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Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
příznivé počasí v měsíci listopadu nám
naštěstí dovolilo pokračovat v započatých investičních akcích. Byla dokončena
oprava vstupu na nový hřbitov a místo tak
získalo důstojnější vzhled, než byla do té
doby opadaná a poškozená omítka. V příštím roce plánujeme v prostorách hřbitova
investiční akci, což bude výstavba nového
kolumbária.
Se zpožděním oproti původnímu termínu byla dokončena rekonstrukce kotelny v Peškově ulici. Byla to naše poslední
uhelná kotelna u bytových jednotek, která
je nyní jako všechny ostatní převedena na
plyn. Touto akcí se nám uvolnily původní
prostory pro skladování uhlí, které budou
pronajaty případným zájemcům.
V termínu a bez větších komplikací bylo
dokončeno zateplení hasičské zbrojnice.
Vnější kabát budově sluší a nenechá nikoho na pochybách, o jaký objekt se jedná.
Děkujeme firmě Stafis, s. r. o. za dobře
odvedenou práci na této stavbě.
S firmou Šumavaplan, s. r. o., která vyhrála výběrové řízení, byla podepsaná
smlouva na vypracování studie a projektové dokumentace domova pro seniory.
Studie bude prezentována na veřejném
projednání.
V Šumavské ulici u prodejny COOP byla
provedena obnova travnatých ploch a komunikace před prodejnou bude nadále
městskou policií kontrolována, aby zde
nedocházelo k porušování pravidel silničního provozu. Žádáme proto řidiče, aby
zde respektovali příslušné dopravní značky a předpisy.
Při kontrolní prohlídce lesního hospodářství jsme zaznamenali značné škody
na sadbách, způsobené letošním horkem

Hasičská zbrojnice, foto: J. Chaluš

a suchem. Znamená to pro město zvýšené
finanční výdaje na pěstební činnost v příštích letech. Hospodaření s lesy přináší pro
město svůj užitek, ale péče o lesní porosty
je velmi složitá a časově náročná a jakékoliv extremní výkyvy počasí tuto situaci
ještě více komplikují.
Neustále se snažíme prostřednictvím našich technických služeb udržovat pořádek na veřejných prostranstvích. V tomto
měsíci to byl především úklid spadaného
listí, ulámaných větví a příprava techniky
na zimní období. S pracovníky centrály
Penny Marketu byly na místě domluveny
podmínky úklidu a udržování přilehlých
ploch, které má uvedená firma v pronájmu
od města a podle nájemní smlouvy je zodpovědná za jejich vzhled. Došlo také k odstranění rozbité plechové střechy nad zadní rampou pivovaru. Uvolněné plechové

díly byly už velkým nebezpečím pro okolí,
zvláště v podzimním větrném počasí.
Stále bojujeme s nešvarem některých občanů s odkládáním objemného odpadu
a nepotřebných předmětů k nádobám na
tříděný odpad. Znovu upozorňujeme, že
k tomuto slouží sběrný dvůr, který je otevřen tři dny v týdnu i v odpoledních hodinách. Stejným problémem jsou pro město
černé skládky, které se objevují zvláště
v přilehlých obcích. Vybraná místa budou
monitorována a původcům odpadu hrozí
vysoké pokuty.
Blíží se konec roku a s tímto obdobím
přichází nespočet kulturních a společenských akcí a setkání. Užijte si co nejvíce těchto aktivit a těšíme se při některé
z nich na setkání s Vámi.
Ing. Michael Forman – starosta,
Ing. Hana Kalná – místostarostka

Zasedání Zastupitelstva města Horažďovice se koná dne 14. 12. 2015 v 18.00 hod.
ve velké zasedací místnosti MěÚ.
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170 let horažďovického
divadla
Divadlo se hrálo od nepaměti, se snahou sdělit
něco divákům, rozesmát je i rozplakat. V roce
1845, v době vzrůstajícího národního obrození, se horažďovičtí ochotníci rozhodli založit
divadelní společnost a 12. srpna sehráli první
představení pod názvem „Noční můra“.
Hrálo se na různých místech ve městě i okolí,
roku 1892 poprvé v novém sále hotelu Modrá
hvězda byla v režii Emanuela Kumpery úspěšně sehrána Blodkova opera „V studni“. Kumpera byl významnou horažďovickou osobností, je vzpomínán jako organizátor kulturního
života. Pod jeho vedením sehráli ochotníci
mnoho činoherních představení, spolu s pěveckým spolkem Prácheň řadu operet i oper,
v roce 1897 čtyřikrát Smetanovu „Prodanou
nevěstu“.
Často se hrálo „ve prospěch dobročinného
účelu“ a na plakátech také bylo několikrát
uvedeno „obleky zhotoveny pod dozorem
vrchního garderobiéra Národního divadla“
nebo „dekorace maloval Aleš Hanš, bývalý
dekorační malíř dvorního divadla v Rio de Janeiro v Brasilii“.
V euforii nové Československé republiky se
rychleji rozvíjelo i divadlo, v roce 1911 bylo
přistavěno jeviště k sálu na „Modré“ a jen
v roce 1921 bylo sehráno patnáct her. Horažďovický soubor byl v tisku dáván za vzor, ve
hře „Tanec smrti“ v roce 1920 pohostinsky
vystoupil člen Národního divadla Václav Vydra. Horažďovičtí ochotníci často nastudovali
hry, které mělo v repertoáru Národní divadlo
a největší pražská divadla.
Obdivuhodné bylo pořádání letních slavností,
kdy po dopoledním promenádním koncertě
na náměstí byl odpoledne na Ostrově koncert
dechové hudby, divadelní představení, veselice a nejrůznější atrakce pro děti i dospělé.
Při letní slavnosti v roce 1922 na Ostrově ve
hře „Jan Výrava“, s pomocí ochotníků z okolí,
vystupovalo 150 účinkujících, 100 jezdců na
koních a jako kulisa byla postavena celá fronta
jednopatrového zámku s balkónem.
V roce 1937 bylo významným počinem nastudování nové aktuální Čapkovy hry „Bílá
nemoc“, jejíž provedení v roce, kdy byla napsána, v době nastupujícího fašismu a hrozící
války, vzbudilo velký zájem veřejnosti.
Oživení nastalo v roce 1947, kdy byla opět po
padesáti letech sehrána „Prodaná nevěsta”.
Operu nastudoval a orchestr pražské zpěvohry řídil Emanuel Kumpera ml., s pěveckým
spolkem Prácheň se na provedení podíleli
ochotníci a Sokol. Přítomen byl šéf opery

Národního divadla Otakar Jeremiáš, manžel
Marie Budíkové, která hrála Mařenku, zpívalo i několik členů pražské zpěvohry.
Dokončením kulturního domu v roce 1964
získali ochotníci vhodné podmínky pro svoji činnost. V roce 1980 hostoval v Jiráskově
Lucerně v roli vodníka Ivana národní umělec
Ladislav Pešek. Pro ochotnický soubor bylo
velkou ctí a událostí, když společně s jeho členy vystupovali i další umělci zvučných jmen,
např. Eduard Kohout, Terezie Brzková, František Smolík, Václav Vydra, Rudolf Deyl st.,
Karel Höger, Marie Rosůlková, Jaroslav Vojta, František Kovařík, Marie Budíková. Můžeme být právem hrdi také na to, že z vrchu
Práchně byl v roce 1868 dopraven na voru do
Prahy základní kámen ke stavbě Národního
divadla a této plavby se zúčastnili i ochotníci.
V poválečné době se horažďovický soubor
účastnil přehlídek amatérského divadla ve
Žluticích, Přešticích, Makově, Hlavňovicích
a Radnicích. Zdejší divadelní tradice sehrála
významnou roli při rozhodování o pořádání
pravidelných přehlídek v Horažďovicích –
roku 1979 proběhl první ročník Západočeské divadelní přehlídky amatérských souborů
(letos to byl 32. ročník), náš soubor se často

účastní a přebírá různá ocenění.
Ve druhé polovině devadesátých let, především díky režisérovi a dnes i předsedovi
spolku Karlu Šťastnému, přichází nová
éra horažďovického ochotnického divadla.
Šťastný vždy navrhuje i scénu a dosud bylo
v jeho režii úspěšně sehráno dvacet premiér.
V roce 2006 se soubor přejmenoval na „Tyjátr Horažďovice“.
Tyjátr stále obohacuje kulturní život města,
překvapuje diváky náročnými inscenacemi,
baví je veselohrami, pořádá divadelní bály,
účastní se městských slavností. Poděkování
patří minulým i současným režisérům a všem
hercům i pomocníkům v zákulisí, bez nichž
by se nemohlo hrát. Soubor ve své dlouhé
a bohaté historii provedl téměř 500 premiér.
Poděkování patří i věrným divákům, sponzorům a všem příznivcům divadla.
Do Tyjátru je od roku 2006 začleněna loutkoherecká skupina, která má samostatnou
zajímavou historii. Pro loutkové divadlo je
nejdůležitější letošní událostí otevření stálé
scény v rekonstruovaných prostorách zámku.
Shromážděno a digitalizováno bylo mnoho
písemných a obrazových dokumentů. Nejvíce
je jich uloženo v Městském muzeu, kde byla

O STÁLE ŽIJE
L
D
A
DIVvýročí založení divadelního souboru v Horažďovic …
.
170

ích

slavnostní muzikálový galavečer

pátek 11. 12. 2015

19.00 v kulturním domě Horažďovice
Předprodej vstupenek v kině Otava.
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Vánoční koncert

15. 12. 2015
16.00 Hotel Prácheň
pořádá ZUŠ Horažďovice, člen Asociace ZUŠ ČR
pořádá ZUŠ Horažďovice,
člen Asociace ZUŠ ČR
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28. 10. 2015 – POKLÁDÁNÍ VĚNCŮ

letos instalována obsáhlá výstava o horažďovickém divadle s interaktivní částí pro děti.
Připravována je publikace o historii i současnosti Tyjátru.
Oslava úctyhodného 170. výročí vyvrcholí galavečerem v kulturním domě v pátek 11. prosince. Srdečně zváni jsou všichni příznivci
divadla.
Přejme hodně dalších úspěchů současným
ochotníkům a v dalších desetiletích šťastnou
budoucnost celému Tyjátru.
V. Trčka

STALO SE
Fotoreportáž
SVATOMARTINSKÝ JARMARK
Foto: J. Chalupná

KŘEST KNIHY STŘÍPKY Z HISTORIE
HORAŽĎOVICKA

Foto: J. Vašků
Dětské pěvecké sbory při ZŠ Komenského Horažďovice

POUPATA a KVÍTEK
Vás srdečně zvou na Vánoční

koncert

17. 12. 2015 v 18.00 hod.
doprovází dechová hudba
dba

v Kulturním domě

OTAVANKA
Když už máte nervy nadranc z předvánočních zmatků,
zasypem Vás písničkami s přáním klidných svátků.

VÁNOCNÍ KONCERT
15:00
HORAŽĎOVICE
HOTEL PRÁCHEŇ
NEDĚLE 20. 12. 2015

ORIGINAL BAND

MÌSTO HORAŽÏOVICE A REGIONÁLNÍ DENÍK
VE SPOLUPRÁCI S ÈESKÝM ROZHLASEM POØÁDAJÍ

ÈESKO
ZPÍVÁ KOLEDY
9. 12. v 18.00 hod
u vánoèního stromku
u kina Otava
Pøijïte si spoleènì zazpívat koledy:
Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Pùjdem spolu do Betléma, Štìdrej veèer nastal,
Já bych rád k Betlému a Vánoce, vánoce pøicházejí

Zaměstnanci a děti Křesťanské mateřské školy Horažďovice
vás zvou na

ADVENTNÍ KONCERT MALIČKÝCH A VĚTŠÍCH ZPĚVÁKŮ
KŘESŤANSKÉ MATEŘSKÉ ŠKOLY
DNE 18. PROSINCE 2015 V 16.45 HOD.
V KLÁŠTERNÍM KOSTELE NANEBEVZETÍ PANNY MARIE
Přijďte zapomenout na předvánoční shon
a poslechnout si vánoční koledy a básničky
v podání dětského sboru Duháček a paní učitelek.
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agilní Štěpán Karel Vydra, který ve své funkci
vydržel až do své náhlé smrti roku 1911. Díky
jeho aktivitě muzeum získalo mnoho nových
exponátů. Pro veřejnost bylo poprvé muzeum
otevřeno v neděli 8. září 1898.
Ve spolupráci s Aquaparkem Horažďovice připravilo muzeum slevy na vstupném
o 50 % pro dospělé návštěvníky. Prokážete-li se nezlevněnou vstupenkou pro dospělého z Aquaparku, bude Vám sleva na
vstupné do muzea odečtena.
za kolektiv muzea Roman Vaněk

KULTURA

Ing. Ladislava Siegera, která se konala
11. listopadu. Přestože název přednášky – Věda a výzkum – naznačoval, že se
bude jednat o odborný výklad, opak byl
pravdou. Zcela jistě posluchači z řad seniorů nelitovali, že si udělali čas. Vždyť
každého z nás zajímá vyprávění o tom,
co nám civilizace přinesla, co naopak
vzala, co nás ohrožuje, co už jsme zažili,
a také co jsme používali. Všichni jsme si
asi uvědomili, že v současnosti se o nás
civilizace stará až příliš a my se stáváme
díky různým závislostem čím dál více
zranitelní.
Přednášky proběhly ve spolupráci s oblastní
charitou v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN za inanční podpory Ministerstva
kultury ČR.
Petra Tomešová

Co se událo
v knihovně…
Začátkem letošního roku uplynulo
125 let od narození českého spisovatele, novináře, dramatika, překladatele,
intelektuála a fotografa Karla Čapka.
V dubnu jsme si připomněli 70. výročí od
úmrtí malíře, spisovatele, fotografa, grafika a knižního ilustrátora Josefa Čapka.
Horažďovičtí senioři zavzpomínali na
slavné bratry, které řadíme mezi nejvýznamnější autory 1. poloviny 20. století
na přednášce Mgr. Romana Vaňka, kterou pořádala naše knihovna 4. listopadu.
Civilizace, to bylo hlavní téma přednášky

120 let založení muzea
Letošní 20. prosinec bude pro Městské muzeum v Horažďovicích dnem jubilejním. Téhož
dne před stodvaceti lety (tj. 20. prosince 1895)
přijalo městské zastupitelstvo rozhodnutí
o zřízení muzea. Základním impulsem pro založení muzea se stala Krajinská hospodářsko-průmyslová a národopisná výstava, jež byla
v Horažďovicích slavnostně zahájena 8. září
1894. V rámci přípravy této akce se podařilo
nashromáždit mnoho předmětů dokumentujících minulost i současnost celého Horažďovicka (lidové kroje, staré tisky, fotograie atd).
Z předmětů, které se podařilo dobrovolníkům
pod vedením učitele Štěpána Karla Vydry nashromáždit, pak bylo 275 předmětů zapůjčeno do Prahy na Národopisnou výstavu českoslovanskou, která se konala r. 1895. Předměty
zapůjčené do Prahy se pak staly základem
muzejních sbírek.
Muzeum pro své potřeby získalo ve svých počátcích dvě místnosti v budově měšťanské školy. Prvním správcem muzea byl zvolen velmi

ROZHOVOR
Mgr. Iva Košatková
– od historie
po současnost
Curriculum vitae
Narodila se roku 1980 v Českých Budějovicích.
Maturitu získala v oboru starožitník v Praze. Vystudovala archeologii na Západočeské univerzitě v Plzni a v červnu 2014 složila
doktorskou zkoušku na etnologii Karlovy
univerzity v Praze. Disertace se bude vázat
k dějinám osídlení Šumavy po druhé světové válce. Pracovala v archeologické laboratoři, v Národním muzeu a v Městském muzeu ve Volyni, externě s dalšími subjekty.
Byla literárně činná.
Když jste dostala nabídku řídit muzeum
v Horažďovicích, nezaskočilo Vás, že k tomu
budete mít na starost zámek a galerii? Jak
jste se v této situaci cítila?
Nabídkou mne nikdo neoslovil, informaci
jsem měla zprostředkovánu stejně tak jako
o výběrovém řízení v předcházejícím roce.
Reagovala jsem až na druhé výběrové řízení.
Jelikož se pohybuji již od střední školy
v muzeích, představu o práci v muzeu, my-
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slím, jsem měla více než dobrou. Prostor
galerie jsme otevřeli k 1. 8. 2015 a zahajovali provoz první výstavou graik Tomáše
Hausera 15. 8. 2015. Když jsem k 1. 3. 2015
nastupovala, byl hlavním úkolem grantový
projekt Prácheňské marionety. V přízemí
bylo staveniště a prováděly se každotýdenní kontroly na stavbě. Pokud chcete pocity,
tak ty bych v případě muzea zhmotnila do
dvou slov: práce a starost.
Co Vám v této pozici přináší největší radost
a naopak největší starost?
Radost mám, když s kolegy přijdeme na
řešení, které nám ušetří prostředky a zefektivní provoz. Radost mám, když se nám cokoliv podaří. To je ta pracovní radost. Čistou
radost mám, když se turistům líbí v galerii
i lapidárium v atriu a chválí naši informační
a prospektovou vybavenost o regionu.
Přímo úměrně velikosti objektu mi dělá největší starost zámek sám o sobě. Jestliže něco
zajistíte na jednom jeho konci, už běžíte na
ten druhý. Okna nás zlobí, komíny potřebují oplechovat, tu a tam vítr odnese tašky ze
střechy, břečťan opravdu není ozdobou na
parkánové zdi, vlaštovkám se líbí hnízdit
v průjezdu, okna v kapli potřebují kompletní renovaci, dveře do velkého sálu taktéž,
dvojramenné schodiště trpí na vlhkost, gloriet je na obnovu, kaple by potřebovala vyřešit vzlínající vlhkost a zámek celkově vizuálně sjednotit fasádu. Výčtem potřebného
bych mohla pokračovat i ohledně interiérů
a expozic. Urgentní je již balkon a šindelová
vížka zvoničky u kaple, která se momentálně opravuje. Největší strach v muzeu máme
při dešti a větru. Ze sbírkových předmětů
je na tom špatně unikátní mapa žichovického panství z roku 1755. Další z velkých
starostí je personální zajištění provozu muzea a vybavenost odpovídající počítačovou
technikou, která by umožňovala postoupit v započaté digitalizaci sbírek, archivu
a knihovny s možností kvalitního scanu
a focení. On-line databáze jsou již dnes na
webech muzeí samozřejmostí, které umožňují badatelům z celého světa okamžitý
přístup a šetří sbírkové předměty a vlastně
tak i práci kurátorů. Z hlediska muzeologického jsou naším snem zdigitalizované
sbírky s on-line databázemi na webu. Z badatelského hlediska pak publikační činnost
s neotřelou prezentací kulturního dědictví
v expozicích. Zaměřením bych pak spatřovala možnosti ve zpracování tématu novodobých dějin šlechty, které by návštěvníky
i odborníky jistě na zámek přitáhly.
Naskočila jste do rozjetého rychlíku plného
rekonstrukcí, a to v plné sezoně. Máte v podstatě první sezonu za sebou, mohla byste ji
nějak zhodnotit?
Podařilo se více věcí, než jsem doufala. Vedení města je muzeu nakloněno a ve spolupráci s Národním památkovým ústavem,

odborem investic, majetku a rozvoje města
s technickými službami se nám v zámku
podařilo pár malých zázraků. Těšíme se
na další. Nyní se snažíme vykouzlit jedno
malé („malé“ o 105 m2) překvapení pro návštěvníky muzea.
Mohli bychom letmo nahlédnout do itineráře
příštího roku, prozradíte nám, na co můžeme těšit?
Pokud se nám v rozpočtu na rok 2016
dostane, můžeme se těšit na nově pojaté
vyhlídkové čtvrté patro věže, kde budou
informace o okolí Horažďovic s panoramatickou obvodovou fotograií. Senzací bude
jistě 3. 6. 2016 otevření nové expozice alpských minerálů Aleše Červeného ve dvou
prostorech galerie. V ten den bude zahájena i výstava Miroslava Vondrysky. Nejblíže
se jistě můžeme těšit 27. 2. 2016 na vernisáž olejových obrazů malíře Feike de Vries,
který svýma holandskýma očima zachytil
na plátna Horažďovicko. Ze současných
es v graice uvedeme 27. 8. 2016 Šumavský
cyklus krajiny a osobností Pavla Piekara
nebo kresby uhlem Romana Szpuka 19.
11. 2016. Z přednášek bych upozornila na
Andrease Neuberta, archeologa a ultramaratonce, který nám svou brilantní češtinou
přijede z Halle přednášet o historii běhu od
pravěku až po současnost 29. 1. 2016. Samozřejmě budou pokračovat přednáškové
cykly a workshopy v novém divadelním
sále s loutkovými představeními pro nejmenší. Z exkurzí budou pokračovat oblíbené cyklovýlety s Alešem Červeným po
mineralogických a montánních lokalitách
v regionu. Výhledově se pokusíme přiblížit zámecké podobě renesanční arkádové,
parohové chodby za poslední šlechty Kinských a snad bychom mohli stihnout otevřít i skrovnou obrazárnu. Na pořadu dne
jsou také významné osobnosti regionu.
Děkuji za rozhovor.
Musím Vám poděkovat za vytříbený vkus
nových expozic a myslím si, že konkurujeme
nejednomu muzeu v Čechách a dokonce nám
můžou i závidět. Přeji Vám hodně úspěchů
a návštěvníků.
Jiří Vašků

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 PROSINCI

14.12. - 18.12. 2015
prvních 30 min dennì ZDARMA

Z RADNICE
RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE
19. 10. 2015
– schvaluje pronájem části nebytových
prostor o výměře 58 m2 v prvním nadzemním podlaží Mírové náměstí 12, Horažďovice společnosti ARCHAIA Jih o. p. s.,
Český Krumlov – Latrán, třída Míru 144,
Český Krumlov za účelem zajištění zázemí pro záchranný archeologický výzkum
s platností od 1. 10. 2015 na dobu určitou
do 31. 12. 2015 za nájemné ve výši 600 Kč/
m2/rok + DPH v zákonem stanovené sazbě
a schvaluje příslušnou nájemní smlouvu
– souhlasí s užitím znaku města Horažďovice na titulní stránce Zpravodaje Svazu
zdravotně postižených Šumavana, Klatovy
a v nové publikaci Po vlnách řeky Otavy
pana E. Oberfalcera za podmínek stanovených pravidly užití městského znaku
– schvaluje zařazení do rozpočtu města na
rok 2016 nákup 50 ks nových stolů do Kulturního domu v Horažďovicích
– souhlasí s poskytnutím dotace na sociální
služby Střediska pro ranou péči Plzeň, o. p. s.
v roce 2015 ve výši 2 500 Kč a schvaluje veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí dotace
– souhlasí s poskytnutím dotace ve výši
2500 Kč na sociální službu raná péče,
Centrum pro dětský sluch Tamtam,
o. p. s. a schvaluje veřejnoprávní smlouvu
o poskytnutí dotace
– schvaluje smlouvu o dílo mezi městem
Horažďovice (objednatel) a Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, Přední Ptákovice (zhotovitel), jejímž předmětem je vypracování
projektové dokumentace a provedení související inženýrské činnosti stavby „ZŠ Blatenská – stavební úpravy WC“ s nabídkovou
cenou za zpracování projektové dokumentace ve výši 117 300 Kč (141 933 Kč vč. DPH)
a za výkon autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 300 Kč bez DPH /hod (363 Kč
vč. DPH/hod) a 450 Kč bez DPH/cestu
(544,50 Kč vč. DPH/cestu)
– schvaluje plán zimní údržby na období
1. 11. 2015–31. 3. 2016
– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.,
Pivovarská 4, Pakoměřice, Bořanovice na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na vypracování projektové dokumentace
a provedení související inženýrské činnosti
stavby s názvem „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí, Horažďovice“ za
nabídkovou cenu za zpracování projektové
dokumentace ve výši 880 000 Kč bez DPH
(1 064 800 Kč vč. DPH) a za výkon autorského dozoru ve výši jednotkové ceny 300 Kč
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bez DPH /hod (363 Kč vč. DPH/hod)
a 300 Kč bez DPH/cestu (363 Kč vč. DPH/
cestu) a schvaluje příslušnou smlouvu o dílo

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE
21. 10. 2015
– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky uchazeče ŠUMAVAPLAN, spol. s r. o.,
Pivovarská 4, Pakoměřice, Bořanovice na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na vypracování projektové dokumentace
a provedení související inženýrské činnosti stavby s názvem „Domov pro seniory Horažďovice“ za nabídkovou cenu za
zpracování projektové dokumentace ve
výši 1 938 000 Kč bez DPH (2 344 980 Kč
vč. DPH) a za výkon autorského dozoru ve
výši jednotkové ceny 200 Kč bez DPH/hod.
(242 Kč vč. DPH/hod.) a 200 Kč bez DPH/
cestu (242 Kč vč. DPH/cestu) a schvaluje
příslušnou smlouvu o dílo

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE
9. 11. 2015
– schvaluje pachtovní smlouvu mezi městem Horažďovice (propachtovatel) na
propachtování části pozemků p. č. 832/98
orná půda o výměře 1 500 m2, p. č. 832/97
orná půda o výměře 832 m2, p. č. 832/100
orná půda o výměře 6 780 m2 v k. ú. Horažďovice pro zemědělské účely za pachtovné
ve výši 1 600 Kč/ha pozemku
– v záležitosti připravované stavby „Zářečí
u Horažďovic betonárna a sklad, k. ú. Zářečí u Horažďovic, p. č. 1052/13“ společností
ZETES Kt, s. r. o.:
a) schvaluje projektovou dokumentaci stavby pro územní rozhodnutí dle žádosti společnosti Macán projekce DS, s. r. o., K letišti
441, Klatovy za podmínky, že komunikace
K2 bude místní komunikací a před podáním
žádosti o stavební povolení bude uzavřena
dohoda o majetkoprávním vypořádání
b) souhlasí s poptáním společnosti Macán
projekce DS, s. r. o., K letišti 441, Klatovy na
prodloužení komunikace na pozemku města
c) schvaluje navržený záměr majetkového
vypořádání a pověřuje MěÚ, odbor investic, rozvoje a majetku města projednáním
se všemi účastníky
– schvaluje pronájem části nebytových
prostor o celkové výměře 514,07 m2 ve
II. nadzemním podlaží Strakonická 372,
Horažďovice společnosti SUNHILL Best
of Cotton s. r. o., Podbranská 57, Horažďovice za účelem příručního skladu materiálu
pro výrobu s platností od 16. 11. 2015 na
dobu neurčitou, s výpovědní lhůtou 6 měsíců, za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok +
DPH v zákonem stanovené sazbě a schvaluje příslušnou nájemní smlouvu
OZNÁMENÍ
Městský úřad Horažďovice bude
ve čtvrtek 31. 12. 2015 uzavřen.
Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ

Dočasně vyřazená
vozidla (vozidla v depozitu)
Trvá-li vyřazení silničního vozidla z provozu déle než 12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců, je vlastník vyřazeného
silničního vozidla povinen bez zbytečného
odkladu po uplynutí této lhůty oznámit
obecnímu úřadu obce s rozšířenou působností adresu místa, kde je vyřazené silniční
vozidlo umístěno a účel jeho využití.
Fyzická osoba, která oznámení neučiní, se
dopustí přestupku a právnická osoba by se
dopustila správního deliktu.
Pokud bylo vozidlo dočasně vyřazené z registru silničních vozidel před 30. červnem
2013 a vlastník tohoto vozidla do 31. prosince 2015 neučiní oznámení o umístění
a využití vozidla, vozidlo zanikne.
Josef Rada, odbor dopravy

Informace
ke kompostérům
Z důvodu častých dotazů ohledně vydávání
kompostérů sdělujeme: dodávka kompostérů od výrobce do Horažďovic by se měla
uskutečnit do konce listopadu. V době,
kdy se připravuje toto číslo Horažďovického obzoru, ještě není znám termín výdeje
kompostérů konkrétním zájemcům.
Občané, kteří mají o kompostér zažádáno,
budou o termínu vydávání kompostérů
informováni prostřednictvím městského rozhlasu, zveřejněním zprávy o výdeji
kompostérů na úřední desce, popřípadě na
kontaktních telefonních číslech, která v žádosti o kompostér uvedli.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Odpadní oleje
z domácností
Odpadní oleje z domácností by měly v ideálním případě končit ve sběrném dvoře.
Bohužel, tato složka odpadu se ve sběrném
dvoře prakticky nevyskytuje. Je tedy možné, že končí ve směsném komunálním odpadu (v popelnicích).
I když daleko pravděpodobnější je varianta,
že odpadní oleje končí jako součást odpadních vod v kanalizaci. Tuky a oleje ztěžují
provoz kanalizace, protože se nalepují na
kanalizační potrubí, ucpávají ho, zalepují
česle na čistírně odpadních vod a komplikuji čistící proces. Toto vyžaduje časté čištění kanalizačního potrubí, úpravu technologie na čistírně, což zvyšuje náklady na
provoz. Byť kanalizační řád upravuje, co
do kanalizace lze a co nelze vylít a v jakém
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množství, dodržování míry přípustného
znečištění odpadních vod je problém.
V příštím roce město Horažďovice chce
zavést sběr této komodity (upotřebených
potravinářských olejů z domácností), a to
umístěním speciálních stojanů na vytipovaných stanovištích. Odpadní oleje bude
možné v PET lahvích na těchto místech odložit. O zahájení sběru olejů a záležitostech
s tím souvisejících budeme občany průběžně informovat.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Kotlíkové dotace
Vážení občané,
termín kotlíkové dotace je v poslední době
často užívaný, jedná se o dotační podporu
na výměnu kotlů pro fyzické osoby. Je poskytovaná z operačního programu Životní
prostředí příslušným krajským úřadem. Je
to další možnost k „Nová zelená úsporám“,
kdy lze s dotační podporou vyměnit zdroj
vytápění rodinného domu. Hlavním cílem
tohoto dotačního programu je celkové
zlepšení situace v oblasti ovzduší v každém
městě a obci. Podle informace z krajského úřadu podpora na výměnu kotlů bude
v tomto programovém období (2015–2018)
k jednotlivým žadatelům plynout prostřednictvím dvou výzev, které bude kraj vyhlašovat, a k tomuto účelu bude mít k dispozici
231 mil. Kč.
První výzva je plánována na prosinec 2015
a následně příjem žádostí od občanů by měl
probíhat v průběhu ledna 2016.
Výše podpory na jeden dílčí projekt konkrétního žadatele se bude pohybovat
mezi 70–85 % v závislosti od typu pořizovaného zdroje a dle jeho umístění.
Zbylých 15–30 % bude spolufinancováno
žadatelem. Maximální výše způsobilých
nákladů na jeden projekt je 150 tis. Kč.
Předmětem podpory bude výměna zdrojů
tepla na pevná paliva s ručním přikládáním za kotel na pevná paliva, plynový kondenzační kotel, tepelné čerpadlo, instalace
solárně-termických soustav pro přitápění
nebo přípravu teplé vody a „mikro“ energetická opatření.
(Doporučuje se s případným nákupem kotle nepospíchat, protože podpora se bude
vztahovat na výrobky, které budou splňovat předepsané vlastnosti.)
Chci zdůraznit, že žádný právní předpis nestanoví povinnost využít dotační podporu,
je-li k dispozici. Chci však občany na tuto
dotační možnost upozornit v návaznosti na povinnosti, které plynou ze zákona
o ochraně ovzduší.
O jaké povinnosti se jedná:
Dle § 17 zákona o ochraně ovzduší ti, kteří
provozují kotel na tuhá paliva s jmenovi-
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tým tepelným příkonem nad 10 kW (horní
hranice je 300 kW), mají povinnost poprvé
do konce roku 2016 a následně v dvouletých intervalech provádět prostřednictvím
odborně způsobilé osoby kontrolu instalace, technického stavu a provozu kotle. Toto
se týká kotlů, které slouží jako zdroj tepla
pro teplovodní systém ústředního vytápění
(týká se též kamen a krbů s teplovodními
výměníky). Splnění této povinnosti provozovatel prokazuje na vyžádání obecnímu
úřadu obce s rozšířenou působností dokladem, který mu vystaví odborně způsobilá
osoba. Doklad by měl potvrzovat, že spalovací zdroj (tedy ten kotel) je instalován,
provozován a udržován v souladu s pokyny výrobce a zákonem o ochraně ovzduší.
Pokud kotel nebude splňovat zákonem
stanovené požadavky, nesmí být dále provozován.
Zákaz provozu se bude týkat zejména kotlů
1. a 2. emisní třídy dle ČSN 303–5, a to po
1. září 2022. Tyto kotle totiž požadavkům
zákona o ochraně ovzduší (konkrétně požadavkům přílohy 11) nebudou vyhovovat.
Výše uvedená dotační podpora je právě na
výměnu těchto kotlů zaměřená.
Je pochopitelné, že řada občanů se do žádosti o podporu na výměnu kotle nebude
chtít pouštět z obav z administrativní náročnosti. Po diskusi s panem starostou
bylo řečeno, že se budeme snažit v této
záležitosti být zájemcům o výměnu kotlů
nápomocní. Jakou konkrétní pomoc budeme moci nabídnout a další informace ke
kotlíkovým dotacím budeme postupně poskytovat v příštích číslech Horažďovického
obzoru.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola
Listopad, listopad, lísteček mi na dlaň
spad, zlatý lístek z javora, zima už jde do
dvora …..
Začátkem listopadu se vydaly paní učitelky na návštěvu 1. tříd obou základních
škol, kde se mohly přesvědčit na vlastní
oči, jaké pokroky od září „jejich“ dětičky
udělaly. Nestačily se divit, co všechno se
za tak krátkou dobu, žáčci naučili. Všichni
byli moc šikovní a snažili se nám ukázat ze

svých znalostí, které posbírali od začátku
září, co nejvíce.
Jedno z posledních slunečných listopadových odpolední (5. 11.) jsme uspořádali
jíž tradiční školní akci – ZAMYKÁNÍ
ZAHRADY. Na školní zahradě se sešlo
plno dětí, rodičů a příznivců školy vyzbrojených hráběmi, smetáky, kolci a jiným
zahradním náčiním. Všichni nám obětavě, tak jako každý rok, pomohli s úklidem
zahrady a její přípravou na zimní spánek.
Některé paní učitelky za pomoci ochotných maminek a dětí vydlabaly dýňová
strašidýlka, která nám okrášlila vstupní
venkovní prostor do duhové mateřinky.
Děti ze ZUŠ zkrášlily své mladší kamarády veselými obrázky na obličej. Po dobře
vykonané práci si všichni mohli opéci vuřtíky a posilnit se malým pohoštěním v podobě kávy, čaje a svatomartinských rohlíčků z dílny paní kuchařek. Pan PODZIM
opět předal vládu paní ZIMĚ, i když se mu
mnoho nechtělo a mohli jsme se vydat na
lampionový průvod na náměstí. V kostele
sv. Petra a Pavla děti ztvárnily pro ostatní
posluchače a účastníky legendu o sv. Martinovi a všichni jsme si zazpívali. Z náměstí potom vzlétly lampionky jednotlivých
tříd s dětskými přáníčky. Doufáme, že se
nám všechna vyplní. Touto cestou chceme
ještě jednou poděkovat všem, kteří nám
přišli pomoci a oslavili s námi konec podzimu.
Koncem listopadu, proběhla naše tradiční oblíbená akce – Den otevřených dveří
spojený s adventními dílničkami. Šikovné
ruce dětí i jejich rodičů měly možnost chopit se díla a vyrobit vánoční dekorace pro
zkrášlení svých domovů či dárečky svým
blízkým. Také naše obětavé paní kuchařky nelenily a pro všechny návštěvníky si
připravily ochutnávku zdravých pokrmů
a receptury na jejich výrobu. Na všech
třídách zavládla tvořivá nálada propojená
s očekáváním blížících se vánočních svátků. Jedna dílna byla letos věnována i ﬂo-

ristice za účasti externí lektorky.
Nelení však ani naše paní učitelky a neustále se sebevzdělávají na různě zaměřených seminářích. V nejbližší době nás
čeká „akce na klíč“, a to dvoudenní seminář smyslově symbolické pedagogiky
podle Franze Ketta pod vedením lektorů
Evy Muroňové a P. Tomáše Cyrila Havla
v prostorách horažďovického kláštera,
kterého se účastní taktéž pedagogové z jiných mateřských škol. Tato pedagogika
je pedagogikou celostní. To znamená, že
neopomíjí malé věci, které mívají v životě
velký význam a pomáhají utvářet dětem,
lidem, duchovní prostor – empatii, soucítění, prožitek a tím dělají život plnějším
– jinak řečeno, aby malé bylo velké. Prostřednictvím příběhů, je předávána životní moudrost a poznání. Utvářením obrazů
z typických materiálů a pomůcek a celistvým přístupem se zohledněním schopnosti člověka pojmenovávat, zobrazovat
a ztělesňovat skutečnost objevila tato pedagogika cestu, jak učit, co znamená být
člověkem a jak pracovat na svém uskutečnění. A protože i my dospěláci milujeme
příběhy, na seminář se velmi těšíme.
A co nás ještě čeká, než přijdou Vánoce?
V pátek 4. 12. nás obdaruje sv. Mikuláš
a přivede si s sebou i nezbedného čertíka.
V pondělí 7. 12. k nám zavítá úžasná herečka paní Jelínková se svými kouzelnými
loutkami a pohádkou „Vánoční hvězdička“. Ve čtvrtek 17. 12. v odpoledních hodinách přivítáme rodiče a přátele v naší
duhové mateřince na tradičním vánočním
setkání s ukázkami výchovné práce na
jednotlivých třídách. Na závěr si tradičně
společně zazpíváme za svitu svíček několik vánočních koled na venkovním schodišti před naší školičkou.
Vánoce ve školce však jsou hlavně o příběhu, o krásné vánoční skutečnosti, o těšení se o spoluprožívání a užívání báječné
atmosféry. A tak přejeme i Vám mnoho
vašich vlastních krásných vánočních příběhů.
Za křesťanskou mateřskou školu
Bc. Jaroslava Panušková,
Lucie Listopadová
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Den otevřených dveří
na ZŠ Blatenská
Horažďovice

Podzim
v MŠ Na Paloučku
Podzim se přesunul do druhé poloviny.
Počasí nám však přálo. Užívali jsme si podzimní vycházky a relaxaci v přírodě, pozorovali jsme měnící se přírodu a slavili tradice a svátky, které podzim s sebou přináší.
Některé děti ze tříd Včelky a Motýlci se zúčastnily soutěžní výtvarné přehlídky Modlitba za domov 2015. Výherci v předškolní
kategorii se stali Jindřich Šlechta a Tereza
Korbelová, tímto jim děkujeme a samozřejmě jim gratulujeme.
Dále bychom rádi touto cestou poděkovali
za sponzorský dar panu Bláhovi ze společnosti Šumava Net s. r. o. Věnoval naší škole
dva počítače, které budou sloužit jako pomůcka ke vzdělávání předškolních dětí.
Začátkem listopadu ovládla naši MŠ dýňová strašidýlka a zvířátka. Ta byla i jedním
z námětů podzimních dílniček. Jako první
proběhly podzimní tvořivé dílny ve třídě
Motýlků, poté následovaly dílny v ostatních
třídách. Společné tvoření rodičů s dětmi
proběhlo v příjemné podzimní atmosféře
a rodičům i dětem vyrostly doslova pod rukama nápadité výtvory – dýňová zvířátka,
ponožkoví sněhuláci, čerti ze zavařovacích
sklenic a čerti ze sušeného ovoce.

Ti nejmenší nedočkavě čekali na první sněhové vločky. Sníh však nepřišel ani se svátkem svatého Martina, přesto jsme na oslavu tohoto svátku v MŠ nezapomněli.
Nadešla doba adventní – doba příprav, těšení, rozjímání a očekávání. 4. 12. navštíví děti Na Paloučku Mikuláš v doprovodu
čertů a anděla z divadelního spolku Tyjátr.
Děti se v listopadu na jejich návštěvu připravovaly opravdu svědomitě.

|

11. 12. 2015 proběhnou v naší mateřské škole vánoční besídky. Nejprve se sejdou rodiče
s dětmi a učitelkami ve svých třídách, kde
děti rodičům předvedou, co se v průběhu
podzimu naučily. Před a po ukončení besídek proběhnou ochutnávky pomazánek
i nápojů a rodiče tak budou mít příležitost
ochutnat, co děti v MŠ běžně konzumují.
Vánoční besídky završí společné zpívání vánočních koled na zahradě MŠ za hudebního
doprovodu pana Josefa Nauše.
Z MŠ Na Paloučku vám všem přejeme příjemné strávení doby adventní!
Mgr. Bc. Petrusová Lenka

Letošní „Den otevřených dveří“, který
se u nás konal 27. 10. 2015, měl poněkud
netradiční charakter. V dopoledních hodinách jsme přivítali hosty z partnerské
školy v Německu, kteří nás přijeli navštívit
z městečka Neunburg vorm Wald. Svou návštěvou nás poctilo téměř šedesát dětí v doprovodu pěti pedagogů, v čele s ředitelkou
německé školy Irene Träxler.
V tělocvičně proběhlo vzájemné přivítání,
slova se ujaly obě paní ředitelky a starosta
města Horažďovice Ing. Michael Forman.
Společně jsme zhlédli kulturní vystoupení
žáků 1. a 2. stupně, pak následoval oběd

9
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a prohlídka školy. Děti měly možnost nechat se vyfotografovat se svými německými kamarády ve speciálně připraveném
fotokoutku. V poslední části návštěvy se
v tělocvičně konalo krátké česko-německé
fotbalové utkání, děti si vyměnily dárečky
a rozloučily se. Potom se naši přátelé vydali
zpět ke svému domovu.
Den otevřených dveří pokračoval pro další
návštěvníky kulturním programem, který
byl určený pro veřejnost a rodiče budoucích
školáků. Hosty přivítaly svým vystoupením mažoretky, žáci druhých tříd si připravili taneček, zahrály také ﬂétničky a svým
zpěvem se pochlubily žákyně osmých a devátých tříd. Všichni si mohli prohlédnout
třídy, v družině něco vyrobit a posilnit se
kávou a zákusky, které připravil náš pedagogický sbor.
V závěru chceme poděkovat všem hostům za
milou návštěvu a těšíme se na další setkání.
Mgr. Ivana Stulíková, Mgr. Petra Nováková,
Mgr. Zdeňka Zemenová

Den otevřených dveří
V pátek 13. listopadu přivítala Střední škola Horažďovice přes 200 zájemců v rámci
prvního dne otevřených dveří. Dveře jsme
otevřeli již v osm hodin a návštěvníky provedli všemi odbornými učebnami i nově
vybavenou posilovnou, kterou naši studenti hojně využívají jak v hodinách tělesné
výchovy, tak i ve svém volnu v odpoledních
hodinách.
Budoucí studenti oboru graický design si
vyzkoušeli nové graické stroje (např. 3D
modelátor, gravírka, rámovací stroj, vazač
dokumentů) a zpracovat výtvarný návrh
loga iktivního výrobku a jeho prezentaci,
dozvěděli se mnoho důležitých informací
k talentovým zkouškám a prohlédli si pro-

story nového výstavního a fotograického
ateliéru, kde budou během svého studia
trávit většinu času.
Pro zájemce o obor gastronomie a kuchař-číšník byla připravena baristická i barmanská prezentace s možností ochutnávky
nealkoholických koktejlů a kávy. Kamil
Ščerba, kuchař plzeňské restaurace Purkmistr, spolu s našimi studenty připravil
ochutnávky z molekulární kuchyně.
Celou školu opět provonělo báječné výrobky našich cukrářů a cukrářek, jež polahodily chuti všech návštěvníků.

Budoucí opraváři zemědělských strojů se
seznámili s novým technickým vybavením
(např. traktor, přívěs, pluh, kombinátor, rotační žací stroj, shrnovač píce, obraceč píce,
podkopový nakladač, malotraktor, soustruh, fréza, hydraulický jeřábový zvedák)
v prostorách dílen praktického vyučování.
Kdo si na listopadový den otevřených nevzpomněl, nemusí zoufat, má totiž ještě
příležitost vše napravit! Další prezentace
našich oborů proběhne v pátek 11. prosince. Jak už datum napovídá, tento den se
ponese ve vánočním duchu. Zanechte na
chvilku předvánočního spěchu a přijďte
k nám nasát vánoční atmosféru, ochutnat
vynikající cukroví a zhlédnout nabitou přehlídku dovedností našich žáků.
Těšíme se na Vás!
Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

DDM hlásí: podzim
v plném PROUDu
(a nejen to…)
Půl roku již uplynulo od slavnostního otevření Envicentra PROUD a Podbranský
mlýn otevírá své dveře i na podzim. V minulém vydání jsme vás informovali o prvním proběhlém pobytu žáků z Mittelschule v Neunburgu. Možnosti strávit dva dny

v envicentru využily také děti z Horažďovic
a z blízkého okolí v době podzimních prázdnin. Lektorky pro ně nachystaly dvoudenní
podzimně laděný táborový program, jehož
součástí byl i večerní lampionový průvod
k památnému dubu Šternberk a přespání
v envicentru. „O tuto akci byl veliký zájem,
podzimní prázdniny u nás strávilo 20 dětí
a několik dalších zájemců jsme museli bohužel již odmítnout,“ říká lektorka Eva
Krajčová a dodává: „na akci podobného
typu se mohou rodiče i jejich ratolesti těšit
určitě také o velikonočních prázdninách.“
V PROUDu probíhají nově také kroužky –
nové prostory a vybavení využívají mladí
hvězdáři a rybáři, dále pak členové kroužků Mladý badatel a Mikrosvět. Lektorky na
všech pracovištích DDM připravují nové
výukové programy pro školy i školky. První
ochutnávku programů pro letošní podzim
a zimu si mohou žáci a jejich učitelé vyzkoušet již nyní – nabídka je zveřejněna mj.
na našem webu.
Desátého listopadu jsme měli tu čest hostit v PROUDu seminář vzdělávání venku
pro pedagogy z regionu, jehož pořadateli
byla střediska ekologické výchovy SEVER
a Kaprálův mlýn. Vzácnými hosty byl Michal Medek, vedoucí Kaprálova mlýna,
který na okružní jízdě po Česku doprovázel
významnou osobnost předškolního a environmentálního vzdělávání ve Skotsku,
britskou popularizátorku vzdělávání v přírodě, paní Juliet Robertson. Pestrá skupina
účastníků semináře čítala pedagogy působící jak v tradičních mateřských školách,
tak ekopedagogy z lesních školek v Plzni či
Českých Budějovicích, ale i zapálené laiky.
V průběhu podzimu nezapomínáme ani
na akce pro širokou veřejnost. Říjnovým
setkáním s Pavlem Kaplerem, vedoucím
expedic a správcem české výzkumné stanice J. G. Mendela na Antarktidě započal
v PROUDu cyklus pravidelných setkání
a debat s osobnostmi. V listopadu navázal
Miroslav Šobr s vyprávěním o dlouholetém
výzkumu nebezpečných kyrgyzských jezer a na další setkání se můžete těšit každý
první či druhý pátek v měsíci od 19 hodin
(o hostech jednotlivých večerů vás budeme
pravidelně informovat – tím nejbližším je
katolický farář a soukromý zemědělec Jan
Wirth, kterého jste mohli v PROUDu vidět
již při červencovém žehnání – akce proběhne v pátek 4. 12.).
Na 18. listopad v letošním roce připadl Den
GIS, celosvětová osvětově informační akce
zaměřená na seznámení laické veřejnosti
s geograickými informačními systémy,
k níž se PROUD připojil a nabídl večerní
přednášku Lucie Homolové o dálkovém
průzkumu Země a praktické seznámení
s prací v systému ArcGIS v rámci workshopů jak pro školy, tak pro veřejnost.
Další novinkou jsou lekce kurzu „Vaří-
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SPOLKY
Skautské středisko
Prácheň
DOBRÁ VODA A ŘECKO
Děti z Horažďovic a okolí prožily netradiční
podzimní prázdniny v Envicentru PROUD.
me netradičně“ – vaření z netradičních
a opomíjených surovin, které se odehrají
v moderně vybavené a zařízené kuchyni
PROUDu stejně jako pravidelné tréninky
sebeobranného systému KRAV MAGA
s Martinem Nodlem, které probíhají každé pondělí a středu v sále DDM na zámku
a stále přibírají nové zájemce o výuku (tato
je opravdu pro každého bez rozdílu věku,
kondičky či pohlaví – přijďte si to zkusit!)
V současnosti také pracujeme na přípravě
zimních akcí, na zájemce čeká tradiční lyžařská škola, ale i novinka v podobě prázdninového lyžařského kurzu pro pokročilé.
Na přelomu ledna/února pak zveřejníme
termíny letních akcí, tedy příměstských
a pobytových táborů a kempů.
Příjemné podzimní dny přeje
kolektiv Domu dětí Horažďovice.

Základní umělecká
škola
Rok utekl jako voda a opět je zde doba adventní. Pro nás to však není čas klidných
příprav a očekávání svátků vánočních, ale
je to doba, kdy inišují přípravy na poslední
akce letošního kalendářního roku.
Po velmi úspěšném Strašidelném koncertu,
na kterém se představili naši nejmenší žáci,
pro vás máme další dva koncerty žáků starších. Nejprve se sejdeme ve čtvrtek 3. prosince v 16 hodin v hotelu Prácheň, kde se na
tradičním Mikulášském koncertě setkáme
opět po roce s Mikulášem. Naši nejstarší žáci
se pak představí všem posluchačům na koncertě vánočním, který se uskuteční v úterý 15.
prosince od 16. hodin opět v hotelu Prácheň.
Na oba koncerty jste všichni srdečně zváni.
Výuka v letošním kalendářním roce bude
zakončena 18. 12. Na pondělí 21. 12. a úterý
22. 12. je na ZUŠ vyhlášeno ředitelské volno.
Vážení čtenáři, jménem celé ZUŠ Horažďovice vám přeji klidně a příjemně prožitý advent a těšíme se na setkání s vámi na našich
posledních koncertech roku 2015.
Mgr. Martin Petrus

Kroužek mladých
hasičů
Sobota 17. října patřila podzimnímu kolu
celoroční hry Plamen. Toto kolo je každoročně pro mladé hasiče velice důležité,
protože tady se rozhoduje, zda se na jaře
bude bojovat o stupně vítězů, nebo ne. Do
Železné Rudy, kde se letošní soutěž konala, jsme vypravili 21 dětí, které soutěžily

ve dvou disciplínách. Ve štafetě CTIF naše
mladší družstvo obsadilo druhé místo a na
první Malechov neztrácelo ani vteřinu.
Starší obsadili sedmé místo z celkového
počtu 35 družstev. Druhou důležitou disciplínou byl závod požární všestrannosti
– ZPV, kde hasiči ukážou, nejen co o hasičině vědí, ale i to, jak dokážou táhnout za
jeden provaz a fungovat jako jeden tým.
Dvě z našich čtyř pětičlenných hlídek měly
na trase malý zádrhel. Velké závodní nasazení má na svědomí dva vyvrtnuté kotníky.
Naštěstí se obě hlídky, které nepříjemnosti
potkaly, dokázaly semknout a své zraněné
neponechaly na trase, ale do cíle je doslova
„dotáhly“.
Když nám všichni dorazili, občerstvili se
teplým čajem a svačinou a mohli jsme vyrazit domů. Cestou jsme se zastavili na
pohotovosti, kde naše zraněné závodníky
ošetřili odborníci. Z výsledků jsme následně zjistili, že „oběti“ nebyly zbytečné.
Z třiceti vyslaných mladších hlídek naše
obsadily 2. a 9. místo, i starší družstva se
umístila v první polovině. Do jarního kola
Plamenu budou starší startovat z průběžného 15. místa, mladší z krásného 2. místa.
Budeme doufat, že se nám i v dalších disciplínách bude dařit.
Mgr. Marie Musilová

Akce, pro kterou se vžilo označení středisková výprava, se již roky těší značné oblibě.
Bylo tedy předem jasné, že si ji i tento podzim zopakujeme. Vydali jsme se do námi
dosud nepoznaných prostor domu sv. Vintíře na Dobré Vodě u Hartmanic. Koncept
celé výpravy zůstal zachován, vždyť proč
měnit něco, co funguje.
Opět mezi sebou soutěžily čtyři skupiny;
tentokrát se jednalo o občany měst ze starého Řecka. Skupiny pak během víkendu
plnily úkoly od bohů, aby dokázaly, že se

mohou vydat na Olymp. Děti tak musely
předvést své dovednosti se zbraněmi, zručnost při manuálních činnostech i důvtip.
Trochu mimo soutěž proběhla noční stezka
odvahy s useknutýma rukama, oběšenci
a dalšími fajn výjevy.
Vyhrát však mohlo jen jedno město, jehož
občané dorazili až na úpatí Olympu. Tito
vítězové v neděli dostali odměny, čímž byl
celý společný víkend zakončen. Pak už jen
padesátka účastníků naplnila přistavený
autobus a vydali jsme se zpět k domovům.
Za středisko Prácheň Martin Pompl

Spolek rodáků
a příznivců
Horažďovic
Vážení čtenáři,
letos v říjnu skončilo mistrovství světa v ragby, které mnozí z nás se zájmem sledovali.
V souvislosti s touto událostí chceme vypátrat historii tohoto sportu v Horažďovicích.
V padesátých letech existovala po první
ragbyové lize (dnešní extraliga) druhá soutěž v pořadí, která nesla název Přebor české oblasti. Tato soutěž byla záležitostí převážně rezerv prvoligových týmů a v roce
1958 bylo v této soutěži konečné pořadí:
1. Spartak Praha Sokolovo (Sparta Praha),
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2. AZKG Praha B (RC Praga), 3. Motorlet
B (RK Petrovice), 4. Dynamo Praha B (Slavia Praha), 5. Dukla Horažďovice, 6. Dynamo Spoj Praha.
S ohledem na tuto skutečnost je zajímavá
další informace (z webu České ragbyové
unie) – v roce 1956 na základě negativního hodnocení ragby z úst trenéra ledního
hokeje SSSR A. Tarasova před armádními
představiteli bylo zrušeno ragby v ÚDA
Praha (bývalý název Dukly Praha).
Na internetu je o ragbyové Dukle Horažďovice ještě jedna zmínka (v souvislosti
s úmrtím ragbisty Motorletu Praha Jiřího
Urbana) – dne 24. 4.1 958 sehrál Motorlet Praha utkání proti Dukle Horažďovice
s výsledkem 30:15.
Prosíme pamětníky o podání informací nebo o případné zapůjčení fotograií
z účinkování ragbyového týmu Dukla Horažďovice na Lipkách p. Lukešovi (Papírnictví Lukeš). Chceme tak zdokumentovat
tuto zajímavou epizodu sportovního dění
v Horažďovicích.
Karel Lukeš, Stanislav Jůda

Klub „Nebuď sám“
Do nového roku 2016 přejeme všem našim příznivcům především zdraví, štěstí
a Boží požehnání!
1. 12. úterý mikulášské posezení s harmonikou – po mikulášské nadílce zveme
ke slavnostnímu posezení. K tanci a poslechu zahrají oblíbení Úterníci. Jídelna DPS
Palackého v 15.00 hod.
2. 12. a každou další středu turnaj v žolíkách, zábavné karetní hře, která nikdy
neomrzí, společenská hala DPS Loretská
1069 od 10.00 hod.
2. 12. středa adventní rozjímání – pojďme společně vstoupit do adventního času
při svátečním vyprávění paní Jarolímové,
začátek ve 13.30 hod – jídelna DPS Palackého č. 1061
3. 12. a každý další čtvrtek mše svatá –
duchovní setkání v místní kapličce. DPS
č. 1061, začátek v 15 hodin
7. 12. pondělí Baduan Jin – relaxační
cvičení s M. Bauerovou – tentokrát si doneste šátek a sukni! Společenská místnost
(ve 4. patře) DPS Palackého od 9.00 hod,
projekt „Seniorům dokořán“
7. 12. pondělí holky v akci – předvánoční čas uvítáme pečením tradičních druhů
cukroví z osvědčených receptů, 13.30
hod., jídelna DPS Palackého 1061
8. 12. úterý předvánoční vystoupení dětí
MŠ Na paloučku – zasněžené písničky
a básničky v podání dětí z mateřské školky, společenská hala DPS č. 1069 Loret-

ská – 10 hod.
10. 12. čtvrtek vystoupení souboru Báby
z Poříčí – koncert v podání oblíbeného
souboru přinese kytičku písniček a koled,
začátek v 17 hodin, jídelna DPS Palackého
č. 1061
16. 12. 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)
16. 12. středa koncert pěveckého spolku Prácheň – nevšední chvíle vykouzlí
a slavnostně nás naladí repertoár pěveckého spolku Prácheň, jídelna DPS č. 1061
Palackého ul., začátek v 18 hodin
18. 12. středa koncert pěveckého a chrámového sboru Velkobor – koncert se
koná v jídelně DPS Palackého č. 1061 od
17 hodin
Telefon: 376 512 596
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve
spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za inanční podpory Ministerstva
kultury ČR.
Mgr. Dagmar Ušiaková

Dobrá střelnice
Pracovníci a uživatelé Klubu Dok pro děti
a mládež zvou všechny obyvatele z města
Horažďovice a okolí, aby přišli vyzkoušet
své střelecké dovednosti na naši akci Dobrá střelnice 12. 12. 2015 na zámecké nádvoří HD při adventních trzích. Nejen, že
se pobavíte, ale hlavně přispějete na dobrou věc. Celá částka, kterou na střelnici
vyděláme, poputuje na zdravotní pomůcky pro Terezku Kodýdkovou z Hradešic,

která se narodila s těžkou srdeční vadou.
Jelikož jsme naši beneiční akci přihlásili
do programu „Pomáhej 2015“ a byli jsme
úspěšní, celý výtěžek nám Nadace Via
zdvojnásobí. Někteří z vás si jistě všimli,
že jsme se objevili s dobrou střelnicí na
svatomartinském jarmarku. Zde jsme vydělali 2 771 Kč, to znamená, že k Terezce
v tuto chvíli jistojistě poputuje 5 542 Kč.
Moc děkujeme a těšíme se na shledání na
adventním trhu v HD.
Miroslava Fialová

PĚVECKÝ SPOLEK

PRÁCHEŇ
HORAŽĎOVICE
1862 - 2012

Několik pozvánek
PS Prácheň
Milí čtenáři, dnešní povídání bude kratší,
ovšem nabité informacemi. Doporučuji si
vzít k ruce kalendář.
Jak jsem již psala před měsícem, pustili
jsme se do přípravy série vánočních vystoupení. Vzhledem ke „dvojitému výročí“ Jakuba Jan Ryby (250 let od narození
a 200 let od jeho úmrtí) nově připravujeme
několik jeho skladeb, abychom se tak zapojili do celostátního projektu „Pocta J. J. Rybovi“. Ale nově uvedeme nejen skladby Rybovy, ale i mnoho koled a vánočních písní
z dílen dalších autorů.
Poprvé se budeme s vánoční hudbou prezentovat krátkou „ochutnávkou“ v neděli
29. listopadu při slavnostním zahájení
adventu. Devátého prosince si doufám
spolu s námi u kina Otava zazpíváte
v rámci akce „Česko zpívá koledy“ ty nejznámější ze známých: Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán, Půjdem spolu
do Betléma, Štědrej večer nastal, Já bych
rád k Betlému a Vánoce, Vánoce přicházejí. Sejdeme se v 18 hodin a zpívat budou
mladí – staří, zpěváci i nezpěváci, prostě
všichni společně.
Ve středu 16. prosince se chystáme večer
v 18 hodin potěšit seniory v DPS Palackého. Toto již tradiční vystoupení přináší obyvatelům penzionu vánoční náladu
a nám radost ze zpěvu před velice pozorným a vděčným obecenstvem.

Otevíracídoba-Vánoce2015
23.12 --OTEVØENO
9-21:00hod.
24.12 a� 25.12 -- ZAVØENO
9-21:00hod.
26.12 a� 30.12 --OTEVØENO
31.12 a� 1.1
--ZAVØENO
www.bazen.horazdovice.cz
tel:371430610
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Na pondělí 21. prosince se těší všichni milovníci již zmíněného J. J. Ryby. V Přešticích – jeho rodném městě – zazní v 18.30
v kostele Nanebevzetí Panny Marie asi
nejznámější skladba Česká mše vánoční
„Hej, Mistře“, kterou napsal v roce 1796
v Rožmitále pod Třemšínem. Na provedení
se budou podílet zpěváci z různých pěveckých sborů západních Čech a samozřejmě
i členové PS Prácheň.
Slavnostním zakončením našeho vánočního zpívání bude koncert dne 25. prosince
v horažďovickém klášterním kostele Panny
Marie v 17 hodin. Zazní zde všechny písně
nově nastudované, ale i některé již tradiční.
Přijďte si vydechnout po vánočním shonu
a vychutnat si krásu českých i moravských
koled i jiných vánočních skladeb. Těšíme
se na vaši návštěvu a věříme, že adventní
a vánoční období bude i u vás dobou pohody, lásky a jistého ztišení v naší uspěchané
době. Doufám, že k tomu svým zpěvem napomůžeme.
Přehled všech informací najdete i na našich
stránkách psprachen.cz.
Za PS Prácheň Simča Sládková

HASIČSKÝ BÁL

TŘEBOMYSLICE
12. 12.

FATIMA
bohatá TOMBOLA zajištěna!

ZAJÍMAVOSTI
Obce z lokality Březový
potok v problematice
hlubinného úložiště
podaly žalobu
na „stát“
Datum podání: 23. 10. 2015
Podání provedlo šest přímo dotčených obcí
a k tomu podpořených městem ORP:
Obec Chanovice
Obec Kvášňovice
Obec Olšany
Obec Pačejov
Obec Maňovice
Obec Velký Bor
Město Horažďovice
1. Podání žaloby je provedeno především
s ohledem na skutečnost, že ministr životního prostředí vydal rozhodnutí, kterým
zamítl rozklad (námitky) proti předmětnému rozhodnutí o stanovení průzkumného
území zvaného Březový potok pro geologické práce směřující k přípravě hlubinného úložiště radioaktivních odpadů.
2. Zúčastněné obce mají dohodu, že budou
postupovat koordinovaně se společným
cílem „Na území zvaném Březový potok
nechceme úložiště radioaktivních odpadů
a ani provádění žádných souvisejících činností včetně geologických průzkumů“.
3. Žalované je Ministerstvo životního prostředí (MŽP), Vršovická 1442/65, Praha.

Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
DŮM ČP. 21, ŠEVČÍKOVA ULICE
že „maje odjíti z Horažďovic vandrem po
řemesle svém“. Jedno prodané pole leží
za Stínadly nad polem Pavla Spolského,
druhá leží pod vinicí „Jeho Milosti Páně“
(Adama ze Šternberka), Zuzaně, dceři má
vydat její matka dvě peřiny, polštář a dvě
podušky. Cínové nádobí má být rozděleno na váhu, dále získává pole u Stínadel
řečené klínec Blažkovský, pole pod vinicí
a k tomu 10 kop z domu Trofimovského.
Dům, stodola, svršky a nábytek zůstává
v majetku Anny Zlatníkové. „Na potvrzení toho Pavel Burger na památku dítkám Anny Zlatníkové trošku stříbrných
a kamýnků pulerovaných něco daroval“.
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Žaloba je proti rozhodnutí ministra životního prostředí ze dne 25. 8. 2015.
4. Důvody žaloby – názor volených zástupců žalobce a jejich právního zástupce.
Žalobci shledávají rozhodnutí MŽP za
nezákonné a nepřezkoumatelné pro nedostatek důvodů. Zároveň mají za to, že rozhodnutí je zatíženo takovými vadami, které
musí vést k jeho zrušení.
Co je nutno posoudit, mimo jiné:
– Postup SÚRAO při podání žádosti o stanovení průzkumného území byl nezákonný.
– Ministr životního prostředí se námitkami
žalobců zabýval pouze částečně.
– Nezákonné vypořádání námitky žalobců
stran nedostatků žádosti SÚRAO – Žalobci v rámci řízení namítají, že žádost
SÚRAO nemůže obstát. Neboť neuvádí
jasně a srozumitelně etapu prací, cíl, rozsah a způsob provádění prací, pro kterou
má být průzkumné území Březový potok
stanoveno, tedy základní informace, na základě kterých mělo MŽP o stanovení průzkumného území rozhodnout.
– Nepřezkoumatelnost rozhodnutí MŽP pro
nesprávné vedení spisu správním orgánem.
– Porušení práv žalobců na vyjádření se
k podkladům rozhodnutí MŽP.
– Zda MŽP správně posoudilo váhu různých aspektů veřejného zájmu ve věci.
– Veřejný zájem hospodárnosti a efektivity
nakládání s veřejnými prostředky.
– Veřejný zájem na ochranu obcí, u nichž
nebyl získán jejich souhlas.
– Veřejný zájem na ochranu přírody a krajiny atd.
Závažnost rozhodnutí MŽP, respektive
ministra životního prostředí, může ovlivnit
stav v území obcí lokality Březový potok na
stovky let dopředu.
Tak uvidíme, jak to s námi a našimi potomky bude dál.
Klásek Petr, starosta Obce Chanovice

HISTORIE HORAŽĎOVICKÝCH DOMŮ
V roce 1619 náleží dům Pavlovi Burgerovi, zlatníkovi, je zmiňován v souvislosti
s přidělením kmenů na stavbu jeho shořelého domu po velikém požáru města
způsobeném drancováním vojsk generála
Bonaventury Buquoye. Pavel zlatník je
v roce 1590 zmíněn v zápisu, kdy kupuje
zahradu „Na vohradách“ od Adama Krejčího ležící při zahradě Marka sklenáře za
16 kop. V roce 1622 dochází k porovnání
mezi Annou, pozůstalou vdovou po Pavlovi Burgerovi, zlatníkovi, jejich synem Pavlem, řemesla sedlářského a dcerou Zuzanou. Pavel Burger prodává v roce 1623 dvě
pole za 35 kop Tomáši Kalivodovi, proto-
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Devadesáté
narozeniny
Dne 19. 9. 2015 oslavil své devadesáté narozeniny pan PhMr. MIROSLAV NOVÁK.
Místní rodák vedl téměř čtyřicet let zdejší
lékárnu a během své praxe vychoval celou
řadu odborníků. Lékárna pod jeho vedením byla hodnocena jako jedna z nejlepších v okrese i kraji a sloužila jako školicí
zařízení pro studenty farmaceutických
škol. Vždy se zajímal o veřejný život města a místní dění sleduje i dnes. Gratulace
bývalých spolupracovníků z celého Klatovska přijímal pan magistr v příjemném
prostředí kavárny hotelu Prácheň. Ještě
jednou mu všichni přejeme hodně zdraví
a spokojenosti.
Lékárna PANACEA Horažďovice

Oživlá Prácheň
17. listopadu je státní svátek – 26. výročí
sametové revoluce a zároveň jsme oslavili
svátek sv. Klimenta v prácheňském kostelíku, kde jsme slavnostně požehnali dva
hlavní oltářní obrazy svatého Klimenta, sv.
Metoděje a sv. Gorazda, který je těmto světcům zasvěcen. Dlouho tam obrazy chyběly
a díky správci a duchovnímu otci farnosti
P. Petru Koutskému, který byl iniciátorem
jejich zhotovení od malíře pana Hlaváče.
Slavnost se konala během bohoslužby za
přítomnosti gen. vikáře Mons. Adolfa Pintíře a P. Petra Koutského.

Foto: J. Vašků

Následně se dostala Anna Zlatníková do
dluhů. V roce 1622 dlužila 70 kop Janu
Smolíkovi, a protože neměla čím dluh
splatit, nabídla mu ke koupi vlastní dům.
Jan Smolík se nakonec spokojil s vyplacením 27 kop. V roce 1629 dlužila Anna
Zlatníková Jiříkovi Pokornému 21 kop,
v této ceně mu postoupila obilí ze svých
polí. V témže roce prodává půl louky ležící za Stráží (Loretou) u Bílé vody Foltýnovi Hernychovi za 21 kop. V roce 1630
dlužila Janovi Protivínskému 27 kop.
V roce 1644 žádá Zikmund Widtman
o přijetí pod jurisdikci města, zaručují
se za něj Jakub Arnošt a Jan Netvík. Následně získává tento dům, když si vzal za
manželku Zuzanu, pozůstalou dceru po
Pavlovi Burgerovi, zlatníku. Ještě téhož
roku žádá Zikmund Wittman truhlář
radní o nějaké dřevo z obecních lesů „pro
vyzdvižení a stavění domu“. Přislíbeno

mu jedno dřevo na žlab a další tři k tomu
na stavbu. V Berní rule z roku 1654 jsou
uvedeni jako majitelé domu sirotci „Zigmunda Widmana“, truhláře. Osívali
15 strychů polí, chovali 13 ovcí a 4 svině. V roce 1683 Sepisuje kšaft Dorota
Wittmanová, ve své závěti zmiňuje předchozí písemné rozdělení majetku datovaného 7. 1. 1680 mezi děti Pavla, Jiříka
a Annu. Jiřík syn nejmladší dostává dům
a sestru Annu„která od pána Boha rozumu zbavena jest, aby ji neubližoval, neopouštěl, živil a šatil“. Jiřík dále získává
zahrádku u kostela sv. Jana Křtitele. Stodolu při té zahradě má užívat s bratrem
společně. Dále zmiňuje Dorota Wittmanová, že koupil nebožtík její muž Zikmund Wittman pro svého druhého syna
Pavla dům na předměstí. Na kšaft Doroty
Wittmanové navazuje písemné vypořádání mezi bratry Jiříkem a Pavlem o tento

Kuriózní příběh
české hymny
Pokračování z č. 9/15.
Kde domov můj? zpívali čeští vojáci odjíždějící na frontu a v zákopech, hrála se
též při jejich pohřbech. Slova pamětníka:
„Jako pohádková víla obletovala srdceryvné chvíle loučení vojáků s rodinami
a milenkami, hrozné scény z bojišť a posléze všechna ta místa v širém světě, kam
rozvál válečný vichr naše lidi.“
V pohnuté době velké války byla po více
než osmdesáti letech opět uvedena na
divadelní prkna „Fidlovačka“. Stalo se
tak 9. července 1917 ve Vinohradském
divadle. Kdysi zavrhovaná fraška nyní
dosáhla více než sedmdesáti repríz. Při
Marešově zpěvu zpívalo obecenstvo společně s herci. Autentický popis poskytly
svým čtenářům Lidové noviny: „K pěvci
druží se sbor, opakují slova písně, zpívají
ji všichni. A píseň přeskakuje do hlediště, vstává se ne na povel, ale z pokorné
úcty a píseň hřmí celým divadlem. Sotva utichne, tisíce dlaní bouřlivě tleská,
a znovu se povstává a znovu zpívá. Ta
píseň nás osvobodila z kletby třísetletého
mlčení. Ano, český národ nezapomene
této písně nikdy!“
Triumfálně se Kde domov můj? neslo rovněž pražskými ulicemi 28. října 1918 při
vyhlášení nezávislosti. Jistě tedy nepřekvapí, že právě tato píseň byla přijata za
českou státní hymnu. Prvním dokladem
jejího oficiálního postavení byl výnos ministerstva národní obrany z 13. prosince
1918, který roku 1920 potvrdilo usnesení
vlády. Československou hymnu předsta-

dům ležící mezi domy Vojtěcha Benetky
a Salomeny Bohdanecké. Jiřík zde slibuje, že doplatí bratrovi k výše uvedenému
rozdělení ještě v penězích 20 kop. V roce
1713 náleží dům Zuzaně Wittmanové,
manželce, zpráva je nepřímá a dům je
zmíněn při prodeji sousední nemovitosti. V roce 1730 dochází k podělení o pole
mezi nápadníky vdovy Zuzany Wittmanové mezi Rozinu Fuxovou, Barboru
Vrkalovou, Annu Zbraslavskou a Annu
Strakonickou, patrně jejích provdaných
dcer. Dům vyženil Tomáš Fux, když si
vzal za ženu dceru Zuzany Wittmanové,
Rosinu. Jako majitel domu je Tomáš Fux
uveden ještě v roce 1760, zpráva je nepřímá a je zmíněn při lokalizování sousedních nemovitostí. V roce 1790 je zmíněna
vdova Fuxová a dále k roku 1804 Matěj
Fux s manželkou Annou.
MgA. Jindřich Šlechta
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vovala první sloka písně Kde domov můj?,
bezprostředně následovaná slovenskou
částí Nad Tatrou sa blýská. Nemuselo
však tomu tak být. Krátce po převratu
totiž opět ožila diskuse o vytvoření nové
hymny, která trvala do poloviny třicátých
let. Sám prezident Osvoboditel Masaryk
od dvacátých let marně navrhoval vytvoření nové hymny odpovídající potřebám
státu, v němž kromě Čechoslováků žilo
nezanedbatelné množství Němců a další
národnosti. Situaci stručně shrnul takto: Máme dnes hymny dvě a bylo by lépe,
když bychom měli jen jednu, která by se
hodila všem bez rozdílu národností.
Snad v souladu s prezidentovým stanoviskem se ve třicátých letech objevily zvěsti o existenci nové hymny. Také
vystoupení ministra Vavra Šrobára
roku 1934 s výzvou hledat nového Tyla
a Škroupa dokládá, že se na změnu hymny skutečně vážně pomýšlelo. Ne náhodou se v té samé době opět vynořil pokus o alternativu k písni slepého Mareše
v podobě již zmíněné Smetanovy sborové
skladby. Tiskem vyšla v úpravě Jindřicha
Jindřicha na slova z pozůstalosti Františka Adolfa Šuberta, prvního ředitele
Národního divadla: Udeřila naše hodina,
k svobodě znova národ vstává, za svoji
čest, jazyk, za svůj krov, za svoje práva
v boj se dává. Tato verze se stejně jako
všechny předchozí neujala.
Žádný z argumentů nenašel ohlas, dokonce ani ten Březinův během protektorátu, kdy se česká hymna nadále hrála
v sepětí s německou či nacistickou. Podobně se v padesátých letech připojovala
k československé hymně hymna sovětská, někdy též Píseň práce nebo Internacionála. Spontánní zpěv hymny byl
opět příznačný až pro listopadové dny
roku 1989. O rok později byla píseň Kde
domov můj? poprvé ústavně uzákoněna
jako státní symbol vedle vlajky, státního
znaku a státní pečeti.
První sloku hymny by měl znát každý,
druhou zná již málokdo a třetí a čtvrtou
asi nezná žádný. Proto je připomínám:
2. Kde domov můj, kde domov můj?
V kraji znáš-li bohumilém, duše outlé
v těle čilém, mysl jasnou vznik a zdar, a tu
sílu, vzdoru zmar! To jest Čechů slavné
plémě, (:mezi Čechy domov můj:) 3. Kde
domov můj, kde vlast je má? Potem práce posvěcena, utrpením vykoupena, jak
ji předkům svěřil Bůh, hájil meč a vzdělal pluh, drahá je mi rodná země, (:země
česká, domov můj:) 4. Kde domov můj,
kde vlast je má? Bože věčný láskou svojí, chrániž zemi tu v každém boji, k pilné
práci sílu dej, lidu svému pomáhej, nechť
ať vzkvétá rodná země, (:země česká, domov můj:)
Karel Halml

Adventní a vánoční
koncerty Velkoboru
sobota 12. 12. 2015 15.00 Rabí
sobota 12. 12. 2015 17.00 Budětice
pátek 18. 12. 2015 17.00 DPS Horažďovice
pátek 18. 12. 2015 19.00 Olšany
sobota 19. 12. 2015 16.00 Bezděkov
sobota 19. 12. 2015 18.00 Svéradice
pondělí 28. 12. 2015 18.00 Velký Bor
Podrobnosti, fotograie a videa můžete zhlédnout na www.sborvelkobor.webnode.cz.
Všem svým příznivcům děkujeme za podporu, těšíme se na setkání na některém
z našich koncertů a přejeme klidný advent
a krásné Vánoce.
Velkobor

Upleť čtverec
pro Afriku
Prostřednictvím sociálních sítí se republikou šíří nová epidemie. Nejedná se však
o žádnou nemoc nebo dokonce pohromu.
Naopak jde o vlnu solidarity, ke které se
připojili také občané Horažďovicka, Sušicka a přilehlého okolí. Nadšené pletařky
a pletaři všech věkových kategorií se zapojili do projektu „Upleť čtverec pro Afriku“.
Cílem tohoto projektu je pletení čtverců,
které budou zaslány do jižní Afriky, kde je
následně místní dobrovolníci sešijí do dek
a rozdají potřebným, kterými jsou především sirotci a děti trpící HIV nebo AIDS.
Díky pomoci a kladnému přístupu kaváren
The Coffeehouse v Sušici a Černý kafe v Horažďovicích proběhla dvě veřejná setkání,
po jejichž průběhu se začali hlásit stále noví
dobrovolníci, kteří se do akce také zapojili.
Touto cestou bychom chtěly poděkovat
všem, kteří se k nám přidali. S radostí můžeme říct, že 26. září 2015 bylo koordinátorům akce předáno 578 čtverců a dalších
drobných předmětů, ze kterých bude ušito
více než 16 dek.
Děkujeme a těšíme se na další spolupráci!
Markéta Mrázová, Horažďovice
a Veronika Týrová, Sušice
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nec jako stavební kámen. A asi v souvislosti
s touto větší těžbou došlo tehdy zřejmě k poruše geologického podloží a nad vsí se objevil vydatný pramen. Už Bohuslav Balbín ve
svém slavném spise „Rozmanitosti z historie
Království českého“ ze 17. století se o něm
zmiňuje. Nový pramen byl brzy upraven: nejprve opatřen vápencovým sloupem se dvěma
anděly, později nad ním postavena bílá boží
muka. A místu se začalo říkat Bělička. Proč
právě Bělička se s jistotou neví. Znalec historie, pramenů i české řeči Ondřej Fibich (Nebe
studánek II) míní, že jméno vzniklo od kdysi
běžného staročeského názvu zbel (dzbel),
což byl dutý pařez, jenž studánku ohraničoval. Jiná verze zase říká, že název vznikl od
bílých, do dálky svítících božích muk. Nabízí
se i možnost pojmenování od staročeského
slova „biel, běl“, což znamenalo zářící, lesklý – v souvislosti se vzhledem čiré zurčící
vody. Místopisné názvy Bělá, Bělina apod.
se v souvislosti s vodou nebo se světlou zemí
(vápenec) u nás také často vyskytují. Kdo ví?
Každopádně pramen s tímto poetickým jménem se stal okrasou obce, perlou v krajině. Ve
válkách o dědictví rakouské za Marie Terezie
v polovině 18. století se zde prý na ústupu
zastavili francouzští vojáci a studánka jim
zázračně vyhojila utržené rány. Tato epizoda
dala podnět i k pověsti, o jimi ve spěchu zakopané truhle stříbrných tolarů. Poklad nikdy nikdo nenašel, ale skutečným pokladem
pro obec se stal tento pramen čiré vody sám
o sobě – vždyť sloužil řadě generací zdejších
obyvatel i poutníkům. A zdálo se, že bude
sloužit navěky.
Sloužil – a náhle dosloužil. Intenzivní těžba
vápence v nedalekém lomu v poslední době
zřejmě způsobila, že letos na jaře pramen
slábl, až zmizel. Voda z lomu postupujícího
do hloubky, která nyní komplikuje těžbu, se
nyní jen čerpá a žene novou rourou, ústící do
rybníčka Běličko pár metrů od božích muk.
Chtělo by se ještě doufat, že za všechno může
třeba letošní mimořádné sucho, a pramen,
který už jednou v suchém létě 1934 vyschl,
se zase objeví. Ale tentokrát asi bohužel.
Bílá boží muka zde stojí dnes vodou opuštěná, studánka pod nimi je prázdná. A ještě

Konec Běličky
Je to nedaleko od Horažďovic. Určitě tam
i mnozí místní turisté někdy na svých toulkách zabloudili. Asi 10 km jihovýchodně od
nás, kousek od Katovic, leží malá víska Krty.
A na jejím severním okraji je známý pramen
zvaný Bělička. No, je – byl!
Ale od začátku. Nad obcí Krty se nachází ložisko krystalického vápence, který je zde dobýván s různou intenzitou už asi od 13. století. Při stavbě jihočeského zámku Kratochvíle
koncem 16. století byl odsud dovážen vápe-

|

Bělička, foto J. Wagner
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nedávno zde byl vydatný pramen dávající
1–3 litry čiré vody každou sekundu o stálé
teplotě kolem 10 °C. Už není. V té souvislosti nelze nevzpomenout pramenu u kaple sv.
Anny nedaleko našeho města. Taky si myslíme, že když zde byl od nepaměti, že zde
bude věčně, ať se kolem děje, co se děje. Ale
přírodní rovnováha je někdy velmi křehká.
O Běličce by se dalo říci: lidskou rukou ten
pramen kdysi vznikl – lidskou rukou po čtyřech staletích zase zanikl. Ale vysvětlujte to
básníkovi:
Pramen Bělička
se ztratil už.
Jako by někdo umřel.
Hůř!
Jiří Wagner

POZVÁNKA
OBEC VELKÝ BOR POŘÁDÁ VÝSTAVU

ZIMA – HRAČKY – VÁNOCE
dovolujeme si Vás pozvat na její zahájení
v pátek 4. prosince 2015 od 17.00 hodin
ve výstavní síni „U Trčků“ ve Velkém Boru
V programu vystoupí pěvecký sbor VELKOBOR
a dětský pěvecký sbor ZŠ Pačejov
Přijďte si s námi zpříjemnit předvánoční čas

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.

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

* Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo a Anglii.
Zajímavé pracovní ohodnocení.
* 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
Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned, možnost zařídit zaměstnancům ubytování
Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, 734 440 523,
lenka.sampalikova@interiery-schodiste.cz

ZEDNICTVÍ Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování fasád, vyvložkování
komínů ohebným nerez materiálem vč. stavebních úprav.

Tel: 725 763 582
Pozice: SKLADNÍK
Požadujeme:

– ochota pracovat ve směnném provozu
– organizační schopnosti a smysl pro pořádek
– fyzickou zdatnost
– časovou ﬂexibilitu
– vysoké pracovní nasazení
– praxe výhodou

Nabízíme:

– příjemné pracovní prostředí
– příspěvek na stravování
– motivační systém odměňování
– zázemí prosperující společnosti
V případě zájmu volejte na linku 376 376 411.

-

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. 11/2015

Vánoční stromky
v zahradním centru Milenflora
proti Penny marketu v Horažďovicích

Tel. 777 013 036

Letos opět bude probíhat prodej vánočních
stromků s možností úschovy vybraného stromečku
do 23.12.
Normandská jedle
Borovice černá
Stříbrný smrk
Borovice lesní , smrk
Adventní věnce,sváteční dekorace,dárky,dárkové poukazy

|
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PALIVOVÉ DŘEVO
SLUŽBY V LESNICTVÍ

od 550Kč

Tel: 723 414 964
Facebook:
Dřevo Chanovice

MANIKÚR A A NEHTOVÁ MODELÁŽ
HOR AZĎOVICE

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

JK-NÁBYTEK
Jaroslava Koblihová
Oznamuje: v Mayerově ulici č. 262 probíhá totální výprodej vystaveného zboží z důvodu ukončení nájmu. Dále nás můžete navštívit v prodejně Husovo náměstí č. 148
Akce:
Na objednávky od 9. 11.–20. 12. 2015 (Kromě již zlevněného zboží, slevy se nesčítají)
Při nákupu: od 2.990,- do 9.990, – sleva -5 %
od 9.991,- do 34.990, – sleva -7 %
od 34.991,- do 99.990, –
sleva -10 %
Výprodej skladových zásob se slevou 30–60 %
Odvoz zboží po Horažďovicích zdarma!
Nabízené služby-montáže nábytku,zakázková výroba!
Těšíme se na Vaši návštěvu:-)
Tel: 725 993 315, E-mail:Koblihovapohoda@seznam.cz

Akce

INSTALATÉR – TOPENÁŘ
Martin Bůžek
Provádíme:

• 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

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 11/2015
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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. 11/2015
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AKCE
KULTURNÍ DŮM
1. 12. úterý

10.00

SVÁTKY, TRADICE A ZVYKY
Představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

4. 12. pátek

19.00

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
12. lekce – závěrečný věneček. Hraje taneční
skupina Music Klatovy.

6. 12. neděle

16.30

LUDVÍK AŠKENAZY:
JAK JSEM SE ZTRATIL
Premiéru divadelního představení uvádí TYJÁTR Horažďovice. Režie: Milena Straková.
Předprodej vstupenek od 19. 11., a to v kanceláři kulturního střediska: tel. 376 512 237
po, út, st od 8.00 do 12.00 a v kině Otava: tel.
376 511 890 čt, pá od 15.00 do 20.00.

7. 12. pondělí

19.00

LUDVÍK AŠKENAZY:
JAK JSEM SE ZTRATIL
Repríza divadelního představení v podání
TYJÁTRU Horažďovice. Režie: Milena Straková. Předprodej vstupenek dle rozpisu otevírací doby.

10. 12. čtvrtek

18.00

120 LET „STARÉ ŠKOLY“
Významné výročí slaví Základní škola Komenského v Horažďovicích. Slavnostní večer
je určen široké veřejnosti.

11. 12. pátek

19.00

DIVADLO STÁLE ŽIJE...
Galavečer ke 170. výročí Divadelního souboru v Horažďovicích. Srdečně vás všechny zve
TYJÁTR. Předprodej v kanceláři kulturního
střediska: po, út, st od 8.00 do 12.00 a v kině
Otava: čt, pá od 15.00 do 20.00.

14. 12. pondělí – 15. 12. úterý
PRODEJNÍ TRH

17. 12. čtvrtek

18.00

VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkují dětské pěvecké sbory Poupata a Kvítek, doprovází dechová kapela Otavanka.

20. 12. neděle

18.00

VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů.

25. 12. pátek

20.00

HRADEŠICKÝ PLES
Pořádá Sokol Hradešice, bohatá tombola,
hraje oblíbená Fortuna. Předprodej vstupenek u paní Peleškové, tel. 607 720 100. Od
14. prosince v kanceláři kulturního střediska,
tel. 376 512 237 a v kině Otava, tel. 376 511
890 dle rozpisu otevírací doby předprodeje.

30. 12. středa

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše
Pepíka. Prodej a rezervace vstupenek v kině
Otava: čtvrtek a pátek od 15.00 do 20.00, tel.
376 511 890.

Zamluvené vstupenky je nutno vyzvednout
do 18. prosince, a to:
– v neděli 29. listopadu při posezení s písničkou v kulturním domě
– v kanceláři kulturního střediska,
tel. 376 512 237 (po, út, st od 8.00 do 12.00)
– v kině Otava, tel. 376 511 890
(čt, pá od 15.00 do 20.00).
V případě nevyzvednutých vstupenek či upřesnění jejich zaplacení bude rezervace ZRUŠENA!!!
Změna programu vyhrazena

20.00

KOBRY A UŽOVKY
ČR – Nový český ilm Jana Prušinovského vypráví o lidech, kteří ze zoufalství své existence
kupí chybu za chybou... Drama do 15 let nevhodné. Vstupné 100 Kč.

10. 12. čtvrtek 11. 12. pátek

Oddělení pro děti
ST 23. 12. 8.00–11.00 12.00–16.30
ČT 24. 12. PÁ 25. 12. ZAVŘENO
PO 28. 12. 8.00–11.00 12.00–16.30
29. 12.– 1. 1. ZAVŘENO

MUZEUM
Loutková představení pro nejmenší v novém
divadelním sále

4. 12. pátek

KINO OTAVA
3. 12. čtvrtek 4. 12. pátek

29. 12.– 1. 1. ZAVŘENO

20.00

17.00

JAK HONZA S KAŠPÁRKEM O HLADU
VYHNALI ČERTA ZE HRADU

18. 12. pátek

17.00

VÁNOČNÍ POHÁDKA

DDM
4. 12. pátek

PROUD 19.00

AFERIM!
Rumunsko, Bulharsko, ČR – Černobílý western, který nepostrádá prvky humoru ( ilm
oceněný Stříbrným medvědem na ilmovém
festivalu v Berlíně a kandidát na Oscara) do
15 let nevhodný. Vstupné 95 Kč.
Změna programu vyhrazena
–––––––––––––––––––––––––––––––
UPOZORNĚNÍ!!!
Od 17. 12. 2015 do 6. 1. 2016 v kině Otava – ilmová projekce – DOVOLENÁ

VÁNOČNÍ SETKÁNÍ S JANEM WIRTHEM
Adventní setkání s těchonickým a zbynickým
farářem Janem Wirthem. O Vánocích, práci
katolického faráře i o Janu Wirthovi jako člověku…. . PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn. Vstupné 30,–.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK POUZE DO
18. PROSINCE 2015!!!
–––––––––––––––––––––––––––––––

19. 12. sobota

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
JAKO VÁNOČNÍ DÁREK MŮŽETE U NÁS
ZAKOUPIT VSTUPENKY NA
TRAVESTI SHOW s názvem „ÚČASTNÍCI
ZÁJEZDU“ – dne 19. února 2016!!!
–––––––––––––––––––––––––––––––
KINO OTAVA – HLAVNÍ VCHOD
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY!!
předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů na výlep – výlepové dny úterý a čtvrtek.
Otevírací doba:
čtvrtek a pátek 15.00–20.00.
TELEFONY: kino Otava
376 511 890
kulturní dům 376 512 436
kancelář
376 512 237

oblastní charita (4. patro) 9.00

BADUAN JIN
+ UKÁZKY MOHENDŽODÁRO
série cviků podle starých Číňanů, jóga pro ženy

8. 12.

ADVENTNÍ JARMARK
Tradiční výtvarná dílna v rámci městského
Adventního jarmarku – přijdte si vyrobit vánoční ozdobu s Terezou Krametbauerovou.
INDOOR CYKLOMARATON
Předvánoční spinningová akce v zámeckém
cykloitku. Od 13.30 možnost jízdy na spinningových kolech pro začátečníky, od 14.30
pak pro pokročilé. Vede Jaroslav Müller.

25. 12. pátek

10.00

SVÁTEČNÍ PROHLÍDKA
PŘÍRODOVĚDNÉ STANICE
Vánoční prohlídka chovů v Přírodovědné stanici. Přijdte v čase vánočním pozdravit a nakrmit zvířata v areálu Přírodovědné stanice.

OSTATNÍ AKCE
14. 12.

Kouzlo úsměvu 14.30–20.00

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ CENTRA
Křest a prezentace knížky pro děti
17.00

19. 12.

KNIHOVNA
7. 12.

12. 12. sobota

sál knihovny 10.00

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
6. přednáška na téma „Barokní architektura
v Čechách.“
PŮJČOVNÍ DOBA 23. 12. 2015 – 1. 1. 2016
Oddělení pro dospělé
ST 23. 12. 8.00–12.00 13.00–18.00
ČT 24. 12. PÁ 25. 12. ZAVŘENO
PO 28. 12. 8.00–11.00 13.00–18.00

Velké Hydčice

ČERTOVSKÁ DISKOTÉKA
otavaci@centrum.cz

22. 12.

Kouzlo úsměvu 17.00

ADVENTNÍ MEDITACE NA OSTROVĚ
– s sebou svíčku ve skleničce

23. 12.

centrum HD

BETLÉMSKÉ SVĚTLO
Skauti HD

25. 12.

jez na Lipkách

VÁNOČNÍ KOUPÁNÍ SE SKAUTY

25. 12.

okolí HD

7. ROČNÍK VÁNOČNÍHO POCHODU
„JEN TAK“
otavaci@centrum.cz
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