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Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
v měsíci září jsme v novém školním roce
přivítali čerstvé prvňáčky v našich dvou
základních školách a popřáli jim hodně
úspěchů v jejich nové etapě života.
Úspěchem snad skončí i pokračující jednání s Povodím Vltavy, které přineslo další varianty řešení jezu Mrskoš, vyplývající
z požadovaného snížení koruny jezu. Zde
byla následně diskutována i přestavba
jezu na sníženou pevnou korunu se zachováním vodácké, rybí a štěrkové propusti.
Povodí připraví další výpočty chování
nových variant jezu a také porovnání finančních nákladů na jednotlivé varianty.
Jakmile budou tyto podklady u nás, připravíme opět prezentaci navrhovaných
variant a následnou diskuzi s občany, tentokrát i za účasti zástupců Povodí Vltavy.
O termínu schůzky Vás budeme informovat. V průběhu měsíce října bude probíhat
bagrování řeky v prostorách nad a pod jezem Rosenauer, materiál se bude vyvážet
přes sportovní areál na depozit v Komenského ulici. Prosíme tímto občany v Zářečské a Sportovní ulici o trpělivost.
Na pracovní schůzce se zástupci ŘSD
ohledně průtahu městem, byl prodiskutován hlavně nový návrh řešení připojení
rozvojové plochy bývalého stavebního
podniku, dále řešení připojení ulice Rybářské a prostoru u nového salonu firmy
Autospol Plus a také křižovatka s přechodovým místem u železničního přejezdu.
Další záležitosti na průtahu, jako křižovatka Příkopy a navazující Blatenská,
přechod či přechodové místo u „Hlaváčků“, závisí výhradně na rozhodnutí města
a budou dále diskutovány.
Zástupci Finanční správy Plzeň nás informovali o připravovaném ukončení činnosti
inančního úřadu v našem městě. Budova
stávajícího inančního úřadu je převedena
do majetku krajského ředitelství Policie
ČR. Od ledna 2016 budou služby inančního úřadu zajištěny provizorně dvěma
pracovníky v prostorách městského úřa-

I.B, ZŠ Komenského, foto: J. Chalupná.
du. V následujících měsících Vás budeme
o této změně ještě podrobněji informovat.
Na náměstí začala další etapa archeologického průzkumu. Nyní zde dochází
k odkrytí středové části až na podkladní
vrstvy a pak budou následovat samotné
archeologické práce hloubkovými sondami. Předpokládají se zde nálezy základů historických budov. Dále, po výměně
elektrického přívodního kabele okolo
kostela, bude pokračovat i archeologický
průzkum u vstupu do kostela.
Velmi často se bohužel setkáváme s nepořádkem u odpadových kontejnerů (viz.
článek uvnitř) a znovu připomínáme, že
objemný odpad patří do sběrného dvora
a není správným řešením ho naházet, kam
nás napadne. Likvidace černých skládek
a i nepořádku u sběrných nádob představuje pro město další zvýšené náklady.
V ulici Šumavská došlo k posunutí kontejnerů na tříděný odpad, aby se vytvořil
větší prostor na parkování především pro
zákazníky blízké prodejny COOP. Na druhé straně silnice, přímo u prodejny, platí
zákaz stání motorových vozidel a tento
zákaz je každý den porušován a dochází

zde k nebezpečným dopravním situacím.
V tomto místě není také dovoleno zastavovat na trávníku u silnice. Stejně tak není
akceptováno dopravní značení, které zakazuje vjezd všech vozidel na historické
zámecké nádvoří. Zejména na tyto záležitosti se v následujících měsících svojí kontrolou více zaměří městská policie.
Na posledním jednání rady města bylo
schváleno používání městského rozhlasu
pouze pro hlášení městských záležitostí,
kulturních a sportovních akcí a do budoucna nebudou hlášena žádná komerční
sdělení. Bylo tak rozhodnuto na základě
posouzení vhodnosti využívání městského rozhlasu a také na základě stížností
a připomínek mnoha občanů.
Se zástupci města jsme navštívili městský úřad a informační centrum v Regenu
a navázali jsme na spolupráci z let minulých. Pro příští rok plánujeme společnou
sportovní nebo kulturní akci a chceme tak
v německé pohraniční oblasti zvýšit povědomí o našem městě a jeho aktivitách.
Hezké podzimní dny.
Ing. Michael Forman – starosta,
Ing. Hana Kalná – místostarostka
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KULTURA

Fotoreportáž

Jakub Smolík...

BAROKNÍ SLAVNOST
V HORAŽĎOVICÍCH

9. listopadu v 19.30 h,
Kulturní dům Horažďovice
věčný romantik se svojí skupinou představí
nejen své starší hity jako „Jen blázen žárlí“, „Ave Maria“, „Prý chlapi nebrečí“ aj.,
avšak i novější písničky z jeho posledních
alb. Návštěvníci koncertu tak mohou zažít
pohodový večer doplněný i řadou nevšedních zážitků, které sám interpret rád vypráví. Srdečně zvou pořadatelé.

Ševčíkovy hudební
večery
Foto: J. Vašků
Koncerty podpořil Plzeňský kraj
www.turisturaj.cz
hotel Prácheň, pátek 2. 10. 2015 v 19.00

KALLIOPE TRIO PRAGUE, VYCHÁZEJÍCÍ
HVĚZDA HUDEBNÍHO NEBE

Foto: KS Rašelina
Foto: G. Panušková

Foto: J. Vašků

Předposlední koncert Ševčíkových hudebních večerů v letošním roce patří klavírnímu triu mladých českých umělců: Alena
Grešlová (1991) – klavír, Markéta Vokáčová (1988) – housle a Jan Zemen (1985)
– violoncello. V minulém roce se Kalliope
Trio Prague představilo českému publiku
debutem na hudebním festivalu Pražské
jaro a dosáhlo hned tří výrazných úspěchů:
2. cena na mezinárodní Soutěži Antonína
Dvořáka 2014, 3. cena a titul laureáta na
mezinárodní Soutěži Johannesa Brahmse
v Polsku a 1. cena na mezinárodní Soutěži
Bohuslava Martinů 2014 a cena Českého
spolku pro komorní hudbu při ČF. Vystoupení souboru doprovází nadšená kritika
a pozitivní ohlasy publika.
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Městská knihovna Horažďovice zve všechny velké i malé
milovníky pohádek a čtení

8. října 2015 v 10.00 na nádvoří zámku

Za účasti spisovatelky Martiny Drijverové, Ivana Zmatlíka
a dalších hostů proběhne slavnostní odhalení desky

„Zmatlíkovníku pohádkového“
Současně proběhne i vyhodnocení soutěže �Namaluj své kyberčuně“
Akce je pořádána za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektu �Děti a čtení“

MĚSTSKÁ KNIHOVNA VÁS ZVE NA BESEDU
S IVEM STEHLÍKEM
SPOJENOU S UKÁZKAMI STARÝCH
ŠUMAVSKÝCH ŘEMESEL

7. října 2015
od 14.00 hod.
v oblastní charitě (4. patro)
Pořádáno ve spolupráci s oblastní charitou v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
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Na programu v Horažďovicích jsou díla
W. A. Mozarta, D. Šostakoviče a J. Brahmse. Koncert slibuje mimořádný emocionální
zážitek. Návštěvu koncertu rozhodně doporučujeme také dětem a studentům, kteří se
hudebně vzdělávají. Těšíme se, že s sebou
přivedou i rodiče, a tak svůj zážitek z vynikajícího projevu mladého tria ještě znásobí.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč
(pro děti, studenty, důchodce a rodiče na
rodičovské dovolené), rezervace vstupenek
603 229 559.
za občanské sdružení Hudba bez hranic, o. s.
Ing. Jitka Kutišová

Městská knihovna
Horažďovice
BALADY V CHARITĚ
Kdo má rád balady, určitě neprohloupil,
když navštívil 26. 8. oblastní charitu. Naším hostem byla Marcela Slavíková, kterou

JAK NA MOBILNÍ TELEFONY?
Jak se ukázalo, senioři v Horažďovicích se
mobilním telefonům rozhodně nevyhýbají. Svědčí o tom i jejich zájem o přednášku
pana Václava Rosy, kterou pořádala naše
knihovna v rámci projektu Seniorům Dokořán 9. září v oblastní charitě. Nazvali
jsme ji Mobilní telefony – jak na ně.

Pan Rosa začal svou přenášku popisem
displeje, promluvil o běžných funkcích,
jako je telefonování, psaní a posílání SMS
zpráv, nastavení data, času atd. Podrobněji
se věnoval telefonům pro seniory, ale přiblížil nám funkci i dotykových – chytrých
telefonů. Nezapomněl ani na mobilní operátory a na radu, na co bychom si měli dávat
pozor při uzavření smlouvy s nimi.
Petra Tomešová

HRÁTKY S PAMĚTÍ
26. 10. 2015 sál Městské knihovny Horažďovice od 15:00

Nenechte svůj

m zek
Trénujte

zahálet!

pomocí kvízů, testů, mnemotechnických pomůcek,

které udrží váš mozek v kondici!

MÁTE SLOVO
ANEB
NAŠE MĚSTO OČIMA SENIORŮ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VÁS ZVE NA BESEDU
SE STAROSTOU MĚSTA HORAŽĎOVICE
Ing. MICHAELEM FORMANEM

20. října 2015
od 14.00 hod.
oblastní charita (4. patro)
Pořádáno v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN

budete možná znát jako tetu Terezu z pohádkové chalupy v Mlázovech. Na pozvání
naší knihovny přijela pobavit horažďovické seniory se svými jarmarečními písněmi. O kom se vlastně zpívalo? Začali jsme
u Adama a Evy, následovala balada o sv.
Jiří, O Juliance, která otrávila svého bratra,
dočkali jsme se balady romské, ale také staropražské o Romeovi a Julii.
Akce byla pořádána za podpory Ministerstva kultury ČR.
Za MěK Petra Tomešová

Městské muzeum
Horažďovice
Městské muzeum Horažďovice vydalo pod
redakční úpravou Mgr. Hany Smetanové novou publikaci Jaroslava Fischla: „Procházky
po Horažďovicích“. Publikaci lze zakoupit
v Městské galerii Horažďovice za 115 Kč.
Dále k dostání v Ciao Horažďovice, Knihkupectví – papírnictví Horažďovice za 145 Kč.
Publikaci ilustrují historické fotograie Horažďovic Karla Jiříčka ze sbírek muzea.
Kateřina Červená

SPORT
Horažďovické kolo
– okolo Okružní
První zářijovou sobotu proběhl v Okružní
ulici cyklistický závod dětí pořádaný klubem MTB Ježíkov Horažďovice. Poslední
roky je tradicí, že se našeho závodu účastní čím dál tím větší počet malých i větších
závodníků. Letošní devátý ročník závodu
byl uspořádán výhradně pro děti od 0 do
12 let věku a celkem se jich před startovní
čarou sešlo 141. Děti závodily v kategoriích
odpovídajících jejich věku, zvlášť startovali
kluci a zvlášť mladé slečny a samozřejmě
byla výkonnosti malých cyklistů uzpůsobena délka tratě. Jako první přišli na řadu
ti nejmenší, kteří rovinku v Okružní ulici
zdolali s pomocí rodičů na nejrůznějších
šlapadlech a odstrkovadlech. I když tito
malí závodníci ještě moc netušili, co mají
při závodech dělat, a proč musí jet co nejrychleji do cíle, byl na jejich tváři přesto
vidět úsměv z nového zážitku a z atmosféry okolo trati, kde jim fandili sourozenci,
babičky, dědečkové a ostatní přihlížející.
Hned po protnutí cílové pásky byli vyhlášeni vítězové, ale medaile a ceny dostaly
všechny děti, které se závodu zúčastnily.
A tak to šlo postupně až ke kategoriím
nejstarších cyklistů. Ti se již na trať pustili
s pořádným nasazením a závodili doslova
tělo na tělo, řídítka na řídítka. Stejně jako
v předešlých letech nám i letos přálo počasí, na trati se nikdo ze závodníků nezranil,
a tak si děti po skončení závodu mohly vychutnat zmrzlinu a jejich rodiče a prarodiče
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se v klidu občerstvili u stánku. Za celý náš
oddíl chci poděkovat sponzorům, bez kterých bychom nemohli všechny děti odměnit, a doufám, že nás podpoří i příští rok,
aby byl náš závod i nadále bez startovného.
Pořádáním těchto závodů chceme v dětech
probudit zájem o sport a motivovat je k pohybu na čerstvém vzduchu. Třeba se mezi
nimi skrývá nový Kulhavý, Kreuziger nebo
Huříková. Tímto bych vás, mladí závodníci, chtěla pozvat na jubilejní 10. ročník, který se bude konat 10. 9. 2016. Takže přes rok
natrénujte, připravte kola, nasaďte helmy
a přijeďte opět na Okružní ulici. Biku zdar!
Za tým MTB Ježíkov Gabriela Panušková

Z RADNICE
RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE
14. 9. 2015
– v záležitosti záměru odprodeje bývalého
areálu po společnosti Grammer v Horažďovicích
a) schvaluje vypracování aktuálního znaleckého posudku
b) ukládá MěÚ, odboru investic, rozvoje
a majetku města zajistit znalecký posudek
c)souhlasí s tím, aby starosta města vedl jednání s případnými zájemci o odprodej areálu
– v záležitosti projektu „Zateplení hasičské
zbrojnice Horažďovice 2015“ bere na vědomí obdržené Rozhodnutí o poskytnutí
dotace vydané Ministerstvem životního
prostředí (poskytovatel dotace) prostřednictvím Státního fondu životního prostředí
ČR, Kaplanova 1931/1, Praha 11 v rámci
OPŽP a schvaluje příslušnou smlouvu
o poskytnutí podpory
– v záležitosti akce „Oblastní charita Horažďovice – bezbariérová koupelna v 1. PP“
schvaluje smlouvu o dílo mezi městem
Horažďovice a společností STAFIS – KT
s. r. o., Pačejov – nádraží 74, jejímž předmětem je realizace akce za nabídkovou cenu
179 711 Kč bez DPH (206 668 Kč vč. DPH)
– souhlasí s úplnou uzavírkou provozu na
místní komunikaci ulice Žižkova v Horažďovicích, v úseku mezi ulicemi Bezručova
a Smetanova, z důvodu provádění výkopových prací při realizaci vodovodní a kanalizační přípojky pro novostavbu rodinného
domu na p.č. 1454/5 v k.ú. Horažďovice
dne 8. 10. 2015
– doporučuje ZM schválit dotaci zájmovému sdružení právnických osob
PRÁCHEŃSKO ve výši 100 000 Kč na spoluúčast na projektu – „Pořízení mobilního
pódia pro obce Prácheňska“
– souhlasí s uzavřením školní družiny při
ZŠ Komenského a při ZŠ Blatenská ve dnech

vedlejších prázdnin (podzimní, vánoční, pololetní, jarní, velikonoční) a ve dnech ředitelského volna na dobu neurčitou v případě, že
počet zájemců o provoz školní družiny z obou
základních škol nedosáhne počtu 20 žáků.
Od počtu 20 žáků bude zajištěn provoz školní
družiny dle domluvy obou základních škol
– v záležitosti hlášení městského rozhlasu:
a) ukončuje platnost usnesení 66. RM,
bod č. 24 ze dne 8. 4. 2009, týkající se ceny za
relaci v městském rozhlasu dnem 15. 9. 2015
b) schvaluje bezúplatné zveřejňování kulturních a sportovních akcí v městském rozhlasu pořádaných na území města Horažďovice, včetně jeho částí, a informativních
zpráv pro širokou veřejnost z organizačních složek města, příspěvkových organizací na území města, popř. jiných subjektů.
Text hlášení se zveřejní pouze jedenkrát
c)ruší vyhlašování relací o prodejních akcí
– schvaluje termíny jednání RM:
5. 10. 2015 ve 14.00 hod.
19. 10. 2015 ve 14.00 hod.
9. 11. 2015 ve 14.00 hod.
30. 11. 2015 ve 14.00 hod.
21. 12. 2015 ve 14.00 hod.
a termín jednání ZM:
14. 12. 2015 v 18.00 hod. – kulturní dům
MĚSTO HORAŽĎOVICE
NABÍZÍ K PRODEJI

KRBOVOU VLOŽKU
CENA: 4 000 Kč.
V PŘÍPADĚ ZÁJMU O KOUPI VOLEJTE:
Benešová Marcela, tel. 608 448 698.

MĚSTSKÁ POLICIE INFORMUJE
V sobotu dne 22. 8. 2015 byl u rybníku Žebrák v Horažďovicích nalezen pes, kříženec,
středního vzrůstu, světlé barvy, delší srsti, bez
identiikační známky. Umístěn byl v záchytu
Městské policie Horažďovice. Pes velice hodný, očkovaný. Případný majitel nebo náhradní majitel nechť kontaktuje strážníky na tel.:
371 430 539 nebo 724 333 630.
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UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany na splatnost
místního poplatku z odpadu za 2. pololetí 2015 dne 30. 9. 2015.
Poplatky je možno zaplatit hotově v pokladně MěÚ v přízemí budovy radnice
v úředních dnech pondělí, středa 7.30–
11 a 12–17 hod. a pátek 7.30–11 hod.
nebo bankovním převodem, anebo poštovní poukázkou, které byly rozesílány
v průběhu měsíce září.
Včas nezaplacené poplatky budou dle
platné Vyhlášky zvýšeny až na trojnásobek a bude přistoupeno k jejich vymáhání včetně nákladů souvisejících.
Dana Havránková, inanční odbor

Stavěli tesaři
Stavba je dokončena, podklady jsme zajistili a nastává chvíle, kdy naposledy zamíříte na stavební úřad. Zde ohlásíte dokončení
stavby, případně požádáte o vydání kolaudačního souhlasu. Svou žádost doložíte
prohlášením dozoru (stavbyvedoucího), že
stavba byla provedena podle schválené dokumentace (případně s uvedením odchylek), revizní zprávy, případně další stanovené doklady. Pokud stavba podléhá zápisu
do katastru nemovitostí, je nedílnou součástí žádosti i geometrický plán zaměření
stavby na pozemku. Stavební úřad provede
na místě závěrečnou kontrolní prohlídku
a je-li vše v pořádku a nechybí žádný doklad, je možno stavbu začít užívat, případně stavební úřad vydá kolaudační souhlas.
Pokud to vyžaduje katastrální zákon (obvykle u bytových nebo větších staveb), je
ještě třeba provést jejich zápis do katastru
nemovitostí. Připomínáme, že tento zápis
není proveden automaticky, ale musí o něj
požádat vlastník stavby.
A abychom nezkrátili stát o jeho daň, je třeba i podat daňové přiznání k nově vzniklé
stavbě u příslušného inančního úřadu.
Pokud jsme odpovědní, není od věci zřídit
pro stavbu pojištění. Vždyť není tak neobvyklé, že se v případě stavby např. domu
jedná o celoživotní investici.
No a pak už si jen lze přát klidné a nerušené
užívání stavby.
Tím ovšem povinnosti vlastníka nemovitosti nekončí. Je totiž nutno mít na paměti
ustanovení stavebního zákona, který říká,
že vlastník stavby je povinen tuto po celou
dobu její životnosti udržovat v řádném technickém stavu, zejména zabránit tomu, aby
její stav ohrožoval zdraví či život jejích uživatelů či osob pohybujících se v jejím okolí.
A ještě jedna důležitá povinnost. Tak jako
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musí mít např. automobil technický průkaz, musí mít vlastník nemovitosti po celou
dobu životnosti stavby její dokumentaci
i příslušná povolení.
Pokud se jedná o stavbu velmi starou, např.
z předminulého století, a doklady se nedochovaly, je možno si takový doklad nechat
vystavit stavebním úřadem. Podmínkou je
prokázání legálnosti stavby a zpracování
dokumentace skutečného povolení, tzv.
pasport stavby. Jedná se však o zvláštní
a výjimečný postup, a proto doporučujeme
tak jako v ostatních složitých případech navštívit předem stavební úřad a celou záležitost si předem dohodnout.
Ing. Josef Kotlaba,
odbor výstavby a územního plánování

Nakládání
s komunálním odpadem
Vážení občané, v následujícím příspěvku
se pokusím shrnout informace potřebné
pro správné nakládání s komunálním odpadem, který produkujeme v návaznosti na
platnou obecně závaznou vyhlášku.
S účinností od 15. 7. 2015 je v platnosti
nová Obecně závazná vyhláška města č.
1/2015, kterou se stanoví systém nakládání s komunálním odpadem vznikajícím na
území města. Nutnost vydat novou obecně
závaznou vyhlášku vyvolaly požadavky legislativy v odpadovém hospodářství, a to
povinnost obce zabezpečit vedle třídění papíru, plastů, skla a nebezpečného odpadu
též třídění kovů a rostlinného bioodpadu.
Vyhláška je závazná pro všechny fyzické
osoby a její porušení je přestupkem proti
pořádku v územní samosprávě s pokutou
až do výše 30 000 Kč.
Úplné znění obecně závazné vyhlášky je uvedené na webových stránkách města v záložce
Městský úřad, v části Vyhlášky a nařízení.
Dle této vyhlášky je každý povinen z komunálního odpadu, který produkuje, vytřídit
nebezpečné a objemné odpady, využitelné
složky (papír, sklo, plast), rostlinný bioodpad a kovy.
Tyto složky komunálního odpadu by se tedy
vůbec neměly vyskytovat v popelnicích!
Co patří k jednotlivým vyjmenovaným
složkám komunálního odpadu a kam je
nutné je odkládat?
NEBEZPEČNÉ A OBJEMNÉ ODPADY –
(nebezpečné – zbytky barev, rozpouštědel,
spotřební chemie, zbytky léků, oleje... objemné – nábytek, koberce…) – tyto odpady
občané odevzdávají do sběrného dvora.
Provozní doba sběrného dvoru:
ÚT 9.00–12.00
14.00–18.00
ČT
14.00–18.00
SO 9.00–12.00
14.00–18.00
Odpady jsou do sběrného dvora přijímá-

ny pouze v provozní době. Je nepřípustné
zanechávat odpady před sběrným dvorem
mimo tuto dobu.
Zbytky léků lze též odevzdat v lékárně.
PAPÍR, SKLO, PLAST – jedná se z velké
části o obalové odpady, odkládáme je do
barevně označených kontejnerů.
Vyprazdňování kontejnerů zajišťuje svozová společnost.
V případě, že kontejnery na stanovištích
jsou plné, kontaktujte prosím odbor životního prostředí na tel. 371 430 549.
Co patří do jednotlivých kontejnerů:
PAPÍR (modré kontejnery) – patří sem
knihy, noviny, letáky, krabice (čisté, neumaštěné, suché). Do kontejnerů na papír
nevhazujte kombinované obaly, jako jsou
krabice od mléka, džusů apod.
SKLO (bílé nebo zelené kontejnery) – patří
sem sklenice, lahve, tabulové sklo. Sklenice
a lahve vhazujte prázdné bez kovových a jiných uzávěrů!
Do kontejnerů na sklo nevhazujte keramiku a porcelán! To patří do popelnice.
Pokud je na kontejneru označení „BÍLÉ
SKLO“ – vhazujte pouze nebarvené čiré
sklo. Pokud je kontejner označen nápisem
„SKLO“ – vhazujte sklo barevné i čiré
PLAST (žluté kontejnery) – patří sem PET
láhve, kelímky od potravin, folie, obaly od
potravin (sušenek, těstovin...)
Do kontejnerů na plast vhazujte též kombinované obaly jako tetrapaky, krabice od
mléka, džusů apod.
Odpady do kontejnerů vhazujte tak, aby zabíraly co nejmenší objem! Zejména krabice
a PET lahve sešlápněte.
Seznam stanovišť kontejnerů je uveden
v příloze obecně závazné vyhlášky na
webových stránkách města.
Pokud nashromáždíte větší množství papíru nebo plastů, lze ho odevzdat ve sběrném dvoře.
Je nepřípustné nechávat odpady v pytlích
vedle kontejnerů!
ROSTLINNÝ BIOODPAD produkují zejména majitelé zahrádek, v menší míře vzniká též v domácnostech jako součást kuchyňských odpadů. Jedná se zejména o trávu,
větve, zbytky rostlinných potravin...
Tento odpad nepatří do popelnic! Pro jeho
oddělený sběr, pokud nemáte možnost ho
kompostovat, využívejte sběrný dvůr, popřípadě hnědé kontejnery, umístěné na vybraných stanovištích. Seznam jejich umístění je
uveden v příloze obecně závazné vyhlášky.
Vyprazdňování kontejnerů zajišťuje svozová společnost.
Pro odkládání rostlinných bioodpadů byly
v blízkosti zahrádek „u tržiště“, „u Tvaru“
a v Babíně u stanoviště kontejnerů umístěny kompostéry.
KOVY s platností obecně závazné vyhlášky

je nezbytné z komunálního odpadu odděleně shromažďovat též kovy (jak železné, tak
neželezné). Různé plechovky, kovové předměty atd. se odevzdávají zdarma do sběrného dvora, popřípadě lze využít sběren kovů
provozovaných na území města (Druso –
Strakonická ulice za ubytovnou, Hromířová
– areál bývalých kasáren za poliklinikou).
Vzhledem k tomu, že různé odpady jsou
často odkládány zejména ke kontejnerům,
v důsledku čehož vzniká v jejich okolí nepořádek, je uvažováno o umístění fotopastí do
problémových míst.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Revitalizace zeleně
Na konci června dokončila irma KHL-EKO,
s. r. o., realizaci projektu „Revitalizace zeleně
ve městě Horažďovice – I. etapa“ a během
léta odstranila ještě několik drobných vad
a nedodělků. Technické služby začaly okamžitě po předání díla městu pečovat o nové
výsadby, což představovalo především intenzivní zálivku a příležitostné pletí. Vzhledem
k extrémním teplotám a suchu, jež nás toto
léto provázely, je na místě technické služby
pochválit za příkladnou péči o nové dřeviny,
neboť na konci tohoto parného léta je většina vysazených stromů a keřů ještě v lepším
stavu, než v jakém byly v době předání. To je
jasným důkazem toho, že se dobře přijmuly
na svém novém stanovišti a rostou. Několik
stromů (např. v Babíně, v Nábřežní ulici, u železničního přejezdu a na Svatém Poli) a keřů
bylo zasazeno v nevhodnou dobu a proti
uschnutí jim nepomohlo ani intenzivní zalévání. Všechny uschlé rostliny budou nahrazeny novými kvalitními stromy a keři v rámci
reklamace výsadeb na podzim 2015 nebo
na jaře 2016. Nyní bude následovat založení
trvalkových záhonů u kina a u železničního
přejezdu. Budou to smíšené záhony složené
z mnoha různých druhů, zamulčované štěrkem a vyžadující minimální nároky na údržbu. Trvalky a cibuloviny v těchto záhonech
by měly do daných prostorů vnést příjemné
zpestření v průběhu celého roku. Technické
služby se budou o nové výsadby dál starat dle
schváleného rozpisu údržby a následné péče.
Věřím, že nové výsadby přispějí ke zlepšení
stavu veřejných prostranství v Horažďovicích a přiléhajících obcích a přinesou radost
jejich občanům i návštěvníkům města.
Mgr. Vladimír Ledvina
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ŠKOLY

parku na Lipkách. Vydali se tam společně
s paní učitelkou na koloběžkách. Cvičili
zde ukazování směru jízdy, dávání přednosti v jízdě a znalost několika dopravních
značek. Navštívili také babičky a dědečky
v penzionu, kde si společně vyrobili sluníčka a jablíčka, a také si o nich zazpívali.
Všichni z duhové mateřinky se na další
společně prožitý rok těšíme a třeba se na
našich cestách potkáme i s vámi.
Za kolektiv KMŠ Lucie Listopadová

Křesťanská
mateřská škola

kat prostředky na dobročinné účely, je sběr
nápojových plechovek. I v letošním roce byla
polovina výtěžku ze sběru plechovek věnována na podporu léčby dětí s cystickou ibrózou a druhá polovina získaných prostředků
bude využita na nákup výtvarných pomůcek
pro naše děti.
Z MŠ Na Paloučku
Bc. Jitka Černá

Základní škola
Blatenská

ZÁŘÍ, ZÁŘÍ NA LÉTO JDE STÁŘÍ …
V posledním srpnovém týdnu nastalo
v naší školce ještě větší hemžení, než je obvyklé. Všichni se totiž snažili školku „vypulírovat“ a naparádit, pro naše nové školkáčky. Těch k nám v letošním roce nastoupilo
38. Jejich rozkoukávání a přivykání u nás
proběhlo bez problémů. Samozřejmě, že
nějaká ta slzička sem tam ukápla, avšak
časem je po ránu nahradily veselé úsměvy
a vítání s kamarády. A ke konci září už by
nikdo nepoznal, kdo je tu nový a kdo školku
navštěvuje už déle.
A co všechno máme v plánu? V letošním
školním roce budeme i nadále pokračovat
ve školním kurikulu, avšak vydáme se více
do okolního světa a za lidmi v něm žijícími
v programu „Slunce ať svítí, kde jsme my“.
S tím nám i nadále bude pomáhat prožitkové
učení, prosociální hry, smyslově symbolická
pedagogika a cvičení vedoucí ke spolupráci a uznání práce jiných lidí. Rádi bychom
také v ještě větší míře využívali překrásnou
okolní krajinu k celodopoledním výšlapům.
Naše nejstarší čeká tradiční lyžařský a plavecký výcvik, výlety za poznáním, hledání
pokladu a pasování na školáky. Do světa
pohádek se necháme unést Divadélkem
Dráček a Divadélkem Nána. A nezapomeneme ani na seniory. Také v letošním roce se
k nim pravidelně budeme vracet a těšit se na
vzájemně obohacující setkání. V neposlední
řadě bychom u nás rádi přivítali též rodiče
a přátele naší školy při tradičních dílničkách
v době adventní a velikonoční a při zamykání a odmykání zahrady.
„Školáci“ již se svými aktivitami započali, a to dopravní výchovou v areálu skate
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MŠ Na Paloučku
ZÁŘÍ V MŠ NA PALOUČKU
První měsíc nového školního roku jsme
v MŠ Na Paloučku zahájili s plně obsazenou kapacitou školy 127 dětí. Radost nám
dělají děti ze všech tříd, protože první slzičky stesku rychle oschly a školou už se rozléhá jen větší či menší šum svědčící o spokojené hře a soustředěné práci. Dokonce
i u nejmenších 2–3letých dětí ze třídy Sluníček, která se těší velkému zájmu rodičů,
byla adaptace velmi klidná.
Druhý týden v měsíci září se ve všech třídách
uskutečnily třídní schůzky, kde byly rodičům předány základní informace o chodu
mateřské školy a speciických podmínkách
předškolního vzdělávání v konkrétní třídě.
Koncem srpna jsme měli možnost pomoci
nasbíranými plastovými víčky Tomáškovi
Roubalovi z Tužic, který trpí dětskou mozkovou obrnou a je pohybově postižený. Rodiče malého Tomáška naplnili pytli s víčky
celou káru i kufr auta a maminka chlapce
neskrývala radost a dojetí. Máme velkou radost z toho, že výtěžek z celoročního sběru
víček, do kterého se zapojili děti, rodiče i zaměstnanci mateřské školy bude smysluplně
využit a přispěje na zakoupení přístroje,
jenž pomůže Tomáškovi s pohybem. Manželé Roubalovi nám na oplátku poslali spolu
s velkými díky i fotograii svého syna a naše
děti se tak učí pomáhat vlastními silami konkrétním lidem, kteří to velmi potřebují. Další
aktivitou, kterou naše MŠ pomáhá podpořit
ochranu životního prostředí a zároveň zís-

ADAPTAČNÍ DEN NAŠICH PRVŇÁČKŮ
Skončily prázdniny a opět začal nový školní rok. Prvňáci ze ZŠ Blatenské zahájili docházku adaptačním kurzem, který proběhl
na naší škole poprvé. Jeho úkolem bylo
zapamatovat si jména spolužáků a lépe se
s nimi i s třídní učitelkou poznat.
Cílem naší cesty byla Panská zahrada. Během cesty jsme trénovali chůzi ve dvojicích,
správné přecházení silnice, nechybělo ani
povídání o pravidlech silničního provozu.
U kontejnerů s odpady jsme si říkali o jejich
správném třídění.
Po příchodu do Panské zahrady jsme si zahráli hru „Klubíčko“. Při této hře si děti házely klubíčkem a při tom říkaly svá jména.
Po hře dětem vyhládlo, a tak si daly svačiny.
Poté si zahrály známé hry, jako jsou „Rybičky, rybáři“, „Čáp ztratil čepičku“ nebo
„Honičku dvou míčů“. Zručnost si vyzkoušely při trefování míčků do stromu.
Dále se děti rozdělily do tří skupin, ve kterých se měly naučit vzájemně spolupracovat. Pomocí přírodních materiálů měly za
úkol postavit domeček pro zvířátka. O jednotlivých zvířátkách jsme si zazpívali a řekli
básničky. Nakonec si děti zahrály hru „Vyvolávaná“, kde si opět procvičily svá jména.
Dětem se tento den líbil, lépe poznaly své
nové spolužáky a na závěr dostaly sladkou
odměnu.
třídní učitelka 1. B Mgr. B. Pajerová

tel., fax: 376/512700
šk. jídelna: 376/513520
IČO: 75005271

Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01
okres Klatovy
e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

Základní škola
Komenského
PŘESPOLNÍ BĚH
Nový školní rok na „staré škole“ začal
sportovně. Hned druhého září se všechny
naše děti sešly po ročnících na „Ostrově“
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a rozdaly si to mezi sebou v běhu. Kategorie
byly rozlišeny podle pohlaví a věku. Všichni běželi jako o život, až na několik výjimek
z řad našich starších studentů, kteří to brali
jako kruté probuzení po prázdninách. Ale
jak sami řekli: „Kdyby o něco šlo, tak bychom běželi rychleji.“ Velice nás potěšili
naši prvňáčci, kteří se do závodů zapojili
opravdu s chutí a ukázali všem, že u nás ve
škole rostou další šikovní sportovci a že pohyb mají rádi.
Desátého září se vydali ti nejlepší z nejlepších na okresní kolo v přespolním běhu,
které se konalo tentokrát v Nýrsku. Tady už
se závodilo naplno, a tak se našim mladším
dívkám podařilo v obrovské konkurenci
z celého okresu vyhrát 3. místo jako tým.
Bohužel ještě dodnes nepřišly přesné výsledky jednotlivců, takže zde nemůžeme
zveřejnit časy nejrychlejších. Učiníme tak
v dalším vydání Horažďovického obzoru.
Všem dětem děkujeme za jejich snahu a reprezentaci školy.
ZŠ Komenského, J. Stichenwirthová

Střední škola
Horažďovice
EFEKTIVNÍ VYUŽITÍ MODERNÍCH
TECHNOLOGIÍ V PRAKTICKÉ VÝUCE
TECHNICKÝCH A UMĚLECKÝCH OBORŮ
reg. č. CZ.1.14/2.4.00/34.03179
Střední škola, Horažďovice, Blatenská 313,
ukončila v červenci 2015 fyzickou realizaci
svého projektu Efektivní využití moderních technologií v praktické výuce technických a uměleckých oborů.
Cílem projektu bylo zvýšení efektivity odborné praktické výuky žáků Střední školy
v Horažďovicích, a to vytvořením technických podmínek pro moderní odbornou
a praktickou výuku oborů – Opravář zemědělských strojů a uměleckých oborů –
Aranžér a Graický design.
Pro žáky oboru Opravář zemědělských stro-

jů byla pořízena a uvedena do provozu moderní zemědělská technika. Jedná se o traktor s příslušenstvím, přívěs za traktor, čelní
nakladač, nesený pluh, kombinátor, rotační
žací stroj, obraceč a shrnovač píce, mulčovač, radlici, podkopový nakladač a malotraktor s příslušenstvím. Univerzálním
soustruhem s příslušenstvím a univerzální
frézkou s příslušenstvím bylo vybaveno
pracoviště ručního a strojního obrábění ve
školních dílnách. Technické vybavení montážní haly bylo doplněno o novou stojanovou
vrtačku s příslušenstvím, kompresor s příslušenstvím a hydraulický jeřábový zvedák.
Rovněž ateliéry uměleckých oborů Graický design a Aranžér byly dovybaveny
v kontextu nejnovějších požadavků praxe.
Studenti budou mít nově možnost pracovat se zařízením pro virtuální modelování
3D prostoru s výstupem pro 3D tiskárny
a prezentaci, profesionálním vazačem dokumentů, pneumatickou sponkovačkou
a sekačkou lišt pro obrazové rámy, profesionální řezačkou vizitek, gravírovacím a řezacím laserem.
Pořízené vybavení bude od začátku nového
školního roku 2015/2016 sloužit odborné
praktické výuce kmenových žáků školy
a umožní jim získat další praktické dovednosti využitelné v mnoha oblastech jejich
profesních činností.
V rámci projektu byly nastaveny jednotlivé
aktivity tak, aby byly splněny veškeré právní, technické i organizační podmínky pro
úspěšné pořízení, instalaci a zprovoznění
nového technologického vybavení a byly
vytvořeny co nejlepší podmínky pro efektivní využívání výsledků projektu v oblasti
praktické výuky žáků školy.
Realizací projektu se podařilo výrazně
zlepšit podmínky počátečního vzdělávání
a kvality výuky. Došlo ke zlepšení vybavení
školy a ke zkvalitnění procesu vzdělávání.
Realizace projektu přispěla ke zkvalitnění
odborné složky přípravy ve vybraných oborech v návaznosti na potřeby trhu práce.
Projekt „Efektivní využití moderních
technologií v praktické výuce technických
a uměleckých oborů“ byl předložen do
34. výzvy Regionálního operačního programu NUTS II Jihozápad na období 2007–
2013 (ROP), který významným způsobem
podporuje regionální rozvoj a v rámci Prioritní osy 2 – Stabilizace a rozvoj měst a obcí,
Oblasti podpory 2.4 – Rozvoj infrastruktury
základního, středního a vyššího odborného
školství. Předložený projekt uspěl v konkurenci dalších projektů a získal tak nárok na
spoluinancování z prostředků Evropské
unie, a to až ve výši 85 % celkových způsobilých výdajů projektu. Možnost čerpání
podpory z Evropského fondu pro regionální rozvoj byla velmi významným aspektem
úspěšné realizace projektu.
Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

Dům dětí a mládeže
v novém školním
roce…
Po horkém létě si dovolíme malé ohlédnutí za uplynulým školním rokem, ve kterém
se mnoho událo. Zásadní událostí, která do značné míry v minulém roce vázala
naši pozornost, bylo dokončení investičního projektu Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho
činnosti. Centrum nese od jara nový název
– PROUD, který zohledňuje jeho polohu,
zaměření a má řadu jiných drobných přesahů. PROUD – Envicentrum Podbranský
mlýn byl v únoru zkolaudován, v dubnu
slavnostně otevřen a do konce června v něm
proběhlo 5 týdenních pobytových kurzů
bavorských škol. Recipročně absolvovalo 5
českých škol z našeho mikroregionu pobyt
ve Wildniscampu – pobytovém středisku
NP Bavorský les. V červnu jsme zorganizovali 10 celodenních exkurzí pro třídy škol
z Horažďovic a blízkého okolí. V červenci
pak v PROUDu proběhl příměstský tábor
pro starší děti a koncem měsíce bylo našemu novému pracovišti požehnáno z rukou
3 farářů. Akce duchovního rozměru byla doplněna přednáškou Marka Orka Váchy, biologem, pedagogem a knězem v jedné osobě.
Od nového školního roku je PROUD zapojen do standardní činnosti našeho DDM,
kdy kromě pořádání pobytových kurzů pro
české a bavorské školy bude nabízet zájmové
kroužky a od října i akce pro veřejnost.
Za úspěšnou považujeme letní sezonu, kdy
jsme pořádali celkem 6 táborů příměstského i pobytového typu. Na příští léto hodláme
nabídku letních akcí ještě rozšířit, abychom
lépe pokryli zájem ze strany dětí a rodičů.

KROUŽKY – kroužková sezona začíná…
Kromě osvědčených titulů přinášíme letos několik novinek, které jistě zájemci ze
stran dětí i rodičů ocení. Kompletní nabídka
kroužků pro šk. rok 2015/2016 je zveřejněna
na našem webu, stejně tak je prezentována
ve všech školách a školkách. Letáky s přehledem kroužků v tištěné podobě jsou k dispozici na všech našich pracovištích (zámek,
přírodovědná stanice, PROUD). Kroužky
zahajují svou činnost v týdnu od 5. října, přihlašování je možné do konce měsíce. V letošním roce budeme činnost našich kroužků
intenzívněji prezentovat, a vy se tak můžete
těšit na množství fotek, videí či průběžných
zpráv na našem webu či v regionálním tisku.
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Po předchozí domluvě je také možné jakýkoliv kroužek nezávazně navštívit a vyzkoušet
si jeho činnost v praxi.
PRO ŠKOLY A ŠKOLKY – nabízíme nové
výukové programy…
Školám a školám nabízíme možnost využít
nabídky zcela nových výukových programů
Přírodovědné stanice a nově také Envicentra PROUD. Všechny výukové programy
navazují na průřezová témata daná rámcovým vzdělávacím programem (RVP),
po dohodě je možné programy upravit tak,
aby odpovídaly potřebám ŠVP konkrétní
školy. Nabídka výukových programů je
zveřejněna a průběžně aktualizována na
našich webových stránkách.

KURZY
– osvědčená klasika i zajímavé novinky…
Během října a listopadu nabídneme zájemcům možnost docházet na kurzy keramiky
(lektorka E. Bláhová) či latinsko-amerických tanců (lektor P. Bízek). Během školního roku pak budou postupně vypisovány
další kurzy – nově chystáme např. kurz
práce s graickými editory (Corel Draw,
Photoshop – lektor P. Zych), kurz zdravého
vaření z netradičních či zapomenutých surovin (lektorka Z. Jahnová) či kurz efektivní sebeobrany Krav Maga (lektoři M. Nodl
a T. Pollak).

PODZIMNÍ AKCE
– od jablek až po Antarktidu…
Připravujeme pro vás pestrou nabídku podzimních akcí. V říjnu proběhne první ročník „Jablkobraní“ věnovaného sklizni jablek a moštování, které se uskuteční 17. 10.
2015 od 14.00 v přírodovědné stanici.
Z tradičních akcí se můžete těšit na drakiádu pořádanou společně s horažďovickým
Junákem na vrchu Loreta, která připadá
letos na neděli 25. 10. 2015. Současně vás
zveme k návštěvě PROUDu, kde v říjnu zahajujeme seriál pravidelných setkání se zajímavými osobnostmi. Půjde o cyklus přednášek spojených s promítáním a diskusí na
rozličná témata, který bude probíhat vždy
v první, nebo druhý páteční večer v měsíci. Začínáme 9. října od 19.00 setkáním

Areál České vědecké stanice J. G. Mendela
na ostrově Jamese Rosse v Antarktidě – setkání s jejím správcem a vedoucím českých
expedic proběhne v PROUDu dne 9. října
od 19.00.

s Pavlem Keplerem, vedoucím vědeckých
expedic Masarykovy univerzity, který je
současně správcem České vědecké stanice J. G. Mendela na ostrově Jamese Rosse
v Antarktidě. Druhou akcí pro širokou veřejnost tohoto druhu bude setkání s RNDr.
Miroslavem Šobrem, Ph.D., odborným
asistentem na katedře fyzické geograie
a geoekologie, Přírodovědecké fakulty UK
v Praze, který účastníky seznámí se speciiky své terénní práce, a to prostřednictvím
přednášky „10 let výzkumu nebezpečných
jezer v Kyrgyzstánu“. Akce proběhne v pátek 6. listopadu od 19 hodin rovněž v Podbranském mlýně.
Na všechny akce domu dětí a mládeže jste
srdečně zváni. Za celý kolektiv zaměstnanců DDM vám přeji příjemné babí léto.
Mgr. Tomáš Pollak, ředitel

Základní
umělecká škola
Školní rok je v plném proudu. Rozeběhla se
výuka ve všech třech oborech, které se vyučují na naší škole. I v letošním školním roce
je kapacita školy plně využita a těšíme se na
nové zážitky. Do naší hudební rodiny jsme
přibrali dva nové nástroje (klarinet a violoncello) a žáci již mají za sebou svá první
setkání s těmito nástroji. Další novinkou je
pak povinná komorní hra pro žáky čtvrtých
ročníků všech nástrojů. Komorní soubory
(létnový a houslový) jsme na škole již měli,
ale nyní se rozšiřuje nástrojová pestrost
těchto souborů či vznikají další hudební
uskupení.
V uplynulém období jsme již absolvovali některé tradiční či výjimečné akce. 28.
srpna se žáci hudebního a literárně-dramatického oboru zúčastnili akce „9 týdnů
baroka“ v horažďovickém muzeu. V sobotu
19. září se již podruhé představili žáci literárně-dramatického oboru ve Strakonicích
v rámci akce „Vegetfest“. 22. září se žáci
výtvarného a literárně-dramatického oboru zúčastnili druhého ročníku kulturně zábavného odpoledne „Zaostřeno na život“,
které pořádal Klub DOK pro děti a mládež
v horažďovickém parkánu. A hned druhý
den, 23. září, se již potřetí představili žáci
výtvarného oboru na zahajovací „Podzimní party“ v MŠ Na Paloučku.
Všichni ale již pilně a svědomitě pracují na
přípravách dalších podzimních akcí a koncertů, které se budou konat v listopadu
a prosinci. Ale o nich vás budu informovat
až příště. Přeji krásné podzimní dny.
Mgr. Martin Petrus

|

SPOLKY

Kroužek
mladých hasičů
JAK PROŽILI MLADÍ HASIČI
PRÁZDNINY?
Jako každý rok jsme s kamarády od Otaváků
strávili týden na táboře u Lnářského Málkova. Letos vyrazilo 17 táborníků (9 kluků
a 8 holek), rozdělili jsme je tedy na dva oddíly. Hned první den jsme nakreslili vlajky
a vymysleli názvy oddílů. Následně děti začaly vymýšlet scénky na závěrečný táborák.
V neděli jsme se zapojili do táborové hry,
která byla připravena i pro rodiče, kteří se
přijeli podívat za ostatními táborníky. Během týdne jsme navštívili jízdárnu v Kadově, vyráželi jsme na výlety do okolí, chodili
jsme se koupat do blízkých rybníků, měli
jsme službu v kuchyni, zařádili jsme si na
diskotéce, prošli bobříka odvahy a získali

jsme spoustu nových zážitků. Počasí nám
přálo a užili jsme si hodně sluníčka. Najednou tu byl pátek, závěrečný táborák a poslední noc, kterou jsme již tradičně spali pod
širákem. Děkujeme Otavákům za připravený program a za zabezpečení celého týdne
a doufáme, že příští rok se sejdeme znovu,
a to u desátého společného tábora.
Jiří Chaluš
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Sbor dobrovolných
hasičů

Horažďovic, která se uskuteční 28. října
v restauraci U Hlaváčků. V adventním čase
bychom chtěli opět pozvat na besedu moderátora České televize PhDr. Přemysla
Čecha. Na našich akcích jsou vítáni i nečlenové, akce jsou v předstihu zveřejňovány
ve vývěsní skříňce u Červené brány a na
internetu.
Jiří Zahnbauer, předseda spolku

ŽHAVÉ LÉTO
Letošní letní měsíce nás všechny sužovaly
velkými vedry a suchem. „Nehasiči“ mají
jistou výhodu, že se schovají do stínu, dají
si chladnou sprchu a v televizi sledují upocené hasiče, kteří mnohdy několik dní dohašují skrytá ložiska požáru….
Hasiči vědí, že kdykoliv, bez ohledu na
denní nebo noční dobu a víkendy, mohou
znovu a znovu vyjet (pokolikáté už?) a že
znovu budou stát před rozžhavenou stěnou hořícího lesa, bojovat s ohněm o každý
metr obilí, že opět nebudou moci dýchat
ve všudypřítomném prachu a kouři, který
změní jejich obličeje k nepoznání. Jindy vyjedou k likvidaci hmyzu, okysličují rybníky
rybářům, dovážejí vodu do studní a pro
dobytek a mimo to předvádějí ochotně při
oslavách a různých výročích obcí ukázky
hašení, vyprošťování….
Před takovými lidmi a jejich dřinou, ochotou a obětavostí je třeba s úctou se sklonit.
A „nehasiči“ jim mohou pomoci tím, že
v tomto období nebudou rozdělávat ohně
a se zapálenou cigaretou nepůjdou do lesa
ani do obilí. Pro člověka, který toto nedodržuje, nemám slušné pojmenování.
Hasiči jsou tady a vždycky byli ku pomoci
bližnímu. Važme si jejich práce a oceňme
jejich úsilí. Šťastný národ, který má tak obětavé hasiče, bez ohledu na to, zda jsou profesionální nebo dobrovolní. Važme si jich!!!
Karel Halml

Spolek rodáků
a příznivců
Horažďovic informuje
Činnost našeho spolku v uplynulém období
letošního roku byla opět zpestřena zajímavými zájezdy. V květnu se účastníci zájezdu podívali do Bečova nad Teplou, v červnu následoval zájezd na Konopiště, v září
pak do Koněpruských jeskyň a Berouna.
Poznávacím výletům vždy přálo počasí
a z řad členů i nečlenů byl o ně velký zájem.
Příznivý ohlas měla rovněž březnová beseda s Mgr. Hanou Krasanovskou, vedoucí
záchranného archeologického výzkumu
v Horažďovicích.
Již nyní zveme všechny zájemce na besedu s MgA. Jindřichem Šlechtou o historii

Oblastní charita
KLUB „NEBUĎ SÁM“
1. 10. a každý další čtvrtek – mše svatá
– duchovní setkání v místní kapličce, DPS
č. 1061
6. 10. úterý posezení s harmonikou
– k tanci i poslechu nám zahrají Úterníci,
jídelna DPS Palackého v 15.00 hod.
7. 10. a každou další středu turnaj v žolíkách – zábavné karetní hře, která nikdy
neomrzí, společenská hala DPS Loretská
1069 od 10.00 hod.
7. 10. středa zapomenutá řemesla – vyprávění Ivo Stehlíka spojené s ukázkami často
už zaniklých starých šumavských řemesel,
společenská místnost 4. patro DPS 1061 ve
14 hod. Projekt „Seniorům dokořán“
12. 10. pondělí Baduan Jin – relaxační cvičení s M. Bauerovou, společenská místnost
(ve 4. patře) DPS Palackého od 9.00 hod.
Projekt „Seniorům dokořán“
12. 10. pondělí holky v akci – upečeme
a ozdobíme posvícenské „hnetynky“ neboli „hnětánky“, začátek ve 13.30 v jídelně
DPS Palackého 1061
13. 10. úterý bezpečně na silnici – beseda
Václava Ircinga o záludnostech a nástrahách, které na seniory mohou číhat v dnešním intenzivním silničním provozu na
pozici chodce, cyklisty i řidiče, začátek ve
13.30 v jídelně DPS Palackého 1061
14. 10. středa zdobení hnětynek – přijďte si s námi vyzkoušet zdobení. Nabízíme možnost vyzdobení vámi donesených
hnětynek, případně zakoupení již nazdobených (max. 5 ks), začátek ve 13.30, jídelna DPS Palackého 1061
15. 10. čtvrtek zdobení hnětynek – společenská hala DPS Loretská č. 1069 od 10 hod.
19. 10. pondělí cvičení s Romanou Krásnou – pohybové sestavy vhodné pro všechny generace, společenská místnost, 4. patro DPS č. 1061 Palackého od 9 hod. Projekt
„Seniorům dokořán“
20.10. úterý Máte slovo aneb naše město
očima seniorů – přijďte na besedu se starostou města Ing. Michaelem Formanem,
který rád odpoví na vaše dotazy o současnosti i budoucnosti Horažďovic. Začátek ve

14 hod, jídelna DPS Palackého 1061
21. 10. středa setkání s dětmi z KMŠ
– přijďte si společně popovídat, zazpívat,
něco vytvořit a třeba se i zasmát, jídelna
DPS 1061 Palackého od 9.45 hod (po cvičení na DPS 1061)
22. 10.–27. 10. dušičková dílna – Přijďte
s námi vytvořit dušičkové věnce a výzdobu
k uctění Památky zesnulých. Dílna v suterénu DPS Palackého 1061 bude otevřena
vždy od 11–15 hod.
27. 10. úterý výlet – navštívíme jadernou
elektrárnu Temelín a blízký Týn nad Vltavou. Prohlédneme si historické centrum
města a městské muzeum s interaktivní
expozicí vltavínů. Zájemci se mohou hlásit na tel 376 512 596 nebo osobně v kanceláři OCH.
Telefon: 376 512 596
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za
inanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Mgr. Dagmar Ušiaková

PĚVECKÝ SPOLEK

PRÁCHEŇ
HORAŽĎOVICE
1862 - 2012

Vývoj nezastavíš
Začal nový školní rok a pochopitelně i nám
v pěveckém spolku začaly nové povinnosti. Na první zkoušce jsme jako hlavní
informaci dostali číslo PĚT. Pouhých pět
zkoušek máme do dalšího koncertu, který
bude 9. října. Jen pětkrát hodinu a půl na
zopakování, procvičení a hlavně docvičení
skladeb, které jsme ještě neuváděli. Koncert bude reciproční – na jaře jsme my byli
v Třeboni a tam zpívali v lázeňském domě
Aurora, tentokrát budou mít horažďovičtí
posluchači možnost vyslechnout třeboňský Pěslav v sále muzea.
Hudba zní krásně vždy, když je do ní dáno
srdce. Pak je to tenká stužka od srdcí interpretů k srdcím posluchačů. Přijďte si
opět zažít toto kouzlo společného sdílení,
dávání a příjímání v pátek 9. října do sálu
horažďovického muzea, kde se na vás těšíme s naším třeboňským hostem. A jakou
že skladbu jsme připravili ke společnému
zpěvu? Nechejte se překvapit. Slibuji, že to
bude překvapení krásné.
Za PS Prácheň, Simča Sládková
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ZAJÍMAVOSTI

Regionální informační
centrum Prácheňska
aktuálně
Po našem červnovém stěhování jsme se
rychle zabydleli v nových prostorách na Mírovém náměstí a jsme plně připraveni plnit
veškerá vaše cestovatelská přání. Během
letní turistické sezóny máme zaznamenán
větší počet turistů než v původním místě
v hotelu Prácheň. Pro turistické informační
centrum je toto místo určitě více „po ruce“
a turisté, kteří naše malebné město navštívili, nás nemuseli složitě hledat mimo náměstí. Nové prostory se jim líbily a doufáme, že se u nás příjemně cítíte i vy.
Letošní opravdu parné léto je za námi a pomalu se do našich domovů vkrádá podzim.
Dny se pomalu začnou zkracovat a již nebudeme trávit tolik času venku, v přírodě.
Rádi bychom vám na dlouhé podzimní
večery nabídli několik nových titulů, které
jsou v našem informačním centru k dostání. Úplnou novinkou je kniha od Jaroslava
Fischla – Procházky po Horažďovicích,
další zajímavou knihou je Bedekr zajímavých míst Plzeňského kraje a například
kniha Otava – Perla mezi řekami. Z dříve
vydaných patří mezi nejoblíbenější kniha
II. světová válka na Horažďovicku (2. rozšířené vydání) nebo Horažďovice na dobových pohlednicích.
Samozřejmě vám nabídneme veškeré další
cestovatelské služby po celém světě.
Na konci září nás čeká veletrh cestovního
ruchu ITEP v Plzni, kde budeme opět reprezentovat město Horažďovice. Bližší informace vám přineseme v dalším čísle.
Vlaďka Šlechtová,
Regionální informační centrum Prácheňska

Kuriózní příběh
české hymny
Až budete číst tento článek, již bude po
svátku sv. Václava – Dni české státnosti –
a 28. října si připomeneme Den vzniku samostatného československého státu v roce
1918. K těmto dvěma státním svátkům
jsem se rozhodl, že vzpomenu vzniku naší

hymny, které se také říká píseň českých
srdcí. Její nápěv je vroucí, srdečný a cituplný! Domnívám se, že pro tuto vnitřní hřejivost ji lid povýšil na národní hymnu a píseň
Kde domov můj? z divadelní frašky Fidlovačka, aneb žádný hněv a žádná rvačka žije
již 150 let.
V neděli 21. prosince 1834 se ve Stavovském divadle konala premiéra frašky Josefa Kajetána Tyla Fidlovačka, jejíž hudbu
složil František Škroup. Datum premiéry
jinak průměrné hry vešlo do dějin díky písni slepého houslisty Mareše v podání pěvce
Karla Strakatého. Budoucnost skladby ještě nikdo neznal, ale už tehdy vyvolala silné
emoce. Když píseň začala, nastalo v divadle
hrobové ticho; všichni zatajili dech. Pěvec
zpíval dojemně. Když umlkl, ticho trvalo
ještě několik okamžiků. Pak nastaly nekonečné projevy radosti a nadšení.
Cílem autorů bylo vytvořit první české dílo
v žánru frašky se současným tématem.
Zasadili proto milostnou zápletku hry do
pozadí staropražské ševcovské pouti zvané
idlovačka, která se konávala od konce 18.
století vždy ve středu v pražských Nuslích.
Premiéra proběhla ve čtyři hodiny odpoledne, v době vyhrazené českým představením – večer se hrávalo německy. Hra sama
příliš úspěšná nebyla. Dočkala se jediné
reprízy v lednu 1835 a poté upadla na řadu
let v zapomnění.
Po stažení hry žila píseň Kde domov můj?
vlastním životem. Původně byla jen jednou
z mnoha vlasteneckých písní, jež se zpívaly
při společných zábavách a výletech, na kterých si získala značnou popularitu. Jejímu
masovému rozšíření zásadním způsobem
přispěli pěvci Karel Strakatý a Jan Křtitel
Píšek, kteří ji zařadili do svého repertoáru. Jejich přičiněním se skladba šířila i za
hranice českých zemí. V Píškově podání
údajně roku 1847 rozplakala samotnou anglickou královnu Viktorii. Zdaleka však nebyla ještě chápána jako národní hymna, té
se v revolučním roce 1848 blížila spíš píseň
Hej, Slované!
Od svého vzniku se píseň šířila po slovanských zemích a v Německu. S českými emigranty se dostala až do zámoří. Postupem
času začaly vznikat nejen její překlady do
cizích jazyků, ale i místní varianta a obměny. Během sta let byla Tylova slova přeložena do šestnácti jazyků a vzniklo dvaadevadesát parafrází. Zcela zvláštní představuje
text Josefa Františka Smetany, který složil
roku 1856 k příležitosti Tylova pohřbu:
Kde domov tvůj? Kde domov tvůj? Cesta
tvoje dokonána, žití truchlohra dohrána,
milovaný pěvče náš! Na vavříně spočíváš:
v klidném lůně věrné matky (: zem posvátná – domov tvůj! :)
Na popularitě písni Kde domov můj? jistě
přidalo její zařazení do seznamu zapovězených písní po roce 1848. Ještě v roce 1859
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byly kvůli jejímu zpěvu rozháněni a zatýkáni studenti. Tím spíš pak byla povýšena
na úroveň národní hymny. Od konce padesátých let předminulého století při ní lidé
smekali a od počátku let šedesátých při jejím zpěvu vstávali. Po obnovení ústavnosti
v Rakousku roku 1861 se zpěv písně stal
pravidelnou součástí vlasteneckých slavností, odhalování pomníků či demonstrací.
Počínaje mohutným rozmachem národního života v sedmdesátých letech se vůči
skladbě začaly objevovat výtky se strany
některých příslušníků mladší generace.
V době státoprávních zápasů české politiky
se píseň o krásách vlasti jevila málo bojovná. Uvažovalo se o novém textu, ale i o složení kompletně nové písně. Když vybídl
Jan Neruda Bedřicha Smetanu k sepsání
hymny, skladatel prý odmítl se slovy: Pravá hymna národní musí vytrysknout sama
ze srdce lidu; kterou píseň lid sám na svou
hymnu povznesl, ta jeho hymnou také zůstane. Až doposud píseň Kde domov můj?
jest hymnou českého lidu – nechmež ji zpívati tak dlouho, pokud našemu lidu jiná do
srdce nevnikne.
Karel Halml

Prázdniny?
Nejteplejší a nejsušší!
Také se vám zdálo, že těch veder a sucha
bylo o letošních prázdninách už nějak moc?
Čísla dokazují, že prázdniny roku 2015 byly
opravdu ty nejteplejší a nejsušší, kam paměť
sahá. Podle údajů naší nejstarší meteostanice v Praze – Klementinu to byly nejteplejší
prázdniny od r. 1775, kdy zde měření započala. (Další v pořadí nejteplejších se zde
umístily prázdniny 1807, 1834, 1826, 1994
atd.) Průměrná prázdninová teplota v Horažďovicích byla 20,9 °C, což je asi 2,5 °C nad
průměrem posledních let (červenec 20,6 °C,
srpen dokonce 21,2 °C!). Nejvyšší teplotu
jsme naměřili ve středu 8. srpna: 38,2 °C. Ve
stínu. Nechráněný povrch země se na slunci
zahříval až na teploty kolem 65°C! Zatímco
v minulosti jsme mluvili spíše o letním počasí s jednou či dvěma vlnami veder, letošní
prázdniny byly spíše jednou vlnou veder přerušovanou několika krátkými ochlazeními.
Tropických dnů s teplotou 30 °C a více bylo
33! (červenec 15, srpen 18). Ale z toho těch,
řekl bych, „super tropických“ s teplotou
35 °C a více bylo 17! (červenec 5, srpen 12).
V záznamech horažďovických měření z let
1963–1968 a 1998–2015, která mám k dispozici, se průměrná prázdninová teplota
nad 20 °C objevila kromě letoška jen jednou: v roce 2003 to bylo 20,8 °C.
Horší než vedra bylo ale sucho – absence
srážek v kombinaci se suchými vedry (veliký odpar) byla pro naše vodní toky katastroická. Průtok Otavy, jejích přítoků
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Vedra nad 35 °C nebyla letos žádnou zvláštností. Foto J. Wagner
i výše spodních vod byly setrvale na hranici hydrologického sucha a pod ní. (Otava v Sušici jen kolem 4 m3/s, v Katovicích
kolem 5 m3/s.) Za celé prázdniny napršelo pouhých 54 mm srážek, což je pouze
28 % zdejšího normálu (194 mm). Pršelo
vlastně jen dvakrát: 27. 7. v bouřce 14 mm
a 15.–17. 8. déšť 28 mm. (Tento srpnový
déšť se nám bohužel dost vyhnul, na většině území ČR pršelo v té době třikrát vydatněji). Ostatní srážky nestály za řeč. Několikrát jen skropily prach. Bouřky, které
přinášejí letní vláhu, letos nad středním
Pootavím skrblily. Přišlo jich málo, polovina obvyklého množství, celkem jen 6 (červenec 3, srpen 3), města se navíc zpravidla
jen dotkly a vláhu téměř nepřinesly. Srovnatelně suché prázdniny byly v poslední
době jen v roce 2003 (78 mm), jenže to bylo
po povodňovém roce 2002, kdy půda byla
vodou nasycená. Zatímco nynější sucho už
trvá od začátku roku. Na konci srpna chybělo za letošek přinejmenším 200 mm srážek – a to je 200 litrů na každý čtverečný
metr. Zkrátka celý sud! Množství, které se
hned tak nedožene!
Jiří Wagner

Ve škole před sto lety
Začala opět škola – a dnešní školáci mají
zase své školní starosti. Chtělo by se říci
stejné nebo aspoň obdobné jako před sto
lety. Ale je to pravda jen do určité míry. Na
děti, které zasedly do lavic v září 1915, totiž
už naplno doléhala Světová válka (jak se
tehdy říkalo), vstupující do svého druhého
roku. Nejen tím, že jejich otcové, strýcové
i nejstarší bratři byli daleko na válečných
frontách, a denně mohla přijít úřední obsílka o jejich smrti.
Válka na děti doléhala i ve škole: většina
mladších učitelů odešla na frontu a ti zbylí
museli plnit „vznešený úkol“ daný zemskou školní radou – dokazovat svou „lásku
k vlasti a říši“ a „do srdcí žactva zasévat
símě vroucí lásky k vlasti své a vznešenému
mocnáři“. Povinná docházka byla tehdy už
osmiletá, ale dřívější celodenní vyučování
s polední přestávkou bylo pro nedostatek
učitelů nahrazeno střídavým vyučováním
polodenním. Povinná ranní mše zůstala

zachována, děti se nyní musely modlit už
nejen za císaře pána a jeho rodinu, ale i za
zdar rakouských zbraní. A zpívat rakouskou hymnu. Vítězství rakouské armády –
pilně a důsledně slavená – děti těšila hlavně
proto, že po každém měly den volna. Ale
těch vítězství rychle ubývalo. Ideologický
tlak sílil. Školní knihovny byly už v prosinci 1914 uzavřeny pod záminkou možného
šíření nakažlivých chorob. Ze školních
knihoven měly být po té výnosem ministerstva vyřazeny všechny knihy, které nebyly
dost prorakouské. Jako závadné měly být
od října 1915 vyřazeny spisy T. G. Masaryka, Aloise Jiráska, Machara a dalších.
Brzy na to i spisy autorů z nepřátelských
zemí, a tak zůstaly školní knihovny rovnou
uzavřené úplně až do konce války. Také
v učebnicích bylo plno „závadných“ textů,
vadil třeba i text písničky: „Kdybys byl, Jeníčku, poslouchal matičku, neměl bys po
boku šavličku“ (viz Lenderová, Halířová,
Jiránek – Vše pro dítě). Probíhaly revize
učebnic a připravovalo se vydání učebnic
úplně nových.
Školy krom vyučování hlavně zaměstnávaly také nejrůznější sbírky: v roce 1915
se na obranu vlasti začalo s mědí, ale brzy
přibyly další barevné kovy: nikl, bronz, cín
a zinek. Žáci s legitimacemi chodili dům od
domu a přinášeli do školy, čím byli obdarováni: Sešel se pestrý materiál, hlavně kovové
mince, medaile, kliky, kusy plechu, drátů atd.
Byla toho bedna, vzpomínal později kronikář a učitel Karel Němec. Další akcí byla
dobrovolná výměna mosazných hmoždířů
za železné, ale ta se v horažďovických domácnostech setkala jen s malým úspěchem.
Později stát přitvrdil a kovové věci prostě
rekvíroval: Za své braly nejen kostelní zvony, ale i školní zvonky, kovové součástky ze
školních pomůcek, svícny, kliky, měděné
pánve, hmoždíře. Došlo i na zlato: děti se
měly obracet na své rodiče kvůli darování
zlatých předmětů na válečné účely. Za zlato se dávaly odměnou železné prsteny. Na
podzim 1915 školní děti s legitimacemi zase
chodily po domech a sbíraly vlněné, bavlněné a gumové předměty. Pro nemožnost
dovozu čaje se také v rámci sbírek trhalo
téměř vše, z čeho šlo čaj udělat – školní děti
sbíraly hlavně ostružinové a jahodníkové
listy. Nařízení též přikazovala sbírat i kaštany, žaludy, bukvice, houby, duběnky, různá semena. Kosti, starý papír, staré hadry.
Staré noviny, z nichž se dělaly vložky do bot
pro vojáky. Bavlnu, kterou nebylo možno
dovážet, nahradily kopřivy, které byly masivně sbírány, aby se tak překazily „záludné úmysly nepřátel“. Učitel Karel Němec
v kronice města vzpomíná, jak pod jeho vedením školáci (v roce 1916) vyrazili na sběr
kopřiv ke Chrástu, kde jich kolem rybníka
rostla spousta. Děti prý začaly s elánem, ale
rukavice jim mnoho nepomohly, a sbírka

Současná „stará“ škola, byla před sto lety
školou ještě poměrně novou. Foto J. Wagner
skončila pláčem. Kopřivy se pak ve škole
ještě zbavily listí a stonky škola odeslala do
úřadovny. Hledaly se prostě náhražky za
kdeco. Ve školách se usilovně šetřilo papírem, žádný list nebyl dost popsán. Školy se
musely angažovat i ve válečných půjčkách.
Sbírka stíhala sbírku a každá z nich školy
zaměstnávala na úkor vyučování. Škola vůbec byla takovou popelkou ke všemu dobrou
jen ne k řádnému učení, posteskl si tehdy
Karel Němec.
Krom toho samotní učitelé, kteří museli
sbírky organizovat, byli ještě vysíláni do
nejrůznějších komisí kontrolujících a zabavujících všelijaké zásoby (hlavně potravin),
které se lidé snažili ukrýt – což učitelům na
popularitě mezi lidmi nepřidalo.
Na děti doléhal stále více hlad, přibývalo
potravin na lístky (začalo se chlebenkami,
pak cukřenky aj.). Velmi nepříjemná byla
i zima – doma i ve školách – z nedostatku
uhlí. A to teprve začínal druhý rok čtyřleté
války, horší časy měly teprve přijít…
Nežilo se lehce před sto lety, válečných starostí a útrap nebyly ušetřeny ani školní děti.
Ale přes všechny ty nové válečné „školní“
povinnosti to byla nakonec škola, která
dětem poskytovala aspoň jakousi ochranu,
oporu a dětská přátelství. A dlužno říci,
že i většina tehdejších učitelů a učitelek se
snažila dětem následky války aspoň trochu
mírnit: jejich nouzi i jejich zármutek.
Jiří Wagner

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 ØÍJNU

19. 10. - 23. 10. 2015
prvních 30 min dennì ZDARMA
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Přednáška v divadelním sále muzea
pátek 18. 10. v 18 hodin

DALŠÍ AKCE
9. 10.

AKTUÁLNÍ ARCHEOLOGICKÉ
VÝZKUMY V HORAŽĎOVICÍCH
zámecký sál

SPOLEČNÝ KONCERT
S TŘEBOŇSKÝM SBOREM

Mgr. Hana Krasanovská
a Mgr. Hana Kašparová

LOUTKOVÉ PŘEDSTAVENÍ

|

13

Kouzlo úsměvu
Horažďovice
www.kouzlousmevu.cz
5. 10.

KURZ AUTOMATICKÉ KRESBY
PRO DĚTI A MLÁDEŽ

v novém divadelním sále muzea
17. 10. v 10 hodin

8. 10.

PS Prácheň, tel. 606 561 772
17. 10.

O PRINCEZNĚ MEDUNIČCE

– seznámení s masáží Raindrop (J. Cikánová)

HAVELSKÝ JARMARK

23. 10. v 17 hodin

17. 10.–18.10.

Město HD, tel. 371 430 557

O PRINCEZNĚ MEDUNIČCE

ŽIVOT V LEHKOSTI BYTÍ

PODZIMNÍ VÝPRAVA NA ŠUMAVU

Městská galerie Horažďovice
sobota 24. 10. v 16 hodin.

– celodenní workshopy (M. Baarová)

(pořádá PS Otava Sušice) PS Otaváci,
otavaci@centrum.cz

VERNISÁŽ VÝSTAVY „ZOHAR“
ANNY IRMANOVOVÉ

24. 10.

zámecké nádvoří

Šumava

MEDITAČNÍ KLUB

25. 10.

MUZIKOTERAPIE, KRYSTALTERAPIE
– celodenní workshop (H. Blochová)

HISTORIE HORAŽĎOVICKÝCH DOMŮ
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
DŮM ČP. 19
V roce 1619 náležel dům Adamu Aujezdeckému a Alžbětě manželce, je zmiňován
v souvislosti s přidělením kmenů na stavbu
jeho shořelého domu po velikém požáru
města způsobeném drancováním vojsk
generála Bonaventury Buquoye. Škoda na
domě činila 700 kop. V roce 1606 je Adam
Aujezdecký podepsán pod sporem mezi
Jakubem Špalkem Štěchovským, plnomocníkem Theobalda Švihovského z Rýzmberka, vrchností horažďovickou a sušickým prokurátorem Janem Konvářem, kdy
Theobald Švihovský „odbojně ujal statek
Benedikta Smolíka otce našeho“ v Horažďovicích. V této době měl dům rovněž
bohatý atikový renesanční štít, podobně
jako sousední Hollarovský dům. Majitelem
domu je Adam Aujezdecký uváděn ještě
v roce 1623. V roce 1629 je majitelem domu
Jan Jabloňovský, pozůstalý syn Tobiáše
Jabloňovského, někdejšího písaře radního
na místě manželky Zuzany. Ta zdědila dům
po svých rodičích, Adamovi Aujezdeckém.
Jan Jabloňovský bydlel ale od roku 1615
v Praze, a tak byl obratem dům prodán Zachariáši Hladíkovi a Martě manželce, za
účasti komorníka při Deskách zemských
v Praze, Jakuba Tylle. Jmenovitě prodáváno spáleniště domovní při domě Jana Jiřího
Hollara z jedné a téhož Zachariáše Hladíka
domu strany druhé za 80 kop. Předmětem prodeje byla dále dědina Jabloňovská
„Na Zbiroze“ za Vápenným vrchem, dále
chmelnička za Červeným mlýnem jdoucí
k Práchni (Rosenauerovský mlýn). Zmíněná dědina „Na Zbiroze“, která byla předešle

neprávem odebraná a postoupená pánům
„patres“ kláštera archanděla Michaela,
má být navrácena právoplatným dědicům,
za účasti Jana Kozáka, jinak Sophroniusa.
V roce 1631 převádí dům, respektive spáleniště slove „Kovárna“ Zachariáš Hladík
na svého syna Jakuba. „Spáleniště vzadu něco povystavený vedle téhož domu
Zachariáše Hladíka a domu Jana Jiřího
Hollara z Práchně strany druhé s svobodným tokem, starodávným klusem skrze zdi
městské. Však s takovými zvláštními mezi
nimi snesenými vejrunkami. Předně co
jest koliv týž Zachariáš té kovárny k domu
svému slove Kašprlíkovský (čp. 20) mu připojil a již i na těch místech něco vystavěl,
poněvadž bez toho všeho na Kovárně dosti
prostranný dvůr jest i místa pro chlívy nebo
marštal nazbyt zůstává, počna od spilky
s těmi obojími a z cihel schody a místem
kdež hvozd a sladovna byla s zahradkou
až do zdi městské, jakž to včecko sama zeď
od sebe dělí“. Při domě Kašprlíkovském
(čp. 20) není možné projíždět vozem ani
„valně procházeti se nemůže“. „Tou příčinou skrze Kovárnu z rynku svobodného
do nich vcházení i vycházení s jakýmkoliv
nákladem vjezdu i výjezdu dobytka, hnaní
i vyhánění, trusu kladení i ven vyvožování
jakkoliv kdy toho potřeba byla z volnosti
toliko tu na dvoře tý Kovárny při tý dělící
zdi nejináč než jakoby týž plac jemu přece náležel jako i svobodné cesty k studnici
a z stavení toho na rynk a z rynku do stavení prochází a projíždění pozůstavuje“.
V roce 1640 stvrzuje v testamentu převod

domu Zachariáš starší Hladík na syna
Jakuba. Přičemž vypočítává vynaložené
peníze na syna, předně 300 zlatých, když
pobýval v Norimberce „k řemeslu krejčovskému jsem mu na svůj groš dopomohl, na
živnost 100 kop míšeňských hotových a za
ně suken mu nakoupil. Spáleniště domový
slove Kovárnu v rynku, místě příhodném
ležící na můj náklad postavený… k dědičnému užívání odevzdal“. V roce 1636 uveden
Jakub Hladík jako rychtář městský, v roce
1647 jako hejtman panství Horažďovic.
V roce 1662 sepisuje Jakub Hladík poslední vůli. Dům přechází na dceru Mandalenu
Hladíkovou za 280 zlatých. Ta na sebe záro-

Podoba domu s bohatým atikovým
renesančním štítem na kresbě Jana
Willenberga z roku 1602.
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mace. Jedinou nepříjemnost nám způsobil déšť, který nás bohužel doprovázel
většinu cesty, ale cíl nás neminul.
V areálu ve Střelských Hošticích, kde
jsme měli pobyt strávit, jsme si uložili
věci do pavilonu C a hurá po schodech
do učebny, kde nás čekala paní učitelka
Zeithamlová a dny plné zábavy, nových
objevů, komunikace a vzájemné spolupráce. Každá hra nás motivovala ke
společnému zdolávání překážek a k dosažení cíle. Z her pohybových především
„Pavoučí síť“, „Gordický uzel“, „Tanec na
židlích“ a „Míčky“. Museli jsme si pomáhat. Někteří se učili pomoc přijmout, jiní
zase nabídnout. Nejvíce nás nadchla hra
„Míčky“. Stoupli jsme si do kruhu a házeli míčky spolužákům v určitém pořadí.
Postupně jsme do hry zapojili tři míčky

a stopovali čas. Po dokonalém sehrání
týmu byl náš nejlepší výkon 30 vteřin.
Nic to ale nebylo oproti hasičům, kteří
vylezou na stožár za 12 vteřin. Hasiči nás
navštívili ve čtvrtek odpoledne a bylo to
velmi příjemné setkání. Zkusili jsme si
vylézt po výsuvném žebříku do výšky asi
12 m. Ve volném čase jsme si mohli v herně zahrát fotbálek nebo stolní tenis. Jedním slovem prostě super!!!
Poslední večer nás navštívila paní ředitelka a bývalá třídní paní učitelka Jánská.
Opekli jsme buřtíky, které nám přivezly.
Krom krásných zážitků zde zaznělo mnoho známých písniček.
Na kurzu se nám moc líbilo a rádi bychom do Hoštic zavítali znovu.
Aneta Neubauerová, 6. A

veň přejímá i část dluhů po své matce, jmenovitě musí vydat peníze Matěji židu a Lídě
židovce, 2 strychy pšenice Její milosti paní
do Kalenic, Anně Malívské 15 strychů žita
a 1 strych ječmene. Mandalena Hladíková
se následně provdala za Bartoloměje Segu,
a ten se tak stává spolumajitelem domu.
V roce 1694 sepisuje poslední vůli. Na počátku textu uvádí „duši mou hříšnou …odevzdávám stvořiteli …a obzvláštnímu patronu jména mého, svatému Bartoloměji“,
dále uvádí, že si přeje být pohřben v kostele
sv. Jana Křtitele. Za poručnici ustanovuje
druhou svou manželku Alžbětu. Veškeré
jmění bude převedeno na děti Antonína,
Františka, Jana a Alžbětu, děti z prvního
manželství a Filipa, Ludmilu, Annu Marii
a Rozinu z druhého manželství. Dále uvádí, že dům, který mu po svatbě připadl za
200 zlatých „dost sice zpustlý“ nákladem
svým vystavěl. Svého syna Jana nechal vyučit pekařem a koupil mu dům Beranovský,
při kterém nechal vystavět pekárnu. Sto-

dolu u kostela sv. Jana, kterou postavil, odkazuje manželce Alžbětě, stejně tak „něco
nábytečku všelijakého a domovních potřeb,
obzvláště podušky a cínové a jiné nádobí“.
V roce 1695 přechází dům ležící mezi domem Mařeny Benetkové a Karla Boudy
z Bartoloměje Segy na Alžbětu Segovou za
částku 600 zlatých, dále dvůr na předměstí,
ležící při pastuškách obecních za 260 zlatých. Dům ujímá Rozina Segová, dcera
Bartoloměje Segy z druhého manželství.
Ta si vzala Maxmiliána Müllera, na kterého
dům včetně polí a chmelničky v roce 1710
přechází. V roce 1733 si směňují domy Maxmilián Müller s Václavem Jiříčkem. Maxmilián Müller převádí svůj dům ležící mezi
domy Kiswetterovským a Valkerovským
na Václava Jiříčka. Ten postupuje obratem
svůj dům na předměstí „s malým krámečkem podle něho“. Müllerovi bude doplacen

rozdíl nemovitostí 250 zlatých. V roce 1766
převádí Václav Jiříček svůj dům nezávadný,
várečný na dceru Rosinu a jejího manžela
Josefa Hovorku. Dům leží mezi domy Jiřího
Kieswetera a Jakuba Pastejříka strany druhé za 775 zlatých. K tomu parkán „ve valech
městských“ proti domu Antonína Eliáše.
A dále půl louky „Na březovej pod lesem“.
V roce 1785 prodává dům Josef Hovorka
s manželkou Rosinou Josefovi Budeciovi
a manželce Anně. Dům ležící v rynku mezi
domem Haanovým a Josefa Pastejříka za
870 zlatých. V roce 1805 postupuje dům várečný v rynku Josef Budecius svému synovi Vojtěchovi. V roce 1827 pronajímá dům
Vojtěch Budecius své sestře Anně provdané
Schötzlové.
MgA. Jindřich Šlechta

Barokní podobu vtiskl domu Bartoloměj
Sega ve druhé polovině 17. století, zbořen
v roce 1911. (Archiv MěM)

Novostavba historizujícího domu s bohatou
štukovou výzdobou se sídlem Okresní záložny
hospodářské. (Archiv MěM)

Současný stav, radikální, nešťastná přestavba domu v období komunismu, kdy byl odstraněn středový arkýř a zničena výzdoba fasády.

ZŠ Blatenská
ADAPTAČNÍ KURZ 6. A
Naše třída, 6. A, se ve středu 9. 9. 2015
sešla se svými batohy ve školní šatně.
Záhy jsme však budovu školy opustili, neboť nás čekalo jiné dobrodružství.
Společně s naší třídní paní učitelkou Baborovou a paní učitelkou Němejcovou
jsme se vydali na třídenní adaptační kurz
do Střelských Hoštic. Cesta pěkně ubíhala, a to i díky hře „Reportéři“. Naším úkolem bylo vymyslet dvě zajímavé otázky,
na které bychom chtěli získat odpovědi
od svých spolužáků. Tím jsme se o sobě
dozvěděli zajímavé a někdy i nové infor-
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ZŠ Komenského
ATLETICKÉ SOUSTŘEDĚNÍ
Ve dnech 9.–11. 9. 2015 se konalo již tradiční atletické soustředění ve Střelských
Hošticích. Letos se účastnilo 50 žáků převážně ze šestého ročníku, pro něž byla akce
pojata jako adaptační kurz. Přijely sem za
nimi jejich třídní učitelky Libuška Motlová
a Jana Jindřichová a strávily s nimi příjemné odpoledne věnované zábavným hrám
zaměřeným na tmelení kolektivu.

Jinak ale celá akce byla sportovního rázu
a všichni jsme dostali do těla. Jak to viděly
čerstvé šesťačky, Verča se Sabčou, si přečtěte níže. Z pohledu pedagoga můžeme konstatovat, že naši svěřenci nejsou žádné bábovky, vydrží pořádnou zátěž a také se umí
slušně chovat i mimo školní budovu. Již delší
dobu si uvědomujeme, že nestačí sedět ve
školních lavicích a něco se „šrotit“. Je velice
důležité žákům umožňovat takovéto akce,
protože právě tady, mimo domácí prostředí,
se ukáže, jaké děti opravdu jsou. Upevňuje
se tady rovněž jejich kolektiv a také k nám,
učitelům, se pak ve škole chovají úplně jinak.
Letos nevznikl ani jeden problém, nedošlo
k žádnému zranění, snad kromě puchýřů na
nohách, které ale nebyly způsobeny během
ani chůzí, nýbrž tancem na závěrečné diskotéce. O tu se postarali naši skvělí deváťáci
Viki Kučera,Vojta Špička, Jolča Slepičková,
Vája Kalčíková a Radka Jindřichová. Sami si
připravili hudbu, soutěže a celý večer organizovali bez naší pomoci. Stačilo hlídkovat
za dveřmi a trochu kontrolovat dění na tanečním parketu
Z velitelského můstku
Vojtěch Herman, Marek Mesz, Jan Řehoř,
Jiřina Stichenwirthová,
ZŠ Komenského Horažďovice
Je sedm hodin ráno a naše škola jede na atletické soustředění do Hoštic. Začíná první
výlet a jedeme na Katovickou horu. Všichni jsou moc natěšení, protože pan učitel
Řehoř nám bude vyprávět spoustu příhod
z historie jeho rodné oblasti.
Potom jsme sešli z Katovické hory a chytil
nás velký déšť.

Ale o zábavu nikdo nepřišel. Navštívili
jsme i graitové doly. Potom jsme kráčeli
do Hoštic. Přišli jsme a všichni byli vysílení
a zmoklí, každý se těšil do postele. Po obědě si učitelé pro nás přichystali spoustu her
a dobrodružství (stříleli jsme ze vzduchovky, hráli jsme si s angličtinou, jezdili na
kolech a pan učitel Herman si pro nás připravil kruhový trénink...) Večeře nám moc
chutnala a pak jsme očekávali Pootavské
trubače. Mnoho z nás si mohlo vyzkoušet
některé nástroje.
Druhý den jsme pokračovali v soutěžích
(nahazování udic, zdravověda, štafeta a lorbal). Za 6. ročníkem dorazily jeho nové třídní učitelky a společně hráli seznamovací hry.
Po večeři jsme se připravovali na diskotéku. V osm hodin jsme to rozjeli, muzika
hrála a my jsme tančili jako o život. Nikomu
se nechtělo spát.
V pátek ráno nás čekal přespolní běh s několika stanovišti, poté úklid pokojů a výborný oběd. Batohy se vezly do Horažďovic
autem a my jsme se dopravili pěšky. Cesta
rychle uběhla a my jsme měli alespoň čas si
popovídat o čerstvých zážitcích.
Celé soustředění se nám líbilo a my se těšíme na další.
Za 6. ročník
Veronika Šafandová a Sabina Hejpetrová
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Nábor
stále pokračuje
Máte-li doma malého fotbalistu či fotbalistku, přijďte se společně podívat na
hřiště a nezávazně si s námi zatrénovat,
stále totiž probíhá nábor dětí narozených v roce 2009 a 2010.
Pokud chcete své dítě do fotbalové školičky přihlásit, nebo chcete získat více
informací, zavolejte bez ostychu na níže
uvedený kontakt:
Trenér: Josef Korbel, tel. : 602 125 271
Tréninky v letním období do 31. 10. 2015
každé pondělí a středu:
PO 17.00–18.15 na hřišti za bazénem
ST 17.00–18.15 na hřišti na Lipkách

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 9/2015
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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
Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo a Anglii.
Zajímavé pracovní ohodnocení.
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

|

DRÁČKŮV PODZIMNÍ BAZÁREK

12. 10.–14. 10. 2015

KINO OTAVA, HORAŽĎOVICE
PO 12. 10. PŘÍJEM ZBOŽÍ 8.30–16.00 h
ÚT 13. 10. PRODEJ
8.30–17.00 h
ST 14. 10. PRODEJ
8.30–15.00 h
POZOR, ZMĚN
NOVĚ!!! TAKÉ BAZÁREK HRAČEK
A
TERMÍNU!!!
www.drackov.webnode.cz

MANIKÚR A A NEHTOVÁ MODELÁŽ
HOR AZĎOVICE

Darina Sedláčková
Podbranská 54 (v Autoškole Houdek)
Tel.: 721 717 424

Mgr. Dušan Havlena, advokát
-

Kompletní zednické práce
Kompletní pokrývačské práce
Krovy, klempířské práce
Zateplení domů, fasády z dotací
Obkladačské práce
Zámkové dlažby
Výškové práce
Pronájem lešení
Půjčovna žebříkového výtahu

17

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.

jedno
JEDNOsklo
SKLO
ZDARMA
Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub a určených brýlových čoček Hoya.
Akci nelze kombinovat s jinými slevami. Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci našich optik.
Nabídka je platná od 23.9.2015 do 30.11.2015.

UŠETŘETE
ZA ZNAČKOVÁ SKLA
www.axis-optik.cz
Horažďovice, Ševčíkova 38
Strakonice, Bezděkovská 30

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 9/2015
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Jóga
pro zdraví
– kurzy jógy vhodné i pro začátečníky.
V Horažďovicích budeme cvičit
každou středu od 17,30 hod,
v Hradešicích rovněž
ve středu od 19 hod. Začínáme 30. 9.
V Chanovicích budeme cvičit
každý pátek od 17,30 hod, začínáme 2. 10.
Informace na www.joga.zaluzi.cz, nebo tel. 728 963 083 R. Krásná

Psí škola Sírius
zve všechny zájemce na další
„Kurz dobrého chování pro všechny psy a pejsky“.
Začínáme 10. října v 10.00 h na cvičišti v Horažďovicích. Přihlášky a informace na
www.sirius.zaluzi.cz, nebo tel: 728963083

PALIVOVÉ DŘEVO
SLUŽBY V LESNICTVÍ

od 550Kč

Tel: 723 414 964
Facebook:
Dřevo Chanovice

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

MASÁŽE

SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ
AROMATERAPEUTICKÉ
REFLEXNÍ MASÁŽ CHODIDEL
Tyršova 355, Horažďovice, tel.: 604859567
www.preklady-masaze-ekofarma.cz

AQUAPARK HORAŽĎOVICE
Otevírací doba pro veřejnost: od 21. 9. 2015 do 30. 11. 2015
Pondělí od 13.00 do 21.00
Úterý
od 13.00 do 21.00
Středa od 13.00 do 21.00
Čtvrtek od 13.00 do 21.00
Pátek
od 9.00 do 21.00
Sobota od 9.00 do 21.00
Neděle od 9.00 do 21.00
Provozní doba SAUNOVÉHO SVĚTA:
úterý vyhrazeno pro ženy
SAUNOVÝ SVĚT OTEVŘEN od 21. 9.2015
Pondělí–Pátek od 16.00 do 21.00
Sobota–Neděle od 11.00 do 21.00

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 9/2015
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• Velký výběr nábytku
• Doprava nábytku zdarma
• Dodáváme převážně český a
slovenský nábytek
• Zajímavé ceny
• Montáž nábytku
Nová 252, Sušice
(za Rumpoldem)
tel: 378 608 379
mobil: 602 286 092
novanabytek@seznam.cz
www.novanabytek.cz

LEVNĚJŠÍ UŽ NEBUDOU
LENOVO IdeaPad B50-30
Displej:.15.6" HD LED, matný displej (1366x768)
Procesor: Intel® Celeron® N2840 (2 jádra)
Paměť: 4 GB DDR3L 1600MHz / (max. 8GB)
Disk: 500 GB HDD SATA / 5400 otáček
Grafická karta: integrovaná Intel® HD Graphics
Optická mechanika, integrovaná kamera HD
ready, síťová karta Gigabit, wi-fi b/g/n, Bluetooth,
porty: 1x USB 3.0, 2x USB 2.0, čtečka
paměťových karet 4-in-1, 1x HDMI
Numerická klávesnice, čtečka otisků prstů
Operační systém: Windows 8.1

7 399,-

s DPH

Václav Rosa, Prácheňská 35

kompletní vybavení výpočetní technikou • bezdrátový internet • správa
linuxových a win serverů • rozlehlé sítě • webové aplikace • opravy,
servis a modernizace výp. techniky • zabezpečovací systémy •
strukturovaná kabeláž • optické rozvody

tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 9/2015
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KINO OTAVA

AKCE

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! OD ŘÍJNA BUDEME
PROMÍTAT VE ČTVRTEK A V PÁTEK!!!

KULTURNÍ DŮM
2. 10. pátek

1. 10. čtvrtek 2. 10. pátek
19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2. lekce.

3. 10. sobota

19.30

VŠECHNO NENÍ KOŠER
RÁDOBYDIVADLO KLAPÝ uvádí inscenaci
na motivy knihy spisovatele Šoloma Alejchema
„Tovje vdává dcery“, která byla zdramatizována do světoznámého amerického muzikálu Šumař na střeše, kdy si dívky vyberou nápadníky,
avšak pro tatínka nejsou zrovna košer. Předprodej vstupenek od 21. 9. dle rozpisu otevírací
doby v kanceláři KS a kina Otava.

9. 10. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 3. lekce.

10. 10. sobota

21.00

EXTRABAND REVIVAL
Rocková zábava, prodej vstupenek na místě.

16. 10. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 4. lekce.
Od 20.00 se prodávají vstupenky na
1. prodlouženou.

17. 10. sobota

21.00

KABÁT REVIVAL / REFLEX
Rocková zábava s předkapelou.

19. 10. pondělí

19.30

VZTAHY NA ÚROVNI
Svižnou komedii uvádí Divadelní společnost
HÁTA. Skvělé herecké obsazení. Předprodej
vstupenek v kanceláři KS a v kině Otava dle
rozpisu otevírací doby. Předplatné si můžete
zakoupit ještě tento den před představením
přímo v KD. Po představení budou legitimace
předplatného slosovány.

20. 10. úterý – 21. 10. středa
PRODEJNÍ TRH

23. 10. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 5. lekce
– 1. prodloužená.

25. 10. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají BŘEŽAŇÁCI A HOSTÉ. Prodej a rezervace vstupenek v kině Otava
dle rozpisu otevírací doby, tel. 376 511 890.

30. 10. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 6. lekce.

31. 10. sobota

15.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 7. lekce.
NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!!
NENECHTE SI UJÍT!!!

9. 11. pondělí

6. 10.

19.30

KONCERT JAKUBA SMOLÍKA se skupinou
Předprodej vstupenek od 1. října
Změna programu vyhrazena

17.30

SEDMERO KRKAVCŮ
ČR/SR – Pohádkový příběh na motivy pohádky Boženy Němcové. Nenechte si ujít nový
český ilm pro celou rodinu. Režie: Alice Nellis. Vstupné 100 Kč.

8. 10. čtvrtek

17.30

BOŽÍ MLÝNY
ČR – Krajina se železnou oponou...zveřejněná dosud neznámá fakta, osoby zavražděné
Pohraniční stráží, vesnice srovnané se zemí,
uprchlíci ze zóny smrti... Celovečerní dokument vznikl v koprodukci společnosti Synergia Film a České televize. Vstupné 65 Kč.

9. 10. pátek

20.00

sál knihovny 9.00 a 10.00

KAŠPÁREK VYNÁLEZCEM
loutkové představení (pro MŠ)

8. 10.

nádvoří zámku 10.00

ZMATLÍKOVNÍK POHÁDKOVÝ
Slavíme 10 let pohádkového stromu za účasti
Martiny Drijverové, Ivana Zmatlíka a dalších
hostů

8. 10.

sál muzea 10.30

NA SKOK DO POHÁDKY A ZPÁTKY
Společná hra s knížkou - trochu divadlo a trochu vyprávění a hodně společné improvizace.
Hraje improvizačně – divadelní skupina Na
skok Jana Machalíková a Hana Patrasová (pro
4.–5. tř. ZŠ)

9. 10.

sál knihovny 9.00 a 10.00

OČIMA STAROSTY
beseda se starostou města Ing. Michaelem
Formanem (pro 9. tř. ZŠ)

NENASYTNÁ TIFFANY
ČR – Cesta k netušenému pokladu... Dobrodružně hororová komedie do 15 let nevhodná.
Vstupné 100 Kč.

12. 10.

15. 10. čtvrtek 16. 10. pátek

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
2. přednáška na téma „Barokní architektura
v Čechách.“

20.00

MALLORY
ČR – Vymanila se z drogové závislosti a našla v sobě sílu i v těch nejtěžších momentech,
neztratila naději na návrat do běžného života.
13 let na cestě ze dna – ilm Heleny Třeštíkové.
Vstupné 90 Kč.

22. 10. čtvrtek 23. 10. pátek

20.00

MARGUERITE
Francie, ČR, Belgie – Příběh z Paříže dvacátých let. Film je inspirován skutečným příběhem Američanky Florence Foster Jenskinsové. Vstupné 95 Kč.

29. 10. čtvrtek 30. 10. pátek

17.30

VELKÁ ŠESTKA
USA – Tak to je skupinka dokonalých hrdinů.
Animovaná akčně-dobrodružná komedie pro
malé i velké. Vstupné 100 Kč. O podzimních
prázdninách – v 17.30.
DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA
DĚTSKÝ BAZÁREK – teď už doopravdy
Pondělí 12. října – příjem oblečení, hraček apod.
Úterý 13. října – prodej
Středa 14. října – prodej a výdej věcí
Sledujte plakáty, další informace, otevírací
dobu. Srdečně zvou pořadatelky.
Změna programu vyhrazena
KINO OTAVA – HLAVNÍ VCHOD
předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů na výlep – výlepové dny úterý a čtvrtek.
Otevírací doba:
čtvrtek, pátek, sobota 16.00–20.00.
TELEFONY: kino Otava
376 511 890
kulturní dům 376 512 436
kancelář
376 512 237

KNIHOVNA
5. 10.

oddělení pro dospělé 8.00–11.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
(pro ZŠ, SŠ, veřejnost)

oblastní charita (4. patro) 9.00

BADUAN JIN
série cviků podle starých Číňanů

13. 10.

sál knihovny 10.00

19. 10.

oblastní charita (4. patro) 9.00

CVIČENÍ S ROMANOU
přijďte si zacvičit s Romanou Krásnou

20. 10.

oblastní charita (4. patro) 14.00

MÁTE SLOVO ANEB NAŠE MĚSTO
OČIMA SENIORŮ
beseda se starostou města Horažďovice
Ing. Michaelem Formanem

26. 10.

sál knihovny 15.00

HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti

27. 10.

sál knihovny 10.00

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
3. přednáška na téma „Barokní architektura
v Čechách.“

MUZEUM
17. 10. sobota

vlak. nádraží 9.00

KRAJINA JAKO EMENTÁL
aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou
krajinou jihozápadních Čech. Tentokrát
vyrazíme na malý středověký důlní areál na
vrchu Stříbrník u Pláničky.

HOTEL PRÁCHEŇ
2. 10. pátek

19.00

ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Kalliope Trio Prague. Alena Kohoutová – klavír, Markéta Vokáčová – housle, Jan Zemen
– violoncello. Klavírní trio mladých umělců,
které německý tisk řadí mezi evropské vycházející hudební hvězdy. Buďte i Vy přitom! Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace
vstupenek na mobilu 603 229 559.
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