak ukazují na jaře na přehlídce dětských souborů a na konci roku je čeká
Dramaťácká sklizeň pro místní publikum.
Navštívili jsme už s nejstaršími studenty
i přehlídku DVD v Praze – Děti výchova divadlo, organizovanou Divadelní akademií múzického umění, a také Pražskou konzervatoř.
Kačka Fremrová a Honza Motl si už vyzkoušeli, jaké je před zraky rodičů a dětí
uvádět koncert. To čeká ještě další dvojice
studentů, které letos absolvují první stupeň
studia.
Také skupina nejstarších – Hypper čiper –
se dobře zhostila tentokráte divadla poezie.
Doprovodili celkem známé básně obrazy ve
stínohře.
Mgr. Petra Tůmová

   


   

PS Prácheň
Milý Ježíšku,
je doba, kdy Ti všechny hodné děti píší dopisy se svými přáními. My už sice (dlouho)
děti nejsme, ale hodní celkem ano, tak Ti
chceme napsat naše přání a budeme doufat, že nám je vyplníš.
Vzhledem k tomu, že jsme pěvecký sbor,
naším hlavním přáním je, aby nám to ještě dlouho dobře zpívalo. Jsme fajn parta
a přáli bychom si mezi sebou přivítat i nějaké nové zpěváky a zpěvačky, protože je nás
čím dál méně a také náš věk se – kupodivu
– stále zvyšuje.
Pokud bychom mohli mít ještě další přání, tak by to byla plná hlediště na našich
koncertech, a hlavně, aby náš zpěv dával
posluchačům to, co dává nám, zpěvákům:
radost, dobrou náladu či zamyšlení, poučení i pohodu…

Doufáme, že většina našich přání se nám
splní už dne 26. 12. v 8.30 ráno v kostele v Chanovicích a pak v 9.15 na Velkém
Boru, kde uvedeme vánoční mši od Ladislava Němce, zvanou „Pastýřská“.
V Horažďovicích se sejdeme při Vánočním
koncertě v kostele Panny Marie – 28. prosince v 15 hodin. Poslední náš vánoční
koncert zazní v překrásném pačejovském
kostele 3. 1. 2015 v 16 hodin.
Milý Ježíšku, moc Ti předem děkujeme
za splnění našich vánočních přání a slibujeme, že se budeme snažit být dál hodní,
a hlavně, že budeme ze všech sil a s velkou
láskou zpívat i v roce 2015.
Za Pěvecký spolek Prácheň sepsala
Simona Sládková.

Klub „Nebuď sám“
Klub „Nebuď sám“ pro vás připravuje
v měsíci lednu roku 2015 některé akce pro
zábavu i poučení. Všechny srdečně zveme
a přejeme vám příjemnou zábavu!
3. 1. a 4. 1. sobota a neděle – Tříkrálová
sbírka 2015. 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 10.00 do 17.00 hod.
Přivítejte prosím ve svých domovech malé
koledníčky a přispějte jakoukoli částkou.
5. 1. pondělí Baduan Jin – Také po Novém
roce si přijďte zacvičit relaxační cvičení pro
každého pod vedením Mirky Bauerové.
Společenská místnost (ve 4. patře) DPS
Palackého od 9.00 hod. Projekt „Seniorům
dokořán“.
6. 1. úterý – Tříkrálová sbírka 2015. Tentokrát se koledníčci vydají potěšit obyvatele města Horažďovice. Sbírka proběhne
v čase 10.00–13.00 a 15.00–18.00 hod. Děkujeme za každý, byť sebemenší dar!
7. 1. a každou další středu – Turnaj v Žolících – zábavná karetní hra, která nikdy
neomrzí. Společenská hala DPS Loretská
1069 od 10.00 hod.
12. 1. pondělí – Holky v akci – Opět se
s chutí pustíme do pečení sladké, ale možná
i slané pochoutky pro potěšení našim chuťovým pohárkům. Začínáme ve 13.30 hod
v jídelně DPS Palackého1061.
13. 1. Posezení s harmonikou. Pro dobrou náladu, k tanci i jen tak pro radost nám
k tanci i poslechu zahrají oblíbení Úterníci.
Jídelna DPS Palackého v 15.00 hod.
14. 1. středa – Setkání s dětmi z KMŠ
– znovu nás navštíví děti se svým programem – přijďte si společně popovídat, zazpívat, tvořit a třeba se i zasmát. Jídelna DPS
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1061 Palackého od 9.45 hod. (po cvičení na
DPS 1061)
20. 1. úterý – Tvůrčí dílna. Sychravé počasí nijak neláká k procházkám, přijďte
si proto s námi společně vyrobit vlastní
okrasnou dekoraci do bytu. Dílna bude otevřena od 13.30 hod.
22. 1. čtvrtek – Turnaj ve společenských
hrách. Přijďte změřit své síly v turnaji znalostí, důvtipu a také štěstí! Zahrajeme si
naše oblíbené hry Česko, otázky a odpovědi, žolíky, dámu, člověče, nezlob se, domino a další zábavné hry. Jídelna DPS 1061
Palackého ve 13.00 hod.
27. 1. úterý – Otava – perla mezi řekami.
Přednáška Jana Kavaleho o krásách, které
lze spatřit při putování po toku řeky Otavy.
Společenská místnost (ve 4. patře) DPS Palackého od 14.00 hod.
Telefon: 376 512 596
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za
ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Mgr. Dagmar Ušiaková

PODĚKOVÁNÍ
Oblastní charita Horažďovice
DĚKUJE všem lidem dobré vůle,
kteří ji roce 2014 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 Čáňová

HASICSKÉ
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Sbor
dobrovolných
hasičů
Centrum hasičského hnutí. Dne 7. září
1975 byla na přibyslavském zámku otevřena Stálá výstava požární ochrany a ochrany československé ekonomiky. Byl položen
základ k vybudování dnešního Centra hasičského hnutí. V roce 1978 započala přestavba zámku, která byla slavnostně zakončena 11. ledna 1992. Stála 68 milionů
korun a dobrovolní hasiči na ní odpracovali
45 tisíc hodin.
Patron hasičů. Sv. Florián se narodil ve
4. století na území dnešního Rakouska,
které tehdy náleželo k Římské říši. Byl důstojníkem římské armády. Tehdy byli křesťané pronásledováni. Byl odsouzen poté,
co chtěl osvobodit křesťany patřící k jeho
armádě. Protože svou víru neodvolal, byl
mučen a následně svržen s mlýnským kamenem přivázaným k hrdlu z mostu do
řeky. Sv. Florián bývá zobrazován jako voják, od doby renesance většinou římský, ale
i ve středověkém brnění. Často s korouhví
v ruce, s vědrem vody, kterým hasí hořící
dům nebo kostel či kapličku.
Jako atributy, tedy určující symboly světce, má sv. Florián kromě praporce, zbroje
a vědra i mlýnský kámen, který poukazuje
na jeho mučednictví. V menšině případů je
zobrazován i orel, který hlídal podle legendy jeho mrtvé tělo. Po celé naší vlasti i v Evropě nalezneme velké množství staveb
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jemu zasvěcených. Kostelů, kapliček, božích muk, postranních oltářů v kostelech,
samostatných soch na náměstích.
Nechť nás všechny sv. Florián ochraňuje od
požárů o letošních Vánocích, v roce 2015
a i v dalších rocích.
Karel Halml

A je konec…
Nelekejte se, mám na mysli pouze konec
roku. Jako středisko samozřejmě fungujeme nadále. Je to možné díky organizacím
a ﬁrmám, které nás podporují. Patří jim
naše obrovské poděkování a vděk. Nemenší poděkování patří všem kolegům z řad
vedoucích. Do skautingu totiž vkládají
množství vlastního volného času a energie. A poděkování si samozřejmě zaslouží i všichni rodiče, kteří nám svěřují své
potomky. Našim přátelům a příznivcům
přejeme, aby nadcházející svátky prožili
v klidné a příjemné atmosféře. Do nového
roku přejeme co nejvíce zdraví, úspěchů
a radosti.
Martin Pompl

Spolek rodáků
a příznivců
Horažďovic
Závěrečnou akcí letošního roku spolku
byla beseda se známým šumavským řezbářem panem Karlem Tittlem. Ta se konala
poslední neděli v listopadu v naplněném
sále restaurace U Hlaváčků. Předseda
spolku pan Jiří Zahnbauer zahájil besedu
o významu adventu a všem, co s tím kdysi
souviselo.
Po něm měl slovo již zmíněný řezbář
p. Tittl. Po jeho úvodu byl promítnut hodinový ﬁlm o vzniku sušického betlému, natočený Českou televizí v roce 2005, a další
krátké ﬁlmy o betlémech. Hlavním pomocníkem při sestavení mu byl Pavel Svoboda,
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který byl vyučen strojním zámečníkem.
Zemřel bohužel letošního roku. Ten celý
betlém rozpohyboval a ﬁgurky vybarvil.
Řezbářským pomocníkem se stal také Zdeněk Cigler. Sušický mechanický betlém byl
zhotoven za pouhých deset měsíců v roce
2004. Ke vzniku tohoto unikátního díla dal
podnět Mgr. Josef Klas – člen spolku Pražský sušičan. Na závěr besedy bylo hodně
dotazů. Vyrobili též betlém mimo jiné pro
sv. Otce ve Vatikánu a spoustu dalších.
Závěrem chci za výbor Spolku rodáků
a příznivců Horažďovic popřát členům,
příznivcům a všem občanům města a okolí
krásné Vánoce, hodně zdraví v příštím roce
a těším se na další akce s vámi.
Rok 2015 začínáme valnou hromadou
1. února u Hlaváčků.
Karel Halml

VÝZVA OBČANŮM
Pro připravovanou knihu o druhé
světové válce na Horažďovicku hledám
pamětníky, dobové dokumenty,
fotograﬁe, noviny, časopisy, dopisy,
vzpomínky pamětníků apod.
Budu vděčný za každou maličkost
či upozornění.
Kontakt v redakci Horažďovického
obzoru nebo přímo na tel. 775 701 000.
Josef Chalupný, Horažďovice

Diakonie Západ
Diakonie Západ vám chce poděkovat za
uplynulý rok. Děkujeme všem lidem a organizacím, kteří nás podpořili v našich
aktivitách, kteří se zapojili do našich akcí či
využili naše služby nebo si jen zašli na skvělý čaj do naší kavárny – děkujeme za spolupráci. Diakonie Západ je zřizovatelem služeb: Klub Dok pro děti a mládež, Archy pro
rodiny s dětmi a Adite pro náhradní rodiny.
Dceřiná společnost o. p. s. Možnosti tu
jsou zřizuje kavárnu Čajokraj. Chceme vás
informovat, že všechny tyto služby budou
pokračovat ve své činnosti i v roce 2015.
Budeme se na vás těšit.

AKCE HAVLÍČKOVKY
19. 12. 2014 od 13 hod.
VÁNOČNÍ MINITRHY – nenechte si ujít
jedinečný zážitek v prostorách Havlíčkovky. Setkání se bude odehrávat v kavárně,
na dvorku i v Klubu Dok. Těšit se můžete: na prodej regionálních vánočních výrobků, tvořivé dílny – výroba vánočních
přání, svícnů, ozdob, dekorací a zdobení
perníčků, Slušnej bazar, divadlo, promítání a mnoho dalších příjemných aktivit
pro malé i velké. Přijďte strávit příjemné

vánoční odpoledne s námi, svými sousedy,
využijte možnost lépe se poznat, příležitost
zastavit se a naladit se na vánoční poklidnou atmosféru.
15. 1. 2015 od 17 hod.
POVÍDÁNÍ NAD PORUCHAMI POZORNOSTI U DĚTÍ, je ADHD – problém
nebo výzva...? Příčiny a projevy syndromu
ADHD. Jak se žije s diagnózou dítěti, jak
rodičům a učitelům? Co pomáhá, co nepomáhá? Přijďte se dozvědět více o vašich dětech. Odpovídat vám bude odbornice Mgr.
Pavla Skálová. Přednášku zajišťuje služba
Adite pro náhradní rodiny.
V Havlíčkově ulici můžete kavárnu navštívit samozřejmě i v jiné dny, otevřena
bude všechny pracovní dny během prosince (svátky bude uzavřena) znamená to, že
bude otevřeno i na Silvestra!!!

KLUB DOK
Rok 2014 se chýlí ke konci a my máme před
sebou jeho zhodnocení. Hlavní změnou
v roce 2014 bylo rozšíření cílové skupiny
o děti od 6 let, Klub je tak otevřen všem ve
věku 6–20 let, a to od pondělí do čtvrtka od
12–17 hodin.
V rámci projektu „Ve světě se neztratím“
jsme pořádali každý měsíc několik preventivních programů formou zážitkové pedagogiky, které byly zaměřeny na dané téma
měsíce. Témata se týkala např. školy, internetu, ﬁnancí, rizikového chování, apod.
V měsíci prosinci se věnujeme tématu Rodina, které je spjato především s nadcházejícími vánočními svátky.
Mimo jiné jsme v roce 2014 pořádali s našimi uživateli výlety po okolí Horažďovic,
sportovní turnaje, kdy uživatelé poměřovali mezi sebou své síly ve fotbálku, kulečníku, pinpongu, apod., slavili jsme druhé
narozeniny Klubu a opět se zúčastnili aktivity České asociace streetwork – Týden
nízkoprahových klubů, který v našem podání vyvrcholil akcí s názvem „Zaostřeno
na život“, realizovanou na horažďovickém
náměstí 26. 9. 2014.
Zúčastnili jsme se také velikonočního jarmarku v Čajokraji, kde jsme opět odměňovali ty, co se rozhodli přispět ﬁnanční částkou
na Klub Dok v rámci Slušnýho bazaru v HD.
Se Slušným bazarem se potkáte i 13. 12.
na vánočním jarmarku města Horažďovice
a také na adventních minitrzích, které budou probíhat 19. 12. v „Havlíčkovce“.
Posledním otevíracím dnem Klubu Dok
je v roce 2014 čtvrtek 18. prosince, kdy se
s dětmi rozloučíme formou vánočního nadělování, které již třetím rokem pořádáme
díky projektu „Vánoční krabice od bot“.
V rámci tohoto projektu připravují lidé
z celé republiky dárky pro děti, které využívají sociálních služeb, jako je například
nízkoprahový Klub Dok v Horažďovicích.
Během roku nás navštívilo 47 uživatelů,

z nichž bylo 9 dětí mladších 10 let. Kapacita
Klubu ještě není vyčerpána, a proto připomínáme, že Klub Dok bude i v lednu 2015
otevřen pro děti a mládež od 6 do 20 let
od pondělí do čtvrtka od 12.00 do 17.00
hodin. Po vánoční odmlce budou dveře
Klubu Dok opět DOKořán již v pondělí
5. ledna 2015.
Diakonie Západ vám všem přeje krásné
prožití vánočních svátků a šťastný nový
rok.
Bc. Miroslava Fialová za Klub Dok, tel. 733
614 655 nebo dok.zapad@diakonie.cz
Bc. Jana Niklová za Havlíčkovku, tel.
604523187 nebo jana.niklova@diakonie.cz

OHLASY ČTENÁŘŮ
Názor čtenáře
V 11. čísle Obzoru jsem si se zájmem přečetl článek MVDr. M. Sládka k problematice
parčíku na náměstí. Plně se shoduji s názory
p. Sládka. Co se týče reakcí na kácení stromků v době konání jarmarku, mám stejné poznatky. Lidé reagovali rozhořčeně, jednak se
jim nelíbilo kácení obecně, jednak v době konání jarmarku. Lidé se velmi zajímají o osud
parčíku na náměstí a dotýká se jich velmi
osobně, pravděpodobně mnohem víc, než si
kdo myslí, osud parku. Začal jsem se proto
o revitalizaci zajímat více. Zjistil jsem dotazem na MěÚ, že pro znovuvysazení dřevin
byl zvolen hloh Lavallův (Crataegus Lavallei
carrierei). Nejsem odborník v dendrologii
(nauce o dřevinách), proto jsem kontaktoval pracovníky VUKOZ (Výzkumný ústav
krajiny a okrasného zahradnictví Sylvy –
Taroucy) v Šestajovicích, kde je také naše
největší dendrologická zahrada jako součást
Průhonického parku. Chtěl jsem vědět, nakolik je hloh Lavallův vhodný do intravilánu
obce a nakolik je vhodný jeho řez. Ing. Černá z VUKOZu mi odpověděla následným
e-mailem, po konzultaci se svými kolegy.
Z něj cituji: Hloh Lavallův je velmi vhodná
dřevina do intravilánu obce pro svoji vysokou odolnost proti znečištěnému prostředí.
Je velmi vhodný jako soliterní (samostatná)
dřevina, tak do stromořadí. Jedná se o malý
až střední strom, výšky okolo 7 metrů, v dospělosti se širší korunou. Má velmi vysokou
estetickou hodnotu – velké, sytě zelené listy,
pozdně opadavé, výrazně a dlouho kvete,
plody jsou sytě rudé malvice 2–3 cm velké, jedlé (nehrozí nebezpečí pro malé děti
v případě požití!!!). Co se týče řezu, nedoporučuje se (důrazně) každoroční, zejména
hluboký řez. Naopak, vhodný je pouze tva-

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2014

rovací řez koruny v mládí stromu. (Poznámka: Když jsem p. Ing. Černou seznámil, jakým způsobem byly ořezávány stromy, které
byly nedávno pokáceny, vyjádřila se o tom,
že z hlediska dendrologie to byla s prominutím „prasárna“.) Každoročním seřezáním
„na kmen“ dochází v důsledku jarního „boje
o přežití“ stromu k mnohočetnému rašení
výhonků, které nemohou nahradit přirozenou korunu stromu. Navíc poskytují záchyt
listí a nečistot, které potom v procesu hnití
jsou ideálním semeništěm pro různé houby
a parazity, kteří mají po dalším ořezání stromu volnou cestu do jeho vnitřního systému.
Strom je napaden a velmi rychle degeneruje
a výrazně se mu zkracuje životnost. (Pozn.
Jedna sazenice hlohu Lavallova stojí okolo
6,5 tisíce korun).
Kontaktoval jsem nového pana starostu
a s názorem šestajovických dendrologů
jsem ho seznámil. Jednak jsem upozornil
na to, aby byl brán při výsadbě ohled na šíři
koruny v dospělosti a na nevhodnost častého a radikálního řezu. Pan starosta toto
akceptoval, mimo jiné mi sdělil, že zaměstnanci Technických služeb města nedávno
prošli školením pro řez stromů pracovníky
Mendelovy univerzity v Brně – VUKOZ
tam má také detašované pracoviště.
Co říci závěrem. Pokud budou tyto základní předpoklady dodrženy, můžeme se těšit
na opravdu atraktivní a účelné ozelenění
parčíku na náměstí. Vzrostlé hlohy budou
poskytovat jednak velmi příjemný pohled,
jednak poskytovat stín pro návštěvníky
města sedící na lavičkách.
Snad pouze jednu připomínku. Nezdá se
mi vhodné přehození travnatého pásu po
obvodu parku s cestou v parku. Tato se
ocitne, spolu s lavičkami, bez dělícího prvku, v přímém kontaktu s parkovacími místy pro auta. Což pro sedící na nich nebude
zrovna příjemné, vzhledem k exhalacím
vznikajícím při startování auta, hluku s tím
spojeném a pocitem nejistoty sedících.
Na samý závěr mi dovolte poděkovat za
vstřícnost a ochotu naslouchat připomínkám panu starostovi, dále pracovníkům
odboru výstavby a životního prostředí.
Ivan BREINDL, Horažďovice

Poznámka
Poznámka k článku „Slalom mezi psími
lejny“ Horažďovický obzor – září 2014 –
strana 13. Za městem v polích a lukách jde
zpravidla o honitbu, kde má být pes podle
zákona na vodítku, tudíž i zde tedy mohou
být s volným venčením psů potíže. Mimo
to – ač majitel a milovník psa – i mne „nadchne“, když při úklidu po mém psu šlápnu
do výtvoru psa cizího.
M. Sládek

Reakce na dopis
pana Sládka
Postup prací při rekonstrukci náměstí je
omezován mnoha faktory. V našem případě je to zejména archeologický dohled, dále
termíny výroby a dodávky materiálů, koordinace prací, zajištění provozu, dodávky vody,
elektřiny atd. S ohledem na rozsah prací a náročnost požadavků si musíme uvědomit, že
nelze provést rekonstrukci, aniž by to někdy
neomezilo naše dosavadní zvyklosti. Z tohoto důvodu opakovaně žádáme obyvatele
o pochopení a trpělivost. Kácení stromů mělo
dle harmonogramu proběhnout v sobotu,
protože však ﬁrma práce nestihla dokončit ve stanoveném termínu, bylo provedeno
dokončení prací a úklid až v neděli. Po dobu
konání mše byly práce přerušeny. Záměrem
rekonstrukce náměstí je mimo jiné i provedení revitalizace zeleně na náměstí, za kostelem, vedle kulturního domu a také ve farské
zahradě. Chápeme, že z laického hlediska je
rozsah kácení obrovským zásahem, ale ujišťujeme vás, že zásahu předcházel podrobný
dendrologický průzkum znalcem, ze kterého
vyplynulo, že většina stromů je neperspektivní, napadená chorobami a je nevhodné trvat
na jejich zachování. V následujících letech by
stejně došlo k jejich postupnému odumírání
a výměně. Ostatní dotazy týkající se zeleně,
jsou zodpovězeny v jiném článku. Že by byl
park botanickou zahradou, nám není známo. Bylo zde 6 druhů dřevin. V novém řešení
se počítá s výsadbou několika druhů dřevin
vhodných do intravilánu obce.
Předmětem památkové zóny není „zakonzervování“ stávajícího stavu, ale dohlížení
na rozvoj v lokalitě a to tak, aby byl v souladu
s památkářskými zásadami. Proto veškeré
úpravy podléhají souhlasu orgánu památkové péče. Práce prováděné v 90. letech již
nepodléhají záruce a proto se rekonstrukce
týká i Hradební ulice. V této lokalitě se realizují nové přípojky a upravují se stávající.
Vzhledem k novému dopravnímu řešení se
také ruší chodník. Co se týče dřevní hmoty,
tak ta byla předána technickým službám
města. Štěpkování na místě je z ekonomického hlediska vhodné pouze pro velké objemy materiálu, což zde nebylo. Navíc je štěpkování poměrně hlučná záležitost, která by
ještě více zvýšila hladinu hluku na náměstí.
Informace, které se týkají náměstí, jako je
např. koordinační situace, ze které je zřejmý
rozsah prací, jsou vyvěšeny na informační
vývěsce v okně služebny Městské policie,
vlevo od hlavního vchodu do budovy MěÚ
Horažďovice. Dále jsou informace zveřejněny na internetových stránkách města (na
hlavní stránce vpravo v sekci Revitalizace
Mírového náměstí). Uveřejněná data jsou
průběžně aktualizována.
MěÚ Horažďovice
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Starosta Města Horažďovice
vyhlašuje
výběrové řízení na pozici:

VEDOUCÍ

Městského muzea
Horažďovice
Další informace na
www.muhorazdovice.cz
Středa 17. prosince 2014
v 17.00 hod.
Kulturní dům Horažďovice

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA
MĚSTA

ZAJÍMAVOSTI
Vzpomínka na Helenu
Růžičkovou
Začátkem listopadu pozvala paní H. Růžičková ml. do Slatiny několik svých přátel na
vzpomínkové odpoledne na slavnou českou
herečku Helenu Růžičkovou, pana Růžičku
a Jirku.
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Do Slatiny přijel také režisér Zdeněk Troška s maminkou a se svým bratrem s manželkou. Zdeněk vyprávěl mnoho veselých
historek z natáčení v Hošticích a vzpomínal také na Horažďovice, kde byli ubytováni v hotelu Modrá hvězda – nyní hotel
Prácheň. Chalupa ve Slatině je pečlivě udržována a je to pěkná památka na hereckou
rodinu Růžičků.
Josef Jirsa

Válečné Vánoce před
sto lety
Před sto lety, koncem roku 1914, se již
velká či světová válka rozhořela naplno
a původní představy, že půjde jen o lokální
Rakousko-Uhersko – Srbský konﬂikt, který skončí do Vánoc, vzaly dávno za své. Ta
válka, kterou tehdejší evropské korunované hlavy nechtěly a snažily se jí do poslední
chvíle zabránit v obavě, že rozmetá Evropu
na desítky let. (Což se také stalo.) V důsledku nedostatku diplomatických informací či
dezinformací a vzájemných obav z napadení se však válečné přípravy vymkly jejich
kontrole a pokračovaly samospádem, který
už se zastavit nedal. Boje vzplály na frontě
srbské, ruské, západní a italské.
Všechny tyto válečné fronty však byly daleko od Horažďovic, které žily koncem roku
1914 stále relativně klidným životem. Zásoby jídla ještě byly, nouze měla teprve přijít. Ceny potravin sice vzrostly, ale poměry
byly zatím snesitelné. Pozastaven byl i vývoz potravin, takže např. husy dříve mířící
tradičně na prodej do Německa se koncem
roku prodávaly v Horažďovicích po 3 korunách. (Pro srovnání: např. začínající učitel
na měšťance měl denní plat kolem 5 K).
Obyvatelstva se ale už dotýkaly nejrůznější
válečné vyhlášky a nařízení, kterých se rakouská byrokracie chopila s příslovečnou
důkladností.
Celkem oprávněně úřady dbaly na přísná
hygienická opatření (obava přenosu epidemií z front), i když některá nařízení nám
připadají dnes až neuvěřitelná (že se to vůbec dělo) – např. zákaz vylévat výkaly na
ulici. K. Němec v kronice města dokonce
uvádí, že učitelé přírodopisu museli sbírat
komáry a ve zkumavkách s lihem je předávat ke zkoumání, zda nepřenášejí malárii. Velmi se omezil prodej lihovin (výčepy
zavíraly už v 17 hod.). Pořádaly se různé
veřejné sbírky (peníze, potraviny), kterým
lidé s ironií říkali „veřejná žebrota“. Narůstala také nezaměstnanost – v tehdejším politickém okrese Strakonice, jehož součástí
byly i Horažďovice, bylo na 10 000 nezaměstnaných. Co však vzrušilo město nejvíc, byl příjezd válečných uprchlíků – Židů
z Haliče (dnes Polsko). Úřady apelovaly na
soucit s nimi, představitelé města v září oﬁ-

ciálně přivítali asi stovku těchto uprchlíků.
Ti byli zpočátku ubytováni ve škole. Nemajíce však ze své domoviny základní hygienické návyky, školu za měsíc zcela „vybydleli“ (např. svoji potřebu prý běžně konali
do rohu místnosti). Velkým nákladem město muselo školu uvést do pořádku po té, co
si je místní židovské rodiny rozebraly na
byt k sobě. Haličtí Židé proti sobě popudili občany i tím, že, ač dostávali od vlády
podporu, rychle se zorientovali v místních
poměrech a „čachrovali“ se vším možným,
jak uvádí kronika města. V prosinci začaly
nočním městem chodit také bezpečnostní
hlídky povinné pro muže od 18 do 60 let –
až časem s usoudilo, že zbytečně, že nic nehrozí. Pokračovaly odvody branců, z nichž
mnozí dělali nejrůznější „zaručené“ pokusy na svém zdraví, aby vypadali odvodu neschopní (pili ocet, jedli křídu, hladověli aj.).
Přes všechny tyto válečné potíže se koncem
roku 1914 život ve městě – aspoň pokud
jde o životní úroveň – podobal spíše době
předválečné. Ani první válečné Vánoce se
od těch mírových tedy ještě příliš nelišily.
Až na tu hlavní a největší starost o muže na
bojištích.
Písecký 11. pěší pluk, k němuž mnozí horažďovičtí muži narukovali, měl za sebou
prudké boje na srbské frontě. Z deníku
jednoho z nich, šikovatele Rudolfa Šebesty, víme, že deset dnů před Vánoci za srbské protiofenzivy prodělal pluk chaotický
ústup od Bělehradu, ve velkém zmatku za
prudké střelby překonal přes jediný ústupový most řeku Sávu. Vánoce zastihly vojáky v jižních Uhrách, v městě Ujvidéku,
(dnes srbský Novi Sad), kde se pluk konsolidoval a připravoval k přesunu na ruskou
frontu. Vojáci byli ubytováni po domech
a zážitky Štědrého večera (byl čtvrtek)
zaznamenal R. Šebesta takto: „Večer sešli
jsme se u domácích k společné večeři, měli
jsme ryby a vůbec výbornou večeři. Mnoho
jsme vzpomínali“. V deníku jsou i zmínky,
že se vojáci vykoupali v parních lázních
a po dlouhé době pili i pivo a po pěti měsících se zase pořádně najedli a došli i do
kostela na roráty. Polní pošta doručila vojákům vánoční balíčky s jídlem z domova. Ty,
které byly adresovány už padlým, nezvěstným či zajatým, se rozdávaly vojákům, na
něž si nikdo nevzpomněl. Zpět je polní pošta nebrala. Od Vánoc až do půli ledna jsou
deníkové záznamy šikovatele Šebesty stále
stejné: „…celý den mnoho práce…“. Přesun
na ruskou frontu se rychle blížil…
O Vánocích 1914 už měla válka první padlé
a raněné i z Horažďovic. K žalu pozůstalých. A všechny – vojáky na frontě i jejich
blízké v zázemí – ještě čekaly předlouhé téměř čtyři roky válečného utrpení, které se
stále víc a víc stupňovalo.
Nedávno jsem se ptal jedné dívky, jestli
ví, co to byla 1. světová válka a kdy začala.

Řekla, že neví.
Přeji všem čtenářům hezké Vánoce, věřím,
že mnohem lepší než měli naši předkové
před sto lety.
Jiří Wagner

Karel Bouše:
Vzpomínky
legionářovy
(pokračování)
A nelhal. Byly ovšem také případy, že někteří Čechové zakusili v Srbsku mnoho
zlého, ale byli si toho většinou sami vinni.
Nedovedli se vmysliti, že jsou zajatci a že
musí poslouchati, a byli takoví, kteří dávali
najevo rakušáctví a pak ovšem byli u Srbů
v nenávisti.
Nejdříve začali jsme se čistiti od rakušáctví;
odhodili jsme z čepic „frantíky“ a všechny
zbytečné věci a dali se na pochod. Ze všech
stran přiváděly srbské patroly zajatce. Za
půl hodiny bylo nás asi 400 a samí Češi.
Sotva jsme se hnuli z dosahu kulek, spustili jsme si „Čtvrtého července“ a Srbům se
zpěv tak líbil, že upomínali: „Švábi, pěvějte
još!“ Srbové totiž říkali všem Rakušanům
Švábové.
3. Srbské zajetí
První dny zajetí nebyly právě příjemné. Jak
s jídlem, tak i s noclehy jsou při velkých
transportech potíže. Srbové neměli zajateckých baráků, a proto spali jsme pod širým nebem a jídlo dostávali jsme jen studené a stále jedno: chléb a slaninu. Není divu,
že počala se mezi námi objevovati úplavice
a také vešky začaly se nám proháněti prádlem. Měli jsme aspoň každý zaměstnání.
První noc jako zajatec trávil jsem v městě
Arangelovači, kdež setkali jsme se v srbské
posádce s několika Čechy. Z Arangelovače šli jsme tři dny do Kragujevače. Město
se zajatci jen hemžilo a tím se naše radost
stupňovala. Ještě večer naložili nás do vlaku a ráno byli jsme v Niši. Zajatců nahromadilo se v Niši tolik, že neměli jsme kde
spáti. Spal jsem pět dní na dráze v topírně.
V Niši setkal jsem se již také s několika známými, z nichž první kamarádil Fr. Naxera
z Horažďovic.
Po pěti dnech odjel jsem s I. oddílem do
Smederevské Palánky, kdež jsem pobyl
plných 10 měsíců až do ústupu Albánií.
Seznámil jsem se tu náhodou s okresním
náčelníkem a přičiněním jeho umístěn
jsem byl v civilní nemocnici v kanceláři.
Dal mně 30 dinarů a často se přišel na mne
podívati a nařizoval: „To je český učitel,
nedávejte mu těžkou práci!“ Na vojenském
velitelství byl srbský inspektor a tři učitelé. Ti pro mne zacházeli do nemocnice
a s nimi jsem chodil do kaváren. Oslavoval
jsem s nimi všechna vítězství srbská i rus-

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2014

ká a zvláště pád Přemyšlu oslavili jsme,
jak se patří. Měl jsem volný lístek, zvaný
„dozvolu“, a proto pohyboval jsem se v Palánce i okolí úplně svobodně. Dařilo se
mně velmi dobře a skoro bych se byl již stal
srbským poddaným. Od 1. listopadu 1915
jsem měl nastoupiti učitelské místo v Čupriji a po válce do Bělehradu. Civilní nemocnice v Palánce byla umístěna ve škole, i měl
jsem zde příležitost naučiti se podle diagramů psáti srbsky. Za dva měsíce uměl
jsem psáti srbsky jako česky a ovšemže
i mluviti. Psával jsem negramotným Srbům i Srbkám dopisy každý den.
Srbové jsou národ dobrý a prostý, vlastenci
od dědy až do děcka a vojáci nepřekonatelní. Měl jsem je rád a přilnul jsem k nim
tak, že jsem se cítil mezi nimi jako doma.
Když při ústupu Albánií jsme přišli na Kosovo pole, viděli jsme, jak srbští stražarové,
starci to 60letí i více, poklekli na tu svatou
půdu, líbali ji a oplakávali nešťastný osud
své vlasti. Stáli jsme opodál, bylo nám jich
líto a vzpomínali jsme v té chvíli ponuré
naší Bílé hory.
Chaloupky vesnické byly většinou neupravené, nečisté a v každém městečku a vesničce na úkor všech byla cikánská čtvrť. Na
počátku měli u Srbů přednost ti, kteří uměli srbsky. Říkali nám: „Proč nemluvíš, Švábo, srbsky, aby tě celý svět rozuměl?“ Tím
stávalo se, že Maďar z Banátu a Báčky nebo
Němec ze Srěmu, kteří znali dobře srbsky, byl od nich mylně považován za Srba
a dobrého člověka. Později, když naučili
jsme se my Češi srbsky, opanovali jsme my
a stali jsme se u nich, pokud se týká znalosti všeho, až příslovečnými. Vybírali např.
v zajatcích řemeslníky. Nehlásil-li se nikdo,
vybrali prostě všechny Čechy, postavili je
do řady a počítali: 1, 2, 3, 4, 5 – pekaři, 1,

2, 3, 4, 5 – kováři, atd. Vymlouval-li se kdo,
řekli: „Lžeš, jsi Čech a ti znají vše!“ Nebo
říkávali: „Co jsou ti Češi za národ, každý je
mistr nebo činovník (tj. úředník)!“
Nejhorší doby v Srbsku nastaly počátkem
r. 1915. Rozmohl se tu totiž tyfus břišní
i skvrnitý a neštovice. Desinfekčních prostředků nebylo. Úmrtí bylo tak veliké, že Srbové nestačili dělati rakve, a proto odváželi
mrtvé zajatce na fůrách jako dříví. Pohřby
byly denně. Teprve když přišla americká
a francouzská misie, bylo šíření zhoubných
nemocí zastaveno. Největšími rozšiřovateli
těchto nemocí jsou, jak známo, vši. Abych
se nákaze uchránil, dělal jsem všechno
možné, hlavně držel čistotu. Každého dne
jsem se myl petrolejem, kterým vajíčka vší
popraskají, a pil jsem slivovici, kterou mně
všichni Srbové doporučovali. Tato se pálila
ze švestek, jichž se v Srbsku mnoho pěstuje, skoro v každém stavení a vozí se jako jiné
hospodářské produkty na trh do města.
Zajímavostí pro nás bylo, že Srbové konali
při pohřbu hostinu hned na hřbitově a v sobotu chodili rovněž na hroby „kukat“ (naříkat za své zemřelé), přinášeli s sebou jídla
a hostili každého, kdo byl přítomen. My zajatci neměli jsme peněz, byli jsme čisti, jak
se říká, jako kostelní myš, a proto chodívali
jsme o pohřbech a v sobotu na hřbitovy,
abychom se najedli a napili, a musím se
přiznati, že přinášeli jsme si někdy veselou
náladu, bohužel – ze hřbitova.
Srbové na venkově jsou velmi otužilí. Majíli chléb s cibulí a česnekem, nebo slaninu
s paprikou a rajským jablíčkem, jsou úplně
spokojení. O nás říkali, že jsme choulostiví,
že jsme dobří muzikanti a sokolíci, ale špatní vojáci. Tu patrně měli na mysli, jak jsme
se nechávali snadno převáděti do zajetí.
V září 1915 začala veliká tragédie srbského
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národa. Nepořídilo-li proti Srbům samo
vojsko rakouské, podařilo se jejich pokoření pomocí Němců a Bulharů. Ač byli Srbové napadeni ze dvou stran, neztráceli mysli
a bránili se s obdivuhodnou hrdinností, ale
marně. Proti úžasné přesile musili podlehnouti. Bojovali do poslední chvíle a neztráceli nikdy naděje, že přijde hodina, kdy
bude Srbie opět svobodná a veliká.
Nepřátelská vojska byla již jen 4 hodiny
od Palánky, a my zajatci posud jsme nevěděli, co s námi bude. Zmocňoval se nás již
strach, že nás Srbové předají. Opatřil jsem
si mapu Srbska a byl jsem s kamarádem
rozhodnut, že budeme utíkati se Srby, až
budou Palánku vyklízeti. Strach náš se zveličoval, když bylo již slyšeti střelbu vojsk.
A tu konečně 16. října přišel telegraﬁcký
rozkaz, aby všichni zajatci byli staženi do
Nového Srbska. Byla mi dávána i rada,
abych zůstal v Palánce, že cesta Albánií
bude pekelná, ale poděkoval jsem se, neboť
nemohl jsem se smířiti s myšlenkou, abych
se ocitl opět v rakouské armádě.
Karel Šťastný

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
Po, St, Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
Út, Èt 8.00-12.00, 12.30-16.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz

3. TÝDEN V LEDNU

19. 1. - 23. 1 . 2015
prvních 30 min dennì ZDARMA

Vážení čtenáři, dle rozhodnutí redakční rady, od ledna 2015 nahradí rubriku Horažďovičtí rodáci rubrika Historie horažďovických domů.

HORAŽĎOVIČTÍ RODÁCI
ŠTĚPÁN KAREL VYDRA
Další významnou, i když dnes polozapomenutou osobností Horažďovicka byl
Š. K. Vydra, zakladatel městského muzea.
Informací o jeho životě se mnoho nezachovalo, narodil se 26. 12. 1861. Jak
a kde prožil dětství, nevíme, stal se však
učitelem na horažďovické obecní škole.
Byl aktivním členem mnoha místních
spolků, včetně Okresního národopisného odboru, zřízeného roku 1893 za
účelem sběru předmětů na Krajinskou
národopisnou výstavu, která se v Ho-

ražďovicích konala roku 1894. Vydra byl
nejaktivnějším dobrovolníkem, zajišťujícím tyto sběry, a jeho úsilím vzniká cenná historická sbírka, která se stala základem budoucího muzea. Dobový tisk
se o Vydrovi zmiňuje, že byl motorem,
který svým obrovským nasazením a zápalem posunoval věci kupředu, navzdory
složité době a nedostatku financí. Roku
1895 bylo rozhodnuto o založení muzea
a o rok později byla založena Musejní
společnost, jejímž jednatelem se stal
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Nabízím ojedinělý pozemek 1294 m 2
v klidné části města Nepomuk na rohu ulic Třebčícké a Školní,
která je na konci slepá. Na oploceném pozemku se nachází vlastní
studna, chata, vzrostlé stromy, k dispozici jsou veškeré sítě. Pozemek je vhodný k okamžité stavbě RD. Veškeré dotazy a prohlídku
s majitelem na tel. 602 182 805.

Nově otevíráme

KOSMETICKÝ SALÓN

Nicol

Kosmetické služby, nehtová modeláž, suchá pedikúra…
Střelské Hoštice, tel: 720 295 735

NOVINOVÝ STÁNEK
V NOVÝCH PROSTORÁCH
Oznamujeme zákazníkům, že novinový stánek z náměstí
(prodej tiskovin a cigaret) byl přestěhován do prostor pod
Červenou bránou, do ulice Monsignora Fořta č. p. 70

  
pro Vaše unavené nohy
cena 155 Kč

ve Studiu pro zdraví, Katovice
tel: 775 250 176
Regionální informaèní a mapové centrum
a cestovní kanceláø Ciao... Horažïovice
Vám i Vašim rodinám pøeje
krásné prožití svátkù vánoèních
mnoho zdraví, štìstí a pohody
v roce 2015
Vánoèní otevírací doba:
sobota 20.12. - 9.00 - 12.00
22.12. - 9.00 - 17.00, 23.12. - 9.00 - 12.00

Potøebujete-li naše služby ve dnech 29.,30.12. a 2.1.,
volejte prosím bìhem otevírací doby 9.00 - 17.00
tel.èísla 383 323 450, 737 285 544.
Dne 31.12.14 volejte prosím 603807273.

My se na Vás opìt tìšíme 5.1.2015.

právě Vydra. Po dvou letech třídění, zapisování předmětů a hledání vhodných
prostor bylo muzeum 8. 9. 1898 otevřeno
pro veřejnost ve dvou místnostech zdejší
školy. Jeho prvním správcem se stal právě Štěpán Vydra, který dál pokračoval ve
sběrech, cíleně rozšiřoval sbírky, zpracoval a uspořádal horažďovický archiv,
zapisoval lidové zvyky a písně i v notových záznamech. Také publikoval řadu
článků s historickou, archeologickou
nebo etnografickou tematikou, samozřejmě vždy se vztahem k zdejšímu regionu, ze kterých později vycházeli mnozí
další badatelé. Vydra v té době také pracoval na rozsáhlém díle Dějiny města
Horažďovic, bohužel na to již neměl do-

statek času. Roku 1911 se nakazil tyfem
a náhle zemřel. Rozpracované Vydrovy
„Dějiny“ se snažil dokončit kolem roku
1917 Okrašlovací spolek ve spolupráci
s dr. Vojtěchem Sokolem, bohužel se to
nepodařilo. Dějiny města Horažďovic
vydal až 25 let po Vydrově smrti Karel
Němec, ale jméno Š. K. Vydry v seznamu
pramenů této knihy nenajdeme.
Neexistuje již ani jeho hrob, jen malá
cedulka za bránou hřbitova připomíná
místo, kde kdysi býval. Jako velký dluh
této osobnosti jsem vždy vnímal, že
u schodiště do současného muzea byla
léta pouze pamětní deska věnovaná Karlu Němcovi s nepravdivým textem: „historik Horažďovic a zakladatel muzea“.

Kdyby totiž byl K. Němec zakladatelem,
musel by muzeum založit v 9 letech, což
samozřejmě není možné. Tato nesrovnalost byla napravena v roce 2011, kdy jsme
si připomínali 150. výročí narození Š. K.
Vydry tím, že ke schodišti muzea byla
umístěna pamětní deska skutečného zakladatele muzea a na původní desce byla
upravena nepravdivá polovina textu.
Neúnavný duch Štěpána Vydry na mne
dýchne vždy, když v muzeu otevřu nejstarší inventární knihy, ve kterých jsou
černým inkoustem krasopisně psané
Vydrovy záznamy. Dodnes jsou základem evidence našich muzejních sbírek.
Aleš Červený,
Městské muzeum Horažďovice
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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
www.ak-havlena.cz, www.Vasosobnibankrot.cz,
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)! Některé právní služby
včetně návrhu na povolení oddlužení lze poskytnout i online bez
návštěvy naší kanceláře!(více informací na našich stránkách).
Úřední hodiny: Středa: 14.30–17.30 hod.
Pátek: 8.30–15.00 hod.

realitní kancelář

JSTE PODNIKAVÍ? MÁTE OBCHODNÍHO DUCHA?
ZAJÍMAJÍ VÁS REALITY, NEMÁTE VŠAK PRAXI?
——————— VŠE VÁS NAUČÍME! ———————
Přijmeme schopného člověka na pozici realitní
makléř do pobočky Horažďovice.

   



RK KLIKA s. r. o. | Blatenská 311 | Horažďovice | Tel.: 777 248 383 | E: info@rkklika.cz

ZEDNICTVÍ Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce
úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování fasád, vyvložkování
komínů ohebným nerez materiálem vč. stavebních úprav.

Tel: 725 763 582

Firma

Interiéry a schodiště, s. r. o.
hledá zájemce
na následující pracovní pozice:

PŘÍPRAVÁŘ / TECHNIK pro výrobu nábytku
min. vzdělání VOŠ

OBSLUHA CNC STROJŮ
Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů na výrobu dřevěných výrobků
LAKÝRNÍK,PŘÍPRAVÁŘ v lakovně
Lakýrníci a natěrači dřevěných výrobků

DĚLNÍK DŘEVOZPRACUJÍCÍ VÝROBY
TRUHLÁŘ (převážně ruční)
Truhláři (kromě stavebních)
a pracovníci v příbuzných oborech
Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o.,
Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned
Kontaktní osoba: p. Fiala tel. 602 469 850,
interiery@interiery-schodiste.cz
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Štědré Vánoce
a celý příští rok
přeje Bosch Car Service
JANA VRÁNOVÁ
a STK Horaždovice
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20
23. 1. pátek 24. 1. sobota

AKCE
KULTURNÍ DŮM
9. 1. pátek

20.00

20.00

KLAUNI
ČR/Lucembursko/SR/Finsko – Být klaunem
je něco jiného než být hercem. Klaun nemá
roli, ze které by po představení mohl vystoupit... Drama o komedii do 12 let nevhodné.
Vstupné 95 Kč.

MATURITNÍ PLES
Pořádá 4.A GD SŠ Horažďovice. Předtančení,
tombola, hraje Elizabet Písek.

HRAJEME O POLOLETNÍCH
PRÁZDNINÁCH

12. 1. pondělí

30. 1. pátek 31. 1. sobota

10.00

O ZVÍŘÁTKÁCH
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

17. 1. sobota

20.00

18. PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ
PLES
Pořádá Město Horažďovice ve spolupráci
s Kulturním střediskem. K tanci a poslechu
hraje Taneční orchestr pana Novotného z Plzně, předtančení Avanti Domažlice, barmanská
show, výzdoba a dekorace manželé Petříkovi
Květinářství Vesna, míchané nápoje R. Staněk, ochutnávkový raut připravuje kulturní
středisko. Vstupenky lze zakoupit od 5. 1.
2015 v kanceláři kulturního střediska nebo
v kině Otava dle otevírací doby předprodeje.

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

24. 1. sobota

20.00

HASIČSKÝ BÁL
Pořádá SDH Jetenovice. Hraje skupina Fatima, bohatá tombola. Předprodej vstupenek
od 15. 1. v kině Otava a v kanceláři kulturního
střediska dle otevírací doby předprodeje.

25. 1. neděle

15.00

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

26. 1. pondělí

19.30

24. 12.

17.30

MAGICKÉ STŘÍBRO – HLEDÁNÍ
KOUZELNÉHO ROHU
Norsko – I skřítkové zažívají velká dobrodružství! Film pro celou rodinu. Vstupné 95 Kč.
LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

9. 1. pátek

17.00

TAJEMSTVÍ HRADU HELFŠTATU

23. 1. pátek

17.00

PRINCEZNA VČELKA
Změna programu vyhrazena
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
příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek

KNIHOVNA
5. 1.

Oblastní charita HD (4. patro) 9.00

BADUAN JIN
– série cviků podle starých Číňanů

15. 1.

Praha, aula ČZU

SLAVNOSTNÍ PROMOCE
ABSOLVENTŮ VU3V

ZIEGLERKA
Nejslavnější šlágry z operet uvádí Divadlo
Pluto Plzeň. Předplatné skupiny A/1. Zbylé
vstupenky v předprodeji kina Otava a před
představením v kulturním domě od 18.30.

16. 1.

30. 1. pátek

HRÁTKY S PAMĚTÍ
– kvízy, testy a praktické ukázky trénování
paměti

20.00.

MOKRÝ DIVADELNÍ BÁL,
ANEB NA VODU S TYJÁTREM
Nenechte si ujít skvělou atmosféru tohoto
plesu a pusťte „fantazii na špacír“ při výběru
kostýmů. Hraje kapela SCÉNA Strakonice.
Předprodej vstupenek v kanceláři IC.
Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
10. 1. sobota

20.00

STOLETÍ MIROSLAVA ZIKMUNDA
ČR – Životopisný ﬁlm přináší osobitý pohled
na bouřlivé dějiny dvacátého století očima
muže, který poznal celý svět. Vstupné 95 Kč.

15. 1. čtvrtek 16. 1. pátek

20.00

FAIR PLAY
ČR – Jsou hranice, za které se nejde. Drama
ze sportovního prostředí do 12 let nevhodné.
Vstupné 95 Kč.

se bude konat dne 26. 12. 2014 od 17.00 hodin před kostelíkem sv. Klimenta. Vystoupí
Nezávislé sdružení zpěváků a muzikantů Horažďovice a nově zazpívá Babský soubor Horní Poříčí. Občerstvení. Vstup dobrovolný.
Přineste si prskavky a svíčky.

sál knihovny 9.00

NELA MALÁ, CO NECHTĚLA BÝT MALÁ
– beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou
(3. tř. ZŠ)

26. 1.

sál knihovny 15.00

DALŠÍ AKCE
DIAKONICE
19. 12.

13.00

VÁNOČNÍ MINITRHY
– nenechte si ujít jedinečný zážitek v prostorách Havlíčkovky. Setkání se bude odehrávat v kavárně, na dvorku i v Klubu Dok.
Těšit se můžete: na prodej regionálních
vánočních výrobků, tvořivé dílny – výroba
vánočních přání, svícnů, ozdob, dekorací
a zdobení perníčků, Slušnej bazar, divadlo,
promítání a mnoho dalších příjemných aktivit pro malé i velké. Přijďte strávit příjemné
vánoční odpoledne s námi, svými sousedy,
využijte možnost lépe se poznat, příležitost
zastavit se a naladit se na vánoční poklidnou
atmosféru.

15. 1.

17.00

POVÍDÁNÍ NAD PORUCHAMI
POZORNOSTI U DĚTÍ
Je ADHD – problém nebo výzva...? Příčiny
a projevy syndromu ADHD. Jak se žije s diagnózou dítěti, jak rodičům a učitelům? Co pomáhá, co nepomáhá? Přijďte se dozvědět více
o vašich dětech. Odpovídat vám bude odbornice Mgr. Pavla Skálová. Přednášku zajišťuje
služba Adite pro náhradní rodiny.

SUŠICE
15.–21. 12.

náměstí Sušice 9.00–17.00

ADVENTNÍ TRHY NA NÁMĚSTÍ

17. 12.

náměstí Sušice 12.00

POLÉVKA PRO SOUSEDY

MUZEUM
16. 1.

23,30

VOLNÉ SDRUŽENÍ – ZPÍVÁNÍ
Zpívání před Půlnoční mší ve 23,30 bude
u klášterního kostela ve dvoře. Na všech vystoupeních se na Vás těší Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.

17. 12.
18.00

náměstí Sušice 17.00

ZPÍVÁNÍ S ČESKÝM ROZHLASEM

KYRGYZSTÁN 2014 DIVOKÝM ALAJEM
Promítání fotograﬁí a povídání Vojtěcha Křesáka o jeho cestě asijskou zemí.

18. 12.

17. 1.

„MUSICA BOHEMICA
– VÁNOČNÍ PÍSNĚ A KOLEDY“

13.30

TKANÍ S KAČKOU
Program pro dospělé. Krátké povídání o historii tkaní, tkaní na kartonu dle vlastního návrhu.

26. 12.

18. 12

19. 12.

Smetanův sál 20.00

KD Sokolovna 20.00

PARKÁN

20. 12.

KONCERTY

náměstí Sušice 18.00

SRDCE PRO VÁCLAVA HAVLA

Tradiční kloub 19.00

TRADIČNÍ BESÍDKA VOL. 2

17.00

VÁNOČNÍ KONCERT
NA VRCHU PRÁCHEŇ
Tradiční vánoční koncert na Práchni, který

27. 12.

PDA Sušice 20.00

KABÁT REVIVAL

28. 12.

Tradiční kloub 21.00

SCHODY – DÍVČÍ VÁLKA
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