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NEPRODE JNÉ

Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
náš říjnový úvodník začíná informacemi, jež
se týkají rekonstrukce náměstí. Vzhledem
k tomu, že nedošlo po nesčetných jednáních
k původně plánovanému uzavření smlouvy
s autorem studie, byla provedena poptávka
na projektovou dokumentaci ke všem stupňům stavebního řízení a k samotnému provedení stavby (DUR+DSP+DPS). Nejnižší
cenou zvítězila irma ŠUMAVAPLAN, spol.
s r. o. Dokumentace by měla být dokončena
v průběhu druhé poloviny roku 2016, přesný
termín je dán dobou obdržení příslušných povolení od dotčených orgánů státní správy. Po
obdržení stavebního povolení bude vyhlášeno
výběrové řízení na zhotovitele stavby. Jakmile bude vybrán zhotovitel a bude podepsaná
smlouva o dílo, zahájí se samotná rekonstrukce. K dnešnímu dni byla na náměstí již provedena dříve avizovaná výměna elektrického
přívodního kabelu okolo kostela. Dále pokračují archeologické práce, dochází k odkrytí
středové části až na podkladní vrstvy a v západní části jsou již prováděny archeologické
práce hloubkovými sondami. Při odkryvu
vrstev ve středové části došlo k propadu části
zeminy a objevily se podzemní prostory. Z tohoto důvodu je odbornou geologickou irmou
prováděno zkoumání a mapování těchto podzemních prostor a na základě jejich výsledků
bude navržen další postup archeologických
prací a upraven i případný technologický postup při rekonstrukci náměstí.
Vaší pozornosti možná neunikl článek v regionálním tisku, který se týkal našeho kulturního domu. Firma provádějící práce na
kulturním domě má značné zpoždění a původní termín 31. 8. 2015 ukončení stavby
nebyl dodržen. Stavební irma Brick Stav
CZ, která stavbu provádí, termín neustále
posouvá. Město se maximálním způsobem
snaží, aby irma co nejdříve udělala zejména
opatření, která zajistí, aby nedošlo k poškozování stavby, zejména pak k zatékání vody
do střechy, která není dokončena. V době,
kdy čtete tento úvodník, by podle slibu
provádějící irmy měla už být střecha kom-

Kaple sv. Anny, foto: J. Chalupný
pletně hotová, takže můžeme posoudit, zda
stavební irma svoje sliby konečně začala plnit. V tisku bylo i irmou uvedeno datum dokončení 20. 11. 2015, což bude za tři týdny.
Všechny tyto termíny, závady, nedostatky,
požadovaná opatření a připomínky jsou při
kontrolních dnech, které probíhají každý týden, zapisovány do stavebního deníku, což
je vlastně taková „žákovská“ kniha stavby.
Po dokončení stavby se na základě záznamu
ve stavebním deníku vyúčtují jednotlivé položky stavby. Uvedená situace nás moc mrzí
vzhledem k omezení kulturních a společenských akcí. Celá tato záležitost bude mít bohužel dohru na úrovni právních zástupců.
Byl proveden rozbor vody ze studánky u svaté Anny ke zjištění kvality pramene. Rozbor
ukázal, že voda má sice nízké hodnoty obsahu radonu, uranu a arsenu, ale má také
nízký obsah enterokoků a obsahuje vysoký
počet živých organismů, a z těchto důvodů
není pitná. Při porovnání s minulým rozborem, byly vykázány rozdílné hodnoty, zejména obsahu radonu a dusičnanů, což znamená, že kvalita vody kolísá. S pravidelným
sledováním kvality pramene začneme na
jaře příštího roku. Dosavadní rozbor vody je
pro informaci umístěn na webových stránkách města v sekci další informace, kde je
umístěn i rozbor pitné vody z městského
vodovodu.

Spolek Prácheňsko, jehož jsme členem, pořídil za pomoci dotace od Plzeňského kraje
mobilní rozložitelné pódium, které bude
sloužit obcím při pořádání společenských
akcích. Dotace činí 250 tisíc Kč, celková
cena pódia byla 505 tisíc Kč. Pořízením
pódia se jistě zvýší úroveň kulturních akcí
ve městě, i v dalších obcích spolku.
V minulých měsících jsme požádali Státní
pozemkový úřad o zahájení pozemkových
úprav obecních cest v Komušíně a Třebomyslicích. Bohužel dle vyjádření SPÚ lze
zahájit jakékoliv pozemkové úpravy pouze
na co největším území, nejlépe v celém katastru, a s více jak 50procentním souhlasem
vlastníků pozemků v daném území. Tuto
problematiku musíme tedy řešit oslovením
dalších vlastníků pozemků.
Proběhlo také setkání se zástupcem řádu
maltézských rytířů z důvodu našeho zájmu
koupit část pozemků na kopci Loreta pro
další rozvojovou plochu. Řád má zájem pozemky prodat, další se bude samozřejmě
odvíjet od inančních a časových podmínek.
Do konce letošního roku budou provedeny ještě některé opravy částí chodníků v našem městě. A čeká nás závěrečná kontrola čerpání rozpočtu 2015 a příprava rozpočtu na rok 2016,
takže další období prožijeme v zajetí čísel. Ale
vám přejeme i nadále hezké podzimní dny.
Ing. Michael Forman – starosta,
Ing. Hana Kalná – místostarostka
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Mezinárodní den GIS
Den GIS v PROUDu

1 8 . 11 . 2 0 1 5
Program
8:00 - 12:00 workshop pro školy
„Co je GIS”

zeměpisné souřadnice a práce
s GPS v terénu

ArcGIS online a interaktivní
online aplikace
seznámení s prostředím ArcGIS
for Desktop
17:00 - 18:30 workshop pro veřejnost „Využití GIS v praxi”

praktická ukázka práce v ArcGIS for Desktop a ArcGIS online
řešení jednoduché úlohy pod vedením lektorky Z. Jahnové
(počet míst je omezen, rezervujte si účast na tel. 778 449 919)
19:00 Mapování neviditelného: úvod do dálkového průzkumu Země

Přednáška Ing. Lucie Homolové, Ph.D. z Centra výzkumu globální změny
AV ČR o metodě, kterou lze z letadla nebo dokonce z vesmíru sledovat
např. výskyt invazních rostlin či zdravotní stav šumavských lesů.
Vstupné 30 Kč.

Strašidelný
koncert
11. 11. 2015
16.00
Hotel Prácheň

BRATŘI ČAPKOVÉ
městská knihovna vás zve na přednášku
Mgr. Romana Vaňka
o životě a díle Karla a Josefa

4. listopadu 2015
od 14.00 hod.
v oblastní charitě (4. patro)
Pořádáno v rámci projektu Seniorům Dokořán za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

ANEB CO NOVÉHO SE UDÁLO VE SVĚTĚ VE 20. STOLETÍ, CO VŠE SE ZMĚNILO,
CO JSME NEVĚDĚLI A CO VŠE DNES POVAŽUJEME ZA SAMOZŘEJMÉ
MĚSTSKÁ KNIHOVNA VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU

Ing. LADISLAVA SIEGERA, CSc.
11. listopadu 2015
od 16.00 hod.
v oblastní charitě (jídelna v přízemí)
pořádá ZUŠ Horažďovice, člen Asociace ZUŠ ČR

Pořádáno v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN za finanční podpory Ministerstva kultury ČR
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VÁNOČNÍHO STROMU
HORAŽĎOVICE
U kina

29.11.2015
od 17.30 hod.

Kino Otava od 16.30 hod.
ANDĚLSKÁ POHÁDKA - příběh neposedného
andělíčka v podání Divadélka Nána
Program rozsvícení vánočního stromu:
• tradiční rozsvícení a požehnání vánočního stromu
• vánoční hudba v podání horažďovických pěveckých sborů
• vánoční punč

28. 11. 2015 | 13–18
zámecké sklepy
střelské hoštice

peklo HD
v SH

hd
čert to vem
do hoštic!!!

peklo plné překvapení pro děti i dospělé, pekelné dárky
občerstvení párky z kotle, rohaté klobásy, čertíkův čajík,
víno svařené s ďábelským kořením
pekelný autobus horažďovice – střelské hoštice a zpět
odjíždí z horažďovic (parkoviště u hlaváčků) ve 13,00
a potom v každou celou hodinu (naposledy v 17,00)
• • •• • • ••• •• ••• • • •• ••• • • • ••• •• •• • • •• •• • • • •• ••• ••• • •• • •••• •

těší se na vás ČERTOVSKÝ CECH HD
vstupné 50 Kč

SDH Střelské Hoštice
TJ Sokol Střelské Hoštice
Obec Střelské Hoštice
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TURNAJ FOTBALOVÉ ŠKOLIČKY
FK HORAŽĎOVICE VE STRAKONICÍCH

STALO SE
Fotoreportáž
HAVELSKÝ JARMARK

Foto: J. Korbel

LETECKÝ DEN S KMŠ

Foto: J. Chalupná

Foto: J. Vašků

KULTURA
Horažďovické peklo 2015

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2015

Rok s rokem se sešel a opět vyvstala otázka,
zda se horažďovické peklo konečně vrátí
do původních prostor zdejšího zámeckého
pivovaru, kde tato krásná a oblíbená tradice začala. Nic není jednoduché, zajistit celé
místo, splnit všechny podmínky bezpečného zprovoznění pro nápor velkého množství
návštěvníků, to celé dohromady znamenalo
vynaložení obrovské spousty energie a síly.
Město Horažďovice letos vyšlo pekelníkům vstříc a snažilo se všechny tyto nutné
předpoklady pro zdárný průběh celé akce
vyřešit. Určitě by se mu to (jim – protože
nyní je nutné poděkovat jmenovitě paní místostarostce ing. Kalné a panu starostovi ing.
Formanovi) povedlo, ale Tyjátr Horažďovice
musel nakonec ještě v letošním roce tuto
významnou nabídku odmítnout. Důvod je
zcela jednoduchý. V současné době nacvičujeme dvě nová představení a kvůli pozdrženému ukončení rekonstrukce kulturního
domu, který je stále v opravě, jsme byli nuceni obě premiéry posunout na prosinec. Tou
první bude krásný vánoční příběh a při druhé si všichni připomeneme 170 let od založení divadelního souboru v Horažďovicích.
Obě akce díky svému zaměření již nemů-

žeme odložit na později. A v tu chvíli jsme
byli dotlačeni k závěru, že nejsme schopni
už důkladně zajistit celou přípravu upravených prostor v pivovaru a najít další síly i čas,
které bychom dokázali tomuto záměru více
věnovat. Zkoušíme každý večer, navíc ještě
pořád vychytáváme divadelní nedostatky
v novém loutkovém divadle, kde již také
účinkujeme. Proto se chceme všem místním
omluvit, že tento rok ještě zůstáváme v zámeckých sklepích ve Střelských Hošticích,
kde se horažďovické peklo představí v sobotu 28. 11. 2015 v době od 13.00 do 18.00
hodin. Místní spolky hasičů a sokolů nám
v organizaci velmi pomáhají, což celou přípravu značně usnadňuje. Pro zájemce, kteří
se chtějí do Hoštic svézt přímo z Horažďovic, bude v každou celou hodinu přistaven
pekelný autobus na parkovišti u Hlaváčků,
zajištěny jsou jízdy tam i zpět dle aktuálního zájmu. Připravujeme pro vás opět zajímavou podívanou, která určitě stojí za vaši
pozornost i návštěvu celé rodiny. A příští
rok nás všechny čeká jistě velký návrat čertů zpátky do horažďovického pivovaru, kam
naše peklo neodmyslitelně patří!
Karel Šťastný

Ševčíkovy
hudební večery

|

Městská knihovna
Horažďovice
TÝDEN KNIHOVEN 2015
Letošní Týden knihoven odstartoval už
21. září bazar vyřazených knih. Za týden si
365 knihomolů odneslo 1939 knih.
Při Dni otevřených dveří si knihovnu prohlédlo 88 studentů SŠ Horažďovice.

Děti z mateřských škol se setkaly s Kašpárkem
vynálezcem a dalšími loutkami na netradičním představení divadelního spolku TYJÁTR.
Děti pomohly Kašpárkovi probudit princeznu
a dát do pořádku popletené pohádky.

Koncerty podpořil Plzeňský kraj
www.turisturaj.cz
hotel Prácheň
pátek 27. 11. 2015 v 19.00 hodin

RADEK BABORÁK
– HORNISTA SVĚTOVÉHO VĚHLASU
Poslední koncert 6. ročníku Ševčíkových
hudebních večerů přivádí do Horažďovic
jednu z nejvýraznějších osobností současné
klasické mezinárodní hudební scény.
Radek Baborák (sólista na lesní roh, dirigent) již v osmnácti letech (!) usedl na
místo prvního hornisty České ilharmonie, a to zcela výjimečně, bez obvyklého
povinného konkursu. V zápětí se rozeběhla jeho oslnivá hudební kariéra: jak
prvního hornisty v nejlepších orchestrech
(Mnichovská ilharmonie, Bamberští
symfonikové, Berlínská ilharmonie…),
tak i sólového hráče na lesní roh. Důležitou součástí hudebního života této
osobnosti byla vždy i účast v komorních
souborech. Umělcův světově uznávaný
projev můžeme při koncertu v Horažďovicích ocenit v komorním Triu Jadin (Radek
Baborák – lesní roh, Hana Baboráková –
violoncello, Andrea Vavrušková – klavír).
Trio nese symbolicky jméno francouzského skladatele Louise Emmanuela Jadina

(1768–1853), který komponoval právě pro
uvedené neobvyklé obsazení.
Program koncertu je hudební lahůdkou;
uslyšíme díla L. Jadina, C. Debussyho, P.
Dukase, R. Kellyho, Ch. Koechlina a L. van
Beethovena. Výjimečná úroveň koncertu je
příslibem strhujícího zážitku pro publikum.
Termín koncertu připadá na pátek před
první adventní nedělí. Zvuk lesního rohu je
tak pozvánkou do období tajemného očekávání pro každého, kdo chce být v jímavé
předvánoční době pozitivně naladěn. Nepromeškejme vzácnou příležitost k setkání s mimořádným hostem. Srdečně zveme
také děti – těm ostatně nadcházející čas
patří nejvíce.
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

S tradičními šumavskými řemesly seznámil posluchače Ivo Stehlík. Zájemci si
mohli vyzkoušet dlabání dřevěného koryta
a dozvěděli se mnoho zajímavostí ze života
našich předků na Šumavě.

K 10. výročí křtu pohádkového stromu byla
slavnostně odhalena deska „Zmatlíkovníku pohádkového“ za účasti spisovatelky
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Martiny Drijverové a dalších hostů. Pro
děti 4. a 5. tříd ZŠ Komenského pak pokračoval program divadelní dílnou MgA. Jany
Machalíkové a MgA. Hany Patrasové v novém sále městského muzea.

Studenti 9. tříd místních ZŠ pobesedovali
se starostou města Ing. Michaelem Formanem o fungování městského úřadu a města
Horažďovice. Měli mnoho dotazů a vyjádřili se také k tomu, co jim ve městě chybí
a co se jim nelíbí.
Registraci na jeden rok zdarma využilo
v rámci týdne knihoven 19 čtenářů. Amnestii
poplatků za upomínací výdaje pak 7 čtenářů.
Akce proběhly v rámci projektů DĚTI
A ČTENÍ a SENIORŮM DOKOŘÁN.
Eva Marešová
(Foto Petra Tomešová)

I STROM MŮŽE SLAVIT NAROZENINY
Možná si mnozí vzpomenou, že na hlavním zámeckém nádvoří stával letitý rozložitý kaštan. Bouřka jej rozlámala, ale jeho
místo brzy zaujal strom mnohem vzácnější
– Zmatlíkovník pohádkový.
Naše městská knihovna pod vedením Lenky Šimonové, mimo svoje základní poslání,
každoročně pořádá řadu zdařilých akcí pro
děti i dospělé. Jednou z nich byl v roce 2005
křest velkolisté lípy (českého stromu), která dostala podle malířky a ilustrátorky knih
Heleny Zmatlíkové svůj název. Při křtu měl
Zmatlíkovník pohádkový tři kmotry – spisovatelky dětských knih Evu Bernardinovou a Martinu Drijverovou a tehdejšího
starostu města. Byla to tehdy výjimečná
a zajímavá událost.
Letos tedy Zmatlíkovník pohádkový oslavoval své desáté narozeniny. Kolem stromu
se ve čtvrtek 8. října dopoledne shromáždily děti nižších ročníků ZŠ Komenského ul.,
přišly i děti z Křesťanské mateřské školy
a řada dospělých.
Akce proběhla v rámci projektu „Děti
a čtení“, moderovala ji vedoucí knihovny,
zpívaly děti z pěveckého souboru Poupata a u stromu byla zajímavým způsobem
slavnostně odhalena pamětní deska. Eva
Bernardinová se neúčastnila, ale řečnili
ostatní kmotři i současný starosta města
Ing. Michael Forman. Všichni obdivovali

ozdobený Zmatlíkovník pohádkový, jak
za deset let vyrostl, přáli další šťastná léta
oslavovanému stromu, dětem i ostatním
čtenářům hodně pěkných zážitků s novými knihami, prosperitu Městské knihovně
a celému našemu městu. Po oslavě se děti
shromažďovaly těsně kolem pohádkového
stromu a vyjevovaly svá přání. Paní Drijverová dala totiž stromu do vínku pohádkovou moc plnit tajná přání.
Potom se ještě některé děti sešly v novém
sále loutkového divadla, kde Jana Michalíková s Hanou Patrasovou sehrály interaktivní
divadlo na téma pohádky Martiny Drijverové, do kterého se děti obdivuhodně zapojily,
a všichni účastníci se výborně bavili.
Díky knihovně a úsměvům všech přítomných to bylo moc hezké dopoledne.
V. Trčka

VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE NAMALUJ
SVÉ „KYBERČUNĚ“
Svou představu, jak by mohlo vypadat
„kyberčuně“ neboli virtuální tvor, který škodí počítačům a jejich uživatelům,
ztvárnilo 12 dětí.
Všichni měli zajímavé nápady a nebylo vůbec lehké vybrat vítěze. Odborná porota
proto nakonec vybrala na hodnocená místa po dvou účastnících, kteří získali knižní
odměnu.
1. Ondra Vokatý
Nikola Darvašová
2. Anežka Tomášková
Patrik Darvaš
3. Vendula Šímová
Lukáš Vladař
4. Lenka Šímová
Šárka Jindřichová
Eva Marešová

Z RADNICE
RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE
5. 10. 2015
– v záležitosti stavby „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí Horažďovice“:
a) schvaluje vypracování projektové dokumentace stavby dle předložené studie
b) rozhodla o výjimce z vnitřní směrnice
č. 4/2014, upravující postup při zadávání
VZ malého rozsahu na zpracování projektové dokumentace a související inženýrské
činnosti stavby Rekonstrukce Mírového
náměstí, Horažďovice
c) schvaluje návrh zadávací dokumentace na zpracování projektové dokumentace
a související inženýrské činnosti stavby Rekonstrukce Mírového náměstí, Horažďovi-

ce včetně speciikovaných příloh
– v záležitosti akce „Oprava dvora při ZŠ
Komenského“:
a) schvaluje smlouvu o dílo mezi městem
Horažďovice, Mírové náměstí 1, Horažďovice (objednatel) a Petrem Drázdou, U Jatek 1150, Horažďovice (zhotovitel), jejímž
předmětem je realizace akce za nabídkovou
cenu 196 611,72 Kč bez DPH (237 901 Kč
vč. DPH)
b) schvaluje přesun 237.901 Kč vč. DPH
z neinvestiční rozpočtové rezervy na inancování akce „Oprava dvora při ZŠ Komenského“, který bude zahrnut do rozpočtového opatření č. 11
– schvaluje smlouvu s Plzeňským krajem
(poskytovatel) o poskytnutí účelové dotace
ve výši 155 334 Kč na částečnou úhradu nákladů spojených se zajištěním poskytování
pečovatelské služby prostřednictvím registrovaného poskytovatele sociálních služeb
v roce 2015
– schvaluje pronájem nebytových prostor
o výměře 33,5 m2 v čp. 71, Monsignora Fořta, Horažďovice Pavlu Kokoškovi, Radhostice 2, Čkyně za účelem podnikání – obchod
– kamnářství s platností od 1. 11. 2015 na
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou, za nájemné ve výši 834,70 Kč/m2/rok
– v záležitosti dopravní výchovy na dětském dopravním hřišti schvaluje poskytnutí dotace na zajištění dopravní výchovy
na dětském dopravním hřišti pro dopravní
výuku a výcvik žáků ZŠ v působnosti MěÚ
Horažďovice ve výši 10 000 Kč

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE
7. 10. 2015
– v záležitosti stavby „Domov pro seniory
Horažďovice“:
a) rozhodla o výjimce z vnitřní směrnice
č. 4/2014, upravující postup při zadávání VZ
malého rozsahu na vypracování architektonické studie a projektové dokumentace včetně provedení související inženýrské činnosti
stavby Domov pro seniory Horažďovice
b) schvaluje návrh zadávací dokumentace na vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti, včetně speciikovaných příloh
c) schvaluje seznam projektových společností, které budou vyzvány k podání nabídky

Úvěry z fondu
rozvoje bydlení
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje bydlení MěÚ
Horažďovice na zvelebení obytných budov
nebo bytů, že město vyhlásilo 1. září 2015
výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
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Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:
Druh

Název/účel

Splatnost

Úrok p. a.

Max. výše úvěru

01

Obnova střechy (krytina+konstrukce)

5 let

1%

100 tis. Kč

02

Zřízení elektrického, plynového nebo jiného ekologického topení

4 roky

1%

60 tis. Kč

03

Zřízení čistírny odpad. vod nebo jiný ekolog. způsob likvidace

4 roky

1%

60 tis. Kč

04

Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby s omezenou pohybovou schopností a orientací pohybu

5 let

1%

80 tis. Kč

05

Obnova fasády včetně klempířských prvků domů starších 10 let

5 let

1%

100 tis. Kč

06

Zateplení obvodového pláště domu staršího 10let

4 roky

1%

80 tis. Kč 1 byt

07

Výměna vnějších dveří u domů a výměna oken

4 roky

1,5 %

50 tis. Kč

08

Rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, vody, kanalizace a ústředního topení

4 roky

1,5 %

50 tis. Kč

09

Stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova sociálního zařízení

4 roky

1,5 %

50 tis. Kč

10

Dodatečná izolace domu staršího 10 let proti zemní vlhkosti

5 let

1,5 %

100 tis. Kč

11

Půdní vestavba bytu nebo zřízení byt. jednotky z nebytových prostor

8 let

2%

150 tis. Kč

12

Vestavba bytu ve stávajícím domě

8 let

2%

150 tis. Kč

13

Nástavba bytu na stávající dům

8 let

2%

200 tis. Kč

stránkách města na adrese: http://www.
muhorazdovice.cz/muhd/
Žádost o úvěr se podává na závazném formuláři, který je k dispozici na Finančním
odboru města Horažďovice (číslo tel. 371
430 550) nebo na internetových stránkách
města ve složce formuláře pro podání – odbor inanční.
Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze
poskytnout úvěr v kombinaci titulů 05+06
na jeden objekt. U titulů 01 a 05 v případě
obnovy bytového domu – nemovité kulturní
památky – může být maximální výše úvěru
a doba splatnosti až dvojnásobná.
Lhůta pro podání žádostí končí dne 18. listopadu 2015 v 11 hod.
Ing. Marie Velková, vedoucí inančního odboru

Geoportál
Chcete vidět Horažďovice a jejich části na
leteckém snímku? Potřebujete znát vlastníka a rozlohu pozemku? Městský úřad
Horažďovice zpřístupnil pro občany novou
mapovou službu – Geoportál.
Co je Geoportál?
Geoportál je graický systém, který slouží
k zobrazení vybraných graických (mapových) podkladů, např. ortofoto, katastrální mapa, topograická mapa atd. Lze zde
vyhledat zdarma informace o parcelách,
listech vlastnictví, budovách, bytových jednotkách atd. Pro spuštění aplikace použijte
tento odkaz http://www.muhorazdovice.cz
v levém sloupci dole v sekci Doporučujeme.
Jana Daňková,
odbor výstavby a územního plánování

INFORMACE
O PŘESUNU KONTEJNERŮ
Vážení občané, hnědé kontejnery na bio
odpad ze stanoviště v Šumavské ulici
(u prodejny COOP) byly přesunuty do
Okružní ulice, před kotelnu.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Nakládání se
stavebním odpadem
Vážení občané, v tomto příspěvku bych
ráda poskytla informace o řádném nakládání s odpady, tentokrát se zaměřením na
stavební odpad.
Stavební odpad mají možnost místní občané odevzdávat zdarma do sběrného dvora
již od roku 2009. Tato možnost vyvstala
v souvislosti s tehdejší rozsáhlou rekonstrukcí sběrného dvora. Obecně závaznou
vyhláškou příjem stavebního odpadu nebyl
upraven s tím, že úprava se provede následně, v případě potřeby.
Množství stavebního odpadu předávaného do sběrného dvora rok od roku roste.
V současné době ve sběrném dvoře měsíčně končí více než 50 tun stavebního odpadu. Charakter a tok stavebních odpadů se
stal téměř nekontrolovatelný a nastala potřeba toto regulovat.
Nová obecně závazná vyhláška č. 1/2015,
účinná od 15. 7. 2015, kromě stanovení systému nakládání s komunálním odpadem, upravila též nakládání se stavebním odpadem.
Dle článku 8 obecně závazné vyhlášky jsou
fyzické osoby povinné stavební odpad primárně předávat oprávněné osobě do příslušného zařízení pro nakládání s odpady.
Pouze pro případy, kdy stavební odpad
vzniká z činnosti fyzických osob při drobných stavebních úpravách je tento odpad
možno předat zdarma do sběrného dvora,
ovšem v omezeném množství. Množstevní
limit byl stanoven na cca 100 kg. Tato možnost byla vyhláškou stanovená zejména
z důvodu, aby v případech, kdy stavebního
odpadu vzniká skutečně minimální množství, bylo zajištěno, že tento odpad nebude
součástí směsného komunálního odpadu
(tedy aby nekončil v popelnicích).
Pro potřeby obecně závazné vyhlášky se
drobnou stavební úpravou rozumí takové
úpravy, které nevyžadují povolení nebo ohlášení stavebnímu úřadu! Za drobnou stavební

úpravu nelze považovat výstavbu rodinného
domu, demolici objektu, různé nástavby, přístavby, terénní úpravy apod.
Stavební odpad není odpadem komunálním.
Místní poplatek, který občané městu platí za
provoz systému nakládání s komunálním odpadem, se na stavební odpad nevztahuje.
Dle informací od provozovatele sběrného
dvora s platností nové obecně závazné vyhlášky nebyla zaznamenána žádná změna
v chování občanů při nakládání se stavebním odpadem. Občané i nadále přivážejí
do sběrného dvora enormní množství stavebního odpadu, nerespektují stanovený
limit, v průběhu provozního dne provedou
více navážek často netříděného stavebního
odpadu s příměsemi azbestu, s argumenty
typu, že v objektu bydlí 2–3 rodiny, přináší
několik občanských průkazů apod...
Vážení občané, argumenty tohoto typu
není možné akceptovat, rozsah stavebních
úprav nemá s počtem uživatelů objektu nic
společného, buď se jedná a drobnou stavební úpravu, či nikoliv!
Upozorňujeme tedy, že stavební odpad do
sběrného dvora obsluha přijme za podmínky, že:
1. stavební odpad bude vytříděn (cihly, beton, zemina)
2. množství odpadu bude odpovídat limitu
dle vyhlášky cca 100 kg (cca 1 přívěsní vozík za osobní vozidlo)
3. osoba se identiikuje, aby obsluha mohla
provést záznam o příjmu tohoto odpadu
4. obsluha zaznamená každý (i opakovaný
příjem) stavebního odpadu od stejné osoby
Žádáme občany, aby tuto úpravu respektovali!
Pokud provádíte výstavbu nebo stavební
úpravu většího rozsahu, měla by to dělat
stavební irma. Tato irma je ze zákona původcem odpadu, který vzniká její činností
a má povinnost se o tento odpad postarat
dle zákonných požadavků. Náklady s tím
spojené budou součástí zakázky (doklad
o nakládání s odpady by měl být provádějící
irmou stavebníkovi poskytnut).

7
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Pokud si stavebník ovšem sjedná smluvně, že se o odpad postará sám, pak veškeré
zákonné povinnosti při nakládání se stavebním odpadem musí zajistit sám. Stejně
tak, pokud si stavební úpravy provádí svépomoci. Následně ke kolaudaci doloží, jak
bylo naloženo s odpadem.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Městská policie
informuje
Dne 1. června 2015 byl Plzeňským krajem
spuštěn nový portál „Systém sběru informací o průjezdu a měření rychlosti vozidel
na území Plzeňského kraje“, který je součástí projektu Klidné příhraničí.
Na tomto portálu, doprava.plzensky-kraj.
cz, který je jedním z výstupů projektu Klidné příhraničí, naleznete množství zajímavých a užitečných informací souvisejících
s dopravou v regionu. Do aktivity, jejíž
úvodní etapa byla realizována v období
10/2014 – 04/2015, bylo zapojeno 42 obcí
z regionu, a to především z oblasti Klatovska, Domažlicka a Tachovska. Jednou
z obcí zapojených do projektu je i město
Horažďovice.
Na vybraná místa, příjezdy do města od
Velkého Boru, Klatov a Strakonic, byly fyzicky instalovány tzv. prvky systému aktivního monitoringu, tj. zařízení pro měření
rychlosti, komplety se zobrazováním naměřené rychlosti a informačním panelem,
kamery a počítačové jednotky pro vyhodnocování získaných dat (průjezdy osobních a nákladních vozidel, dodávek, souprav, zrychlování či zpomalování vozidel
před měřicím zařízením apod.), zařízení
pro detekci chodců a meteostanice.
Na zmíněném portálu, který je přístupný
i z webových stránek města, www.muhorazdovice.cz, v sekci „Dopravní informace
v regionu“, jsou dostupné vybrané výstupy
z těchto prvků aktivního monitoringu, a to
ve formě pro veřejnost a ve formě pro obce
zapojené do projektu.
Pavel Bláha, Městská policie Horažďovice
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 LISTOPADU

16.11. - 20.11. 2015
prvních 30 min dennì ZDARMA

V pátek dne 9. 10. 2015 byl na ul. Plzeňská
v Horažďovicích nalezen pes, kříženec,
středního vzrůstu, hnědé barvy, delší srsti, bez identiikační známky. Umístěn byl
v záchytu Městské policie Horažďovice.
Případný majitel nebo osoba, která by si
psa chtěla vzít do náhradní péče, nechť
kontaktuje strážníky na tel.: 371 430 539
nebo 724 333 630.

ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola

tam. Ztišili jsme se před Panskou zahradou, zlehka našlapovali a vyplatilo se nám.
Přivítala nás černá veverka a ukázala všem
dětičkám, jak obratně přeskakuje z větve
na větev. Když se nám ztratila z očí, pokračovali jsme v putování barevnou přírodou. Viděli jsme, co všechno „kouzelník
Podzim“ umí – na listech zamíchal barvy,
ptáky, hmyz, zvířátka a rostliny poslal spát,
nebe pokryl šedými mraky, ze kterých se
spustil déšť. Nevynechali jsme ani sportování a napodobovali obratnou veverku.
Samozřejmě vyhrály všechny dětičky. Svačina na čerstvém vzduchu chutnala, kdo ji
zapomněl, hodní kamarádi se podělili. Cestou zpátky jsme si zazpívali a došli do naší
školičky spokojeně unavení.
V úterý 13. 10. jsme uzavřeli sérii našich
podzimních výletů i my, ve třídě Oveček.
Po kratších výšlapech na Ostrov, Mokrou
a Loretu byla jako cíl vybrána Obora. Počasí nám tentokrát příliš nepřálo a na rozdíl
od našich předchozích cest nám ukázalo svou pravou podzimní tvář. Sychravý
vítr nás provázel od cedule Horažďovice
až k začátku lesa. Ale my jsme se nedali.
A stálo to za to. Odměnou byl les, který nás
přivítal překrásně žlutými listy, jež přímo
zářily. Prošli jsme tiše lesem a snažili se
zahlédnout některé ze zvířátek, která tu
žijí. Cílem naší cesty byla umělá jeskyně, již
jsme se snažili prozkoumat. Bohužel bez
dobré baterky nám to příliš nešlo. Nevadí,
alespoň už víme, co přesně si na jaře nesmíme zapomenout. Jednohlasně jsme se totiž
shodli, že ač jsme se vrátili velmi unavení,
chceme se sem znovu vydat.

PODZIM ŤUKÁ NA DVEŘE VE
STRAKATÉ ZÁSTĚŘE
Dne 7. 10. vyrazili Broučkové na první
batůžkový výšlap. Naším cílem byla kaple u sv. Anny. Provázelo nás typické podzimní počasí – mlha a mírný déšť. Nás to
však nikterak neodradilo – máme přece
pláštěnky! Cesta nám příjemně ubíhala,
za městem jsme si prohlíželi sklizená pole,
podzimně zbarvené stromy a keře, dokonce jsme ochutnali trnky a zazpívali si o nich
písničku. Na sv. Anně jsme posvačili, napili
se z pramene a prohlédli si výzdobu kaple.
Hyneček s Emičkou nám ukázali, kde bydlí
a seznámili nás s jejich kočkou Píďou. Na
zpáteční cestě děti sbíraly kaštany a barevné listy a nad polem i nad námi létalo hejno
špačků, kteří se s námi loučili před odletem
do teplých krajin. Všichni Broučkové zaslouží velikou pochvalu za to, že celý výšlap
zvládli bez jediného postěžování, zejména
pak naši „malíčkové“, ze kterých dozajista
vyrostou zdatní turisté.
Ve stejný den se vypravily na podzimní
návštěvu přírody děti ze třídy Ptáčci. Zjistili jsme, že některé děti na Ostrově ještě
nebyly, a tak naše kroky směřovaly právě

Ale nežijeme ve školce jen turismem. Své
místo v našem programu má již tradičně
také návštěva knihovny s loutkovým představením. Letos nám dřevění herci předvedli pohádku „Kašpárek vynálezcem“.
Byl to vskutku veselý kousek, u něhož jsme
se ani chvíli nestačili nudit. Chtěli bychom
proto touto cestou poděkovat nejen vedení
knihovny, ale také loutkohercům z Tyjátru
za báječně strávené dopoledne.
Děkujeme i Otci Václavu Salákovi za báječný letecký den, který pro nás přichystal – za
vydatného přispění pana Jiří Vašků – 5. 10.
na Loretě.
A konečně v předposlední středu tohoto
měsíce navštívila tentokrát třída Broučků
babičky a dědečky v penzionu. Společnými
silami připravili malé posvícení, a to pro-
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MŠ Na Paloučku
NA PALOUČEK ZA KAMARÁDY
střednictvím zdobení hnětýnek. Posvícenskou náladu pak doladili zpěvem veselých
písniček o posvícení, společným vyprávěním a tancem.
Posvícenský týden se společným zdobením
byl také náplní všech tříd – prožili jsme si
jej všichni. Zdobení hnětýnek se nám náramně vydařilo, také nám chutnaly. Zvyky
a tradice, vážící se k posvícení, jsme umocnili skrze žertovné písničky, cvičení, hry
i tanec.
Užijte si i vy krásně barevný podzim.
Za KMŠ Jitka Nejedlá, Iva Salvová,
Lucie Listopadová

Zaměstnanci Křesťanské mateřské
školy Horažďovice vás zvou na

TRADIČNÍ ZAMYKÁNÍ
ŠKOLNÍ ZAHRADY
Kdy? 5. 11. 2015 od 15.00
Kde? školní zahrada
Pěkný program, svatomartinské
rohlíčky a teplé občerstvení, můžete si
opéci i vuřty. Vyvrcholením bude lampiónový průvod na náměstí s krátkým
programem v kostele sv. Petra a Pavla
a závěrečné vypouštění lampiónů přání
u morového sloupu.

Zaměstnanci Křesťanské mateřské
školy Horažďovice vás zvou na

ADVENTNÍ TVOŘIVÉ DÍLNY
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ŠKOLY
A ŠKOLNÍ JÍDELNY
V rámci celoškolních adventních tvořivých dílen si můžete vyrobit na jednotlivých třídách drobné adventní a vánoční dárečky. Nápomocny vám budou
ochotné maminky i paní učitelky z naší
školy. Ve školní kuchyni je pro příchozí
nachystána ochutnávka z „podpokličky“ zdravé kuchyně, včetně receptur
a rad paní kuchařek.
Kdy? 24. 11. 2015
od 15.00 hodin do 16.30 hodin

Dne 23. 10. měly děti v MŠ Na Paloučku velký den. Všechny se těšily a připravovaly na
odpolední PODZIMNÍ PÁRTY. Do školky
nastoupili nový kamarádi a ostatní děti se
s nimi chtěly seznámit. A k tomu je nejlepší
seznamovací párty na školní zahradě v doprovodu našich rodičů a prarodičů.
A už je to tady! Na zahradě je připraveno
mnoho aktivit a překvapení. Děti se rozhlížejí kolem sebe a přemýšlí, kde začnou
a kam půjdou, aby všechno stačily. A pak už
vyráží za úkoly a zábavou. Některé začaly
tiskat s bramborovými tiskátky a navlékaly
těstovinové korále. Další skládaly papírové draky, se kterými překonávaly překážkovou dráhu. Potom si došly poslechnout
loutkovou pohádku divadelního spolku
TYJÁTR a prohlédly si pod dohledem paní
Trnkové křečky a králíčky z přírodovědné
stanice. Nemohly vynechat občerstvení
a dobroty, které byly připravené pro načerpání dalších sil. Na děti ještě čekaly
papírové čelenky s listy a sestavování 3D
puzzlů, které představili žáci Střední školy v Oselcích. Potom následovalo kreslení
křídami na chodník, sestavování obrázků,
lepení podzimních ježečků a věšení prádla. Nakonec si nechaly namalovat obličej
barvami od dětí výtvarného kroužku ZUŠ
Horažďovice.
Ale nezapomněli jsme ani na rodiče. Během setkání se mohli inspirovat k vlastnímu tvoření loristkou paní Šebestovou
Kindelmannovou, která předváděla práci
s podzimními motivy. Maminky obdivovaly podzimní věnce a vazby z přírodních

materiálů na výzdobu bytů a domků.
Ač nám počasí příliš nepřálo, děti si zábavné odpoledne opravdu užily a odcházely
domů s plnou náručí dárečků. Nevadilo
jim, že sluníčko nesvítilo, protože je hřála
spokojenost a dobrá nálada.
Vložit foto: mslor2
A co děti ještě stačily během začátku roku?
Na fotbalovém hřišti pro nás připravily
zkoušku dovednosti. Děti běhaly, házely míče, hrály fotbal a zjišťovaly, jak jsou
obratné a rychlé. Dopoledne bylo zakončeno společným fotografováním s dětmi
ze základních škol. Do školky přijelo divadélko s pohádkou „Hola, hola škola volá“.
Předškoláci se účastnili výtvarné soutěže
„Obrázek pro neznámého kamaráda“, kam
jsme zaslali obrázky plné barev a lásky.
Vložit foto:mslor1
Další akcí, které se naše MŠ zúčastnila, byl
den otevřených dveří farmy AGROSPOL
v Malém Boru. Děti si prohlédly zemědělské stroje, prošly poznávací naučnou
stezkou, kde odpovídaly na připravené
otázky, vyzkoušely si podojit umělou krávu a ochutnaly produkty zemědělců. Ale
nejzajímavější byla procházka kravínem
s ustájeným skotem, kde na konci cesty čekalo nově narozené telátko. Děti zjistily, že
kravičky jsou mnohem větší, než si myslely.
Z MŠ Na Paloučku, Eva Lešková

Základní škola
Blatenská
TŘIĎTE S NÁMI ODPAD
Projektový den na téma třídění odpadu proběhl v Blatenské základní škole v měsíci září.
Již několik let jsme v projektu Barevná
škola, tudíž vybavenost školy jednotlivými
kontejnery je jeho součástí. Aby se dětmi
tříděný odpad ocitl vždy ve správném kontejneru, udělali jsme za pomoci PROUDU
– Envicentra Podbranský mlýn a Odboru
životního prostředí MÚ Horažďovice pro
děti osvětu daného tématu. Tímto jmenovaným institucím děkujeme.
Na prvním stupni učitelé využili webových
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stránek na teorii daného tématu, vyráběli
s dětmi z recyklovatelného odpadu výrobky, třídili na počítačových programech
odpad ve formě hry, někdo byl na prohlídce sběrného dvora v Horažďovicích, nebo
jsme na prvním stupni mapovali město
a vytvořili přehled uložení kontejnerů. Na
závěr se pak děti pokusily roztřídit odpad
pod dohledem paní Ing. Vachuškové.
Druhý stupeň směroval osvětu do PROUDu. Děti si osvojily základy práce s online
mapou, vyzkoušely si vyhledávání GPS
souřadnic, plánování a měření trasy. Díky
tomu zjistily, kde se v okolí jejich bydliště
nachází nejbližší místo s kontejnery na tříděný odpad a kolik kroků musí udělat, aby
k němu došly.
Dozvěděly se, jak nakládat s nebezpečnými odpady produkovanými v domácnosti
(léky, zbytky barev, olejů apod.) a kde je
mohou v Horažďovicích odevzdat k ekologické likvidaci.
Vlastnoručně rozebraly obal od mléka
nebo džusu tzv. TetraPack a zjistily, z kolika vrstev různých materiálů se skládá.
Diskutovaly o možnostech dalšího využití
a recyklace těchto obalů stejně jako o ekologické zátěži, jejíž příčinou jsou tyto obaly při nesprávném nakládání. Při hře na
novináře zjišťovaly vzájemně informace
o sobě samých ve vztahu k produkci odpadů a nakládání s nimi, čímž provedly malý
průzkum ve skupině a zamýšlely se tak nad
touto problematikou z hlediska vlastního
chování. Samy deinovaly některé pojmy
(např. recyklace, bioodpad) a zjistily, co se
děje v kompostu a kdo tam žije. Společně
diskutovaly, co lze kompostovat, jaký bioodpad produkují v domácnosti a co mohou
vytřídit do hnědého kontejneru.
Macounová Renata (ZŠ)
a Krajčová Eva (EC PROUD)

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
VÝZNAMNÁ VÝROČÍ
HORAŽĎOVICKÉHO ŠKOLSTVÍ –
120 LET „STARÉ ŠKOLY“
V letošním roce si připomínáme hned dvě
významná výročí týkající se školství v Horažďovicích. Obecné školy letos zaznamenávají 170. výročí svého vzniku a budova
chlapecké měšťanské školy slaví 120. výročí své existence.
Roku 1799 nařídil Krajský úřad v Písku
městu Horažďovice stavbu „nových“ obecných škol ve městě, včetně bytů pro učitele.
Po roce 1800 fungovala ve městě tzv. Stadt-

musterschule, tj. vzorová škola, která měla
3 třídy, vyučovalo se v německém jazyce.
Roku 1843 město vykoupilo od měšťana Hynka Klaudia dva rozestavěné domy
v dnešní Ševčíkově ulici a zřídilo v nich dvě
budovy obecné školy pro 3 třídy chlapecké,
2 třídy dívčí a 3 učitelské byty. Konečná
dostavba těchto budov skončila až v roce
1845.
Tam, kde se dnes nachází pamětní deska
Otakara Ševčíka, stojí jedna z budov původní obecné školy. Druhý objekt byl součástí zadního traktu komplexu budov ve
dvoře – tam existovaly byty pro učitele. Zde
také bydlel učitel Josef Ševčík, ředitel kůru
v kostele sv. Petra a Pavla, otec houslového
virtuosa Otakara Ševčíka.
V září roku 2015 uplynulo 120 let od okamžiku, kdy se v Horažďovicích začalo
vyučovat v tehdy nově postavené budově
chlapecké měšťanské školy.
O výstavbu tohoto objektu, která probíhala
v letech 1894–1895, se významně zasadil
purkmistr Stanislav Mayer, prvním ředitelem školy se stal František Kučera.
Postupně se škola rozšiřovala.
Od 1. 9. 1923 byla k původně chlapecké
měšťanské škole přičleněna samostatná
dívčí měšťanská škola sídlící v téže budově,
vedená ředitelem Janem Měřičkou.
Roku 1928 byla k původní historické budově přistavěna další část, tentokrát obecná
škola – na svou dobu moderní školské zařízení, i s tělocvičnou.
V roce 1932 bylo na obecné i měšťanské
škole zapsáno celkem 815 žáků.
Ve válečném školním roce 1940/1941 byla
budova zabrána německými vojsky jako ubikace, proto výuka musela probíhat nejprve
střídavě. Od dubna musela být škola zcela
k dispozici německé branné moci, výuka
tudíž probíhala v náhradních prostorách ve
městě. Situace se vrátila k normálu od září
1941, ale už v září 1943 musela být budova
opět poskytnuta pro vojenské účely.
S blížícím se koncem II. světové války bylo
v lednu 1945 využito prostor školy jako
nouzových ubytovacích kapacit pro německé uprchlíky z východu. Jejich působením byla budova značně zdevastována.
Při květnovém osvobozování jihozápadních Čech pobývali do začátku června 1945
v budově školy američtí vojáci. Posléze našla ve škole zázemí část Československé samostatné obrněné brigády z Velké Británie.
V roce 1953 došlo ke konečnému sloučení
obou škol – původní měšťanské a obecné
– pod jedno vedení. Zároveň zde byla nakrátko zřízena osmiletá střední škola, hned
následujícího roku byla však zrušena a převedena do Sušice.
Budova vyžadovala postupnou rekonstrukci a rozšíření o objekty k výuce nově
zavedených praktických předmětů.
Vzrůstající počet školních dětí si vynutil

výstavbu další horažďovické školy – nynější ZŠ Blatenská byla slavnostně otevřena v roce 1964. V důsledku toho byla část
budovy „Staré školy“ dána v roce 1965
k dispozici pro účely SOÚ zemědělského
Horažďovice; učiliště se pak v roce 1994
přemístilo do prostor kláštera.
Poslední stavbou, která přibyla, po přistavění objektu školní jídelny a družiny, do
komplexu budov ZŠ Komenského, je tzv.
„Domeček“. Ten vznikl přestavbou původní hospodářské budovy a kolaudován byl
v roce 2004. Slouží pro výuku praktických
činností a zároveň je využíván pro dvě další
oddělení školní družiny.
Toto byl jen malý historický exkurz do událostí týkajících se „Staré školy“, jež letos
v září oslavila 120 let svého trvání.
Dovolte, abychom vás pozvali na oslavy,
které budou probíhat ve čtvrtek 10. 12.
formou vánočních trhů při dni otevřených
dveří, na které naváže vystoupení žáků
i učitelů ZŠ Horažďovice Komenského
v kulturním domě. Bližší informace budou
uveřejněny v následujícím vydání Horažďovického obzoru.
Za ZŠ Komenského L. Motlová a J. Řehoř

Střední škola
Horažďovice
EXPO 2015 MILÁNO
Dne 24. 9. 2015 navštívili naši žáci oboru
graický design a propagační výtvarník
světovou výstavu EXPO v Miláně. Celá výstava byla provázena ústředním tématem:
Feeding the Planet, Energy for Life.
Žáci se seznámili s kulturou a tradicemi
jednotlivých států a jejich představou, jak
efektivně ve spojení s vědou a pokrokem
„uživit planetu“. Expo Milano 2015 je
první expozicí v historii, kterou si budeme
pamatovat nejen pro její exponáty, ale i za
její příspěvek k tématu potravin a vzácných
zdrojů naší planety. Stěžejní otázka, které
se věnují vystavující země ve svých pavi-
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Naši kováři na semináři v Kutné Hoře

lonech, zní: „Jak se může podařit zajistit
potraviny pro rychle rostoucí počet lidí na
Zemi, aniž bychom ohrozili rovnováhu na
naší planetě?“ Žáci měli jedinečnou možnost zjistit komplexní informace nejen na
téma výživy a potravin. Seznámili se s nejnovějšími trendy ve výstavnictví, designu,
s prezentačními technologiemi apod.
„Byla to možnost jednak vidět téměř celý
svět, jednak ochutnat typické pokrmy jednotlivých zemí na jednom místě,“ zmínila
Iva Katrušáková, vedoucí exkurze.
Výstavní areál EXPO 2015 se nachází v severozápadní části Milána, kde světová výstava probíhá od začátku května do konce
října 2015. 145 výstavních pavilonů, které
prezentují jednotlivé země, jsou originální
architektonická díla, kterými se žáci mohou inspirovat při své vlastní tvorbě.
„Byla to jedinečná příležitost zhlédnout
světovou výstavu na našem kontinentu,
příští světová výstava se totiž bude konat
v roce 2017 v kazašské v Astaně a v roce
2020 ve Spojených arabských emirátech
v Dubaji,“ dodala Katrušáková.
Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

SŠ a ZŠ Oselce
Nový školní rok ve Střední škole a Základní
škole Oselce začal ve znamení mnoha aktivit a akcí. Již 22. září se naši žáci spolu se
svými učiteli odborného výcviku zúčastnili
konference a semináře v Kutné Hoře, kde
měli možnost podělit se o své zkušenosti ze
zahraničních pobytů. V případě naší školy se jednalo o projekt Leonardo da Vinci,
v rámci kterého se vybraní žáci zúčastnili
stáže ve Francii. Tam měli možnost předvést, co umí, a porovnat své dovednosti
v mezinárodní konkurenci, a popravdě,

jejich výsledky vůbec nebyly špatné! Součástí konference v Kutné Hoře bylo i předvádění tradičních řemesel, v našem případě
kovářství a truhlářství – zde zejména řezby,
které se setkalo s nemalým zájmem účastníků akce.
Projekt Leonardo sice skončil, ale další mezinárodní projekty pokračují: nyní v rámci
projektu Erasmus+ připravujeme další
účast na zahraničních projektech. Již v letošním školním roce na jaře čeká naše žáky
výměnný pobyt s italskými studenty z oblasti Como v severní Itálii. V rámci třítýdenní odborné stáže absolvují i jazykový kurz
a budou mít možnost navázat zde kontakty
a odbornou spolupráci, které ve své praxi
jistě využijí. Naopak italští studenti přijedou k nám, aby načerpali nové zkušenosti
v rámci projektu mobility.
Další akcí, na níž bylo možno vidět naše
žáky při práci, byla Slavnost jablek v Nebílovech v neděli 27. září. Také tam předváděli řemesla, kterým se vyučuje na naší škole,
zejména kovářství a truhlářství.
Naše škola se také může pochlubit ne zcela
obvyklou událostí – byla vybrána, aby vyrobila a předala dar ministryni školství paní
Kateřině Valachové. Tento dar, kterým byl
kovářsky umělecky zpracovaný stojan na
krbové nářadí, byl předán paní ministryni
na Krajské konferenci ředitelů škol Plzeňského kraje dne 29. září 2015.
Aby naše škola šířila informace o svých
výukových programech a nabídkách učebních i studijních oborů, účastní se rovněž
akcí, jako jsou burzy škol. Některé již proběhly – 1. října ve Vimperku a 13. října
v Blatné, jiné nás teprve čekají: 21. 10.
Stod, 22. 10. Rokycany, 3. 11. Strakonice,
9. 11. Písek, 10. 11. Tachov, 11. 11. Klatovy,
25. 11. Domažlice a 30. 11. Plzeň. Na těchto burzách naše škola poskytuje informace
o možnostech studia i učebních oborech na
naší škole.
Zároveň také zveme veřejnost na Den otevřených dveří, který se koná v Oselcích
21. 11. 2015 a 16. 1. 2016 od 8.30 do 12.00.
Podrobnější informace o škole a učebních
či studijních oborech najdete na stránkách
školy http://www.stredniskolaoselce.cz/.
Pro zájemce o studium na naší škole ještě jedna důležitá informace – přihlášku

|

11

ke studiu na čtyřletém oboru s maturitou
uměleckořemeslné zpracování dřeva nebo
uměleckořemeslné zpracování kovů je třeba podat již do 30. listopadu 2015. Podmínkou přijetí je pouze talentová zkouška, takže žáci, kteří mají zájem o studium oboru
s maturitou, ale netroufají si na teoretičtěji
zaměřené školy, kde jsou povinné přijímací zkoušky z českého jazyka a matematiky,
budou ve výhodě.
Srdečně tedy zveme veřejnost: Přijďte se
podívat na pracoviště naší školy, rádi vám
poskytneme veškeré potřebné informace
a ukážeme, jaké možnosti škola svým žákům poskytuje.
Daniela Benešová – učitelka SŠ a ZŠ Oselce

Dům dětí a mládeže /
stalo se…
ŽÁCI Z MITTELSCHULE NEUNBURG
VORM WALD LETOS JIŽ PODRUHÉ
V PROUDU
V druhém říjnovém týdnu přivítalo Envicentrum PROUD další skupinu německých
žáků z Mittelschule Neunburg vorm Wald,
kteří zde prožili třídenní pobytový výukový
program s tématem „Příroda ve městě“. Již
letos na jaře se žáci z neunburgské Mittelschule setkali v PROUDu s kamarády ze
své partnerské školy ZŠ Blatenská, když
se účastnili pilotní výuky projektu Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho činnosti, o jehož
dokončení jsme vás informovali v minulém
vydání.
Hned první den se studenti seznámili s naším městem při Stadtrally. Je dobře možné,
že jste potkali skupinky dětí pobíhající po
náměstí s modrými deskami v rukou a se
zrakem upřeným do GPSek – jejich úkolem
bylo najít horažďovické pamětihodnosti
pomocí GPS a současně se formou kvízu
dozvědět něco o historii města. Mohli jste
nás také spatřit v Panské zahradě, kde jsme

Instalace vlastnoručně vyrobených ptačích
budek v Panské zahradě
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instalovali na stromy ptačí budky, které si
děti samy vyrobily. Sychravé podzimní počasí nás neodradilo ani od projížďky parkem Ostrov na koloběžkách. Podzimem
vybarvený městský park nadchnul jak děti,
tak i učitele a nešetřili superlativy. Velmi nás těší, že škola v Neunburgu již nyní
projevila zájem o další pobyt svých žáků
u nás, a tak se s německými žáky setkáme
v PROUDu pravděpodobně znovu v průběhu zimy.

přednáškou M. Šobra o jeho výzkumu jezer
v Kyrgyzstánu (6. 11.), dále do Horaždovic
přijede Lucie Homolová z Centra výzkumu
globální změny AV ČR s přednáškou o dálkovém průzkumu Země (18. 11.). Poslední
listopadovou akcí bude výroba adventního
věnce (28. 11.).
Na všechny akce jste srdečně zváni!
Za kolektiv DDM vám příjemný podzim přejí
Eva Krajčová a Katka Trnková.

JABLKOBRANÍ V PŘÍRODOVĚDNÉ
STANICI
V sobotu 17. 10. 2015 proběhl v přírodovědné stanici DDM 0. ročník jablkobraní.
Návštěvníci měli možnost nasbírat si jablka z naší zahrady a vylisovat si z nich vlastní mošt, který si poté odnesli domů. Že to
není úplně snadné, se přesvědčili úplně
všichni. Pro děti byla připravena podzimní tvořivá dílna ze sušeného ovoce a kdo
se nebál, svezl se na poníkovi Bohouškovi.
Mlsné jazýčky mohly kromě již zmíněných

Nultý ročník jablkobraní v přírodovědné
stanici
moučníků ochutnat jablkové fondue (kousky jablek máčené v medu, mletých oříšcích
anebo skořicovém cukru). Pro zahřátí jsme
pro hosty připravili horký mošt a ohřát se
mohli také u ohně, kde se opékala jablka.
Spolu s moštováním se konala i soutěž
o nejlepší jablkový moučník. Absolutním
hitem se staly „kořeněné makronky s jablečným pyré“ Evy Krajčové, které zaslouženě získaly 1. místo. Na druhém místě se
umístil „jablkový moučník se zakysanou
smetanou a margotkou“ paní Sochořové
a na 3. místě zákusek „jen tak pro radost“
paní Marisové. Vítězné moučníky byly
oceněny diplomem a jejich majitelé si odnesli domácí křížaly. Vítězům ještě jednou
gratulujeme a velmi děkujeme všem za donesené moučníky. Celé odpoledne uběhlo
v přátelské atmosféře a věříme, že příští
ročník jablkobraní bude ještě vydařenější.

POZVÁNKA
V průběhu listopadu si vás dovolujeme pozvat na několik akcí. Patří mezi ně zahájení
kurzů sebeobrany KRAV MAGA (2. 11.),
LATINO tanců (7. 11.) a kurzu Vaříme
netradičně (24. 11.). Pokračuje take seriál
setkání se zajímavými osobnostmi, a to

Základní umělecká
škola
Máme za sebou další měsíc školního roku.
Celá škola se pilně připravuje na tradiční
koncerty, které nás čekají v listopadu a prosinci. Prvním z nich bude strašidelný koncert, na kterém se představí naši nejmenší žáci. Pro mnohé z nich se bude jednat
o první veřejné vystoupení. Tento koncert
v maskách se tentokrát uskuteční v sále
hotelu Prácheň ve středu 11. listopadu od
16 hodin. Všichni se moc těšíme na stále
nápaditější a pestřejší rej masek.
Mikulášský koncert se uskuteční ve čtvrtek
3. prosince opět v sále hotelu Prácheň od
16 hodin. Těšit se můžeme opět na návštěvu Mikuláše, který náš koncert navštěvuje
pravidelně již několik let.
Na oba koncerty jste všichni srdečně zváni.
Další informace o naší ZUŠce můžete najít
na našich stránkách: www.zus.horazdovice.cz a nově máme vytvořenou stránku na
Facebooku. Příjemně prožitý předposlední
měsíc v roce vám přeje kolektiv pedagogů
ZUŠ Horažďovice.
Mgr. Martin Petrus

SPOLKY

Oblastní charita
KLUB „NEBUĎ SÁM“
2. 11. pondělí BADUAN JIN – relaxační cvičení podle starých čínských tradic
s Mirkou Bauerovou, společenská místnost
(ve 4. patře) DPS Palackého od 9.00 hod.
Projekt „Seniorům dokořán“

3. 11. úterý POSEZENÍ S HARMONIKOU – přijměte pozvání k posezení s veselou hudbou a dobrou náladou – k tanci
a poslechu nám zahrají Úterníci. Jídelna
DPS Palackého v 15.00 hod.
4. 11. a každou další středu TURNAJ
V ŽOLÍKÁCH, zábavné karetní hře, která
nikdy neomrzí. Společenská hala DPS Loretská 1069 od 10.00 hod.
4. 11. středa BRATŘI ČAPKOVÉ – přednáška Mgr. Romana Vaňka o životě a díle
umělců a vizionářů první poloviny 20. století, bratrů Karla a Josefa Čapkových, společenská místnost 4. patro DPS 1061, začátek
ve 14 hod. Projekt „Seniorům dokořán“
5. 11. a každý další čtvrtek mše svatá – duchovní setkání v místní kapličce, DPS č. 1061
9. 10. pondělí HOLKY V AKCI – tentokrát nahlédneme do tajů studené kuchyně
a vyzkoušíme přípravu několika chutných
pomazánek. Začátek ve 13.30, jídelna DPS
Palackého 1061
11. 11. středa VĚDA A VÝZKUM – poutavé vyprávění Ing. Ladislava Siegera, CSc.
o tom, co zajímavého se událo ve světě
v 20. století, co vše se změnilo, co jsme nevěděli a dnes považujeme za samozřejmé,
jídelna v přízemí DPS 1061, začátek v 16
hod., projekt „Seniorům dokořán“
16. 11. pondělí CVIČENÍ S ROMANOU
KRÁSNOU – zacvičte si pohybové sestavy
vhodné pro všechny generace. Společenská
místnost 4. patro DPS č. 1061 Palackého od
9 hod., projekt „Seniorům dokořán“
18. 11. středa SETKÁNÍ S DĚTMI Z KMŠ
– opět nás navštíví děti se svým programem. 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)
23. 11.–26. 11. ADVENTNÍ DÍLNA – nadchází čas adventu se svými zvyky a tradicemi, ale také krásnými dekoracemi, které rozsvítí vaše domovy. Přijďte si s námi
vytvořit vlastní originální výzdobu. Dílna
v suterénu DPS Palackého 1061 bude otevřena vždy v čase od 10 do 14 hod.
23. 11. pondělí ABY TĚLO NEBOLELO
– povídání Mirky Jordánové s praktickou
ukázkou nové rehabilitační techniky – tzv.
tejpování. Společenská místnost 4. patro, DPS Palackého č. 1061, začátek ve
14.00 hod.
30. 11. pondělí PŘEDVÁNOČNÍ VYSTOUPENÍ DĚTÍ ŠKOLNÍ DRUŽINY
ZŠ BLATENSKÁ – přijměte pozvání na
pásmo básniček, písniček a scének se zasněženou příchutí. Vystoupení se bude
konat ve 13.30 v jídelně DPS Palackého
č. 1061.
Telefon: 376 512 596
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za
inanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Mgr. Dagmar Ušiaková
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Diakonie
JAKÉ JE TO DOSPÍVAT? – VÝSTAVA
FOTOGRAFIÍ „ZAOSTŘENO NA ŽIVOT“
23. 9. 2015 se parkán v Horažďovicích na
jedno odpoledne stal místem, kde se „dospívá“. Po celou dobu byla k vidění výstava „Zaostřeno na život“ mapující život a dospívání
dětí a mládeže z nízkoprahového Klubu Dok
pro děti a mládež. Součástí celé akce byla
prezentace služeb Diakonie Západ, která
v Horažďovicích a okolí působí a více jak pět
let pomáhá občanům, kteří se ocitli v tíživé
životní situaci. Celou výstavu a prezentaci
doplňoval bohatý doprovodný program.
Návštěvníci tak mimo služeb Diakonie Západ mohli zhlédnout například prezentaci
místní knihovny, která se představovala
jako knihovna „tak trochu jinak“, kde není
problém si například dát kávu. Pozadu nezůstalo ani horažďovické muzeum, kde si
příchozí mohli vyzkoušet například práci
na kolovrátku. Pro milovníky adrenalinové
zábavy připravili horažďovičtí skauti lanové centrum. Program na pódiu byl neméně
zajímavý. O doprovodný program se tak

postaraly místní mažoretky nebo například pěvecký sbor ze ZŠ Komenského.
„Celá akce se velmi vydařila a jsme rádi, že se
nám povedlo představit Klub Dok široké veřejnosti, ale hlavně dětem a mladým lidem, kterým jsou jeho služby určeny“, říká vedoucí Klubu Dok Bc. Miroslava Fialová. „Snažíme se
dětem a mladým lidem, kteří jsou většinu svého
času na ulici nebo mimo kroužky, nabídnout
bezpečnou alternativu trávení volného času,“
doplňuje slečna Fialová.
„Náš Klub není jediný, který v tomto týdnu
otevírá své dveře. Celá akce se koná v rámci
celorepublikové akce Týden nízkoprahových
klubů, který má za cíl představit nízkoprahové služby široké veřejnosti,“ dodává sociální
pracovník Klubu Dok – Oldřich Pítra.
Klub Dok pro děti a mládež Horažďovice

je jednou ze sociálních služeb, kterou poskytuje Diakonie Západ. Pracovníci Klubu doprovázejí a podporují děti a mládež
v dané lokalitě při řešení obtížných i každodenních situací a zvyšují jejich šance uspět
v dalším životě. Služby jsou poskytovány
anonymně, bezplatně a diskrétně v atraktivním prostředí klubu.
tel.: 733 614 655, miroslava.ialova@diakonie.cz, www.diakoniezapad.cz
Bc. Miroslava Fialová

NA KOLE NAPŘÍČ AMERIKOU
29 DNŮ PO ROUTE 66
Kavárna Havlíčkovka Vás zve na
cestopisnou přednášku Františka Šestáka
6. 11. 2015 od 18.00 hodin
vstup zdarma

HISTORIE HORAŽĎOVICKÝCH DOMŮ
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
DŮM ČP. 20
Do roku 1572 byl majitelem domu Ondřej
Purkhammer z Aurazu a na Horažďovicích.
Zmíněného roku kupuje dům řečený Šlosarovský od Ondřeje Purkhammera Martin
Kocián. Ten prodává dům obratem Kašparu Marxovi, řečenému Kašprlík. Kašpar
Marx se přistěhoval z Bavor v roce 1581,
kdy byl přijat pod jurisdikci města. V roce
1608 prodán dům Kašprlíkovský po nebožtíkovi Kašparu Marxovi Jakubu Hollarovi
za 300 kop. Jako poručník nezletilých sirotků Kašpara Marxe je uveden v roce 1609
Ondřej Konvář. V roce 1610 prodává dům
obratem Jakub Hollar Zachariáši Hladíkovi a Martě manželce se svobodnou stokou
a tokem vody se vším příslušenstvím za 350
kop. „Příbytek vypálen v roce 1619 od lidu
vojenského…všechny věci jim sirotkům
Kašprlíkovským (po Kašparu Marxovi)
shořely“. O zápis do nově založené městské
knihy po předešlé shořelé požádal syn Jan
mladší Marx, který se odstěhoval do Volyně, a jeho sestry Apolena a Anna v roce
1623. Na domě ležící mezi domy Pavla Zlatníka a Adama Aujezdeckého zůstává v době
zápisu nedoplacených 81 kop. V roce 1640
stvrzuje v testamentu převod domu Kašprlíkovského Zachariáš starší Hladík na dceru Marii a jejího manžela Jiřího Millera

mladšího, barvíře. V roce 1643 ale nakonec
převádí a městskými knihami zapisuje Zachariáš Hladík dům, slove Kašprlíkovský
a dvůr na předměstí řečený Jafetovský, na
svého syna Jakuba a manželku jeho Alžbětu. V Berní rule z roku 1654 je jako majitel
domu uvedena Alžběta Hladíková, hospodařila na úctyhodných 92 stryších polí
(nejvíce ze všech horažďovických měšťanů)
chovala 4 koně, 4 krávy, 1 jalovici, 40 ovcí
a 8 sviní. Alžběta Hladíková odprodává
v roce 1668 Bartoloměji Segovi „zahrádku a spáleniště od domu Kašprlíkovského,
kdež někdy od starodávna sladovna bejvala
a k domu Na kovárně předešle to náleželo“
z druhé strany domu Zikmunda Wittmana
truhláře za 21 kop, 7 grošů. V roce 1677
prodán dům po nebožce Alžbětě Hladíkové slove Kašperlíkovský Vojtěchovi Benetkovi, Mařeně manželce rozené Hladíkové
za 220 kop. Dům prodávají nápadníci Zachariáš Hladík, Bartoloměj Sega a Mařena Benetková (sestra Zachariáše Hladíka)
„podle přátelského bratrského mezi nima
prostředkování“. V roce 1666 píše Václav
Benetka, „na ten čas rektor strakonický“
radním do Horažďovic, že nemůže nastoupit do jejich školy, ale že navrhuje za sebe
svého bratra Vojtěcha. Onen Vojtěch Bene-

tka byl hejtmanem horažďovické vrchnosti
Václava Vojtěcha ze Šternberka. Z jeho korespondence uložené v Archivu Národního
muzea se zachoval dopis z roku 1690, kdy
píše od rybníka ve Smrkovci „dnes lovím
rybník smrkovský, je v něm dosti pěkná
ryba, seděl toliko dvě horka“ (dvě léta) dále
uvádí, že „v městě Horažďovicích tuze děti
stonají na neštovice a několik na ně umřelo…zedníci v zámku ještě pracují (stavba

Vyobrazení pečeti Ondřeje Purkhamera
z roku 1587, z knihy Miroslava Milce, Šlechtické pečeti, Brno 2011
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PĚVECKÝ SPOLEK

PRÁCHEŇ
HORAŽĎOVICE
1862 - 2012

PS Prácheň
VÝVOJ NEZASTAVÍŠ PODRUHÉ
Milí posluchači a – v případě příspěvků
v Horažďovickém obzoru – i čtenáři, dnešní příspěvek musím začít omluvou za vlastně nesmyslný název článku minulého. Byla
z něho totiž podstatná část vypuštěna pro
nedostatek místa, a tak jste asi marně přemýšleli o jakém vývoji – avizovaném v titulku – se to vlastně mluví.
Tak tedy o jakém pokroku byla řeč?
Pro náš koncert, který zazněl 9. října v zámeckém sále, jsme totiž hledali nějakou
skladbu ke společnému zpěvu s třeboňským Pěslavem. Sáhli jsme do nejstarších
skladeb v našem archivu a vybrali zápis
s pořadovým číslem 9. Vzhledem k tomu,
že v současnosti máme už noty s číslem
312, je jasné, že tato píseň byla poprvé
nastudovaná a předvedena v roce obnove-

budovy dnešní knihovny) ale již letos nevyženou zdi, aby se mohl krov postaviti, jinší
hospodářství buď Bohu chvála všechno
dobře stojí“. Mařena Benetková, vdova po
Vojtěchu Benetkovi, převádí pozůstalost
v roce 1713 na pět vnuků. Předně prodává
dům v městě vedle domu magistra jezovity Filipa Segy a vdovy Zuzany Wittmanové, strany druhé Ventzlovi Benetkovi,
Ernestovi půl dvoru a spodní zahrádky se
stodůlkou proti klášteru sv. Michala. Vnučce Dorotce „od bílých šatů i jinších po její
paní Mateři i podušky“. Lebl žid má v domě

Podoba domu z roku 1899, krákorce s vynášejícími oblouky pocházejí ze 16. století,
archiv městského muzea

ní činnosti PS Prácheň, tedy před 23 lety.
A notový zápis tomu odpovídal. Je ručně
psaný na notovém papíře, text vpisován
na psacím stroji, Kolik mravenčí práce je
ukryto v těchto nejstarších notových záznamech!
Dnes bereme jako samozřejmost různé počítačové programy, které umějí tuto piplavou práci udělat za nás, noty zaznamenají
do osnovy, pod patřičné „puntíky“ připíší
text a v případě potřeby umějí udělat notám či naopak textu větší či menší mezery,
aby všechno přesně „lícovalo“. Tak jsme si

pronajaté dva sklepy, ze kterých platí každoročně 10 kop. V roce 1722 kupuje dům
slove Benetkovský od Václava Benetky
Antonín Walker felčar za 230 zlatých. Dům
ležící naproti domu radnímu, při domě Segovském a nyní pana Maxmiliána Müllera
z jedné a při domě paní Zuzany Wittmanové strany druhé. Antonín Walker složil
ihned 100 zlatých. K tomu přejal na sebe
dluhy po Mařeně Benetkové, zejména 103
kop židovce Terezii Leblinové. V roce 1747
prodává Antonín Walker dům Janu Malkovskému, „obojími měštěníny a radními
svobodného města Horažďovic“. Dům od
starodávna Benetkovský koupen k ruce
Magdaleny Steherové a jejímu manželu Josefu Felixi Steherovi za 325 zlatých. Dům
ležící na konci rynku proti rathausu mezi
domy Václava Jiříčka a domu Tomáše Fuxy.
Antonín Walker si vymiňuje byt v tomto
domě „ v zadnějším pokojíčku“ a jednoho sloužícího. V pronájmu jemu zůstává
onen „hořejší pokoj a klenutou při něm
komorou, též také ostatní komory a lochy
a dolejší dva kvelby“. V roce 1760 prodává
dům Felix Steher Jakubu Pastejříkovi za
262 zlatých. Dům várečný leží v městě vedle domu Václava Jiříčka a Tomáše Fuxe
strany druhé. V roce 1790 prodán ve veřejné aukci várečný dům Jakuba Pastejříka
přes prostředníka Jana Krištofa Pöshlla
Karlu Erazimovi Heritesovi za 477 zlatých.
V roce 1802 prodává Karel Erazim Herites
Antonínu Schollerovi dům v městě várečný
mezi domy Josefa Budeciusa a vdovy Fuxo-

navykli na tyto perfektní noty, že orientace v původních zápisech nám chvíli dělala
potíže. I to, že pro úsporu práce byly party psané zvlášť pro muže a pro ženy – není
tedy možnost sledovat v partituře, co zpívají ostatní hlasy, a podle toho se orientovat
při svých nástupech – vnímáme jako jisté
nepohodlí. Zvykli jsme si na nové, moderní, „perfektní“ noty. Noty tak trochu sterilní. Zmizel z nich dotek lidské ruky, dotek
člověčiny. A já si občas říkám, jestli to není
vlastně tak trochu škoda…
Společný „Nabucco“ tedy dozněl, úspěšně
zakončil říjnový koncert a my jsme se pustili do přípravy série vánočních vystoupení.
Poprvé nás můžete slyšet 29. listopadu při
slavnostním zahájení adventu, 9. prosince
si doufám spolu s námi zazpíváte v rámci
akce „Česko zpívá koledy“, 16. prosince se
chystáme potěšit seniory v DPS a konečně
25. 12. nabízíme hlavní vánoční koncert.
Zazní již v klidném období po hektických
předvánočních přípravách a o to lépe si ho
budete moci vychutnat. Ale o tom zase až
příště.
Za PS Prácheň
Simča Sládková

vé strany druhé za 840 zlatých. V roce1805
prodává Matyáš Scholler dům v městě
várečný proti rathausu Janu Tornerovi,
kupeckému mládenci z Velkých Lohovic
v křivoklátském panství za 3200 zlatých.
V roce 1807 prodává dům Jan Torner Janu
Gotthardovi za 1300 zlatých. Ve stejném
roce prodává dům „v městě na rynku proti
rathausu situovaný“ obratem Jan Gotthard
Karlu Škrabalovi a jeho manželce Kateřině
za 1620 zlatých. V roce 1814 prodává dům
Karel Škrabal, mistr pekařský, Janu Fridmanovi za 1910 zlatých.
MgA. Jindřich Šlechta

Současná podoba objektu
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ZAJÍMAVOSTI
Knižní novinka regionu
KRIMINÁLNÍ PŘÍPADY ZE ŠUMAVY
Odvrácená strana Šumavy
Šumava – průzračný, voňavý horský
vzduch. Nádherná příroda, úchvatná je-

zera, slatě, prameny řek, dokonce prales.
A také místa bývalých vojenských cvičišť,
kam po desetiletí nevstoupila lidská noha.
Jenže Šumava, to bohužel není jen všeobjímající krása, nádherná příroda a idylická
krajina, jak ji vnímá snad každý, kdo sem
zavítá.
I zde se můžeme setkat se zločinci a kriminálními případy. I tady s nimi muži a ženy
zákona svádějí každodenní, nikdy nekončící zápas…
Knihu zakoupíte v knihkupectví v Ševčíkově ulici.
J. Kotrbová

Chcete prodat byt, dům, pozemky
Chcete koupit byt, dům, pozemky
Chcete pronajmout byt, dům, pozemky
Obraťte se s důvěrou na

Realitní kancelář
která provádí realitní a ﬁnanční činnost
Nabízíme kompletní servis? Právní služby (smlouvy
a bezpečnost transakcí)? Finanční služby (vyřizování úvěrů,
proﬁnancování transakcí)? Vyřizování náležitostí s transakcí
(vklady do katastru
nemovitostí, znalecké posudky, daňová přiznání a další)?
Odhady nemovitostí z dědického řízení pro notáře
–––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
Fidox, Náměstí Míru 13, Horažďovice, mobilní telefon 776 000 321
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Celostátní hra Plamen
10. 10. 2015 proběhlo ve sportovním areálu mezi Střelskými Hošticemi a Horažďovicemi podzimní kolo celostátní hry Plamen,
takzvaný ZPV(závod požární všestrannosti) kterého se účastnilo 355 mladých hasičů. Areál bezplatně zapůjčil ing. Miloslav
Šeler a podílel se i na přípravě a průběhu
hry.
Hasiči ze Střelských Hoštic a OSH Strakonice mu tímto moc děkují za vstřícnost
a velkou pomoc.
Jaroslava Boukalová – hasiči SH

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

Obec Velké Hydčice
nabízí k pronájmu RESTAURAČNÍ ZAŘÍZENÍ
s plně vybavenou kuchyní
a služebním bytem 2+1.
Bližší informace na telefonu 724 307 074.

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.
Řidič nákladního vozidla – potřebný profesní řidičský průkaz skupiny C
a E. Nové vozidlo, práce jen přes týden a pouze v EU, dobré platové podmínky.
Nástup od 4. 1. 2016.
Zajímavé pracovní ohodnocení. Možnost zařídit zaměstnancům ubytování.
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

REALITY BLATNÁ – RNDr. PETR KERNDL
B. Němcové 29, Blatná (u ubytovny TESLY Blatná)
24 let praxe na realitním trhu! Tel.: 604 518 400, 383 42 35 22
Vybráno z nabídky:
HORAŽĎOVICE – patrový dům (2+1 a 3+1), dobrý stav
(nová plastová okna), pozemek 585 m2, cena 2 500 000 Kč.
Všechny nabídky na: www.realityblatna.cz.
HLEDÁME pro konkrétní zájemce další domy,
chalupy, chaty, byty, pozemky, lesy …
Nabídněte – RESPEKTUJEME VAŠI CENU!
Zajistíme Vám bezstarostný prodej.
www.realityblatna.cz
Prezentace na nejvýznamnějších
realitních serverech a právní servis ZDARMA!
Smlouvy o převodu nemovitostí – darovací, kupní, směnné...
Zavolejte k bezplatné konzultaci a využijte služeb nejdéle
působící realitní kanceláře v regionu.
Vážíme si důvěry, kterou nám projevíte!

|
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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

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2015
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Ristorante pizzeria
V Zámku

Horažďovice

Po rekostrukci Vás srdečně zveme do nově otevřené pizzerie
V Zámku v Horažďovicích. Nově nabízíme zvýhodněnou
nabídku poledních jídel, která přivezeme až na Váš stůl.

Rezervace a objednávky na tel. čísle 376 511 694
POLEDNÍ ZVÝHODNĚNÁ NABÍDKA

Polední nabídka platí od pondělí do pátku od 11:00 do 14:00
s vyjímkou státních svátků.

Polévky:

Tomatová polévka s kapkou smetany a bazalkou
Hříbková polévka
Česnečka se šunkou, sýrem a krutonky

25.25.25.-

Těstoviny:

M1 Špagety Bolognesse sypané sýrem
M2 Špagety Carbonara sypané parmezánem
M3 Gnocchi s kuřecím masem,brokolicí a smetanou
M4 Zapečené lasagne Bolognesse se sýrem
M5 Zapečené gnocchi s kuř.masem, špenátem a smetanou

Masa:

M6 150g Kuřecí plátek na grilu, americké brambory
M7 120g Smažený sýr s hranolkami a tatarskou omáčkou
M8 150g Krůtí kousky na nivě s smetaně s kroketami
M9 150g Katův šleh z vepřové kýty s bramboráčky
M10 150g Plněná kotleta se šunkou a sýrem, hranolky

Saláty:

M11 Zeleninový talíř s kuřecími stripsy, dresing Cardinal
M12 Zeleninový talíř s tuňákem, cibulkou a citronem

Pizza Ø 30cm

M13 Prosciuto Speciale (smetana, sýr, šunka, česnek)
M14 Salami Pepe (tomaty, sýr, salám, pálivé papričky)
M15 Bianco
(smetana, sýr, šunka, žampiony)
M16 Brocolli (smetana, sýr, šunka, brokolice)
M17 Tonno
(tomaty, sýr, tuňák, cibule)
M18 Spargel (tomaty, sýr, anglická slanina, chřest, mozza)
M19 Formagi (tomaty, 4 druhy sýrů)
M20 Parma
tomaty, sýr, parmská šunka, mozzarella)

79.79.79.79.79.85.85.85.85.85.85.85.85.85.85.85.85.85.85.85.-

Přijímáme rezervace na vánoční
posezení, firemní večírky, oslavy,
svatby a jiné akce do pizzerie i do
přilehlého salonku.
Nabízíme i pronájem salonku pro
soukromé akce s Vaším vlastním
občerstvením. Výše nájemného
po dohodě.
Všechna jídla včetně zvýhodněné
polední nabídky dovezeme až na
Váš stůl. Rezervace a objednávky
na rozvoz přijímáme telefonicky
již od 10:00 hodin na telefonním
čísle

376 511 694

Vše dovezeme ve Vámi určený čas.
Nově v naší pizzerii čepujeme piva z
plzeňského pivovaru.

Do pizzerie V Zámku v Horažďovicích přijmeme brigádníky/brigádnice na
obsluhu, dále brigádníky na rozvoz pizzy (ř.p. B). Pracovní turnus víkend
práce/víkend volno. Informace na tel: 606 552 584

Do restaurace U Papeže ve Strakonicích přijmeme kuchaře – kuchařku na
minutkovou kuchyni. Výborné platové podmínky. Informace na tel: 606 438 748

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2015

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.

INSTALATÉR – TOPENÁŘ
Martin Bůžek

AUTOSERVIS
Karel Sulán

Střelské Hoštice 191 (u fotbalového hřiště)

Přijme:

• AUTOMECHANIKA
• AUTOLAKÝRNÍKA
Tel. 604 273 702
E-mail: sulan.karel@seznam.cz

Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s.r.o.
místní firma s dlouholetou tradicí v potravinářském oboru

hledá do svého kolektivu zájemce o zaměstnání
na pozici volného pracovního místa:

- řidič nákladního automobilu

Provádíme:

( řidičské oprávnění skup. C)

• montáže ústředního vytápění
• rozvody vody a kanalizace
• opravy a úpravy veškerých stávajících rozvodů
• kompletní rekonstrukce bytových jader atd.
Horažďovice
e-mail: martin.b41@volny.cz, tel.: 724 806 207

Podmínky k přijetí:
- řidičský průkaz skup. C
- profesní průkaz
- pracovitost a flexibilita
- spolehlivost
Další informace podá: J. Roubalová, tel. 777 558 033
e-mail: info@mlynmrskos.cz

KOTIŠ s. r. o. přijme pro provoz Třebomyslice do svého
třicetičlenného kolektivu pracovníky těchto profesí:

zámečník
obráběč
operátor CNC strojů
konstruktér
Nabízíme: dobré platové podmínky, bezproblémové
stravování, zaměstnanecké beneity, příspěvek na životní
pojistku, pštrosí farma v pěší vzdálenosti.

www.kotis-sro.cz

Třebomyslice 94, 341 01 Horažďovice
tel: 376 502 511, fax: 376 502 518
e-mail: info@kotis-sro.cz

|
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MANIKÚR A A NEHTOVÁ MODELÁŽ
HOR AZĎOVICE

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

PALIVOVÉ DŘEVO
SLUŽBY V LESNICTVÍ

od 550Kč

Tel: 723 414 964
Facebook:
Dřevo Chanovice

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. 10/2015

Cesta na nejbezpečnější
místo Země
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
v sobotu 28. 11. 2015, od 19.00 hod.
Film z roku 2013 | Režie: Edgar Hagen |
100 min | České titulky |Vstupné dobrovolné|
Pořadatel promítání ilmu – www.jodn.cz|
„Více než 350 000 tun vysoce radioaktivního odpadu a vyhořelých palivových tyčí je
uloženo v dočasných skladech v areálech
jaderných elektráren a v meziskladech po
celém světě. Odpad, který vyžaduje skladování v bezpečném konečném úložišti po
statisíce let. Mimo dosah lidstva a jiných
žijících bytostí. Otázkou je: kde?” Toto je
předmluva k ilmu švýcarského režiséra
Edgara Hagena, který by rád na vlastní oči
viděl nejbezpečnější místo pro uložení nejnebezpečnějšího odpadu všech dob.
Společně se švýcarsko-britským jaderným
fyzikem Charlesem McCombiem, který
třicet pět let marně hledá bezpečné konečné úložiště pro vysoce radioaktivní odpad,
zkoumá režisér Edgar Hagen omezení a rozpory v souvislosti s tímto projektem světového významu. Navštívíme s ním Gable
Mountain, Yucca Mountain a Pilotní provoz
pro izolaci odpadů v Novém Mexiku ve Spojených státech. Z evropských destinací zamíříme do hrabství Cumbria ve Velké Británii, do kantonů Aargau a Curych a do skalní
laboratoře Grimsel ve Švýcarsku, k bývalému dolu Gorleben v Německu, do městečka
Östhammar ve Švédsku a do vídeňské Mezinárodní agentury pro atomovou energii
v Rakousku. A také zavítáme do pouště Gobi
v Čínské lidové republice, Západní Austrálie
a severního Japonska.
Také v České republice je hledání bezpečného
uložení radioaktivního odpadu a vyhořelého
jaderného paliva palčivé téma, které spojuje
i rozděluje. Spojuje obyvatele žijící v lokalitách Kraví hora, Horka, Hrádek, Čihadlo,
Čertovka, Magdalena a Březový potok (Pačejov, Chanovice, Olšany, Maňovice, Velký
Bor, Kvášňovice a Horažďovice), které Správa úložišť radioaktivních odpadů vytipovala
jako geologicky i strategicky nejvhodnější oblasti pro umístění hlubinného úložiště jaderného odpadu, kde podle jejich studií jaderný
odpad nezpůsobí žádné potíže po statisíce
let. A jelikož je tento názor v rozporu s míněním obyvatel úložišťových lokalit, trvá mezi
nimi a státními úřady dlouhodobé napětí
stupňující se místy až v konlikt.
František Kába

|
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Přednáška

27. 11. pátek nový divadel. sál muzea 18.00
KRÁSA MINERÁLŮ HORAŽĎOVICKA
Aleš Červený – minerály, lokality, možnosti sběru
Společný kroužek DDM
a Městského muzea Horažďovice
„NA NITCE“
Schůzky: Čt 17.30
Zuzka. D. Trojanová (DDM), Kateřina Červená (muzeum). Pro děti 15 a výše a dospělé.
Městské muzeum Horažďovice – interaktivní
dílna, DDM Zámek – dílna estetiky (dle předchozí domluvy). Netradiční a historické textilní techniky od předení, tkaní na rámu nebo na
stavu s žakárovým nástavcem, barvení vlny,
plstění, splétání a šmodrchání v nejrůznějších
stylech: paličkování, naalbinding, karetky
a luceta tak, že si je zamilujete – přijďte si vyrobit vlastní nástroje a naučte se je používat.
Tyto techniky lze použít na zdobení oděvů,
výrobu tašek, pletení ponožek atd.

HASIČSKÝ BÁL

TŘEBOMYSLICE
12. 12.

FATIMA

MĚSTSKÉ MUZEUM HORAŽĎOVICE
OTEVÍRACÍ DOBA:
PRÁCHEŇSKÉ MARIONETY
– OŽIVLÁ LIDOVÁ KULTURA
ŘÍJEN–KVĚTEN, pá, so, ne 9–16 hodin
Interaktivní dílna s lektorem pouze
po předchozím objednání.
MUZEUM – ZÁMECKÉ PROSTORY
– SEZÓNNÍ VÝSTAVY
ŘÍJEN–KVĚTEN
Lze po předchozí domluvě skupinám zajistit
prohlídky zámeckých prostor muzea (velký
sál, kaple, popřípadě expozice).

bohatá TOMBOLA zajištěna!

AKCE

HOTEL PRÁCHEŇ
27. 11. pátek

MUZEUM
Tyjátr Horažďovice – loutková představení
v divadelním sále muzea

6. 11. pátek

17.00

KAŠPÁREK A STRAŠNÝ DRAK
BUCHTORÁD

20. 11. pátek

17.00

PRINCEZNA VČELKA
Změna programu vyhrazena.

19.00

ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Radek Baborák v triu Jadin. Světoznámý
hornista v netradičním triu (lesní roh, violoncello a klavír) s krásným programem v době
těsně před Adventem. Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek na
mobilu 603 229 559.

KOUZLO ÚSMĚVU

Přednáška

13. 11. pátek

divadelní sál muzea 18.00

2. 11. pondělí

18.00

PROBLEMATIKA REVITALIZACE
ZELENĚ A OCHRANY PŘÍRODY
VE MĚSTĚ Vladimír Ledvina

KURZ POSÍLENÍ OSOBNOSTI
– ENERGIE ŽIVOTA
– M. Baarová

Křest knihy spojený s přednáškou

5. 11. čtvrtek

14. 11. sobota
přednáška

divadelní sál muzea 15.00
Měst. galerie Horažďovice 16.00

18.00

MEDITAČNÍ KLUB – BYLINKY
A JEJICH UŽITÍ V PRAXI
– B. Svobodová

křest knihy

21. 11. sobota

STŘÍPKY Z HISTORIE HORAŽĎOVICKA
Roman Vaněk

MANDALY A MEDITAČNÍ KRESLENÍ
– celodenní seminář – Ak. mal. J. Lockerová

Workshop pro děti a dospělé

30. 11. pondělí

21. 11. sobota nový divadel. sál muzea 14.00
VÝROBA RECYKLOUTEK
Kateřina Červená, Jarka Stružinská. Není
potřeba drahých materiálů na výrobu loutek.
Stačí se jen dívat kolem sebe.

9.00–18.00

ESENCIÁLNÍ OLEJE – DOMÁCÍ
LÉKARNIČKA PRO TĚLO I DUŠI
– přednáška s možností testování olejů
– ing. K. Schánilcová

18.00

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 10/2015
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12. 11. čtvrtek 13. 11. pátek

AKCE
KULTURNÍ DŮM
2. 11. pondělí

10.00

DÁŠENKA, ČILI ŽIVOT ŠTĚNĚTE
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

6. 11. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 8. lekce.
Od 20.00 se prodávají vstupenky na
2. prodlouženou.

9. 11. pondělí

19.30

JAKUB SMOLÍK SE SVOJÍ SKUPINOU
Nenechte si ujít koncert oblíbeného zpěváka,
který vytvoří kouzelnou atmosféru tohoto
večera. Předprodej vstupenek v kanceláři kulturního střediska: po, út, st od 8.00 do 12.00,
tel. 376 512 237 a v kině Otava: čt, pá od 15.00
do 20.00, tel. 376 511 890.

13. 11. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 9. lekce
2. prodloužená.

14. 11. sobota

21.00

PARKÁN
Rocková zábava s populární kapelou.

20.00

20. 11. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 10. lekce.
Vzhledem k tomu, že 11. lekce – stolování – se
koná mimo KD, budou se o této lekci prodávat
vstupenky na závěrečný věneček (4. 12. 2015).

23. 11. pondělí

19.30

VRAŽDA V KOUPELNĚ
aneb Namydlené historky 1 uvádí C. K. Divadlo Pluto. Předplatné skupiny A/1. Zbylé vstupenky v předprodeji kina Otava a hodinu před
představením v kulturním domě.

27. 11. pátek

20.00

MATURITNÍ PLES
Pořádá 4. A GD ze Střední školy v Horažďovicích. Předtančení, půlnoční překvapení, bohatá tombola. Hraje kapela TALISMAN.

29. 11. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají ÚTERNÍCI. Prodej
a rezervace vstupenek v kině Otava: čtvrtek
a pátek od 15.00 do 20.00, tel. 376 511 890.
Změna programu vyhrazena

19. 11. čtvrtek 20. 11. pátek

HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti

20.00

TAKOVEJ BAREVNEJ VOCAS LETÍCÍ
KOMETY
ČR – Celovečerní dokument o Filipu Topolovi, skladateli, textaři, klavíristovi a zpěvákovi skupiny Psí vojáci, jehož tvorba zasáhla tři
generace. Vstupné 95 Kč.

26. 11. čtvrtek 27. 11. pátek

20.00

PAŘBA V MEXIKU
USA – Dobrodružná záchranná výprava za kamarádem, který se ocitl nahý kdesi v Mexiku.
Komedie do 12 let nevhodná. Vstupné 95 Kč.

28. 11. sobota

19.00

CESTA NA NEJBEZPEČNĚJŠÍ MÍSTO
ZEMĚ – dokumentární ilm
Více než 350 000 tun vysoce radioaktivního
odpadu a vyhořelých palivových tyčí je uloženo
v dočasných skladech. Vstupné dobrovolné.
DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

26. 11. čtvrtek

akce pro školy

PLANETA ZEMĚ
Východní Afrika – kolébka lidstva
Změna programu vyhrazena.

KNIHOVNA
2. 11.

oblastní charita (4. patro) 9.00

BADUAN JIN
série cviků podle starých Číňanů, ukázky MOHENDŽODÁRO – jógy pro ženy

4. 11.

oblastní charita (4.patro) 14.00

BRATŘI ČAPKOVÉ
přednáška Mgr. Romana Vaňka o životě a díle
bratrů Karla a Josefa

10. 11.

sál knihovny 10.00

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

11. 11.

sál knihovny 10.00

KOUZLENÍ S PAPÍREM
origami skládání s Helenou Poustkovou

11. 11.

oblastní charita 16.00

VĚDA A VÝZKUM
aneb co nového se událo ve světě ve 20. století, co vše se změnilo, co jsme nevěděli a co vše
dnes považujeme za samozřejmé – přednáška
Ing. Ladislava Siegera

16. 11.

oblastní charita (4. patro) 9.00

CVIČENÍ S ROMANOU
přijďte si zacvičit s Romanou Krásnou

KINO OTAVA

24. 11.
NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PROMÍTACÍ DNY
– ČTVRTEK A PÁTEK!!!

sál knihovny 9.00

20.00

JIHOZÁPAD USA
přednáška cestovatele, dobrodruha a spisovatele Petra Nazarova spojená s promítáním

AMERIKA
ČR – Univerzální příběh přátelství, hudby
a snů o svobodě. Nový český ilm, kde dobře
funguje chemie holka–kluk... Vstupné 95 Kč.

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

5. 11. čtvrtek 6. 11. pátek

kino Otava 16.30

ANDĚLSKÁ POHÁDKA
Divadelní představení. Příběh neposedného
andělíčka v podání Divadélka Nána.

18. 11. středa – 19. 11. čtvrtek
PRODEJNÍ TRH

29. 11.

TEMNÉ KOUTY
Francie – Minulost je minulostí...Dokud tě
nedostihne. Mysteriózní thriller do 15 let nevhodný. Vstupné 95 Kč.

25. 11.

sál knihovny 10.00

30. 11.

sál knihovny 15.00

DDM
2. 11. pondělí

sál Zámek 19.00

KRAV MAGA
Zahájení kurzu efektivní sebeobrany KRAV
MAGA – přinášíme do Horažďovic možnost
naučit se bránit, aneb nikdy nevíte, kdy a kde
uhodí. Lektorem kurzu je Martin Nodl, sušický trenér úrovně G1. První trénink je zdarma.
Na úvodní lekci si přineste oblečení vhodné
k volnému pohybu a přezutí dovnitř. Vhodné
pro všechny věkové kategorie.

4. 11. středa díl. keram. Zámek 17.00–19.00
KURZ KERAMIKY PRO DOSPĚLÉ
Od 21. října probíhají každou středu lekce
každoročního kurzu keramiky pod vedením
E. Bláhové. Kurz zahrnuje 12 lekcí a cena
kurzu činí 900 Kč za osobu.

6. 11. pátek

Envicentrum PROUD 19.00

10 LET VÝZKUMU NEBEZPEČNÝCH
JEZER V KYRGYZSTÁNU
Z cyklu přednášek v PROUDu: O průběhu
a výsledcích dlouholeté terénní práce v nevšedních podmínkách kyrgyzských jezer.
Přednáší RNDr. Miroslav Šobr. Vstup 30 Kč.

7. 11. sobota

sál Zámek 14.00

LATINO PRO DOSPĚLÉ
Zahájení kurzu latino tanců pro dospělé věnujícího se výuce kubánské salsy a dominikánské bachaty. Kurz zahrnuje 6 lekcí a cena jedné
lekce činí 600 Kč/os. Kurz pokračuje v následující soboty, lektoruje Pavel Bízek.

18. 11. středa

Envicentrum PROUD

MAPOVÁNÍ NEVIDITELNÉHO: ÚVOD
DO DÁLKOVÉHO PRŮZKUMU ZEMĚ
Z cyklu přednášek v PROUDu: Ing. Lucie
Homolová, PhD. z Centra výzkumu globální
změny AV ČR přednáší v rámci mezinárodního Dne GIS o metodě, kterou lze z letadla
nebo dokonce vesmíru sledovat např. výskyt
invazivních rostlin či zdravotní stav šumavských lesů. Akce probíhá u příležitosti Mezinárodního dne GIS. Vstup 30 Kč.

24. 11 úterý

Envicentrum PROUD 18.00

VAŘÍME NETRADIČNĚ
První ze čtyř lekcí kurzu „Vaříme netradičně“ zaměřená na obiloviny, luštěniny a zeleninu. Vaření, ochutnávky a tipy, které snadno
zařadíte do Vašeho jídelníčku. Lekce probíhá v prostředí moderní kuchyně Envicentra
PROUD, lektoruje Zuzana Jahnová.

28. 11.

Envicentrum PROUD 9.00–12.00

VÝROBA ADVENTNÍHO VĚNCE
Adventní dílna zaměřená na výrobu adventního věnce, akce určena široké veřejnosti,
vhodná i pro rodiče s malými dětmi, pro které
bude připraveno voskové překvapení.
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