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Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
přestože současné teplé počasí tomu nenasvědčuje, zbývá už jen pár dní do konce
roku 2015. Jako každý rok byl začátek adventu v našem městě spojen se slavnostním rozsvícením a posvěcením vánočního
stromu. Místo sněhové nadílky však přišlo
větrné počasí, až jsme měli starost o veškerou vánoční výzdobu, ale naštěstí se vše
obešlo bez velkých škod.
Ke konci roku se ještě zrealizovala oprava
chodníku v ulici Pod vodojemem a v sídlišti Šumavská pod prodejnou Coop. Byly
opraveny dva rozbité vjezdy do sídliště
v blízkosti nemocnice a část vnitřní komunikace. Na opravy chodníků a komunikací
se soustředíme i v příštím roce. Myslíme
na to již při přípravě rozpočtu naší organizační složky technické služby. Vlastně
hlavním cílem měsíce prosince bylo posoudit čerpání rozpočtu v roce 2015 a nastavení nového rozpočtu pro rok 2016 za
všechny organizační složky, příspěvkové
organizace a jednotlivé odbory městského
úřadu.
Při příležitosti 30. výročí založení Hasičského záchranného sboru v Horažďovicích proběhlo slavnostní předání
zrekonstruované hasičské zbrojnice pracovníkům HZS.
V Praze jsme se zúčastnili setkání spolku

Česko zpívá koledy, foto: Klatovský deník
Pražský Sušičan, kde jsme členům spolku
představili naše město, probíhající investiční akce a také plány do budoucna.
S irmou DARUMA, s. r. o. Plzeň byla podepsána smlouva o multimediální propagaci našeho města na interaktivních informačních panelech, které jsou umístěny
v Klatovech a v Plzni.
V příštím roce 2016 nás čeká mnoho dalších úkolů, které zde nechceme dlouze
vyjmenovávat, ale i nadále Vás budeme informovat o tom, co se daří realizovat a co
se aktuálně připravuje.

pour féliciter 2016
Horažďovice 1902

Radostné Vánoce a šťastný nový rok
Frohe Weihnachten und ein gutes Neues Jahr
Merry Christmas and Happy New Year

V tomto čísle Horažďovického Obzoru je
vložen anketní lístek týkající se dalšího
fungování kina Otava. Tímto Vás chceme
požádat o spolupráci v otázce, jak dále provozovat objekt kina. Prosíme Vás o jeho vyplnění a odevzdání na uvedených místech.
Pokud je to možné, zvolněte v závěru roku
svoje pracovní tempo a vychutnejte si sváteční dny odpočinku. V novém roce 2016
Vám přejeme hodně štěstí, zdraví a pohody.
Ing. Michael Forman – starosta,
Ing. Hana Kalná – místostarostka

OZNÁMENÍ
Městský úřad Horažďovice
bude ve čtvrtek 31. 12. 2015
uzavřen.
Ing. Ivana Dušková,
tajemnice MěÚ

město Horažďovice
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STALO SE

Foto: J. Vašků

Fotoreportáž ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Foto: J. Chalupná

Granát
Od roku 1898 až do konce třicátých let dvacátého století sloužil prostor mezi obcemi
Dobrotice, Svéradice a Komušín jako cvičná
dělostřelecká střelnice, nejprve pro c. a k.
rakouskou armádu, po roce 1918 pro armádu Československé republiky. Naposledy se
tak stalo první prosincovou neděli letošního
roku, kdy byl nalezen mezi obcemi Babín
a Komušín nevybuchlý dělostřelecký šrapnelový granát vz. 1917 pro houfnici ráže 15 cm.
Celý prostor byl vzápětí zajištěn Policií ČR,
Hasičským záchranným sborem z Horažďovic a na místo přivoláni policejní pyrotechnici
z expozitury České Budějovice. Po prohlídce
bylo zjištěno, že granát má selhaný zapalovač
a bylo rozhodnuto o jeho likvidaci. Pyrotechnici museli projevit značnou dávku osobní
odvahy, aby nebezpečnou munici přemístili
asi 3 km na vhodné místo uprostřed polí. Zde
pak byl granát uložen do připravené jámy, na
něj umístěna plastická trhavina a celé místo
obloženo pro ztlumení účinků exploze pytli
s pískem, které dali k dispozici horažďovičtí
hasiči. Po zajištění celého prostoru byl pyrotechniky granát řízeně odpálen. Celá akce
byla perfektní ukázkou bezchybné součinnosti složek záchranného systému a samotní
pyrotechnici si chválili spolupráci s místním
oddělením Policie ČR a Hasičským záchranným sborem Horažďovice. Je zajímavostí,
že pyrotechnici v našem regionu zasahovali
v krátké době již podruhé, v září likvidovali
ve Svéradicích nález americké protitankové
miny M1 z druhé světové války.
Josef Chalupný

Granát. Foto: J. Chalupný

Seminář programu Nová zelená úsporám
Státní fond životního prostředí ČR ve spolupráci s krajským úřadem Plzeňského
kraje a městem Horažďovice poskytne v rámci semináře o kotlíkových dotacích
i informace pro zájemce o úspory energií, zateplení nebo změny způsobu
vytápění ve svých rodinných domech z programu Nová zelená úsporám
Seminář o možnostech čerpání podpory z programu Nová zelená úsporám
je určen široké veřejnosti a bude se konat 20. ledna 2016 / 16.00–18.30 hod. /
velká zasedací síň – přízemí budovy MěÚ, Mírové nám. 1, Horažďovice.
Odborníci ze Státního fondu životního prostředí ČR vám kromě obecných
informací poskytnou také individuální konzultace a poradenství.
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování.
Seminář je bezplatný.
Program je zaměřen na:
• opatření ke snížení energetické náročnosti budov (např. zateplení, výměna
oken a dveří),
• efektivní využití zdrojů energie (výměna zdrojů tepla, instalace solárních
systémů a systému zpětného získávání tepla – rekuperační jednotky),
• výstavbu budov s velmi nízkou energetickou náročností.
www.novazelenausporam.cz Zelená linka: 800 260 500 e-mail: info@sfzp.cz
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Záchranný archeologický výzkum na Mírovém náměstí v Horažďovicích
– fáze 2, etapa II.
Od konce září roku 2015 provádí společnost ARCHAIA Jih, o. p. s. na základě uzavření smlouvy o dílo s městem
Horažďovice záchranný archeologický
výzkum. Archeologický výzkum, respektive jeho etapa tzv. předstihová, je prováděn v souvislosti se záměrem investora
(města Horažďovice) provést kompletní
rekonstrukci náměstí a jeho komunikací.
Etapa II. (druhá fáze, přičemž za první
fázi lze považovat výzkumy spol. ZIP,
o. p. s., prováděné v prostoru náměstí
v uplynulých letech) je vedena jako předstihová sondáž v místě původní travnaté
středové plochy náměstí. Archeologický
výzkum je prováděný v souladu s budoucími předpokládanými zásahy do
země v rámci plánované rekonstrukce.
Na základě vyhodnocení dostupných
historických podkladů a výsledků dosud
provedených výzkumů bylo přistoupeno
k metodice archeologického odkryvu pomocí geodeticky vytýčené čtvercové sítě.
V rozsahu této sítě jsou pak archeologicky odkrývány jednotlivé čtverce (sondy),
které jsou následně dokumentovány a vyhodnocovány. Výběr sond ke zkoumání
určuje jednak aktuální nálezová situace
a zároveň také daná metodika, která
má za úkol zjistit situaci v maximálním
plošném rozsahu v návaznosti na plánovanou rekonstrukci. V současné chvíli je
na ploše vyměřeno cca 92 sond (čtverců) o rozměrech jednoho čtverce 4×4 m.
Veškeré nalezené situace jsou geodeticky
zaměřovány, fotograficky a kresebně dokumentovány, přičemž k dokumentaci
bude následně použito i trojrozměrné digitální skenování celé plochy. V současné
době bylo během výzkumu učiněno cca
20 ks plných beden (od banánů) nálezů,
převážně fragmentů keramických nádob,
pocházejících z vrcholného středověku

Dílčí fota z jednotlivých sond výzkumu

až novověku. Nálezová situace tzv. nemovitých nálezů, kdy se většinou jedná
o pozůstatky zaniklých staveb, je také
velmi bohatá a pestrá. Největší zastoupení zaujímají stavební zděné konstrukce
různého stáří a dispozice. Jedná se o pozůstatky obytných domů či jejich suterénů, z nichž ty nejstarší můžeme s předstihem datovat do pozdního středověku.
Průvodním vodítkem k detekci zaniklých
objektů byly nejstarší historické mapové
podklady. Nejlépe zpracovaným a nejvíce využívaným mapovým podkladem
jsou tzv. císařské povinné otisky map
Stabilního katastru. Pro oblast Horažďovic byly tyto otisky vydány v roce 1837.
Dle uvedené mapy byly zřejmé stavby,
respektive obytné objekty v prostoru východní části náměstí. Tyto domy patrně
vymezovaly prostor hřbitova situovaného při kostele sv. Petra a Pavla v jeho severní části. Archeologickým výzkumem
však paradoxně nebyly odkryty pozůstatky těchto prokazatelně existujících kamenných obytných domů, ale pravděpodobně relikty starších domů, které těmto
předcházely. V první polovině 19. století
zde stávaly minimálně čtyři domy s uvedenými č. p. 151, 150, 149 a 148 včetně
zahrádek a dvorků, jejichž jižní fronta
mohla sloužit k vymezení pohřebního
areálu. Během dosavadního výzkumu
však nebyly nalezeny relikty téměř žádné
základové zdi k těmto domům náležející,
vyjma zmiňované jižní fronty. Většina
pozůstatků během výzkumu nalezených
orientačně a dispozičně nesouhlasí s historickou mapovou dokumentací. Zároveň i archeologickým výzkumem lze
potvrdit zánik některých objektů (zdí)
daleko dříve než po roce 1837. Výzkum
mimo jiné prokazuje několik různých
etap urbanistického vývoje tohoto území.

Jeho úkolem tak bude pokud možno poskládat různé etapy do chronologického
diagramu a pokusit se nastínit odpovědi
na několik otázek. Prozatím se během
výzkumu ukazuje fakt, že část náměstí
musela být v určitém historickém období
tzv. aplanována, což mělo za následek totální destrukci a zánik některých staveb
a situací (pravděpodobně těch nejmladších) v určité části zkoumané plochy.
Zároveň to také poukazuje na pravděpodobné morfologické změny ve tvaru
plochy náměstí. Další otázku přináší odkryv starších objektů, které dispozičně
nekorelují se situací z 19. století a jejichž
rozsah je i patrně větší než stabilním katastrem zachycené městiště. Žádným archeologickým výzkumem nebyla dosud
prokázána nejstarší historická dispozice
včetně zaniklé komendy johanitů, o jejíž existenci víme pouze z písemných
pramenů. Nejstarší vývojová fáze tzv.
předlokační je prozatím také otazníkem
v historii Horažďovic. Současná hrubá
dispozice města vznikla patrně ve 2. polovině 13. století díky dobudování uceleného opevnění. Významný vliv na dispoziční podobu města měla nejen jeho
poloha podmíněná terénní konfigurací,
ale s určitostí také cesta v trase Strakonice – Klatovy, která byla později i základem předměstské zástavby. Prozatímní
interpretace dispozičního vývoje Horažďovic se však stále přiklánějí v nejstarším
období k poloze kostela sv. Petra a Pavla,
zaniklé komendy a tvrze. Otázkou je ovšem historická návaznost jednotlivých
vývojových etap. Poslední situací částečně objevenou výzkumem je existence
podzemních prostor (sklepů, či chodeb)
jejichž stáří, funkci a rozsah prozatím
neznáme.
Mgr. Karel Kašák
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ROZHOVOR
Rozhovor s Marcelou Benešovou – vedoucí Technických služeb Horažďovice
Technické služby (TS) jsou jednou z organizačních složek Města Horažďovice, kde
pracuje v současné době 17 lidí v trvalém
pracovním poměru. V loňském roce hospodařily TS s rozpočtem cca 18 mil. Kč. Položili
jsme několik otázek Marcele Benešové, energické ženě, která ve funkci vedoucí Technických služeb města pracuje od října 2013.
Technické služby lidé znají především jako
službu, která zabezpečuje čistotu a údržbu
města?
Jedním z úkolů TS je péče o vzhled obce.
Sem patří např. údržba městské zeleně,
sekání trávy, kácení a výsadba stromů,
péče o květinové záhony a květináče. V letošním roce jsme měli hodně práce na revitalizaci městské zeleně, bohužel nám
moc nepomohlo extrémně suché a horké
léto. Zajišťujeme pravidelný úklid města
(např. zametání ulic, úklid listí atd.), tady
využíváme spolupráci s úřadem práce a sezónně zaměstnáváme cca 12 lidí při veřejně prospěšných pracích. TS se starají také
o odpadkové koše, které se vyváží 3× týdně.
K našim povinnostem patří údržba a opravy laviček. V loňském roce jsme okolo části
laviček ve městě vybudovali zpevněné plochy z dlažebních kostek, pokračovat chceme i v roce příštím. Pečujeme také o dětská
hřiště a městská sportoviště, kde musíme
plnit velmi přísné revizní normy.
Ale to nejsou jistě jediné činnosti, které má
vaše složka na starost?
Technické služby se starají (i dodavatelsky)
o místní komunikace, silnice a chodníky.
S tím souvisí i zimní údržba, pohotovost
v případě špatného počasí, údržba a výměna dopravního značení jak ve městě, tak
v přidružených obcích. V naší kompetenci
je dále údržba kanalizace, dvakrát ročně
čistíme kanalizační vpusti, v loňském roce
proběhla kompletní výměna kanalizačních
košů. Do portfolia TS patří i péče o hřbitovy – sekání trávy, zamykání a odemykání
hřbitovů, údržba prostor a odvoz kontejnerů s odpadem. Staráme se i o veřejné WC.
Technické služby zajišťují v rámci alternativních trestů ve spolupráci s Probační
a mediační službou Klatovy výkon obecně
prospěšných prací.
Mohou občané vidět pracovníky technických
služeb také při kulturních a sportovních akcích?
Naše organizační složka pravidelně poskytuje technické zajištění a součinnost
při kulturních akcích jako jsou jarmarky,
koncerty, městské slavnosti nebo květnové oslavy. Pracovníci TS pomáhají dále při
akcích knihovny, základních a mateřských
škol a dalších institucí.

Vím, že TS mají na starost také městské lesy.
Ano, do majetku města patří lesy o celkové
výměře 365 ha. Technické služby musí hospodařit podle lesního hospodářského plánu, to znamená zajistit plánovanou těžební
a pěstební činnost, likvidaci kalamit, prodej
dřeva, údržbu oplocenek atd. To všechno
mají na starosti revírník městských lesů pan
Tomáš Němec DiS a odborný lesní hospodář Ing. Alois Kadlec, pracovníci na svém
místě, kteří rozumí lesu i lidem.
To všechno je bezesporu obrovské množství
práce pro jednu složku. Zajišťují Technické
služby všechny činnosti ve své režii nebo využíváte i služeb externích irem?
Pro některé činnosti využíváme soukromé
irmy, snažíme se o spolupráci s podnikateli z okolí Horažďovic. Ráda bych na tomto
místě zmínila irmu Burda – Elektroslužby,
se kterou již léta výborně spolupracujeme
hlavně při údržbě a opravách veřejného
osvětlení. Její pracovníci jsou k dispozici
prakticky 24 hodin denně, což nám pomáhá řešit případné závady velmi rychle. Firma Burda – Elektroslužby provádí pro TS
dále opravy elektrozařízení, revize elektronářadí a zařízení v dílnách, instalaci vánoční výzdoby atd. Využíváme často její vysokozdvižné plošiny. Dlouhodobě a k plné
spokojenosti spolupracují TS také s irmou
pana Jaroslava Duba z Babína, která pro
nás provádí drobné stavební práce jak ve
městě, tak v přidružených obcích.
Občané Horažďovic jistě zaregistrovali modernizovaný vozový park Technických služeb.
Město nám vychází maximálně vstříc
v nákupu techniky. V posledních několika
letech se náš zastaralý vozový a technický
park značně omladil, což nejenom usnadňuje práci, šetří čas a mnohé technické
problémy, ale také odpovídá současným
přísným zásadám bezpečnosti práce. Namátkou bych zmínila automobil Mitsubishi
L 200, vůz pro svoz odpadků Fuso, náklaďáček Piaggio, zametací vůz Bucher, traktor Zetor Proxima s šípovou radlicí, novou
samohybnou sekačku i ruční pojezdové
sekačky. I v dílnách máme několik novinek,
např. moderní dřevoobráběcí stroje.
Co vás při vaší práci nejvíce trápí?
Bohužel stálým problémem je nepořádek
u sběrných nádob na tříděný odpad, ke
kterým někteří obyvatelé města odkládají
odpad, který sem nepatří. Přitom v Horažďovicích máme sběrný dvůr, kam můžou
občané odvézt prakticky cokoliv a to zdarma. Problémy jsou i s množstvím černých
skládek v obci a okolí, jejichž likvidace stojí
peníze, které by se daly mnohem efektiv-

něji použít jinde. Dalším nešvarem je neustálé zcizování sáčků na psí exkrementy ze
schránek odpadkových košů. V pondělí ráno
umístíme do každé schránky cca 150 sáčků
a velmi často jsou do hodiny pryč. Psí exkrementy jsou možná problémem „omílaným“
donekonečna, ale zkuste si třeba představit
že jste pracovník TS a sečete křovinořezem
plochu plnou psích výkalů... Trápí nás také
vandalismus obecně. Poničené dopravní
značky, rozlámané a vykradené mincovníky
na veřejném WC, kde je kvůli 50 korunám
zničen mincovník v hodnotě 10 000 Kč, ničení autobusových zastávek, sprejerství, poškozování dřevin atd.
Z Vašich slov cítím, že svou práci máte opravdu ráda.
Svoji práci mám moc ráda. Těší mě, že pracuji s výborným a sehraným kolektivem
lidí, kde se mohu na každého plně spolehnout. Naším cílem je přispět svojí prací
k tomu, aby Horažďovice byly stále o něco
hezčí a příjemnější místo pro život.
Děkuji Vám za rozhovor a přeji mnoho úspěchů.
Josef Chalupný
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Z RADNICE
RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE
30. 11. 2015
– rozhodla o přijetí nabídky společnosti
Montprojekt, a. s., Arnošta z Pardubic 2082,
Pardubice na zhotovení projektové dokumentace stavby „Horažďovická Lhota – kabelizace veřejného osvětlení“ včetně výkonu
inženýrské činnosti ve výši 48 000 Kč + DPH
a schvaluje smlouvu o dílo
– schvaluje pronájem nebytových prostor
– garáže č. 11, Mírové náměstí 12, Horažďovice s platností od 1. 1. 2016 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH
v zákonem stanovené sazbě a schvaluje příslušnou nájemní smlouvu
– schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a společností TextilEco, a. s.,
Dřevařská 1418/17, Boskovice o umístění
a provozování kontejnerů pro sběr použitého textilu, obuvi a hraček v rámci projektu
„Eko The Tap Tap“
– schvaluje uzavření provozu Městského
úřadu Horažďovice, organizační složky
Technické služby dne 31. 12. 2015, organizační složky Městská knihovna dne 29. 12.
– 31. 12. 2015, organizační složky Aquapark 24. 12. – 25. 12. 2015 a 31. 12. 2015
– 1. 1. 2016 a organizační složky Městské
muzeum ve dnech 7. 12. 2015 – 31. 12.
2015 s výjimkou 12. 12. 2015
– schvaluje podání žádostí o poskytnutí
dotací z odboru umění a knihoven MK ČR
v rámci dotačního řízení Knihovna 21. století pro rok 2016 se spoluúčastí ve výši: Děti
a čtení 2016 – 50% (27 000 Kč), Seniorům
Dokořán 2016 – 50% (18 000 Kč)
– souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ a MŠ
Loretská v době od 23. 12. 2015 do 3. 1. 2016
– schvaluje darovací smlouvu mezi Advokátní kanceláří KF Legal, s. r. o. se sídlem
Opletalova 55, Praha 1, kterou město Horažďovice přijímá dar ve výši 10 000 Kč na
rozvoj a aktivity organizační složky Městské muzeum
– schvaluje prezentaci města Horažďovice v multimediálních informačních panelech informačního a orientačního systému
v Plzni a v Klatovech na období 2016–2018
za cenu 49 731 Kč včetně DPH

Vozidla v depozitu
Vlastníci dočasně vyřazených vozidel musí
oznámit obecnímu úřadu obce s rozšířenou
působností adresu místa, kde je vyřazené
silniční vozidlo umístěno, a účel jeho využití. Tuto povinnost má vlastník vozidla, po-

kud dočasné vyřazení vozidla trvá déle než
12 po sobě jdoucích kalendářních měsíců.
Na tuto povinnost opětovně upozorňujeme z důvodu zániku vozidel, která byla
dočasně vyřazena před 1. červencem 2013
a vlastník neoznámí do konce roku 2015
místo a účel využití vozidla.
Josef Rada, odbor dopravy

Informace k vydávání
kompostérů
Vážení občané,
výdej kompostérů zájemcům, kteří se k odběru přihlásili v únoru letošního roku, proběhne v termínu od 25. do 29. ledna 2016,
v době od 8.00 do 17.00 hod. v areálu Technických služeb města Horažďovice na adrese Žižkova 1010.
Kompostéry byly pořízeny za významné
inanční podpory z operačního programu
Životní prostředí v rámci projektu „Separace bioodpadu v DSO Horažďovicko“.
Dle podmínek poskytovatele dotace je udržitelnost projektu 5 let, a proto po celou
tuto dobu musí být poskytovateli dotace
garantováno, že kompostéry budou občané užívat k účelu, ke kterému byly pořízeny
a zůstanou na území města.
Z důvodu výše uvedeného předání kompostéru jednotlivým občanům bude uskutečněno na základě smlouvy, dle které jim budou kompostéry poskytnuty do bezplatného
užívání k účelu, ke kterému byly pořízeny.
Po ukončení doby udržitelnosti projektu
(tedy těch pěti let), kompostéry přejdou do
vlastnictví uživatelů darováním. Ustanovení o darování bude součástí smlouvy.
Odběratelem kompostéru by měl být vlastník pozemku, kde bude kompostér umístěn.
Identiikační údaje odběratele (jméno, příjmení, datum narození, trvalý pobyt) budou do smlouvy uvedeny při odběru.
Do předávacího protokolu se uvede, kde
bude kompostér umístěn. Pokud bude na
zahradě u rodinného domu, chalupy či
chaty, uvede se číslo popisné, popř. číslo
evidenční; bude-li kompostér na zahradě
bez objektů, uvede se parcelní číslo pozemku a katastrální území. Je žádoucí, aby tyto
údaje odběratel při přebírání kompostérů
znal. Kompostér bude odběrateli předán
v demontovaném stavu (zapáskovaný, délka cca 1,2 m, hmotnost cca 30 kg).
Kompostér si každý smontuje sám. Návod
na montáž bude součástí každého kompostéru. Dopravu kompostéru na místo si každý zajistí sám na své vlastní náklady.
V případě jakýchkoliv dotazů v této věci
kontaktujte: Ing. Anna Vachušková, tel.
371 430 549 nebo mailem vachuskova@
muhorazdovice.cz.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí
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Vážení žadatelé
o pronájem obecních bytů,
upozorňujeme vás, že dnem 30. 12.
2015 uplyne lhůta pro povinnost písemně potvrdit vaši žádost a správnost
údajů v ní uvedených, dle Zásad pronájmu obecních bytů ve vlastnictví města
Horažďovice čl. 3 odst. 4.
Pokud jste již takto neučinili, máte možnost splnit vaši povinnost v prodlouženém termínu do 31. 1. 2016. Jestliže
nesplníte tuto povinnosti, budete ze seznamu žadatelů vyřazeni.
Ing. Hana Špetová
odbor investic, rozvoje a majetku města

Informace pro občany
ODSTÁVKA SYSTÉMU
PRO NABÍRÁNÍ ŽÁDOSTÍ
A PŘEDÁVÁNÍ OBČANSKÝCH PRŮKAZŮ A CESTOVNÍCH DOKLADŮ
V souvislosti s novelou zákona o občanských průkazech a zákona o cestovních dokladech bude ve dnech
24. prosince 2015
až 31. prosince 2015
odstávka systému pro nabírání žádostí
a předávání občanských průkazů
a cestovních dokladů.
Důvodem tohoto přerušení jsou
technické úpravy, které vyžadují
odstávku systému.
Podávat žádosti o vydání občanského
průkazu a cestovního pasu a předávat
vyrobené doklady bude možné na
obecních úřadech obcí s rozšířenou
působností, v hlavním městě Praze na
úřadech městských částí nejpozději
do 23. 12. 2015 včetně.
Alena Čáňová, odbor správní

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

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

3. TÝDEN V LEDNU

18. 1. - 22. 1. 2016
prvních 30 min dennì ZDARMA
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Rekonstrukce
železniční stanice
– Předměstí
Stavba za více než 500 mil. Kč, kterou
v letošním roce dokončuje společnost
BERGER BOHEMIA a.s., jistě přispěje
ke zlepšení cestování za prací a rekreací
v našem regionu. Rekonstrukci můžeme
svým způsobem rozdělit na dvě části. To,
co vidí cestující a co jim slouží ke zlepšení
cestování, a za druhé to, co pomůže bezpečnosti a plynulosti dopravy. Pro cestující je zásadní změnou usnadnění nástupu
a výstupu z vagonů. Místo nízkých sypaných nástupišť jsou nástupiště dlážděná,
ve výšce 55 cm nad kolejnicemi, což umožní snadnější nastupování a vystupování.
Také přechod na nástupiště přes několik
kolejí je bezpečný a pohodlný, k dispozici
je i bezbariérový přístup po rampě nebo
podchodem a výtahy. Došlo k zásadnímu
zkulturnění prostoru nástupišť, přibylo
zastřešení nástupišť, nový mobiliář, moderní informační systémy, změn doznalo
i osvětlení celé stanice. Také zde budou
umístěny nové stojany pro elektrické
předtápění osobních vlakových souprav.
Stará stavědla a další drobné nevzhledné stavby v prostoru stanice nahradila
nová technologická budova. K plynulosti
a bezpečnosti dopravy jistě přispěje úplně nový železniční spodek s odvodněním,
což je dobrým předpokladem pro zajištění
dlouhé životnosti kolejí. Také železniční
svršek (koleje, výhybky) je vybudován
s výhledem na budoucí možné zvyšování traťových parametrů, včetně rychlosti
vlaků, která se zvýší ze současných 60
km/hod na 100 km/hod. V budoucnu se
následně počítá se zdvoukolejněním trati
v úseku do Strakonic. Proměnou prošlo
i trakční vedení v celé stanici, kde původní, vyžilé vedení, nahradí nové, stejně jsou
nahrazeny i silnoproudé rozvody. Nové
elektronické zabezpečovací zařízení sníží
nebezpečí možnosti vzniku nehod vlaků
omezením vlivu lidského faktoru při přípravě vlakových a posunových cest a zvýší
propustnost trati. V budoucnosti umožní
řízení této stanice z centrálního dispečerského pracoviště. Inovací prošly i výhybky
v dopravních kolejích, které jsou vybaveny elektroohřevem, aby byly funkční i při
sněžení. Velkým plusem do budoucna je
i nový kabelovod, který umožní provádět
případnou výměnu a doplňování rozvodů
sítí bez nutnosti překopů a výluk. Přejeme
cestujícím, aby si nově rekonstruovanou
stanicí zlepšili a zpříjemnili každodenní
cestování za prací i za krásami našeho regionu.
dle podkladů irmy Berger Bohemia,
Ing. Michael Forman

KULTURA

Městská knihovna
Horažďovice
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽE „SBÍREJ
SAMOLEPKY PROJEKTU DĚTI
A ČTENÍ“

Úkolem dětí bylo od února do listopadu každý měsíc zodpovědět soutěžní otázku. Za
správnou odpověď a splnění dalších úkolů
získaly samolepku projektu.
Kartičku s vylepenými samolepkami odevzdalo 14 soutěžících. Nejúspěšnější získali poukaz od CK CIAO, všichni pak knihy
a drobné odměny. Vyhodnocení proběhlo
29. 11. v kině Otava.
1. Šárka Jindřichová
2.–6. se stejným počtem samolepek:
Anička Kotišová
Aneta Neubauerová
Petr Novák
Lenka Šímová
Vendula Šímová
7.–9. Tereza Roubalová
Ondřej Roubal
Veronika Šlechtová
10. Jan Motl
11. Aneta Holubová
12. Eliška Rejšková
13. Lukáš Kovářík
14. Šimon Kovářík
Všem dětem děkujeme za účast v soutěži
a těšíme se, že nejen oni se zapojí do soutěží a akcí, které pro ně v městské knihovně
připravujeme v příštím roce.
Eva Marešová

VU3V VÝLET DO PLZNĚ
V pondělí 12. října 2015 se vydalo 10 studentů Virtuální univerzity třetího věku

spolu s vedoucí sl. H. Ferdovou na výlet do
Plzně na výstavu DEPO 2015. Výstava je
instalována v bývalém DEPU Plzeňských
městských dopravních podniků.
Nejprve jsme na nádvoří viděli soubor objektů sochaře Čestmíra Sušky nazvanou
RESTART.
Byly to různé ocelové sochy vyrobené z vyřazených nádrží určených k sešrotování.
Čestmír Suška do nich vyřezává plazmou
a autogenem vzory a struktury a tím je proměňuje v originální artefakty.
Další výstava byla v jedné z bývalých dílen
dopravního podniku a má název DOMUS
– poutní místo designu. Jsou to ukázky
různých předmětů od předních českých
i zahraničních designérů z celého světa.
Po prohlídce jsme se odebrali na plzeňské
náměstí ke kostelu sv. Bartoloměje. Některé z účastnic vystoupaly na věž u kostela.
Na závěr jsme poobědvali v restauraci Na
Spilce v plzeňském Prazdroji.
A pak už vlakem zpět do Horažďovic. Myslím, že to byl velice vydařený výlet, i počasí
nám přálo.

Nezbývá než poděkovat sl. H. Ferdové za
to, že výlet zorganizovala. Poděkování i vedoucí knihovny p. Šimonové za to, že VU3V
v Horažďovicích existuje.
Eva Pelešková

PETR NAZAROV
Studenty, kterým není cizí cestování, jistě
potěšila přednáška Petra Nazarova – Jihozápad USA, kterou jsme pořádali 24. listopadu. Vyprávění o tříměsíčním putování
americkým „Divokým západem“ doplnil
pan Nazarov promítáním krásných fotograií a dost možná, že si některý ze studentů kromě příjemných zážitků odnesl
také inspiraci do budoucna.
Za MěK Petra Tomešová
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Městské muzeum
PIETNÍ AKCE K UCTĚNÍ OBĚTÍ
HOLOCAUSTU
9. listopadu letošního roku jsme se poprvé
sešli na akci „Čištění stolpersteinů“ v Horažďovicích. Stolpersteiny, jinak též „kameny zmizelých“, jsou dlaždice z betonu
o rozměrech 10×10 cm s mosaznou destičkou navrchu, které se postupně objevují jako připomínka obětí holocaustu před
domy, kde žily. Jde o projekt německého
umělce Guntera Demninga, který začal
s osazováním kamenů roku 1993. První pamětní kameny byly položeny v Kolíně nad
Rýnem a v Berlíně.
Ideový záměr kladení stolpersteinů v České republice pak v život uvedla Česká unie
židovské mládeže. Prvních deset českých
kamenů bylo položeno v Praze-Josefově.
Listopadovým čištěním stolpersteinů si
připomínáme nejen více než 90 horažďovických židovských spoluobčanů, kteří se stali
oběťmi hrůzného holocaustu, ale i neblahou
noc z 9. na 10. listopadu 1938, tzv. „Křišťálovou noc.“ Během tohoto protižidovského
pogromu v Německu a v Sudetech hořelo
více nežli 1 000 synagog, 7 000 židovských
obchodů, 91 Židů bylo zabito a více než
30 000 odvlečeno do koncentračních táborů. Křišťálová noc (jméno nese po střepech
výloh a oken synagog) byla počátkem další
ekonomické, politické a společenské perzekuce Židů, která vyvrcholila tzv. „konečným
řešením židovské otázky.“
Zavzpomínali jsme tiše nejen na tuto smutnou historickou událost, ale i na naše zmizelé sousedy.
Uctění bylo zahájeno před domem v Havlíčkově ulici č. p. 51, kde kdysi žily dvě židovské rodiny – rodina Loheitova a rodina
Löwyova.
DAVID LOHEIT – narozen 25. ledna 1876,
obchodník, kdysi šikovatel u 11. pluku v Písku, ženatý. 26. 11. 1942 byl transportem CD
z Klatov odvezen do Terezína, 6. 9. 1943 pak
transportem DM z Terezína do Osvětimi,
kde byl zavražděn v plynové komoře.

JOSEFINA LOHEITOVÁ – narozena
16. února 1882, v domácnosti, vdaná.
26. 11. 1942 byla transportem CD z Klatov
odvezena do Terezína, 6. 9. 1943 pak transportem DM z Terezína do Osvětimi, kde
byla ještě téhož dne zavražděna.
ELIŠKA LOHEITOVÁ – narozena 11. března 1909, úřednice, svobodná. 26. 11. 1942
byla transportem CD z Klatov odvezena do
Terezína, 20. 1. 1943 pak transportem CQ
z Terezína do Osvětimi, kde byla zavražděna.
ALFRÉD LÖWY – narozen 27. února
1896, obchodník, ženatý. 26. 11. 1942 byl
transportem CD z Klatov odvezen do Terezína, 6. 9. 1943 pak transportem DL z Terezína do Osvětimi, kde byla zavražděna.
RŮŽENA LÖWYOVÁ – narozena 12. srpna
1898, v domácnosti, vdaná. 26. 11. 1942 byla
transportem CD z Klatov odvezena do Terezína, 6. 9. 1943 pak transportem DL z Terezína do Osvětimi, kde byla zavražděna.
LEO LÖWY – narozen 4. listopadu 1928,
student, svobodný. 26. 11. 1942 byl transportem CD z Klatov odvezen do Terezína,
6. 9. 1943 pak transportem DL z Terezína
do Osvětimi, kde byl zavražděn.
ZDEŇKA LÖWYOVÁ – narozena 23. února
1930, školačka, svobodná. 26. 11. 1942 byla
transportem CD z Klatov odvezena do Terezína, 6. 9. 1943 pak transportem DL z Terezína do Osvětimi, kde byla zavražděna.
Pak jsme se tiše přesunuli před dům č. p. 46
v Havlíčkově ulici.
Zde žili:
KARL KAFKA – narozen roku 1864, živnostník. 26. 11. 1942 byl transportem CD
odvezen do Terezína, kde 16. ledna 1943
zemřel.
OTOKAR KAFKA – narozen 10. srpna
1918, svobodný. 26. 11. 1942 byl transportem CD odvezen do Terezína, kde 20. prosince 1943 zemřel.
BERTA KAFKOVÁ – narozena 22. května
1883. 26. 11. 1942 byla transportem CD
odvezena do Terezína, kde 13. prosince
1942 zemřela.
Pietní akci jsme zakončili před domem č. p.
265 v Plzeňské ulici.
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Zde žili:
JAKOB ADLER – narozen 3. ledna 1866,
majitel statku, ženatý. Vězněn v Klatovech,
v Praze na Pankráci, v Malé pevnosti v Terezíně. Do Mauthausenu odjel 9. 11. 1942,
dojel tam 14. 11. 1942. Zastřelen na útěku
23. 11. 1942.
RŮŽENA ADLEROVÁ – narozena
16. června 1874, v domácnosti, vdaná.
26. 11. 1942 byla transportem CD z Klatov
odvezena do Terezína, 15. 12. 1943 pak
transportem DR z Terezína do Osvětimi,
kde byla zavražděna.
OTA ADLER – narozen 6. března 1908, student medicíny, svobodný. 26. 11. 1942 byl
transportem CD z Klatov odvezen do Terezína, 6. 9. 1943 pak transportem DL z Terezína do Osvětimi, kde byl zavražděn.
JINDŘIŠKA ADLEROVÁ – narozena
9. června 1910, svobodná. 26. 11. 1942 byla
transportem CD z Klatov odvezena do Terezína, 23. 1. 1943 pak transportem CQ z Terezína do Osvětimi, kde byla zavražděna.
ZIKMUND MAUTNER – narozen 9. prosince 1901, živnostník. 26. 11. 1942 byl
transportem CD z Klatov odvezen do Terezína, 23. 1. 1943 pak transportem CQ z Terezína do Osvětimi, kde byl zavražděn.
Každý pamětní kámen byl očištěn a byla
k němu položena květina a zapálena svíčka. Pietu iniciovalo městské muzeum, kde
jsou v expozici prozatímně vystaveny ještě
tři kameny rodiny Münzů, které se osadí po
rekonstrukci náměstí.
HUGO MÜNZ – narozen 6. prosince 1912,
živnostník, ženatý. 26. 11. 1942 byl transportem CD z Klatov odvezen do Terezína,
28. 12. 1943 pak transportem DS z Terezína do Osvětimi, kde byl zavražděn.
MALVÍNA MÜNZOVÁ – narozena
27. června 1942, živnostnice, vdaná 26. 11.
1942 byla transportem CD z Klatov odvezena do Terezína, 1. 2. 1943 pak transportem CU z Terezína do Osvětimi, kde byla
zavražděna.
FRANTIŠEK MÜNZ – narozen 18. dubna
1885, živnostník, ženatý. Byl zavražděn
11. 6. 1942 v koncentračním táboře Mauthausen.
Více informací na webu: stolpersteine.cz
a 9ternovember.de
26. listopadu letošního roku jsme pak položili květinu a zapálili svíčky u pamětní
desky na budově Střední průmyslové školy v Klatovech. Pamětní deska připomíná
651 židovských spoluobčanů z Pošumaví,
kteří odtud byli právě 26. listopadu odtransportováni do Terezína. Z transportu
označeného šifrou CD přežilo pouhých
37 lidí, zbývajících 614 bylo zavražděno. Židé z Horažďovic museli pod silnou
ozbrojenou hlídkou opustit své město již
23. listopadu.
Za kolektiv muzea: Mgr. Roman Vaněk
Autorka fotograií: Mgr. Iva Košatková
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Zprávy z fotbalové
školičky
Vážení občané, velmi rád bych vás seznámil s životem místní fotbalové školičky. Za
uplynulý půlrok se toho mnoho událo, a tak
si myslím, že můžeme pomalu bilancovat.
V červenci naši školičku opustilo 15 dětí,
které přestoupily do kategorie mladších
přípravek a hrají od září úspěšně okresní
soutěže klatovského okresu.
Začali jsme tedy v srpnu v omezeném počtu, což se ale k naší spokojenosti během
krátké doby změnilo, když nás doplnilo 14
nových dětí. V této chvíli tedy navštěvuje
fotbalovou školičku celkem 22 dětí.
Teď ale již ke zmíněnému bilancování…
V září se opět rozběhla série turnajů pro
ročníky 2009 pod názvem Estian tour. Této
fotbalové tour se zúčastňuje celkem 9 týmů
převážně z jižních Čech. Zmínil bych týmy
jako Dynamo České Budějovice, Jihočeská
mládežnická akademie, Táborsko, Písek,
Strakonice a další. I v této silné konkurenci
si naše děti vedou velmi dobře a ukazují, že
je možné se prosadit i v konkurenci týmů
z mnohem větších měst.
Jelikož se tento model turnajů osvědčil,
rozběhl se souběžně stejný model turnajů
i pro děti narozené v roce 2010, tentokráte
ale pod názvem Monto tour. V říjnu a v listopadu se uskutečnily první 2 turnaje, první pořádala Jihočeská mládežnická akademie a druhý se konal v nové nafukovací
hale s umělou trávou v tréninkovém centru
Dynama České Budějovice. Na těchto zmíněných turnajích si naše děti vedly přímo
skvěle, když ve všech odehraných zápasech

dokázaly zvítězit.
Od začátku listopadu jsme se přesunuli již
do tepla tělocvičny. Tréninky máme 2× týdně, a to každé úterý a neděli.
Máte-li doma malého fotbalistu či fotbalistku, přijďte se na nás podívat a nezávazně si
s námi zatrénovat, stále totiž probíhá nábor
dětí narozených v roce 2009 a 2010.
Pokud chcete své dítě do fotbalové školičky přihlásit, zavolejte na uvedený kontakt
nebo napište na níže uvedený e-mail:
Trenér: Josef Korbel, tel.: 602 125 271
e-mail: korbel.p@seznam.cz
Tréninky v tělocvičně v zimním období:
ÚT 16.00–17.30 ZŠ Komenského
NE 11.30–13.00 ZŠ Blatenská
http://www.fkhd.cz/index.php?part=skolicka
www.facebook.com/fkhdminipripravka

Nohejbalisté přivezli do
Horažďovic první ligu!
(Kněžmost, Horažďovice) Nadšení, stříkající šampaňské, vítězné doutníky... Nohejbalisté TJ Sokol Horažďovice VYNK Hapon zvládli v sobotu 24. října rozhodující
třetí inále druhé ligy a hala v Kněžmostu,
kam jejich soupeř z Mnichova Hradiště
klíčový duel přesunul, se stala krátce před
sobotní třináctou hodinou svědkem jejich
bouřlivých oslav. Po skoro třech hodinách
boje svítil na ukazateli skóre konečný stav
2:5, a to znamená jediné: v Horažďovicích
se bude příští rok hrát první liga!
TJ Sokol Mnichovo Hradiště – TJ Sokol Horažďovice VYK Hapon 2:5 (konečný stav
série 1:2)
Mnichovo Hradiště letos doma neprohrálo a v parádní atmosféře, kterou vytvořili
přiznivci obou týmů, začalo lépe a ujalo
se vedení 1:0. Důležitý moment z pohledu
Západočechů přišel ve druhé dvojici, kterou Hokr s Pivničkou také nerozehráli ideálně, ale od druhého setu začali získávat
převahu a nakonec v koncovce srovnali.
Hosté pak vyhráli i oba zápasy trojic. Nejprve Nepodalovo trio s Babkou a Novým
přejelo první domácí sestavu a vzápětí
Pivnička s Hokrem a Kneblem zařídili nejtěsnějším poměrem 10:9 ve třetím
setu hostům dvoubodový náskok. Babka
měl pak v singlu namále, když odvracel tři

Sestava nohejbalistů TJ Sokol Horažďovice
VYNK Hapon, která vybojovala postup do
první ligy. Nahoře zleva: kapitán Jan Jůzek,
Petr Pivnička, Vladimír Babka, Michal
Nepodal, Šimon Pešek, Zbyněk Novotný
a trenér David Boška. Dole zleva: Lukáš
Hokr, Milan Knebl a Petr Nový.
Foto archiv TJ Sokol Horažďovice
mečboly, poslední úder jeho soupeř ale zahrál těsně do autu a tým z Pošumaví vedl
4:1. Mnichovo Hradiště vzápětí ještě korigovalo poté, co poprvé v celé sérii přehrálo
Pivničkovu trojici, víc už však Středočeši
nedokázali. Nepodal s Novým a famózně
hrajícím Babkou proměnili poslední zápas v exhibici a po setech 10:4 a 10:3 poslali svůj celek do tuzemské druhé nejvyšší nohejbalové soutěže.
„Bylo to důstojné vyvrcholení inále před
parádní diváckou kulisou, kterou vytvořily oba tábory fanoušků. Ve inále se utkaly
dva opravdu nejlepší celky soutěže a první
liga by rozhodně slušela oběma. V kontextu
celé inálové série jsem ale přesvědčen, že
náš postup je zasloužený. V úvodních dvou
střetnutích nás hodně drželi naši mladíci,
tentokrát na sebe vzali odpovědnost i zkušenější hráči. V dresu soupeře v celé sérii
vyčníval kapitán Šimáně, který i tentokrát
předvedl výborný výkon. Z postupu máme
radost a na první ligu se připravíme,“ zhodnotil závěrečný zápas série horažďovický
trenér David Boška.
Ladislav Barák
Zdroj: Klatovský deník

Tenisový klub
Horažďovice
hledá

provozovatele občerstvení
na tenisových kurtech pro období
květen až září 2016.
Živnostenský list je podmínkou.
Podmínky pronájmu:
J. Jehlík, tel. 376 512 306,
V. Křesák, 376 511 235
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lásky Boží, kterou tak málo vnímáme, i lidské
lásky, která nám tolik chybí.
Přejeme mnoho zdraví v roce 2016.
Děkujeme vám za vaši podporu.

ŠKOLY

Všichni malí i velcí z Křesťanské mateřské
školy „DUHA“ Horažďovice

Křesťanská mateřská
škola
V PŮLNOČNÍ HODINU ANDĚL SE
ZJEVUJE, RADOSTNOU NOVINU
PASTÝŘŮM ZVĚSTUJE…
Tak jsme se ve školce ještě ani pořádně nerozkoukali a je to tu. První polovina školního roku utekla jak voda. A náhle tichounce
a polehounku k nám do školky vklouzl adventní čas. Čas plný ticha, zamyšlení a pospolitosti.
Těsně před prvním zažehnutím svíce na
adventním věnci jsme všechny absolvovaly
seminář smyslově symbolické pedagogiky.
Pod vlivem zážitků z něho jsme se rozhodly letos oslavit příchod Mikuláše, možná
pro někoho poněkud netradičně, bez čertů. Vedla nás k tomu myšlenka vyslovená
lektorkou paní Evou Muroňovou, že totiž
v křesťanském pojetí této oslavy jako připomínky činů svatého Mikuláše není pro
čerty místo. A možná také fakt, že máme
dojem, že strašení čerty není, zvláště pro
naše malíčky, nic příjemného. Ve třídách
tak byla vyprávěna a s vydatnou pomocí
dětí ztvárněna legenda ze života tohoto
světce a následně se uskutečnila jeho návštěva a obdarování dětí.
Když jsme na adventním věnci zapálili druhou svíčku, naší školkou zavoněla vůně vánočního cukroví. Společně s dětmi jsme se
totiž pustili do jeho pečení, abychom měli
čím uctít rodiče a další rodinné příslušníky,
až nás přijdou v čase předvánočním navštívit, aby se podívali, co všechno jsme se již
naučili.
7. 12. náhle něco tiše zacinkalo a snesla
se k nám na zem Vánoční hvězdička. S ní
navštívila naši školku paní Jelínková a její
něžné divadélko Nána. Odnesli jsme si

jako vždy nevšední zážitek a navrch víru,
že když si budeme něco hodně přát, je velká
naděje, že se nám naše tajná přání splní.
Nu, a s třetí svíčkou se u nás rozezněly koledy ještě hlasitěji než dříve. Zpívalo se nejen na vystoupení Duháčku pro prvňáčky
ze základních škol – ti byli k nám pozvání
na předvánoční návštěvu – ale také již tradičně na školkových schodech při závěru
vánoční besídky.
A když teď zapálíme poslední svíčku,
snad rozzáří i světla v našich očích a srdcích. Snad si uvědomíme, že každý okamžik je jedinečný a jako takový je potřeba
ho prožít.
Přejeme vám mnoho naplno prožitých okamžiků a tichých pozastavení nejen v době
vánoční, ale i po celý příští rok.
A na co se chystáme začátkem příštího
roku? Oslavíme svátek Tří králů společnými koledami v kostele, při návštěvě jesliček.
Chystáme se na tříkrálovou sbírku – jako
pomoc místní charitě. Také se chystáme
pořádně prozkoumat a užívat novou pomůcku, kterou duhová školička získala za
nemalé inance z rozvojového programu
MŠMT – Kompenzační učební pomůcky
pro žáky se zdravotním postižením v roce
2015 – tzv. Klokanův kufr. V neposlední
řadě se všichni bez rozdílu chystáme na
„super“ hraní s hračkami a učebními pomůckami, které byly pro jednotlivé třídy
nakoupeny za inanční sponzoring štědrých sponzorů, jimž všichni děkujeme.
Za křesťanskou mateřskou školu
Lucie Listopadová a Mgr. Alena Průchová
Přejeme všem našim příznivcům, přátelům,
podporovatelům a lidem dobré vůle
radostné a požehnané vánoční svátky plné

Advent
v MŠ Na Paloučku
Přestože počasí příchod zimy a vánočních
svátků zatím příliš nepřipomíná, oblékla se
naše mateřská škola s příchodem adventu
do svátečního vánočního kabátku. V některých třídách se ještě uskutečnily pracovní
dílny za hojné účasti rodičovské veřejnosti a bylo znát, že společné úsilí při tvoření
a realizaci nápadů je opravdovou radostí.

Celá mateřská škola žila adventním časem.
Skutečným zážitkem byla návštěva pana
Mikuláše v doprovodu roztomilého čertíka, který se velmi rád a ochotně nechal od
dětí pohladit i podrbat, a milého krásného
anděla. Tuto službu pro nás zajistili členové
divadelního spolku Tyjátr, za což jim velice
děkujeme. Děti vyráběly přáníčka i dárky pro své nejbližší a připravovaly se na
vánoční besídky pro rodiče. Předvánoční
atmosféru umocnila návštěva hudebního
pásma Pavla Nováka v kulturním domě
s názvem „Svátky, tradice a zvyky“, stejně tak jako pohádka divadla Dráček „Dva
sněhuláci“. Radost šly naše děti rozdávat
babičkám a dědečkům do penzionu. Potěšily je hudebně pohybovým vystoupením
s vánoční tematikou i vyrobenými přáníčky. V posledním týdnu před Vánocemi pak
navštívil děti Ježíšek s dárečky pro všechny.
Děkujeme všem rodičům i ostatním partnerům, kteří nás v letošním roce podpořili,
a budeme se těšit na další spolupráci.
Za všechny zaměstnance mateřské školy
přeji všem klidné prožití vánočních svátků
a do roku 2016 především hodně zdraví,
spokojenosti a stálé radosti z našich dětí.
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Vánoce mám nejraději, to jsme všichni spolu.
Nikdo se tu nemračí, času máme horu.
Společně si hrajeme, pak si povídáme,
máme čas si všichni říct, že se rádi máme.
Kdybych já byl kouzelník, pošeptal bych zlehýnka:
„Ať má na mě pořád čas můj táta i maminka.“
Z MŠ Na Paloučku Bc. Jitka Černá

2015
povedlo se/nepovedlo...
Rok 2015 byl pro Dům dětí plný změn a je
na místě krátce bilancovat. Co se nám povedlo? Dokončili jsme projekt Založení environmentálního centra v Horažďovicích
a zahájení jeho činnosti, v jehož rámci jsme
zprovoznili naše 3. pracoviště. Nese název
PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn
a slouží především coby pobytové centrum
pro školy. Probíhají v něm tedy jakési „školy v přírodě“ a do Horažďovic díky tomu
přijíždějí na vícedenní pobyty školy z Čech
a Bavorska. Pro školy z našeho regionu organizujeme jednodenní výukové programy
a terénní exkurze. Současně v PROUDu
probíhá několik zájmových kroužků a několikrát do měsíce se mlýn otevírá veřejnosti prostřednictvím různých osvětových
akcí (přednášky, kurzy, semináře aj.). Na
Zámku se podařilo rozjet několik nových
kroužků a udržet většinu těch, které jsou
mezi dětmi oblíbené. Oblibě se těší rukodělné dílny Terezy Krametbauerové, v jejíž
osobě jsme získali do týmu velmi šikovnou
a tvůrčí kolegyni. Radostí nám byla také
spolupráce s městským muzeem a horažďovickými školami. Na Zámku se podařilo
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dovybavit malé itko zaměřené na úpolové
sporty (sebeobrana, box aj.). V Přírodovědné stanici se podařilo modernizovat
část provozního a chovatelského vybavení,
přikoupili jsme nové živočichy k zatraktivnění našich chovů. Z podzimních akcí je
třeba vyzdvihnout úspěch adventní dílny
s T. Krametbauerovou a předvánoční setkání s farářem Janem Wirthem – rádi bychom z obou akcí udělali tradici.
A co se nám nepovedlo? Nepodařilo se
nám posunout vývoj situace ve věci rekonstrukce malé vodní elektrárny u Podbranského mlýna. Nepodařilo se nám získat
větší objem inančních prostředků k podpoře naší činnosti z externích zdrojů, protože nebyly vypsány žádné z dotačních
výzev, které byly MŠMT a MŽP slibovány.
Rovněž se nám nepodařilo navýšit počet
účastníků v pravidelné zájmové činnosti,
neboť nabídka a roztříštěnost mimoškolních aktivit je na město velikosti Horažďovic neúměrně vysoká.

2016 – co nás čeká?
A jaký bude rok 2016? Věříme, že úspěšný, nudit se rozhodně nebudeme. Již nyní
víme, že nás čeká řada počinů a událostí,
z nichž se většina dotkne i našich klientů.
Pro příklad… v lednu vybereme skrze výběrové řízení vedoucího PROUDu – Envicentra Podbranský mlýn a hledat budeme
externí vedoucí letních táborů (zájemci,
neváhejte se ozvat…). Cílem roku 2016 je
mj. personálně naši organizaci stabilizovat, využít možnosti podpory zaměstnanosti z úřadu práce a přivést do PROUDu
ze zahraničí 1–2 mladé kolegy v rámci Evropské dobrovolnické služby (Erasmus+).
Budou-li konečně vypsány dotační výzvy
v rámci 2. plánovacího období EU, pak
se angažovat právě v nich – cílem bude
získat podporu naší činnosti především
v oblasti jedno – a vícedenních výukových
programů pro školy a dále v oblasti dalšího
vzdělávání pedagogů ze škol v Plzeňském
a Jihočeském kraji. V Přírodovědné stanici obnovíme analogovou meteorologickou
stanici a vznikne zcela nová digitální meteostanice, která bude přispívat sběrem
dat do databáze ČHMÚ. Postupnými kroky
zahájíme proměnu zahrady, aby byla více
využitelná pro malé děti (MŠ, 1. st. ZŠ),
dále přibudou hmyzária a nová venkovní
voliéra pro ptactvo. V druhé polovině roku
pak začneme projektově chystat investiční
záměr modernizace budov a chovatelských
zařízení v celém areálu stanice. Realizaci
projektu plánujeme na roky 2018–2020,
v závislosti na dotační podpoře, kterou se
nám podaří získat. Velkou pozornost upíráme k letním akcím, zamýšlíme navýšit
a zpestřit nabídku příměstských i pobyto-

vých táborů, informace o nich zveřejníme
během února 2016. Během ledna bude
spuštěn nový web PROUDu, jehož součástí bude i nový objednávkový systém, který
našim klientům ušetří část práce spojené
s přihlašováním na naše programy a akce.
Z nejbližších akcí pro veřejnost vás srdečně zveme na setkání s M. Cajthamlem, řeč
bude především o astrofyzice, v druhé půli
večera budeme pozorovat zimní oblohu
hvězdářskými dalekohledy přímo z envicentra (pátek 15. ledna od 19.00). Koncem
ledna pořádáme Ozvěny Ekoilmu pro školy i veřejnost – nabídneme vám možnost
zhlédnout vítězné snímky z 41. ročníku Mezinárodního ilmového festivalu o životním
prostředí (Ekoilm). V pásmu ilmů nebude
chybět ani snímek Říše zkamenělého času,
který promítneme ve 3D a který zachycuje
proměnu krajiny a podzemí Moravského
krasu během celého roku. Každou třetí
sobotu v měsíci můžete navštívit výtvarné dílny s T. Krametbauerovou, od února
pak bude každou první sobota v měsíci
věnována prohlídce Přírodovědné stanice.
Spuštěno bylo přihlašování na lyžařskou
školu na Modravě, která je určena zejména
začínajícím a malým lyžařům, novinkou je
lyžařský příměstský tábor, který pořádáme
v termínu jarních prázdnin.
Klidné vánoční svátky a krásný nový rok
vám přeje
kolektiv Domu dětí Horažďovice.
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všem pedagogickým i nepedagogickým
pracovníkům školy, kteří se s plným nasazením věnují práci ve škole. Také všem
žáků a rodičům, kteří se snaží plnit naše
plány a představy tak, aby škola fungovala
po všech stránkách. A v neposlední řadě
musím poděkovat všem partnerům a institucím, kteří nás podporují a spolupracují
s námi na obohacení kulturního života ve
městě. Všichni víme, že to vůbec není jednoduchá úloha.
Všem čtenářům bych rád popřál klidné
prožití posledních dní roku 2015 a do
roku 2016 hlavně hodně zdraví, pohody
a spokojenosti. Všem dětem přeji, aby se
pod vánočním stromečkem splnila jejich
nejtajnější přání. A nám všem v ZUŠce
přeji hodně aktivních žáků, kteří mají
skutečný zájem o muzicírování, dramatickou i výtvarnou tvorbu. Věřím tomu,
že i v příštím roce se budeme setkávat na
kulturních akcích, kterých se budou naši
žáci zúčastňovat.
Mgr. Martin Petrus

SPOLKY

Skautské středisko
Prácheň
I MY SE PŘIDÁVÁME

Základní umělecká
škola
Advent je v plném proudu a svátky vánoční
se kvapem blíží. Všechny tři obory naší školy již mají své aktivity v roce 2015 za sebou
a těšíme se na klidné prožití posledních dní
letošního roku. Ale ani potom nebudeme
jen sedět a nic nedělat. Již nyní pracujeme
na přípravách plánovaných akcí pro rok
2016, které budou určitě velmi zajímavé.
Já bych rád na tomto místě poděkoval

Blíží se konec roku a s ním se pojí jedna příjemná povinnost. Jménem našeho střediska bych rád poděkoval všem organizacím,
irmám i jednotlivým osobám, které nás
v uplynulém roce jakkoli podpořily. Velmi
si toho vážíme a věříme, že nám zachovají
svou přízeň nadále.
Jako vedoucí střediska musím rovněž poděkovat všem kolegům z řad vedoucích.
Jsou základními kameny naší činnosti, neboť do skautingu vkládají množství vlastního volného času a energie bez jakéhokoli
nároku na odměnu.
Poděkování si samozřejmě zaslouží i všichni rodiče, kteří nám svěřují své potomky.
Jim i všem dalším přátelům a příznivcům
přejeme, aby nadcházející svátky prožili
v klidné a příjemné atmosféře. Do nového
roku přejeme co nejvíce zdraví, úspěchů
a radosti.
Za středisko Prácheň Martin Pompl
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Spolek rodáků
a příznivců Horažďovic
ADVENTNÍ NEDĚLE
S PhDr. PŘEMYSLEM ČECHEM
Již podruhé přijal pozvání našeho Spolku
rodáků a příznivců Horažďovic
k besedě redaktor České televize PhDr.
Přemysl Čech. Beseda se uskutečnila první
adventní neděli tradičně v restauraci U Hlaváčků.

Účastníci tohoto svátečního odpoledne se
díky panu Čechovi dozvěděli některé zajímavosti z dokumentárního seriálu ČT Naše
Velká válka, které měly vztah k našemu
regionu. Jeho poutavé vyprávění a ilmové
ukázky ze seriálu byly zpříjemněny adventním punčem.
Jménem našeho spolku děkuji všem členům
a příznivcům za účast na akcích pořádaných
v roce 2015 a těším se na další setkání v roce
příštím. Všem členům a občanům Horažďovic přeji hezké a klidné Vánoce, do roku 2016
hodně zdraví, štěstí a rodinné pohody.
Jiří Zahnbauer, předseda Spolku rodáků
a příznivců Horažďovic

Členská schůze
SZP Horažďovice
2. 12. 2015
Vánoce se blíží a všichni už se připravujeme na nejkrásnější svátky v roce. S nimi ale
také končí další rok. Nastává bilancování
a hodnocení uplynulého období. Co se povedlo a jak vše dopadlo?
V tomto duchu probíhala 2. prosince 2015
členská schůze SZP Horažďovice. V sále
kulturního domu se sešlo 120 členů. Atmosféra byla příjemná a také předvánoční.
S kulturním programem přijelo deset pačejovských žen, aby všechny potěšily a rozveselily. Někteří členové si s nimi opravdu
zazpívali.

Srdečně jsme přivítali hosty, kteří přijali
naše pozvání. Byly to známé tváře, ale na
této schůzi už v jiné funkční pozici. Předsedkyně SZP Šumava Klatovy Zdeňka
Lajpoldová a místopředsedkyně Vlasta Kučerová. V diskuzi obě nastínily představu
své práce do dalšího období. Vzácným a milým hostem byla také místostarostka města
Horažďovic Ing. Hana Kalná. Pozdravila
naše jednání a byla překvapená velkou účastí členů. Odpovídala na připomínky členstva, které se týkaly především města HD.
Jako vždy jsme popřáli a předali kytičku
našim jubilantům, kteří oslavili významné životní výročí. Nechybělo poděkování
sponzorům, kteří inančně přispěli na činnost svazu a tím zároveň přispěli svým spoluobčanům. Poděkování si zaslouží paní
Mužíková, která nám na naše setkání propůjčuje zdarma sál v kulturním domě.
Pak už byl čas na zábavu při kafíčku a muzice, kterou všem zajistili naši členové muzikanti a jejich kamarádi.
Behenská Božena za SZP Horažďovice

Děkujeme za každý, byť i sebemenší dar!
7. 1. a každý další čtvrtek Mše svatá – duchovní setkání v místní kapličce – DPS
č. 1061, začátek v 15 hodin.
11. 1. pondělí Holky v akci – upečeme
a společně si pochutnáme na dobrotě
z osvědčených receptů. Začátek ve 13.30,
jídelna DPS Palackého 1061
13. 1. a každou další středu Turnaj v Žolíkách – společenská hala DPS Loretská
1069, začátek v 10:00 hod.
20. 1. 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).
27. 1. středa Lásky českých osobností –
vyprávění známé spisovatelky Martiny Drijverové o zajímavostech ze života významných českých postav. Začátek ve 14 hod,
společenská místnost 4. patro, DPS Palackého č. 1061. Projekt „Seniorům dokořán“.
Telefon: 376 512 596
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za
inanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Mgr. Dagmar Ušiaková

PĚVECKÝ SPOLEK

PRÁCHEŇ
HORAŽĎOVICE
1862 - 2012

Vánoce, Vánoce
přicházejí
Klub „Nebuď sám“
Vítejte v lednovém klubu „Nebuď sám“.
Také v tomto roce se těšíme na společná
příjemná setkání při kulturních, společenských, ale i duchovně zaměřených akcích
v Oblastní charitě Horažďovice.
4. 1. pondělí Baduan Jin – Mohendžodáro jóga pro ženy dle starých východních
tradic s Mirkou Bauerovou. Společenská
místnost (ve 4. patře) DPS Palackého v 9
hod. Projekt „Seniorům dokořán“.
5. 1. úterý Posezení s harmonikou zveme
všechny k veselému vykročení do nového
roku s dobrou hudbou a příjemnou náladou, k tanci a poslechu zahrají oblíbení
Úterníci. Jídelna DPS Palackého v 15 hod.
6. 1. středa TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2016
v Horažďovicích po roce Vás opět navštíví
malí koledníčci – králové se svým posláním. Do jejich kasiček můžete přispět jakýmkoli obnosem a takto společně přispět
na pomoc potřebným lidem v tíživé situaci.

Milí příznivci našeho pěveckého spolku,
opět se po roce blíží nejkrásnější svátky –
Vánoce. Je již tradicí v této době pořádat
koncerty a vystoupení, společná zpívání
a divadelní představení. V minulých týdnech
jsme měli možnost jich mnoho navštívit.
Věříme, že ke krásné pohodě přispějeme
i my svým zpěvem. Všechny tedy srdečně
zveme na 17. hodinu dne 25. prosince 2015
do klášterního kostela Nanebevzetí Panny
Marie v Horažďovicích. Doufáme, že náš
vánoční koncert, věnovaný dvojitému výročí Jakuba Jana Ryby, vás potěší a přispěje
ke sváteční náladě. Pro ty, kterým by více
vyhovoval pozdější termín, připomínám,
že celý koncert zazní na již tradičním „Tříkrálovém koncertu“ v překrásném pačejovském kostele 2. ledna 2016 v 16 hodin.
Moc se těšíme, že se i v následujícím roce
budeme s vámi – našimi posluchači – při
nejrůznějších příležitostech setkávat. Hodně zdraví, pohody, lásky a klidu přejeme
v roce 2016 vám i nám.
Za Pěvecký spolek Prácheň
Simona Sládková
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ZAJÍMAVOSTI
Vánoce před 50 lety
Končil rok 1965. Už pět let jsme oiciálně
žili v socialismu, jak proklamoval i nový
název našeho státu: Československá socialistická republika. Uplynulo už 17 roků
od nastolení komunistické totality (Únor
1948) a z politiky i z řízení státu pro svůj
věk odcházela garnitura dogmatických
soudruhů, která měla na svědomí nechvalně proslulá padesátá léta. K moci ve Straně (= KSČ) se dostávala další, vzdělanější
generace, která chtěla být liberálnější.
Vzestup životní úrovně na kapitalistickém
Západě byl oproti „socialistickému táboru“ totiž stále zřetelnější. Studená válka
končila, v mezinárodní politice se „oteplovalo“. Na pořad dne se dostával „cestovní
ruch“. Naši občané se sice „ven“ dostávali
sporadicky – jen ti kádrově prověření a na
devizový příslib, ale západní cizina začala
přijíždět k nám a přivážela „devizy“ čili
„valuty“, neboli tvrdé západní měny, tak
ceněné tehdejším národním hospodářstvím. Pamatuji se, jak jsme jako děti zvědavě pozorovali první cizí auta a luštili se
zájmem jejich cizokrajné značky: D, A, NL,
F, I, DK….
Horažďovice tou dobou však stále žily
ustáleným životem minulých let. Tzv.
„obrodný proces“ (viz r. 1968), už klíčící
v Praze, k nám ještě nedoléhal. Z místních
prosincových událostí roku 1965 stály za

Horažďovické náměstí před 50 lety
– reprofoto jw.
zaznamenání do kroniky města jen třeba
schůze učitelstva svolaná OV KSČ „jež se
týkala politických aktualit, o nichž promluvil důstojník Freybach“. Za mimořádné práce v „akci Z“ (práce zdarma) bylo
vyznamenáno 94 občanů odznaky. Na náměstí představitelé města přivítali štafetu
čs.–sovětského přátelství přispěchavší od
Strakonic a pokračující do Klatov. Na Otavu k železničnímu mostu přilétlo osm labutí, které se staly středem pozornosti dospělých i dětí. Ve stáncích předvánočního
trhu se prodávaly hlavně textilie, které (jak
poznamenáno v kronice) však byly stejně
k dostání v obchodech. Zajímavá je i zmínka: jinak bylo v krámech, hlavně potravinových, dostatek všeho zboží, takže o nějakém
nedostatku nelze mluvit. To také přispělo
k pozdvižení vánoční nálady obyvatelstva.
Ta zmínka o pozdvižení nálady nebyla asi
zapsána náhodou: pamětníci ještě vzpomenou, že nedlouho předtím se stály fronty na maso (pamatuji, že i třeba celou noc
před otevřením masny), fronty na mléčné
výrobky aj.
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Počasí toho roku bylo nevýrazné – z průměru vybočil jen únor: mrazivý (až – 20 °C)
a sněhový (20 cm). Přišlo i celkem chladné
léto. Srážek tak akorát. Prosinec byl teplý,
nemrzlo a pár dnů před Vánoci teploměr
ukazoval až 12 °C. Před Štědrým dnem sice
napadly 4 cm sněhu, ale k žalu nás dětí za
chvíli bylo po něm. O Štědrém dnu a o Vánocích teploměr ukazoval až 5 °C, mraky
se střídaly se sluncem. Pak sice přišly noční
mrazíky a poprašek sněhu, ale na silvestra
bylo zase stejně jako o Vánocích.
Vánoční dárky – ve srovnání s těmi dnešními – děti měly skromnější a bylo jich méně.
Ale nám, tehdejším školákům, to ani nepřišlo. Tolik jsme toho za skly výkladních skříní obchodů zase neviděli, abychom po něčem zvlášť toužili. Stačil stromek s kolekcí
cukroví, knížka, míč nebo nějaké ty brusle,
rukavice a měli jsme vystaráno. Stejně jsme
celé vánoční prázdniny prolítali venku. Televizi doma ještě nikdo neměl.
Dívám se na pohlednici města z doby před
padesáti lety. Na náměstí parkuje několik
motorek a pouhá čtyři auta. Co všechno
se změnilo od té doby. Skoro vše. Jen jedno zůstalo: v roce 1965 se Zlatým slavíkem
stal Karel Gott. Stejně jako letos.
Jiří Wagner

Mikuláš – světec
– legendy – tradice
Když chceme vědět kdo to byl Mikuláš,
který roznáší na začátku prosince dětem
dárky, musíme na to pohlédnout trochu
do hloubky historie. Především víme
z historie, že Mikuláš byla skutečná oso-

HISTORIE HORAŽĎOVICKÝCH DOMŮ
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
DŮM ČP. 22, ŠEVČÍKOVA ULICE
V roce 1619 náležel dům Anně Lalusové, je
zmíněna v souvislosti s přidělením kmenů
na stavbu jeho shořelého domu po velikém
požáru města způsobeném drancováním
vojsk generála Bonaventury Buquoye. Na
opravu domu jí bylo přiděleno 40 kmenů
dřeva, škody vzniklé požárem odhadnuty na 200 kop. V roce 1632 prodává Jan
Lalus, pozůstalý sirotek po Tomáši Lalusovi a Mařena manželka dům, respektive
spáleniště domu ležící mezi domy Anny
Zlatníkové a domem Matouše Kryspacha
Jiříkovi Melicharovi a Anně manželce za
33 kop. Splátky měly být každoročně spláceny o vánočních svátcích po 4 kopách.
Při zápisu splátek v roce 1637 je Jiří Malichar uveden jako Jiří Melichárek purk-

rabí Jeho Milosti Páně (Františka Karla
Matyáše ze Šternberka). V roce 1637 je
obeslán purkrabí Jiří Melichar hejtmanem
panství, aby „žádný ze sousedů do lesů
a rolí s ručnicemi dlouhými nechodili,
kdo by se tak nezachoval a mimo zápověď dlouhých ručnic užíval, s ní v poli neb
v lese zastižen byl, tedy že mu má o hlavu
stlučena býti“. Z neznámého důvodu ale
Jiří Melichar přišel o dům již v roce 1636,
kdy dům přešel na obec. Ta jej prodává
Davidovi Arthophiusovi Bohdaneckému,
správci školnímu za 150 kop. Dům ležící
mezi domy Zikmunda truhláře a domem
Krispachovským. Je zřejmě totožný s Davidem Fáberem Bohdaneckým, rodákem
z Bohdanče, který se do Horažďovic při-

stěhoval v roce 1616. David Bohdanecký
byl v roce 1641 oiciálně radními přijat
za správce školního a uveden jako kantor
do školy. V roce 1646 žádá David Bohdanecký o přijetí pod jurisdikci města, radní
si vyžádali z Bohdanče opis jeho zachovacího listu, který mu roztrhali vojáci,
když působil předešle ve městě Mšeno
u Mladé Boleslavi. V roce 1649 odchází
ze školní služby a na jeho místo je volen
Samuel Varhaník a mládenec Pavel Kostelecký. V roce 1652 zaplaceno Davidovi
Bohdaneckému za službu písařskou při
obci. Podle Berní ruly z roku 1654 osíval
1 strych polí, choval jednu krávu, jednu
jalovici a jednu svini. V roce 1683 je majitelkou domu uváděna jeho manželka,
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ba. Kolem r. 300 jako mladý muž se stal
biskupem v Myře v tehdejší Lykii. Brzy
potom zde začalo pronásledování křesťnů
za Galeria Valeria Maximina. Mikuláš se
dostal kolem r. 310 do zajetí a byl v žaláři
těžce trýzněn. Pro křesťany se stal světcem, přítel dětí, patron zajatců a pomocník v nouzi. Podle legendy se vypráví, že
jeden zchudlý šlechtic poslal své tři dcery
do veřejného domu, aby si vydělaly jako
nevěstky na věno ke svatbě. Mikuláš však
hodil oknem v noci třem mladým ženám
po jednom sáčku se zlaťáky, takže nemusely přistoupit na otcovo řešení. Tradice
se opírá o jeho dobročinnost, takže se
dochovala dodnes v různých podobách,
v den jeho svátku navštěvuje muž s bílým
vousem, mitrou a biskupskou holí – často
v doprovodu čerta a anděla děti a obdaro-

Dokončení.
V neděli odpoledne pravidelně děda Kabrňák vyšel z chalupy, rozhlížel se po návsi
a zamířil do hospůdky. Protože tehdy byla
ještě úcta ke stáří, uvolňovali mu mladší
místo u stolu a děda jim na oplátku pověděl něco ze svého moudra. „Buďte rádi, že
jste mladý. Vy ani nevíte, co je to být uvondanej. Já vím, jak to vypadá, když je člověk
mladej, ale vy nevíte, jak vypadá stáří.“
Přišel podzim, v zahradách zrálo ovoce.
Děda povídal: „Stará Krdlačka česala
hrušky, málo si podsekla žebřík a skoro se
přizabila.“ Pásli jsme krávy a pouštěli draky. Vybíraly se brambory a dobývala řepa.
V přírodě jsme opékali brambory a byli
jsme od nich očerněni od ucha k uchu, ale
ta dobrota! Největší řepu jsme vydlabali, vyřízli oči, nos a ústa. Dovnitř se dala
rozsvícená svíčka a večer se chodilo strašit
menší děti.
Nastaly hony, na které byli pozváni i hosté a chodilo se střílet. Koroptví, bažantů
a zajíců byly spousty. Někteří muži z vesnice a i starší kluci se také honů zúčastňovali
jako nadháněči a nosiči zastřelené zvěře.
Hosté moc střílet neuměli, měli špatnou

mušku. Děda Kabrňák říkal: „Mají voko
jako z Kašparojc krávy, netreili by se ani
do vrat vod stodoly.“ Když se přecházelo
brambořiště, tak nějaká ta koroptvička
jako by „náhodou upadla“. Zakryla se
bramborovou natí, a když bylo po honu,
tak se pro ni došlo. Museli si pochutnávat
jenom páni? Den se stále víc a více krátil.
Sedláci orali a seli ozimy, domácnosti se
zásobovaly uhlím a dřevem. Děda povídal, jak špatně se voře jeteliště a ještě hůře
se voře tam, kde byla vojtěška. U pomníku
padlých v dáli se v říjnu na návsi vzpomínalo na vojáky, kteří se nikdy domů nevrátili a nedožili se vzniku Československé
republiky v roce 1918.
Počátkem listopadu se oteplilo. Krtci na
lukách dělali krtince. Pranostika říká, že
když krtek v listopadu ryje, budou o Vánocích lítat komáři. Svatý Martin nepřijel
na bílém koni, ale na brůně. Pršelo a bylo
bláto. Děda Kabrňák povídal, že soused už
počal krmit suchej futr.
Koncem listopadu a počátkem prosince
uhodily mrazy. Na Barboru chodí-li husa
po ledě, bude na Vánoce teplo. Jaké zimy
v prosinci, taková tepla v červnu. Na Mikuláše mrzlo a padal sníh, pak přišla svatá
Lucie. Ta noci upije, ale dne nepřidá. Slunce již málo svítilo a vůbec nehřálo. Počalo
se stmívat již odpoledne. Někde po chalupách počali drát peří a dračky vyprávěly
hrůzostrašné příběhy. My jako malé děti
za pecí jsme ani nedutali.
Přišla opravdová zima a potok svíral ledový krunýř. Příroda odpočívala. Na Štědrý
den večer jsme čekaly na trubače, až zatroubí, obecní „pastejř“ popřál všem veselé Vánoce a dostal malou výslužku. Pak

Současný stav objektu

patrně již vdova Salomena Bohdanecká.
Ta odkazuje dům ve své závěti v roce 1701
svému synovi Hypolitovi Arthopeovi, ten
však vstoupil do minoritského řádu a jako
kvardián, tedy představený tohoto řádu
v Horažďovicích prodává dům obratem
v tomto roce Šimonovi Lodtovi a Kateřině
manželce. V roce 1706 sepisuje Šimon Lodt
poslední vůli. V té odkazuje dům „nedostavěný a nezávadný“ ležící mezi domy Jana
Žlutického a Jiřího Wittmana, své dceři
Dorotě provdané Potzové, ta získává ještě
dva rybníčky ležící mezi poli náležející ke
kostelu sv. Jana Křtitele a palouk pod Stohlavcem. Druhá dcera Kateřina dostává
příbytek ležící vedle domu Matěje Vaněrky spolu se dvěmi maštalemi. Třetí dcera
Alžběta získává půl příbytku ležící vedle
domu Řehoře Kroupy, rovněž pole a louky.
Manželka Šimona Lodta Kateřina získává
kromě polí také kotel na pálení a 1 krávu.
Všechny tři dcery a manželka Kateřina
mají nechat sloužit za duši Šimona Lodta
mši, každá jednu. V roce 1712 sepisuje po-

slední vůli i manželka Šimona Lodta. Pole
pod Stohlavcem odkazuje polnímu mistru
z Chrástu. Své dceři Kateřině, provdané
Veselé odkazuje domeček „jdouce cestou
k Svíraticům“. V roce 1734 odkazuje dům
Dominik Potz své manželce Magdaleně.
Zároveň jsou na ní převedeny dluhy. V roce
1737 si směňuje dům Magdalena Potzová
s Františkem Jedličkou a jeho manželkou
Annou. Dům ležící mezi příbytkem Tomáše Fuxe a domem Matěje Roušara strany
druhé. Magdalena Potzová ujímá jejich příbytek se zahrádkou a jedním haltýřem na
předměstí u řeky vedle příbytku Josefa Řachy. František Jedlička má doplatit 100 zlatých na dorovnání ceny nemovitosti a dále
přejímá dluhy Magdaleny Potzové. Majitelem domu je František Jedlička ještě v roce
1744. V roce 1784 náleží dům Františkovi
Rudovi. V roce 1800 prodává dům v městě
várečný Kateřina, vdova po Františku Rudovi dceři Kateřině a jejímu manželu Antonínu Baumgartnerovy za 500 zlatých.
MgA. Jindřich Šlechta

vává je nebo je kárá pro jejich prohřešky.
A jsme rádi, že i k nám do Horažďovic zavítal do rodin sv. Mikuláš, zejména k radosti našich dětí.
Jiří Vašků

Jak šel rok ve
vzpomínkách
venkovského kluka.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2015

teprve jsme šli k chudě ozdobenému vánočnímu stromku a radovali se ze skromných dárků.
Unavený rok se blížil ke konci. Mráz
kreslil na jednoduchá okna roztodivné
květy. Jednoho mrazivého rána se ozval
monotónní hlas zvonku. Říkali mu umíráček. Na rtech visela otázka: „Kdo to asi
umřel?“
Celá vesnice posmutněla. Umřel děda Kabrňák.
Tolik ve zkratce moje vzpomínky na běžný
rok venkovského kluka.
Citát:
Vzpomínky jsou cesty života, po kterých jdeme zpátky,
bez nich by byla v srdci tesknota a život by
byl krátký.
Šťastné a veselé Vánoce, hodně zdraví,
štěstí a spokojenosti v roce 2016 přeje
všem čtenářům Horažďovického obzoru
Karel Halml

Knižní novinka
z našeho regionu
TAJEMSTVÍ ŠUMAVSKÉHO PODZEMÍ
Vzrušující svědectví o pátrání po nacistické továrně v okolí Františkova a na pramenech Vltavy
Autor: Antonín Kunc
V roce 1999 byl na pramenech Vltavy zahájen přísně utajovaný „hydrogeologický průzkum“, jehož skutečné poslání bylo známé
jenom malému okruhu zasvěcených osob.
V nedalekém Františkově totiž za války stála velká továrna na výrobu dílů pro stíhačky
Messerschmitt Me-262. Ukazuje se, že „hydrogeologický průzkum“ je pouze zástěrkou.
V podzemí se totiž nachází ještě jedna podzemní továrna, kde pracovali sovětští zajatci...
Knihu můžete zakoupit v knihkupectví
v Ševčíkově ulici.
Jana Kotrbová

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

-

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
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VIII. vánoční koncert
na Práchni
SDH Velké Hydčice srdečně zve na již
VIII. vánoční koncert na Práchni, který
se uskuteční

26. 12. 2015
od 17.00 hod. na prostranství před
kostelem sv. Klimenta, který bude mimořádně zpřístupněn. Můžete si tak
prohlédnout nové oltářní obrazy.
Opět se těšíme na vánoční shledání
na Práchni!

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
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

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

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2015
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Přední výrobce vysoce kvalitních dřevostaveb
se sídlem v Horažďovicích a s mezinárodní působností, hledá
pro posílení týmu nové spolupracovníky:

Výběrové řízení na pozici:

,,Specialista (-ka) marketingu“
Požadujeme:

Nabízíme:













kreativitu v oblasti reklamy a PR
znalost Google Adwords, SEO, PPC, apod.
schopnost vést lidi v týmu, komunikativnost
časovou lexibilitu, organizační schopnosti
znalost světového jazyka (NJ, příp. AJ)
práce na PC, ŘP sk. ,,B“, min. SŠ vzdělání
kreativní práci v úspěšné irmě na HPP
odpovídající plat
budoucnost v kolektivu mladých lidí
podpůrný zaměstnanecký program
nástup možný ihned

Výběrové řízení na pozici:

,,Asistentka jednatele“
Požadujeme:

Nabízíme:










výbornou znalost německého jazyka min. B2 (C1)
ochotu jednat s lidmi, maximální loajalitu
časovou lexibilitu, organizační schopnosti
práce na PC, ŘP sk. ,,B“, min. SŠ vzdělání
perspektivní práci v úspěšné irmě na HPP
dobré platové podmínky
podpůrný zaměstnanecký program
nástup možný ihned

Svůj strukturovaný životopis (ČJ + NJ, příp. AJ) zasílejte
do 4. 1. 2016 na adresu: ATRIUM, s.r.o., Lipová 1000,
Horažďovice, 341 01, k rukám Ing. Aleny Matíkové,
nebo emailem na matikova@atrium.cz.

2015
Šťastný
nový rok

2016

|
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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

Prodám
doma vykrmené prase
Odvoz a porážku zajistím.
Info: mobil 604 518 760

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2015

Regionální informaèní centrum Prácheòska
a cestovní kanceláø Ciao...
Vám i Vašim rodinám pøeje
krásné prožití svátkù vánoèních,
mnoho zdraví, štìstí a pohody v roce 2016
Vánoèní otevírací doba:
21.12. - 9.00 - 17.00, 22.12. - 8.00 - 16.00
23.12. - 9.00 - 12.00
Potøebujete-li naše služby ve dnech 28. - 30.12.15
volejte bìhem otevírací doby 9.00 - 17.00
tel. 383 323 450, 737 285 544
Dne 31.12.15 volejte prosím 603807273

My se na Vás opìt tìšíme
4.1.2016

|

19

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 12/2015

|

20
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek,
15 výlepových ploch.
TELEFONY:
kancelář KS
376 512 237
kulturní dům (pouze při akcích) 376 512 436

AKCE
KULTURNÍ DŮM
11. 1. pondělí

10.00

BROUK PYTLÍK
Představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

16. 1. sobota

20.00

19. PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ
PLES
Pořádá Město Horažďovice a Kulturní středisko. K tanci a poslechu hraje Taneční
orchestr pana Novotného z Plzně. Bohatý
program. Předprodej vstupenek od 4. ledna
2016 dle rozpisu předprodeje: pouze kancelář KS, tel. 376 512 237 po–st od 8.00 do
12.00 a čt–pá od 14.00 do 18.00.

JIŽ NYNÍ SI MŮŽETE ZAKOUPIT VSTUPENKY NA TRAVESTI SHOW POD NÁZVEM „ÚČASTNÍCI ZÁJEZDU“ – pátek
19. února 2016 od 19 hodin
–––––––––––––––––––––––––––––––
PF 2016
Kulturní středisko v Horažďovicích přeje
všem příznivcům kultury i ostatním občanům
klidné a pohodové vánoční svátky a v novém
roce hlavně zdraví, štěstí a hodně úspěchů.

KNIHOVNA

20. 1.–21. 1.

4. 1.

PRODEJNÍ TRH

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

23. 1. sobota

20.00

HASIČSKÝ BÁL
Pořádá SDH Jetenovice. Hraje kapela Fatima, bohatá tombola, předtančení. Předprodej vstupenek od 14. ledna v kanceláři kulturního střediska, tel. 376 512 237 po–st od 8.00
do 12.00 a čt–pá od 14.00 do 18.00.

27. 1. středa

19.30

HOŘÍ, MÁ PANENKO
Uvádí Docela Velké Divadlo. V hlavních rolích David Suchařípa, Josef Náhlovský, Pavel
Nový. Předplatné skupiny A/1, zbylé vstupenky v předprodeji: kancelář KS dle rozpisu
a v kulturním domě před představením.

29. 1. pátek

20.00

DIVADELNÍ BÁL, ANEB BÁL NARUBY
Pořádá TYJÁTR Horažďovice. K tanci a poslechu hraje SCÉNA Strakonice. Oblečení
i nápady vítány. Předprodej vstupenek v kanceláři KS, tel. 376 512 237 dle rozpisu otevírací doby od 18. ledna 2016.

31. 1. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Horalka. Předprodej
vstupenek v kanceláři KS, tel. 376 512 237 po–
st od 8.00 do 12.00 a čt–pá od 14.00 do 18.00.
Změna programu vyhrazena
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
Kancelář Kulturního střediska Horažďovice,
tel. 376 512 237
otevírací doba po–st od 8.00 do 12.00
čt–pá od 14. 00 do 18.00

oblastní charita (4. patro) 9.00

25. 1.

sál knihovny 15.00

HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti

27. 1.

oblastní charita (4. patro) 14.00

LÁSKY ČESKÝCH OSOBNOSTÍ
vyprávění oblíbené spisovatelky a autorky
televizních her a seriálů Martiny Drijverové
o zajímavostech ze života významných českých osobností

27. 1.

3.–4. tř., ZŠ sál knihovny 9.00

ČESKÉ DĚJINY OČIMA PSA
při procházce naší historií nahlédnou děti
prostřednictvím poutavého čtení autorky do
knížky jejímž průvodcem a vypravěčem je
pes. Jak to všechno viděl on? Beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou

27. 1.

7. tř. ZŠ, sál knihovny 11.00

ČEŠTÍ PANOVNÍCI BYLI
TAKY JENOM LIDI
panovníci vládli naší zemi. Dobře, hůř nebo
úplně špatně. Bojovali, ženili se, měli děti.
Měli své zájmy, záliby, povahové zvláštnosti
i nemoci. Byli jako my – taky jenom lidi… beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou

28. 1.

Nezamyslice

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
Slavnostní ukončení semestru
„Barokní architektura v Čechách.“

MUZEUM
Městská galerie:

KINO OTAVA
KINO OTAVA – FILMOVÁ PROJEKCE
– MIMO PROVOZ
NEPŘEHLÉDNĚTE!!!
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A PŘÍJEM
PLAKÁTŮ PRO VÝLEP POUZE V KANCELÁŘI KULTURNÍHO STŘEDISKA:
pondělí, úterý, středa
8.00–12.00
čtvrtek, pátek
14.00–18.00

9. 1. sobota

16.00

vernisáž výstavy fotograií Daniela Havlíka
(Krušlov) LIDOVÉ ZVYKY Z POŠUMAVÍ.
Sv. Lucie, masopust a zabijačka.

Loutková představení:

15. 1. pátek
22. 1. pátek

29. 1. pátek

17.00

JAK PRINC S VODNÍKEM VYTOPILI
PEKLO

DDM
15. 1. pátek

19.00

SETKÁNÍ S M. CAJTHAMLEM
A POZOROVÁNÍ NOČNÍ OBLOHY
ENVICENTRUM PROUD
První osobností v cyklu Setkávání s osobnostmi v Envicentru PROUD v roce 2016 bude
horažďovický lékař a v tento večer především
nadšený amatérský astronom MUDr. Miroslav Cajthaml. Klasický blok otázek a odpovědí
bude doplněn praktickou částí, kdy bude možné pozorovat zimní oblohu našimi hvězdářskými dalekohledy. Připraveno je pro Vás i drobné
občerstvení z naší kuchyně. Vstupné 50,–.

16. 1. sobota

9.00–12.00

VÝTVARNÁ DÍLNA DDM
Od ledna vždy každou třetí sobotu v měsíci.
V lednu se můžete těšit na výrobu recyklovaných
šperků. Přineste si barevnou PET lahev a odnesete si originální recyklovaný šperk. Bižuterní
komponenty a nářadí pro Vás zajistíme. Lektoruje Tereza Krametbauerová. Poplatek 30 Kč.

25.–27. 1. sobota
OZVĚNY EKOFILMU
ENVICETRUM PROUD
Srdečně zveme školy i veřejnost na sérii projekcí vybraných ilmů ze 41. ročníku Ekoilmu s tématem „V hlavní roli: Odpad“. Od 8.00 a 10.00
hodin proběhne projekce pro školy, projekci
pro veřejnost nabídneme od 19.00 hodin. Program Ozvěn zveřejníme na začátku ledna na
našich stránkách (ddm-hd.cz, envicentrum.eu)
a nástěnkách DDM. Vstup zdarma.

HOTEL PRÁCHEŇ
23. 2.

18.30

KONCERT SPOLEČNÁ VĚC
Tomáš Pfeiffer rozezní starodávný nástroj
– Vodnářský zvon. Rezonanční tóny tohoto
nástroje jsou spojeny s unikátní velkoplošnou parabolickou projekcí. Dle jeho dávných
tvůrců zní zvukem vesmíru, který vstupuje
do každé buňky těla posluchače. Je úžasné,
že v mnoha ohlasech návštěvníků koncertu je
zmiňována tato harmonie i dnes.

OSTATNÍ AKCE
6. 1., 9. 1.–10. 1. Horažďovice, okolní obce
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA Charita HD

7. 1.
Městské muzeum:

17.00

OČAROVANÝ SEN

Kouzlo úsměvu 18.00

MEDITACE S ANDĚLY

18.00

přednáška Andrease Neuberta (ultramaratonec a archeolog Halle an der Saale)
HISTORIE BĚHU OD PRAVĚKU
PO SOUČASNOST.

12. 1.

Kouzlo úsměvu 18.00

ŽIVOT JAKO PROŽÍVANÁ RADOST
beseda, vstup: 50 Kč

18. 1.

Kouzlo úsměvu 18.00

POSÍLENÍ OSOBNOSTI – kurz

Uzávěrka dalšího čísla je 15. ledna v 10:00 h 2016, vydání 29. ledna 2015. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou
redakčně kráceny. Náklad 2700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČ 00255513. Tel. 376 547 557, fax 376 547 529,
e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou správnost textu odpovídají autoři, složení redakční rady: Ing. Hana Kalná, Ing. Ivana Dušková, Ak. mal. Petr Mika, Jitka Chalupná. Povoleno OkÚ Klatovy
pod registrační značkou MK ČR E 11878. ISSN 1802–7741. Sazba a tisk: Dragon Press, Klatovy.

