
Vážení spoluobčané, 
měsíc srpen je měsícem dovolených a hora-
žďovické pouti. Naštěstí nám přálo i počasí, 
které bylo toto léto velmi nestálé. Před 
samým začátkem srpna se ještě v našem 
městě konalo EPLcond Rally Agropa Pačejov 
a letošní ročník se vydařil i s vyhlášeným 
ohňostrojem. Začátku závodu se zúčastnil 
i hejtman Plzeňského kraje pan Václav Šlajs, 
senátorka Dagmar Terelmešová a poslanec 
Igor Jakubčík. Celý závod proběhl díky skvě-
lým organizátorům bez problémů a jistě opět 
potěšil všechny milovníky rychlých kol.
Bez větší publicity byly v ulici Ševčíkova, 
Jiřího z Poděbrad a Komenského položeny 
další „Stolpersteiny“ před domy židovských 
rodin, které se staly obětí holocaustu. Více 
o tomto pietním aktu najdete uvnitř čísla. 
Část „Kamenů zmizelých“, které mají být 
položeny před domy na náměstí, byla uložena 
v našem muzeu v expozici věnované židovské 
tematice. Ty budou do chodníků zabudovány 
až po dokončení rekonstrukce náměstí. Ta 
zatím běží podle časového plánu. Jednotlivé 
dopravní uzavírky se mění vždy podle dodě-
laných úseků, ale snahou stavební irmy 
je, aby náměstí bylo alespoň vždy částečně 
průjezdné. 
Zástupci části obce Třebomyslice se 
zúčastnili již tradiční slavnosti „Slatinský 

patník“a velmi zručně si ve Slatině vytesali 
patník „přátelství“. Ten je již pevně zabudo-
ván na čestném místě v Třebomyslicích.
 Další akcí v měsíci srpnu bylo společné splutí 
řeky Otavy zástupci čtyř měst sdružených ve 
spolku „Otavská plavba“. Jedná se o společný 
projekt měst Sušice, Horažďovice, Strakonice 
a Písek a slouží k propagaci regionu Pootaví 
formou spolupráce měst a obcí. Cílem spo-
lupráce je využít potenciálu turistické 
atraktivity okolo řeky Otavy. Připravují se 
proto různé propagační materiály, koordinuje 
se spolupráce v oblasti osvěty a bezpeč-
nosti při splouvání řeky. Součástí projektu je 
i Otavská cyklostezka, která vede od Písku 
přes Strakonice, Horažďovice a Sušici až na 
Šumavu do německého příhraničí. Zde je 
partnerem také Nadace jihočeské cyklostezky 
a spolupráce se zaměřuje na vzájemnou 
pomoc při plánování, budování a udržo-
vání této páteřní cyklostezky. Jeden z nejvíce 
problémových úseků trasy je právě v okolí 
našeho města, a to západně okolo řeky až do 
Malých Hydčic a východně v úseku od kaple 
Svaté Anny do Kozlova. Protože se však jedná 
o úseky na katastrálním území malých obcí, 
v případě Kozlova i jiného kraje, a náklady 
na projektování a stavby cyklostezek přesa-
hují inanční možnosti těchto obcí, zaměřuje 
se spolupráce v rámci Nadace jihočeské 

cyklostezky na možnosti společného projektu 
více subjektů se snahou získat dotaci. 
Dovolujeme si upozornit na problém, který 
nám vzniká v případě stálého umístění sou-
kromých popelnic přímo na chodnících. 
Veřejné prostranství, kam patří samozřejmě 
i chodníky, slouží dlouhodobě k užívání 
všem občanům. Trvalé umístění popelnic 
na takovém místě je v rozporu s vůlí vlast-
níka i s charakterem a účelem veřejného 
prostranství. Tolik právnický popis pro-
blému. Srozumitelně řečeno – popelnice ze 
soukromých pozemků u rodinných a řado-
vých domů mají být na chodníku pouze 
v den svozu a pak zpět uklizeny na vlastní 
pozemek. Popelnice jinak komplikují pohyb 
chodců na uvedených místech a jsou překáž-
kou při úklidu a udržování obecních ploch. 
Prosím věnujte tomuto problému pozornost. 
Během podzimu budou městskou policií 
kontrolovány nejen chodníky, ale i umístění 
popelnic. 

Přejeme dětem hezký začátek školního roku, 
rodičům pevné nervy a všem občanům 
klidný konec letního období. 

 
Ing. Michael Forman – starosta 
Ing. Hana Kalná – místostarostka

Úvodní slovo
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Společné splutí – Otavská plavba 
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Letní seminář 

V rámci Jmenin města Horažďovice vystoupili účastníci 5. letního literárně dramatického semináře spisovatelky Petry Braunové se 
zcela ojedinělým zpracováním Vrchlického Noci na Karlštejně. Nebylo to letos vůbec jednoduché, napsat scénář především pro dívčí 
obsazení semináře, vlastnoručně vyrobit kulisy a kostýmy, a toho textu… To vše za pouhý jeden týden. 
Vše nakonec klaplo a mladí umělci mohli směle vystoupit před zaplněným sálem domu dětí.

 
Lenka Šimonová

XXXVII. EPlcond Rally AGROPA 30. 7. 2016

Pačejovský podnik je součástí Rallysprint série, MČR v rally historických automobilů, Poháru 2+ a České trofeje v rally pravidelnosti. 
Posádek bylo přihlášeno rekordních 166 dvojic. To v novodobé historii nepamatuje žádná česká rally.

 
Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

Fotoreportáž

Jmeniny města 16. 7. 2016
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Téma

Pitná voda v Horažďovicích

Téměř pro každého z nás je voda 
z kohoutku samozřejmostí, o které začne 
většinou přemýšlet až ve chvíli, kdy se 
zabarví, ztratí tlak nebo přestane úplně 
téci. Proč však k těmto jevům dochází, 
odkud se pitná voda bere, jaká je její kva-
lita. Co se s ní děje, než například pustím 
sprchu nebo si uvařím čaj? V následu-
jících několika řádcích bychom vám, 
spotřebitelům v Horažďovicích, ale také 
v Třebomyslicích a v Horažďovické Lhotě, 
chtěli problematiku zásobování pitnou 
vodou trochu přiblížit.
Veškerá voda, která se v Horažďovicích, 
Třebomyslicích a v Horažďovické Lhotě 
spotřebuje z veřejného vodovodu, pochází 
z prameniště Ostrov. Řeka Otava, která 
pramenním územím protéká, zásoby 
podzemní vody významně ovlivňuje tím, 
že její voda iniltruje přes mělké písky 
a štěrkopísky (hloubka 4–6 m) do jíma-
cích zářezů hlavního zdroje – studny S1. 
Ke zvýšení vydatnosti prameniště byly 
v minulosti vybudovány posilovací vrty, 
z nichž aktivně se využívají tři s ozna-
čením HV-3, HV-4 a HV-5 (hloubka 10 
až 23 m). Voda je čerpána do vodojemu 
Loreta (objem 2× 1000 m3) a následně 
gravitačně odváděna prostřednictvím 
zásobních řadů do vodovodní sítě. Voda 
ve všech využívaných zdrojích se vyzna-
čuje velmi dobrou kvalitou umožňující 
její přímé využití bez nutnosti vodáren-
ské úpravy. Výjimkou je arsen, který se 
v nadlimitním množství vyskytuje pouze 
v hlubších vrtech. Dřívější celková vydat-
nost prameniště Ostrov stanovená na 
45 litrů za sekundu se v posledních „suš-
ších“ letech přechodně snížila. I tak je 
bezpečně pokryta potřeba obyvatel a prů-
myslu v Horažďovicích a v jejich místních 
částech, která v současné době dosahuje 
úrovně až 1300 m3 za den (tj. 15 litrů 
za sekundu). S výhledem do budouc-
nosti město Horažďovice dále realizovalo 
v roce 2011 vybudování vrtů v otavské 
nivě v lokalitě Jarov. Tyto čtyři prů-
zkumné vrty o celkové vydatnosti 10 litrů 
za sekundu byly realizovány s přispěním 
dotace z Operačního programu Životní 
prostředí.
K problematice arsenu ve vodě jsme 
se v minulosti několikrát na strán-
kách místního tisku a i v přímé diskusi 
s občany věnovali. Jen pro připomenutí 
uvádím, že arsen je přirozenou součástí 

vody, pochází z hydrogeologického pod-
loží a oblast Prácheňska není z tohoto 
pohledu v kontextu celé České republiky 
výjimečná. Obsah arsenu je v pitné vodě 
omezen. Limit je vyhláškou Ministerstva 
zdravotnictví ČR č. 252/2004 Sb. sta-
noven na 10 mikrogramů (μg) v 1 
litru. Do roku 2001 byl limit pro arsen, 
doporučený Světovou zdravotnickou 
organizací, významně vyšší – 50 μg/l. 
Na základě znaleckého doporučení z let 
2003 a 2010 vydala Krajská hygienická 
stanice Plzeňského kraje opakovaně pře-
chodné omezení k užívání pitné vody 
v Horažďovicích s obsahem arsenu do 
20 μg/l. Tím bylo umožněno městu 
Horažďovice připravit technicky a eko-
nomicky vhodné řešení jak obsah arsenu 
v pitné vodě snížit. Od roku 2011 funguje 
účinná technologie na úpravně vody na 
Ostrově, která je zaměřena na vodu z vrtů 
v období zvýšené potřeby vody, zejména 
v době škrobárenské kampaně v podniku 
Lyckeby Amylex. Po zbytek roku, kdy je 
v hlavním zdroji S1 vody dostatek, a tudíž 
intenzivní využívání vrtů není potřeba, 
je provoz úpravny vody omezen. Úprava 
spočívá ve iltraci vody přes speciální gra-
nulát železité soli umístěný v uzavřených 
iltrech, do kterého se arsen chemicky 
váže. Po vyčerpání kapacity iltračního 
materiálu se náplň ve iltrech vymění. 
K první výměně (po 5 letech) došlo letos 
na jaře. 

Vodu je nutno před její spotřebou ještě 
dezinikovat, aby nebyla mikrobiologicky 
závadná a nezpůsobila například infekční 
onemocnění. K dezinfekci se používá 
přípravek obsahující aktivní chlor, který 
působí dlouhodobě i ve vzdálených mís-
tech vodovodní sítě. V koncentracích, 
které se běžně pohybují do vyhláškou 
předepsaných 0,3 mg/l, není chlor zdraví 
škodlivý, byť může být pocitově vnímán. 
Obdobné je to i se zbarvením vody, které 
se občas může objevit. Příčinou bývá 
zpravidla železo, které se jako produkt 
koroze uvnitř potrubí hromadí a při 
změně tlaku (např. při poruše) se do 
vody uvolní. Nejběžnějším a zpravidla 
nejúčinnějším nápravným opatřením je 
odkalení vodovodního řadu v konkrét-
ním místě, které preventivně nebo na 
základě podnětu spotřebitelů provádějí 
pracovníci místního provozního střediska 

společnosti ČEVAK. 
Občas nastane situace, kdy voda v domác-
nostech vůbec neteče. Toto bývá nejčastěji 
způsobeno odstávkou při plánované 
opravě nebo v důsledku poruchy na 
zásobním či rozvodném řadu. Příčinou 
poruchy bývá opotřebování materiálu, 
koroze nebo mechanické poškození vodo-
vodního potrubí. V těchto případech 
musí provozovatel, často s pomocí dia-
gnostických přístrojů, co nejdříve kritické 
místo najít a traťovými uzávěry postiže-
nou oblast (např. ulici) uzavřít. Tím se 
zabrání rychlému vyprázdnění vodojemů 
a předejde se dalekosáhlejšímu přerušení 
dodávky pitné vody. Informace o odstáv-
kách a haváriích lze nalézt na webových 
stránkách www.cevak.cz, kde se zákaz-
níci mohou i zaregistrovat pro odebírání 
informačních e-mailů.

Kvalita pitné vody ve vodovodní síti pod-
léhá stálé kontrole. Provozovatel je ze 
zákona povinen ověřovat kvalitu vody 
a garantovat její nezávadnost. Součástí 
služeb společnosti ČEVAK jsou moderně 
vybavené laboratoře, které tyto činnosti 
průběžně zajišťují. Výsledky kontrol jsou 
zasílány do registru „Pitná voda“ (PiVo) 
spravovaným Ministerstvem zdravot-
nictví ČR. Vybrané ukazatele jsou pak 
zveřejňovány pro konkrétní obec opět 
prostřednictvím webových stránek 
ČEVAK www.cevak.cz, případně na vyžá-
dání na e-mailové adrese info@cevak.cz.

 
Ing. Jiří Stara
vedoucí oddělení technologické 
podpory ČEVAK, a. s.

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

 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 ZÁØÍ

  19. 9. - 23. 9. 2016
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Rozhovor

Václav Trčka 

Maturoval jsem v roce 1968 v Praze. Přišel 
21. srpen a události, které jsem proží-
val v pražských ulicích. Uvědomil jsem 
si, že tehdejší režim nemůže trvat věčně, 
ale nevěřil jsem tomu, že se dožiji jeho 
konce a změna bude provedena klidnou 
cestou. Do Horažďovic jsem se nastěho-
val v roce 1974 s rodinou. Prožívali jsme 
dobu normalizace. Zajímal jsem se o lite-
raturu a hlavně historii. Zajímala mě doba 
obou světových válek a první republiky. 
Představoval jsem si, že kdyby došlo ke 
změnám, přiložím ruku k dílu. Přišel rok 
1989. A já jsem se tehdy začal angažovat. 
V Šumavských vápenicích, kde jsem praco-
val, a v Občanském fóru ve městě. 
OF byl malý začátek, pak se 
změnilo na ODS, ale komunální 
politika není o politikaření, ale 
o lidech ve městě, kteří někomu dali 
důvěru. Jenom a jenom o lidech. 
Ano, je to o lidech, samozřejmě. Jedním 
ze zklamání bylo to, že před rokem 1989 si 
kdekdo stěžoval na poměry, čekal změnu, 
a když ke změně došlo, mnoho lidí zůstalo 
stranou a brzy začali kritizovat, co přišlo. 
Já jsem se snažil přiložit ruku k dílu. 
Během těch 16 let jsem se necítil politi-
kem, ale snažil jsem se hospodařit a řešit 
věci, které byly pro město a jeho obyvatele 
důležité. 
Město zasáhly velké otřesy 
v zaměstnanosti. Padl Jitex, omezila 
se výroba ve Sportu, výrobu ukončily 
i další podniky. Město žilo sice 
z přerozdělených peněz daňových 
poplatníků, ale stejně se musel jeho 
rozpočet „houpat“. Sice začali malí 
soukromníci, přišla německá irma 
Grammer, ale za chvíli skončila….
Pokud se týká nezaměstnanosti, je 
pravdou, že tady skončil Jitex, který 
zaměstnával kolem 600 žen. Měl jsem 
z toho velké obavy, ale zaměstnanci se 
přizpůsobili novým poměrům a našli 
si novou práci. Stává se to, že se někde 
postaví výrobní podnik, který zaměst-
nává spoustu lidí a za pár let končí. Pro 

naše město to byla velká rána. Pak se nám 
podařilo sehnat irmu Grammer. Má ili-
álky po celém světě a vyrábí interiérové 
doplňky do dopravních prostředků. Měla 
vytipovaná tři místa v ČR a nám se irmu 
podařilo přesvědčit, že naše město má 
kvaliikované síly. Pak jsem na spoustě 
setkání poslouchal, že těžko shání zaměst-
nance a musí je svážet mikrobusy. Šli 
na Mostecko, kde byla nezaměstnanost 
ještě vyšší, ale měli tam ještě větší pro-
blémy se zajišťováním kvaliikovaných 
zaměstnanců. 
Vidíte, a já jsem v „kuloárech“ 
zaslechl, že si celý areál 
starou škrobárnu chtěli koupit 
a město jim ji neprodalo. 
Zkraje to nebylo možné. My jsme pře-
vzali jako město starou škrobárnu s tím, že 
tam vybudujeme čistírnu odpadních vod. 
To byl nejdůležitější předpoklad rozvoje 
města. Když už se o tom mohlo jednat, 
tak se irma snažila etablovat na jiných 
místech, kde si mysleli, že snáze seženou 
zaměstnance. Firma skončila 2 roky po 
té, co jsem z radnice odešel – tedy v roce 
2008. Nové vedení města mohlo dát celý 
areál irmě zadarmo, ale nestalo se tak. 
Povídám si s Vámi u Vás doma 
– pod námi je dům s pečovatelskou 
službou, opravená nemocnice, 
byly postaveny domy pro seniory, 
opraveny školy, jsou nová sportoviště, 
interiéry zámku. To vše bylo za Vás. 
Viděli jsme řadu potřeb. První byla čis-
tírna odpadních vod, kanalizace. Pak 
jsme se snažili pomoci nejmladší gene-
raci. Investovalo se do všech školních 
areálů, byť postupně. Pro nejstarší to byly 
domy s pečovatelskou službou. První dům 
s malometrážními byty byl „obchodní 
dům“ v Ševčíkově ulici. Senioři se tam 
nastěhovali a líbilo se jim tam. Bylo to 
málo. Žádalo se o další dotace a poda-
řilo se postavit dům v Palackého ulici 
a další 2 domy v ulici Loretské. Město 
potřebuje domov důchodců. Podařilo se 
získat vhodný pozemek vedle nemocnice, 

10 let se přešlapovalo a k realizaci nedo-
šlo. Současné vedení města, jak to vypadá, 
v této přípravě razantně postupuje 
a domova pro seniory se dočkáme. Pak už 
se dá říci, že zde máme vše nejdůležitější. 
Zdravotnictví, bydlení, služby, kulturu, 
sport. Vždy budou ale problémy. Je to živý 
organismus. Jde o to snažit se o vyvážený 
rozvoj města. 
Otázkou je, jak ty názory 
občanů seřadit vedle sebe. 
Město jsou občané. 
A starosta je od toho, aby se staral. 
Musí získat co nejvíce informací a se 
zastupiteli rozhodnout. Každý občan 
má své priority a svůj pohled na věc. Od 
toho je tady zastupitelstvo a samospráva 
města. Musí hledat priority a vizi. Po vol-
bách je vždy důležité zachovat kontinuitu. 
Vezměte si projekt domova důchodců 
a rekonstrukci náměstí. Studie rekon-
strukce náměstí byla oceněna v soutěži 
o Cenu Petra Parléře. Deset let se přešlapo-
valo a ostatní města na stejné věci čerpala 
dotace. Tady jsme dobu promarnili. Věřím 
současné samosprávě, že se tyto dvě 
velké a pro město potřebné akce podaří 
realizovat. 
Jste v důchodu, vídám Vás na 
spoustě kulturních akcí a už 
jenom pozorujete a užíváte si…
Mám velkou rodinu, velkou podporou je 
mi manželka, starám se o dům, zahradu, 
často jezdím na Šumavu, zajímá mě stále, 
co se ve městě děje a věřím tomu, že se 
dočkám jenom dobrých změn. Celý život 
jsem přesvědčen, že nejpohodlnější život 
je na malém městě, kde je vše základní, co 
člověk potřebuje, v místě. Zdravotnictví, 
školství, kultura… Chtěl bych, aby 
budoucnost našeho města už byla jenom 
šťastná. 

 
Jiří Šobr, ext. redaktor ČRo

Celý rozhovor si můžete poslechnout 
na FCB Město Horažďovice.

Napsat z 16minutového rozhovoru s osobností města malý článek je nad 
lidské síly. Proto nabízíme zkrácenou písemnou, ale i plnou zvukovou verzi. 
Po polovině srpna oslavil své sedmdesátiny Václav Trčka. Průměrný politik 
má většinou životnost jedno volební období, pokud se o něj nepostará rodná 
strana. V komunální politice je tomu trochu jinak. Pokud je za hlavním mužem 
na radnici vidět práce, kterou občané města, obce, vesnice vnímají jako 
pozitivní, může vydržet i 16 let, tedy 4 volební období. Mnohdy i déle, pokud není 
v důchodovém věku a nechce přenechat svou práci mladším a aktivně odpočívat. 
V tomto duchu se vedl i náš rozhovor a vzpomínání, jak do Horažďovic přišel.
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Rada města Horažďovice 
8. 8. 2016 

– schvaluje projektovou dokumentaci pro 
územní řízení stavby „Domov pro seniory 
Horažďovice“ 
– schvaluje žádost obce o zkrácení vázací 
doby platnosti podmínek pro nakládání 
s byty postavenými s dotací MMR ČR, 
týkající se nemovitosti čp. 1076, ulice Na 
Vápence v Horažďovicích 
– schvaluje nabídkové řízení na prodej 
bytové jednotky č. 789/8 Šumavská ulice 
v Horažďovicích na st. p. č. 727, st. p. č. 728 
a spoluvlastnického podílu 501/8802 na spo-
lečných částech domu 789, 790 a st. p. č. 727, 
st. p. č. 728 v k. ú. Horažďovice za mini-
mální cenu 450 900 Kč 
– schvaluje pronájem nebytových prostor 
o celkové výměře 114 m2 v přízemí domu 
Mírové náměstí 28, Horažďovice Liboru 
Čihákovi, se sídlem Komenského 1298, 
Nejdek za účelem zřízení skladu DDD pro-
středků s platností od 1. 9. 2016 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 

Kompletní usnesení z jednání rady města je 
zveřejněno na adrese
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/rada.asp

Oznámení o konání 
11. zasedání 

Zastupitelstva města Horažďovice
Místo konání: 

Kulturní dům Horažďovice
Doba konání: 

26. 9. 2016 od 18.00 hod.

Tajemnice MěÚ Horažďovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici
úředník MěÚ odboru sociálních věcí a zdravotnictví 

(zajišťování výkonu specializované agendy sociálně právní ochrany dětí) 
s termínem podání přihlášek do 20. 9. 2016.

Bližší informace najdete na úřední desce MěÚ Horažďovice a na internetové adrese: 
www.muhorazdovice.cz

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení 
Upozorňujeme zájemce o získání zvý-
hodněných úvěrů z fondu rozvoje 
bydlení města Horažďovice na zvelebení 
obytných budov nebo bytů, že město 
vyhlásilo 1. července 2016 výběrové 
řízení na jejich poskytování.

Podmínky výběrového řízení jsou zveřej-
něny na úřední desce a na internetových 
stránkách města na adrese: http://www.
muhorazdovice.cz/muhd/ Žádost o úvěr 
se podává na závazném formuláři, který 
je k dispozici na Finančním odboru 
města Horažďovice (číslo tel. 371 430 
550) nebo na internetových stránkách 
města ve složce formuláře pro podání 
– odbor finanční. Z fondu se poskytují 
úvěry na tyto tituly:

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulo-
vat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci 
titulů 05+06 na jeden objekt. U titulů 01 
a 05 v případě obnovy bytového domu – 
nemovité kulturní památky – může být 
maximální výše úvěru a doba splatnosti až 
dvojnásobná. Úvěr nelze získat opakovaně 
na jeden titul u jednoho domu či bytu.
Úvěr lze též čerpat na spolui nancování 
výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových 
dotací“ z titulu 02. Dále lze úvěr čerpat na 
vybudování nových kanalizačních přípo-
jek z titulu 03. 

Bližší informace poskytne Ing. M. Velková, 
tel. 371 430 550, velkova@muhorazdovice.cz.
Lhůta na podání žádosti končí dne 
12. 9. 2016 v 11 hod.

Z radnice 

Druh Název/účel Splatnost Úrok p. a. Max. výše úvěru

01 Obnova střechy (krytina + konstrukce) 5 let 1 % 100 tis. Kč

02 Zřízení elektrického, plynového nebo 
jiného ekologického topení

4 roky 1 % 60 tis. Kč

03 Zřízení čistírny odpad. vod nebo jiný 
ekolog. způsob likvidace

4 roky 1 % 60 tis. Kč

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

5 let 1 % 80 tis. Kč

05 Obnova fasády včetně klempířských 
prvků domů starších 10 let

5 let 1 % 100 tis. Kč

06 Zateplení obvodového pláště domu 
staršího 10 let

4 roky 1 % 80 tis. Kč / 1 byt

07 Výměna vnějších dveří u domů 
a výměna oken

4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

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

4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

09 Stavební úpravy bytu, zřízení nebo 
obnova sociálního zařízení

4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

10 Dodatečná izolace domu staršího 
10 let proti zemní vlhkosti

5 let 1,5 % 100 tis. Kč

11 Půdní vestavba bytu nebo zřízení byt. 
jednotky z nebytových prostor

8 let 2% 150 tis. Kč

12 Vestavba bytu ve stávajícím domě 8 let 2 % 150 tis. Kč

13 Nástavba bytu na stávající dům 8 let 2 % 200 tis. Kč

Program Ministerstva životního prostředí administrovaný Státním fondem životního prostředí ČR  
je zaměřen na podporu opatření ke snížení energetické náročnosti budov, na podporu efektivního  
využití zdrojů energie a na podporu výstavby budov s velmi nízkou energetickou náročností. 
 

 
  
 

 

Pozvánka na seminář
  

Možnosti čerpání podpory 

z programu Nová zelená úsporám 
 

Zajímají vás úspory energie a chcete dotaci na investice do vašeho 

bydlení? Poradíme vám, jak na to! 

Státní fond životního prostředí ČR spolu s Krajským úřadem Plzeňského kraje a městem 

Horažďovice vás zvou na seminář ke kotlíkovým dotacím, v rámci kterého bude představen 

i program Nová zelená úsporám. 

Na semináři se dozvíte aktuální informace o vyhlášené výzvě k podávání žádostí o dotaci  

z programu Nová zelená úsporám. 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. 

TERMÍN A MÍSTO KONÁNÍ 

7. září 2016 / od 16.00 hod. / Horažďovice 

 
Velká zasedací síň – přízemí budovy MěÚ Horažďovice  

Mírové náměstí 1 

Horažďovice 
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Knihovnické prázdniny 

Výzva, kterou jsme naše čtenáře nabá-
dali k vytvoření větší zásoby knih na 
prázdniny, se neminula účinkem. Před 
plánovanou revizí a s ní spojenou uzavír-
kou vzali horažďovičtí čtenáři knihovnu 
útokem. Za poslední čtyři týdny nás 
navštívilo 1 349 milovníků literatury a do 
svých domovů si odnesli 5 195 knih. 
V průběhu prázdnin nám prošlo rukama, 
a to ne jednou, více než 30 tis. svazků. 
A na co se mohou čtenáři těšit, až znovu 
otevřeme? Samozřejmě bychom vám 
moc rádi dopřáli možnost pohodlnějšího 

výběru knih v lépe osvětlených regálech, 
kam by dosáhli opravdu všichni, včetně 
seniorů. Bohužel to není v našich silách. 
Proto se můžete těšit alespoň na srovnané 
knihy ve stále stejně vysokých, ale už méně 
zaplněných regálech, také na nový koberec 
v oddělení pro dospělé a děti pak na nové 
uspořádání dětského oddělení.
Na září připravujeme také bazar knih, 
které jsme z našeho fondu vyřadili.

 
Za MěK Horažďovice Petra Tomešová

VU3V pokračuje 

Potravou pro duši i tělo se budou zabý-
vat účastníci dalšího semestru VU3V při 
přednáškách na téma Hudební nástroje 
a Potraviny a spotřebitel. Začínáme 27. září 
v sále knihovny (přednáška na téma 
Hudební nástroje začíná v 8.00 hodin, 
Potraviny a spotřebitel v 10.00 hodin).
Zveme srdečně všechny stávající i nové stu-
denty, kteří chtějí příjemně strávit čas se 
svými vrstevníky a poznat něco nového. 
Bližší informace naleznete na http://www.
knihovna.horazdovice.cz/VU3V.php nebo 
v knihovně u p. Haškové.

 
Za MěK Horažďovice M. Hašková

Kultura

Kontroly kotlů 
Vážení občané,
s ohledem na množící se dotazy k nové 
povinnosti vztahující se ke kontrole kotlů 
na tuhá paliva upřesňuji:
Dle § 17 zákona o ochraně ovzduší ti, 
kteří provozují kotel na tuhá paliva 
(s jmenovitým tepelným příkonem nad 
10 kW), mají povinnost poprvé do konce 
roku 2016 a následně v dvouletých inter-
valech provádět prostřednictvím odborně 
způsobilé osoby kontrolu technického 
stavu a provozu kotle.
Toto se týká pouze kotlů, které jsou napo-
jeny na teplovodní systém ústředního 
vytápění (povinnost se vztahuje i na kamna 
a krby, pokud mají teplovodní výměníky).
Povinnost provádět kontrolu se nevzta-
huje na provozovatele kotlů na plynná 
nebo kapalná paliva!

Odborně způsobilou osobou se rozumí 
osoba, která byla proškolená výrob-
cem kotle a má od něj udělené oprávnění 
k instalaci, provozu a údržbě spalovacího 
zdroje. Oprávněním by se odborně způso-
bilá osoba měla provozovateli kotle před 
prováděním kontroly kotle na vyžádání 
prokázat. Někteří výrobci kotlů seznam 
jimi proškolených osob uvádějí na svých 
webových stránkách.
Pro zajištění provedení kontroly kotle je 
nezbytné:
– zjistit typ a výrobce kotle (to by mělo 
být na kotli uvedeno – na štítku, v doku-
mentaci apod…)
– kontaktovat výrobce kotle a zjistit 
u něho seznam proškolených osob
– kontaktovat odborně způsobilou osobu 
a objednat kontrolu kotle

– po provedení kontroly odborně způ-
sobilá osoba vystaví provozovateli kotle 
doklad o kontrole
– v případě, že výrobce kotle zanikl nebo 
není zjistitelný, může kontrolu provádět 
odborně způsobilá osoba proškolená jiným 
výrobcem stejného typu spalovacího zdroje
Seznam odborně způsobilých osob pro-
školených pod dohledem Hospodářské 
komory ČR je postupně zveřejňován na 
webových stránkách hospodářské komory 
a je zveřejněn i rozsah oprávnění pří-
slušné odborně způsobilé osoby.
Seznam je dostupný na internetové adrese 
http://www.aptt.cz/opravneni-ozo.php

 
Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

Městská knihovna Horažďovice 
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Letošní rok je pro TYJÁTR Horažďovice 
opět velmi významným. Nejen že jsme 
šťastně překročili naši stosedmdesátku 
divácky navštěvovaným muzikálem Noc 
na Karlštejně, který na všech našich let-
ních štacích naplnil hlediště do posledního 
místečka, ale Svaz českých divadelních 
ochotníků nám uchystal ještě jednu velkou 
radost. Naše divadelní nestorka a milovaná 
kolegyně Boženka Saláková totiž obdržela 
Zlatý odznak J. K. Tyla. Jedná se o nej-
vyšší možné ocenění SČDO a každý rok 
jej obdrží pouze hrstka nominovaných. 
Uděluje se za mimořádný přínos či zásluhy 
o rozvoj amatérského divadla. Toto veliké 
ocenění není důvodem k radosti pouze 
naší milé Boženky, jako velký úspěch to 
cítí celý divadelní soubor. Jsme na ni velmi 
pyšní, vážíme si jejího dlouhodobého 
a významného přínosu nejen místním 
divadelním prknům, ale celému spole-
čenskému životu širokého okolí. Z celého 
srdce jí děkujeme za všechno, co našemu 
divadlu věnovala, věnuje a pevně věříme, 
že dál věnovat bude, a určitě ji nemusíme 
přesvědčovat o velkých důkazech toho, jak 
jsme rádi, že ji máme. Zůstává naší diva-
delní mámou a jsme na ni velmi pyšní 
a hrdí. A v tuto chvíli velmi srdečně bla-
hopřejeme k tak velkému a mimořádnému 
ocenění!

 
TYJÁTR Horažďovice

Almanach divadelního souboru – TYJÁTR Horažďovice 1845–2015 
Pro velký zájem o náš almanach, který TYJÁTR Horažďovice 
vydal při loňské připomínce 170. výročí jeho založení, jsme se roz-
hodli nabídnout ho všem zájemcům, které naše místní divadelní 
historie zajímá. Najdou v nich mnoho zajímavostí i jména všech 
členů, kteří se v jeho řadách za dlouhá léta vystřídali. Almanach 
bude k dostání od září 2016 v Knihkupectví paní Kotrbové.

 
TYJÁTR Horažďovice

Významné ocenění – ZLATÝ ODZNAK J. K. TYLA 

TYJÁTR Horažďovice 
1845–2015

Almanach divadelního souboru ke 170. výročí jeho založení

Václav Trčka, Karel Šťastný a kolektiv

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE POŘÁDÁ  

BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH 
12. 9. – 16. 9. 2016 

PO   9.00 – 11.00       13.00 – 17.00 
ÚT   9.00 – 11.00        13.00 – 17.00 
ST    9.00 – 11.00        13.00 – 17.00 
ČT    9.00 – 11.00        13.00 – 17.00 
PÁ   9.00 – 11.00        13.00 – 17.00 

 
V SÁLE MĚSTSKÉ KNIHOVNY 

Knihy 5,- Kč/ks 
Brožury 2,- Kč/ks 
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… a přece se točí aneb letní scéna v muzeu 

K 6. červnu se nám podařilo zprovoznit 
multifunkční letní scénu na promítání 
16mm československých filmů s kapaci-
tou sta míst k sezení. Uzavřené vnitřní 
atrium galerie skýtá dobrou akustiku 
a závětří s milou atmosférou. K dispo-
zici jsou na sezení polstrované židle nebo 
dřevěné lavičky. Drobné občerstvení je 
zajištěno včetně teplých nápojů. 
Promítačem je zkušený místní Jiří Šobr, 
který uvádí na začátku filmovou kro-
niku z Horažďovic let 1980‒1984. Někteří 
z návštěvníků se tak na černobílém 
plátně i poznávají. Výběr filmů je limi-
tován nabídkou distributora archivu 
a snaží se bez úkoru na kvalitu vyjít 
vstříc lehkosti letní atmosféry prázdnin. 

Na plátně o velikosti 4×5 m však není 
možné promítat širokoúhlé snímky. 
Nejsme kino digitální ani premiérové, 
jsme letní. Mechanika promítání stroje 
Meoclub automatic as2 a stav filmových 
kopií zajišťují pokaždé drobná překva-
pení. Přioblečte se, vezměte si s sebou 
nejlépe deku a přijďte mezi nás. Vstupné 
je 30 Kč. Promítá se každou sobotu až 
do 17. 9., kdy už je aktuální školní tema-
tika. Přejme si dobré počasí a 3. 9. přijďte 
do kina „na slepo“ a nechte se překva-
pit! 10. 9. si pak nenechte ujít Menzelovy 
Slavnosti sněženek.

 
za kolektiv muzea Mgr. Iva Košatková

Městské muzeum Horažďovice 

Krajina jako ementál aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou krajinou jihozápadních Čech 

První podzimní vyjížďka nás zavede do 
míst, kde se těžilo stříbro a zlato.
V sobotu 17. září 2016 bude sraz v 9 hodin 
u nádraží v Horažďovicích.
Vydáme se po stopách těžby stříbrné rudy 
do Hor Matky Boží. Tentokrát budeme 
vyjíždět z Kolince, kam se přesuneme 
vlakem (odjíždí 9:16), případně dodávkou 
s károu. Z Kolince vyrazíme přes Ujčín 
k Werichově vile, kde stávala stříbrná huť, 
a povíme si něco o technologii zpracování 
stříbrné rudy. Dále přes Drouhavec na 
Hory M. Boží, kde si projdeme naučnou 

stezku a seznámíme se se stopami 
po důlní činnosti na vrchu Křížovka 
a Kalvárie. Pak vyjedeme přes Mokrosuky 
a Kašovice do Hrádku u Sušice. Zde si 
dojdeme do zámku na oběd. Posilněni 
obědem vyrazíme přes Tedražice k Lipové 
Lhotě, kde se seznámíme s historií zdejší 
těžby uranu. Odtud sjedeme do Budětic 
a budeme pokračovat ve směru Vlkonice, 
Černíč, Hradešice, Týnec a Horažďovice. 
Trasa by měla mít kolem 40 km. Povrch 
bude většinou asfaltový, i když někde je 
značně rozbitý. Vhodné je horské, trekové 

nebo i silniční kolo. Návrat bude v odpo-
ledních hodinách.
Následující vyjížďka by se měla konat 
15. října, ale zatím je ve stadiu příprav. 
Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu 
a chování v silničním provozu si každý 
„účastník zájezdu“ zodpovídá sám.
Bližší informace u Aleše Červeného: 
tel.: 732 236 983
e-mail: cerveny@muzeumhd.cz

 
Aleš Červený
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Osudy rodiny Glauberovy z Horažďovic 

Mezi oběti holokaustu patřila vět-
šina spoluobčanů židovského vyznání 
v Horažďovicích. Z komunity více než 
sta Židů přežilo útrapy koncentračních 
táborů pouhých sedm. V Horažďovicích 
se na ně mnoho památek, vyjma nově 
založeného židovského hřbitova na vrchu 
Loreta, nedochovalo. Tragický osud 
židovské komunity a tehdejší synagogy 
se starým židovským hřbitovem je připo-
mínán pamětní deskou na domě čp. 885 
v Prácheňské ulici. Tato lokalita bývala 
v minulosti centrem židovského osídlení 
v Horažďovicích. 
V současnosti postupně přibývají ve 
městě drobné památníky v podobě kostek 
s mosazným povrchem s vyrytými osob-
ními údaji, tzv. „stolpersteiny“, před domy, 
kde naposledy bydlely židovské rodiny.
3. srpna tohoto roku byly před domem 
v Ševčíkově ulici položeny tři kameny 
připomínající členy rodiny Glauberovy – 
Waltera, Gertrudu a jejich malého synka 
Karla.
Walter Glauber se narodil 7. června 
1899 v Tachově. Jeho otcem byl David 
Glauber, obchodník s dobytkem, naro-
zený 20. srpna 1857 v Dlouhém Újezdu na 
Tachovsku. Matkou byla Soie Glauberová 
(roz. Landschurová), narozena roku 1872 
v Poběžovicích na Domažlicku. Soie 
Glauberová až do obsazení pohraničí 
Německem předsedala dobročinnému 
spolku na podporu židovských i křesťan-
ských dětí na Tachovsku „Talmud hora“. 
Rodina Glauberova žila v měšťanském 
domě čp. 86 na východní straně centrál-
ního tachovského náměstí a byla místními 
spojovaná s charitativní činností. Těsně 
před začátkem války musí Tachov opustit 
a po krátký čas se ukrývají u členů rodiny 

v Praze. Odtud jsou manželé deportováni 
do Terezína a následně do vyhlazovacího 
tábora Treblinka. Tam jsou krátce po pří-
jezdu ještě v roce 1942 zavražděni (dle 
informací Československého červeného 
kříže).
Manželka Waltera Glaubera, Gertrude, se 
narodila 24. srpna 1909 v Hlinsku. Jejím 
otcem byl hlinecký obchodník Ludwig 
Zinner, narozený roku 1873. Matkou byla 
Stefanie (roz. Bergman(n)ová), narozena 
4. září 1880. Ludwig Zinner byl zavraž-
děn 29. prosince 1943 v Terezíně, Stefanie 
Zinnerová byla zavražděna roku 1943 
v Osvětimi.
Walter Glauber s manželkou Gertrude 
provozovali v Horažďovicích na adrese 
Ševčíkova ulice čp. 20 železářský obchod 
(dnes prodejna galanterie). Dle vzpomí-
nek Jaroslava Fischla byl Walter Glauber 
velmi schopným obchodníkem. Železářský 
Glauberův obchod byl na stejné adrese evi-
dován i v roce 1939.
Manželům Glauberovým se 
v Horažďovicích narodil 14. června 1937 
syn Karel. Všichni členové rodiny byli pří-
slušníky místní židovské náboženské obce.
Archivní materiály městského muzea 
dokládají, že před deportací do Terezína 
nuceně pobývala rodina Glauberova 
na náměstí v čp. 14, v domě, který byl 
majetkem Herthy Treichlingerové. Jejich 
nemovitý i movitý majetek byl arizován.
Gertrude Glauberová byla udána 2. listo-
padu 1942 členem horažďovické „Vlajky“, 
strážníkem Penou, klatovské pobočce 
gestapa. Pena Gertrude Glauberovou udal 
proto, že se po dvacáté hodině večerní 
objevila na ulici bez viditelného ozna-
čení žlutou hvězdou na svrchním oděvu. 
Po zatčení byla deportována jako osoba 

označená „rücker unerwünscht“ (návrat 
nežádoucí) do Osvětimi, kde byla 16. ledna 
1943 zavražděna v plynové komoře.
Otec Walter a jeho syn Karel byli 26. listo-
padu 1942 deportováni transportem CD 
z Klatov do Terezína a následně transpor-
tem CU z Terezína do Osvětimi, kde byli 
krátce nato zavražděni.
Dalšími letošními uloženými památ-
níky jsou čtyři „Kameny zmizelých“ 
rodiny Ledererovy a Glückaufovy v ulici 
Jiřího z Poděbrad č. p. 228 a dva rodiny 
Löwyovy v ulici Komenského č. p. 193. 
Čtyři kameny rodiny Treichlingerovy 
jsou prozatímně uloženy v expozici židov-
ské komunity v městském muzeu vedle 
již před rokem uložených třech kamenů 
rodiny Münzovy. Tyto kameny budou osa-
zeny před domy čp. 14 a čp. 4 na náměstí 
po jeho rekonstrukci.
Stolpersteine v Horažďovicích osobně 
osadil otec myšlenky Gunter Demnig 
(*24. 10. 1947, Berlín) z Kolína nad Rýnem. 
Náklady spojené s výrobou a ukládá-
ním stolpersteinů jsou sponzorovány 
z darů. Ve světě bylo prozatím položeno 
na 59 000 stolpersteinů (poslední údaj od 
G. Demniga). Obětí holokaustu židovského 
vyznání je k sedmi milionům.
Čestná vzpomínka zavražděným k příle-
žitosti čištění kamenů zmizelých se bude 
letos konat na výročí tzv. Křišťálové noci 
9. 11. v 18 hodin. Uctění památky odjezdu 
transportu s deportovanými z oblasti regi-
onu Horažďovicka pak 26. 11. v Klatovech 
před Střední průmyslovou školou na 
Nábřeží Kapitána Nálepky čp. 362.

 
Mgr. Roman Vaněk  
a Mgr. Iva Košatková

Gunter Demnig 

v expozici židovské 

komunity v městském 

muzeu.

Gunter Demnig ukládá 

3. 8. 2016 stolpersteiny rodiny 

Glauberovy v Ševčíkově ulici.
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Ragbyový tým Dukla Horažďovice 
Vážení čtenáři, 
v loňském listopadovém čísle 
Horažďovického obzoru jsme se na vás 
obrátili s výzvou o poskytnutí informací 
nebo zapůjčení fotograií z účinkování 
ragbyového týmu Dukla Horažďovice. 
Naše výzva měla částečný úspěch. 
Horažďovický občan, který ze skrom-
nosti nechce být jmenován, nám poskytl 
fotograii ragbyového týmu Dukla 
Horažďovice na hřišti v Praze-Troji. 
Tento pamětník a člen týmu nám dále 
uvedl tyto informace. Zápasy se hrály 
v Horažďovicích Na Lipkách, jeden 
zápas se hrál na louce v Horažďovicích 
předměstí. Podmínky pro hráče byly 
samozřejmě amatérské. Tréninků se 
zúčastňovalo obvykle 7–10 hráčů, tento 
počet byl ovlivněn denní vojenskou 
službou. Většinu zápasů tým pro-
hrál s velkým rozdílem ve skóre. Náš 

pamětník si vzpomněl například na 
zápas se Slavií Praha B s výsledkem 72:3. 
Při pohledu na fotograii si také vybavil 
některá jména hráčů, vlevo je v uniformě 
četař abs. Cikrle, dole leží trenér Coufal, 
Kadlec, Petr Puchta, Horst Peter, Kuchař, 
Ostruzska, Bunczek a Doskočil. Většinou 
se jednalo o hráče z Prahy a Brna, kteří 
absolvovali vojenskou službu v našem 
městě. 
Na podzim v roce 1960, kdy foto 
vzniklo, byl vojenský ragbyový tým 
v Horažďovicích zrušen i přes sliby, že 
bude dál existovat.
Kontaktovali jsme i Českou ragbyovou 
unii, zda v archívu unie nemají nějaké 
fotograie a údaje o Dukle Horažďovice, 
bohužel výsledek byl negativní.

 
Karel Lukeš, Stanislav Jůda

Sport

Oddíl stolního tenisu 
TJ Sokol Horažďovice

pořádá

nábor dětí do oddílu 
STOLNÍHO TENISU

ve čtvrtek 15. září 2016 
od 16.00 h

malý sál 
sokolovny Horažďovice

s sebou: 
sportovní oblečení a obuv
pálku a míčky zapůjčíme

Přijďte se svými dětmi 
objevit bezpečný, 

bezkontaktní 
a hlavně krásný sport!

Pavel Mandák
předseda oddílu st. tenisu

TJ Sokol Horažďovice

Pozvánka 

na kroužek mladých hasičů 

 
Ahoj, přijď mezi nás! 

První schůzka se uskuteční dne 15. září 2016 od 15:30 v hasičské zbrojnici. 

Na kroužku se naučíte vázat uzle, správně hasit oheň, provádět požární útok, 
pohybovat se  v přírodě pomocí buzoly, první pomoc, střílet ze vzduchovky, 

topografické značky, rozšíříte si pohybové schopnosti, zručnost a vyzkoušíte si 
spoustu jiných aktivit. 

Během roku se účastníme dětských hasičských soutěží a výletů do přírody. 
Jezdíme také na týdenní tábor s pionýrskou skupinou Otaváci. 

Naše snažení nese ovoce, za poslední dva roky jsme postoupili do krajského 
kola celoroční soutěže mladých hasičů. 

Kroužek je určen pro děti od 6 do 15 let. 

Scházíme se každý čtvrtek od 15:30 do 17:00.



11Horažďovický obzor / srpen 2016

Prázdniny v MŠ Na Paloučku 
Čas dlouhých letních prázdninových dnů 
pomalu končí a je čas ohlédnout se zpět 
za děním v naší MŠ během prázdnin. 
Posledním červnovým dnem se dveře 
naší mateřinky pro děti uzavřely a nastal 
čas pro potřebné plánované (i neplá-
nované) rekonstrukce, nutné opravy, 
bílení a další udržovací práce, abychom 
s novým školním rokem připravili pro 
naše děti bezpečné prostředí, ve kterém 
se jim bude líbit. Zřizovatel nás podpořil 
při budování nového přístupového chod-
níku k MŠ, který ožil skákacím panákem 
a panenkou, domečkem i autem – to aby 
se dětem při cestě do školky šlo radost-
něji. Potřebnými opravami prošly také 

herní prvky na školní zahradě, nově 
byla vybudovaná dopadová plocha 
u lezecké stěny dětské věže a za pomoci 
technických služeb byl vyměněn písek 
v pískovištích i s položením nové dlažby 
na podlahu pískoviště. Naplánovaná je 
také úprava zeleně u nového chodníku, 
se kterou nám opět pomohou technické 
služby. Za jejich pomoc a ochotu spolu-
pracovat tímto velmi děkujeme. 
Červenec byl však také dobou společně 
strávených chvil dětí, rodičů a učite-
lek u moře v Chorvatsku, kam jsme letos 
společně vyrazili poprvé. Dle hodno-
cení malých i velkých účastníků zájezdu 
se tento ozdravný pobyt u moře vydařil, 

a tak jsme rozhodnuti plánovat další 
ročník.
V srpnu už mateřinka opět ožila a dveře 
byly otevřené jak pro naše děti, tak i pro 
děti z KMŠ Horažďovice. Obě mateřské 
školy budou na krátkou dobu uzavřené 
v době od 29. 8. do 31. 8. 2016, kterou 
využijí zaměstnanci mateřských škol 
k přípravě na nový školní rok. Od 1. září 
už se opět těšíme na všechny naše děti 
i na spolupráci s rodiči a dalšími příz-
nivci mateřinky Na Paloučku.

 
Z MŠ Na Paloučku
Jitka Černá

Školy

Základní umělecká škola 
Prázdniny skončily a my se opět pouš-
tíme s plnou vervou do práce. A určitě je 
na co se těšit. Po loňském otevření výuky 
na klarinet a violoncello zahajujeme 
v září výuku hry na elektrickou kytaru 
a saxofon. 
Kdy se sejdeme? Zahajujeme ve čtvrtek 
1. 9., kdy se začnou tvořit rozvrhy jednot-
livých pedagogů. V 10.00 hodin se sejdou 
žáci nastupující do přípravného ročníku 
a v 10.30 se sejdou zájemci o sbor Cvrčci. 
Pan učitel Aschenbrenner a paní učitelka 
Vyhnálková se s žáky sejdou v pondělí 5. 9.

Žáci literárně-dramatického oboru se 
sejdou také ve čtvrtek 1. 9. a rozdělení 
žáků výtvarného oboru se uskuteční 
v úterý 6. 9. od 14.00 hodin.
V případě, že se nemůžete dostavit 
v daných termínech, je nutné kontaktovat 
své třídní učitele.
Již v průběhu září se s námi budete moci 
setkat v MŠ Na Paloučku, kde bychom se 
opět měli zapojit do tradiční párty, která 
se uskuteční ve čtvrtek 22. září.
Věřím, že jsme všichni, pedagogové, 
žáci i rodiče, načerpali dostatek energie 

a chuti do nové práce. Všem žákům přeji 
hodně úspěchů v jejich snažení a těšíme 
se na nové zážitky, které nás určitě čekají. 
Věřím tomu, že i v letošním roce vás 
budeme na našich koncertech, vystoupe-
ních a dalších akcích bavit a překvapovat. 
Věříme, že se i nadále budeme v tak 
hojném počtu setkávat i v novém školním 
roce.

 
Mgr. Martin Petrus
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Křesťanská mateřská škola Horažďovice 
Tento rok byla v srpnu naše školička 
uzavřena a mohla si užívat zaslouženou 
dovolenou. 
Ovšem ani v srpnu jsme nezahá-
leli. V pátek 5. 8. vyrazil autobus plný 
nedočkavých dětí a „dospěláků“ již poje-
denácté na jih za sluníčkem. Cílem bylo 
chorvatské letovisko Podaca, které se 
nachází v jižní Dalmácii a je velmi oblí-
bené nejenom turisty. I my jsme jeho 
velcí příznivci. Celou cestu nám sice 
propršelo, dokonce i při příjezdu nás 
čekalo velice větrné a bouřlivé počasí, 
které místní domorodci nepamato-
vali 15 roků. Avšak další den se počasí 
umoudřilo do bezmráčkové podoby. 
I letos nás přivítal milý a vstřícný perso-
nál a pohodový pan „domácí“. Nejvíce 
se nám líbí zázemí (velká terasa), které 
vila Čuk poskytuje nejenom pro všechny 
lidičky a pro naše odpolední aktivity 

s dětmi, ale také pro společné posezení 
během celého dne.
Děti si opět užily různé připravené akti-
vity a ani „dospěláci“ se nenudili a přišli 
si na své. Výšlap na Starou Podacu, která 
leží mimo pobřeží, na úpatí kopce Viter 
(770 m) a velmi utrpěla při zemětře-
sení v r. 1962. Večerní panorama lodí 
do Drveniku s večeří v podobě výborně 
připravené makrely, společenský večer 
a stopovaná plná úkolů, toho byli neje-
nom svědky, ale i účastníky. 
Touto cestou bychom rádi poděko-
vali CK Jana, s. r. o. za příjemné dny 
strávené na jadranském pobřeží, jme-
novitě Alence Jandošové a JUDr. Josefu 
Vaňkovi. Děkujeme také všem „účast-
níkům zájezdu“ za milou společnost, 
pomoc při aktivitách a doufáme, že za 
rok opět navštívíme chorvatské slunečné 
pláže.

Nyní se již celý náš tým těší na vstup 
do nového školního roku. Těšíme se 
na nové malé předškoláčky i sko-
roškoláčky. Chystáme spoustu nových 
i staronových aktivit. První větší akcí 
bude v září 2. ročník školy v přírodě 
pro předškoláky na Jiřičné. Ani malíčci 
a prostředníčci však nebudou ošizeni, 
ale o tom až příště.
Přejeme všem malým i velkým školá-
kům bezproblémový vstup do dalšího 
školního roku. Rodičům a pedagogům 
trpělivost, rozvahu, klid, optimismus 
a dostatek nadhledu. 

 
Za křesťanskou mateřinku
Bc. Jaroslava Panušková  
a Mgr. Alena Průchová

Hola, hola, škola volá 
Letní prázdniny se z kolonky „jsou“ 
nezadržitelně dostaly do kolonky „byly“. 
Předpokládám, že většina dětí se do 
školy zase až tak moc netěší, i když, kdo 
ví, třeba se pletu. Častou výjimkou jsou 
prvňáčci, kteří nedočkavě i s trochou 
nervozity vyhlížejí, co příští dny jim 
přinesou. Přemýšlejí, jaká bude asi paní 
učitelka, jací budou jejich noví spolu-
žáci… Nervózní bývají někdy i rodiče. 
I oni přemýšlejí o tom, zda bude jejich 
ratolest škola bavit, co mu půjde a s čím 
budou trochu „bojovat“.
Milí začínající i už zkušení a ostřílení 
školáci, vykročte tou pravou…
Měsíc září, který máme před sebou, 
je hned z několika důvodů měsícem 

krásným. Je to měsíc, který jen rozdává. 
Těšíme se z mnoha darů slunce a léta, 
které přijdou na náš stůl. Konají se různá 
vinobraní, výstavy zahrádkářů a ovoc-
nářů, dožínkové slavnosti, myslivci 
pořádají hony, rybáři výlovy a všichni 
se těšíme a já pevně věřím, že září 
bude velice krásné, teplé, prostě pravé 
„babí“ léto. To je taková moje soukromá 
předpověď. Všichni dobře víme, že si 
vzpomínky na hřejivé sluneční paprsky 
musíme uchovat na celou zimu. 
28. září je také státní svátek – Den české 
státnosti a svátek sv. Václava, patrona 
a ochránce české země. Svatý Václav, 
vévoda Země české, žil v letech 907 až 
935 a pocházel z panovnického rodu 

Přemyslovců. Byl ideálem křesťanského 
panovníka, podporoval šíření křesťan-
ské víry, povolal kněze a zakládal na 
hradech kostely. Pojetí víry jej přivedlo 
k rozhodnutí přenechat korunu bratrovi 
a zbytek života strávit v klášteře. Než 
však mohl svoje rozhodnutí uskuteč-
nit, vzalo vše tragický konec – Václav byl 
zavražděn a od té doby je uctíván jako 
český mučedník a národní světec. Hrob 
sv. Václava se nachází v chrámu sv. Víta 
v Praze. 
Svatý Václave, vévodo české země, nedej 
zahynouti nám ni budoucím.

 
Karel Halml
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Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 26, přibližně 1/3 dnešního 
objektu bytovky
V roce 1619 náležel dům Anně 
Lepenkové, je zmíněna v souvislosti 
s přidělením kmenů na stavbu jejího 
shořelého domu po velikém požáru 
města způsobeném drancováním vojsky 
generála Bonaventury Buquoye. Škoda 
na domě odhadnuta na 30 kop. Na 
opravu domu bylo přiděleno 15 kmenů 
dřeva. V roce 1627 sepsala Anna 
Lepenková poslední vůli. V té odka-
zuje „stateček kteréhož mi Pan Bůh 
z štědrosti své propůjčiti ráčil“ dceři 
Dorotě. Přičemž má za povinnost zapla-
tit 7 kop bratrovi Jakubovi, stejně tak 
sestře Anně, ta je má převést ke kostelu 
sv. Jana Křtitele. Dále dvě kopy grošů 
má dát ke každé várce piva kostelníkům 
„zvláště když se bude týž kostel stavěti“. 

Historie horažďovických domů

Spolky

Kamarádi, hry a zážitky 

Jak se ve skautu bavíme? 
Program je přizpůsoben věku vašeho 
dítěte. S dětmi si hrajeme, soutěžíme, občas 
si něco vyrobíme a formou her se učíme 
novým věcem, např. o přírodě, lidských 
vztazích a dalších lidských hodnotách. 
Jezdíme na výpravy či chodíme na výlety 
a účastníme se skautských závodů. Vždy 
v červenci pořádáme čtrnáctidenní tábor. 
Kdo se o děti stará?
Děti jsou v dobrých rukou vedoucích. 
Jsou to rozumní a zodpovědní mladí lidé, 
kteří mají dlouholetou praxi s dětmi. Aby 
mohli vést oddíl, musí postupně složit dvě 
zkoušky, které obsahují poznatky z pedago-
giky, psychologie, právních předpisů, zásad 
bezpečnosti atd. Každý vedoucí musí absol-
vovat také zdravotnický kurz. Vedoucí 
mají akreditaci MŠMT „pracovník s dětmi 
a mládeží ve volném čase“. 
Kolik to stojí?
Registrace se platí v prosinci, do té doby má 
dítě dost času se rozmyslet, jestli se mu ve 
skautu líbí. Poplatek činí 500 Kč a zahrnuje 
i úrazové pojištění úrazů na našich akcích 
a časopis pro děti. 

Skautské středisko Prácheň 

Skautské schůzky
Hvězdičky (holky 6–11 let) – pátek 16.00–18.00 v Domečku na Panské
kontakt: Lucie Šatrová: svetluskyHD@gmail.com
Tygříci (kluci 6–11 let) – pátek 16.00–18.00 v Domečku na Panské 
kontakt: Štěpánka Purschová: st.purschova@skaut.cz
Perly (holky 12–16 let) – pátek 17.00–19.00 v Domečku na Panské 
kontakt: Miroslava Nováčková: m.n.90@seznam.cz 
Modré želvy (kluci, 12–16 let) – pátek 17.00–19.00 v Loděnici na Ostrově 
kontakt: Marek Cvach: marek.cv@seznam.cz
Více informací o našem středisku naleznete na webu: www.strediskoprachen.skauting.cz.

 
Za středisko Prácheň Štěpánka Purschová

Podoba objektu z roku 1907, archiv muzea
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(Jednalo se o opravy po vydrancovaném 
kostelu Buquoyovskými vojsky v roce 
1619) V roce 1637 došlo ke smlouvě 
mezi Ferdinandem Medlarem, majite-
lem sousedního domu (součást bytovky 
čp. 26), a Šimonem sedlářem o zeď zbo-
řenou mezi nimi. Šimon sedlář slíbil, 
že dá hlínu a dřevo, co bude zapotřebí 
na její opravu. Načež Ferdinand Medlar 
takové dřevo slíbil „stesati, svázati 
a postaviti… a do dvou neděl náležitě 
vylepiti“. V roce 1646 prodává Šimon 
Seiberlich, sedlář, dům ležící mezi domy 
Ferdinanda Medlara a domem Martina 
Soumeřského své vnučce Mariáně pro-
vdané za Václava Čapka. Jako jedinou 
podmínku si prodávající určil dožití 
v tomto domě. V roce 1654 náleží dle 
berní ruly dům Václavu Čapkovi, krej-
čímu. Osýval 6 strychů polí, choval 
jednu krávu a jednu jalovici. V roce 
1659 si přikupuje od předešlého domu 
kus dvoru aneb místa od Ferdinanda 
Medlara za 7 zlatých. Následně v revi-
zitaci berní ruly z roku 1675 pokračuje 

v držení domu manželka Václava Čapka 
Mariána. Mariána Čapková je majitel-
kou domu ještě v roce 1678. Následně se 
stal majitelem domu Matěj Mužík a při-
pojil jej k svému sousednímu domu, ten 
jej v roce 1735 převádí na svého syna 
Jakuba v ceně 140 zlatých. Dům je situ-
ovaný mezi domy Jana Milera a domem 
Václava Žlutického. V roce 1748 
odprodává Jan Mužík dům od svého 
sousedního domu Josefu Schollerovi za 
150 zlatých. Nejprve v hotovosti 50 zla-
tých, ostatní peníze ve třech splátkách 
do vyplacení celé částky. Dům leží mezi 
domy Karla Nigrina a domem Jana 
Millera strany druhé. V roce 1795 zdědil 
dům Matěj Scholler.

 
MgA. Jindřich Šlechta

Pohled do Ševčíkovy ulice v roce 1909, archiv muzea

SDH Horažďovice 
Tábor

A je to tady! Naše nejoblíbenejší část roku 
– tábor Málkov. Přijeli jsme v sobotu 
před obědem. Vybalili jsme si a připra-
vili postele. Večer nás čekala první noc 
ve stanu. Některým byla zima, ale všichni 
se vyspali. V neděli nás vzbudil první 
budíček, odpoledne jsme začali vymýšlet 
a zapisovat scénku a rovnou nacvičo-
vat na táborák. V pondělí jsem hráli hru, 
kdy jsme šli do Záboří a našli ingredience 
na uvaření čaje a soutěžili o to, kdo uvaří 
lepší čaj z toho, co dá příroda. V úterý se 
hrála latrína, neboli záchod. Nasbírali jsme 
91 lístků. Ve středu jsme navštívili krteč-
kovo moře, které bylo v Blatné (bazén). 
Čtvrtek byl dobrý den, byla diskotéku, kde 
jsme si zatancovali a užili si to. Jirka Stulík 
byl oblečený za krtečka. V pátek ráno po 
budíčku nebyla rozcvička. Čekala nás 
generálka na večerní táborák. K večeru se 
za námi přijeli podívat rodiče a my jsme 
ukázali naše scénky při praskání táboráku. 
Sobota – poslední den, bourání tábora, 
úklid a čekání na autobus. Všichni jsme 
se těšili domů. V roce 2017 pojedeme na 
11. společný tábor s pionýrskou skupinou 
Otaváci. Ahoj a zase příští rok.

 
Karolína Polomisová

Dobrá střelnice – místo, kde „výstřely“ pomáhají… 
O tom, že pomáhat umějí nejen dospělí… 
Pracovníci a mladí lidé z Klubu Dok pro 
děti a mládež v Horažďovicích se zapo-
jili do programu Nadace Via – Pomáhej 
2015, který již tradičně podporuje ilan-
tropické aktivity dětí a mladých lidí. 
Nápad, jak někomu pomoci, byl vskutku 
originální – vyrobili „střelnici“ ze staré 
skříně, spoustu papírových růží a dalších 
drobných odměn, vytipovali veřejné akce 
v Horažďovicích i příjemce výtěžku, který 
směřoval k Terezce Kodýdkové z Hradešic, 
která má od narození těžký zdravotní 
hendikep. 
Děkujeme tímto všem, kteří se na realizaci 
projektu podíleli, ať už inančním darem 
za možnost vystřelit si na střelnici pouťo-
vou růži, pomocí se stěhováním střelnice 
a samozřejmě hlavně dětem, které s nápa-
dem přišly a také ho i za nepříznivého 
vývoje dokázaly dokončit.
„…je skvělé, že se něco takového děje, má 
to smysl, protože lidem jako vy nejsou lho-
stejné lidské osudy, třeba jednoho malého 
děvčátka…“, slova Terezčiny maminky 
v děkovném dopisu adresovaném Klubu 
Dok pro děti a mládež a Nadaci Via na 
konci projektu.
Tento projekt byl úspěšným završením 
čtyřleté práce sociálních pracovníků 
Klubu Dok. Protože byl tento Klub 

v důsledku krácení dotací na provoz soci-
álních služeb v Plzeňském kraji v prvním 
pololetí tohoto roku uzavřen, ale projek-
tová myšlenka je skvělá a lidí, kterým je 
potřeba pomáhat je hodně, chopili se jí 
další mladí lidé z ostatních nízkopraho-
vých Klubů Diakonie Západ a „Dobrá 
střelnice“ se tak bude objevovat i na dal-
ších místech v Plzeňském kraji. Více 
informací se můžete dozvědět na 
www.diakoniezapad.cz.

 
Mgr. Václava Egermaierová

Umístění objektu v rámci novostavby bytovky
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Spolek rodáků a příznivců Horažďovic informuje 
Obsluhoval jsem olympijského krále…

V měsíci srpnu jsme všichni měli mož-
nost sledovat úspěchy českých sportovců 
na letní olympiádě v Brazílii. Dvě neza-
pomenutelné osobnosti českého sportu 
pobývaly v devadesátých letech minulého 
století v horažďovickém penzionu a hostinci 
„U Bílé růže“. 
Kulturní památka Horažďovic – penzion 
a hostinec „U Bílé růže“ byl postaven při-
bližně v roce 1560. Velkou zásluhu na jeho 
rekonstrukci do dnešní podoby měl hora-
žďovický rodák pan Jiří Stulík. V letech 
1992–2005 se svou manželkou Annou „ope-
čovával“ mnoho hostů, mezi jinými si na 
zdejších specialitách pochutnávaly i zajímavé 
osobnosti českého politického a kulturního 
života. Hostinec navštívili například pánové 
Václav Klaus, Jan Stráský, Karel Dyba nebo 
herci Jiří Krytinář a Helena Růžičková.
V říjnu roku 1994 pan Stulík však obsluho-
val zcela výjimečné hosty – olympijského 
krále pana Emila Zátopka a jeho manželku 
Danu Zátopkovou. Jak se oba do Horažďovic 
dostali? Manželé Zátopkovi zde měli společné 
setkání se svými přáteli, které zorganizo-
val pan Ladislav Kořán. Ten se s Emilem 

Zátopkem poprvé setkal na juniorských závo-
dech v roce 1944, spřátelili se a po válce spolu 
trénovali a závodili v armádním týmu. Pan 
Kořán byl prvním českým vývojářem elek-
tromagnetického snímání zvuku a majitel 
blatenské továrny Resonet na výrobu elek-
tromagnetických hudebních nástrojů. V roce 
1968 byl nucen emigrovat do USA. 
Vraťme se ale k památné návštěvě man-
želů Zátopkových. Pan Stulík vzpomíná, že 
Zátopkovi byli velmi milí a přátelští, Emil 
už ale hůře chodil. Z jídel ochutnali speci-
alitu „prácheňskou kapsu“, Emilovi velmi 
chutnalo pivo. V jídelním lístku Zátopkovi 
zanechali panu Stulíkovi na památku milý 
vzkaz, který přetiskujeme. Součástí pamá-
tečního zápisu je běžící panáček Emil, který 
se stal logem Českého olympijského týmu 
a ozdobil dresy českých olympioniků pro 
letní olympiádu v Brazílii.
Děkujeme panu Jiřímu Stulíkovi za zapůj-
čení vzácné památky a poskytnutí informací 
k této zajímavé události. Pan Jiří Stulík zane-
dlouho oslaví významné životní jubileum, 
přejeme mu hlavně pevné zdraví a hodně 
životního optimismu.

Sraz rodáků Třebomyslice 
13. srpna v sobotu, den před poutí 
sv. Vavřince, se sešli rodáci a přátelé 
Třebomyslic, aby společně oslavili 635 let 
založení obce. Oslavy začaly mší svatou 
v naší kapličce. Poté se rodáci přesunuli do 
kulturního domu. Po dobrém obědě, který 
připravil p. Šimanovský, zahrály naše děti 
divadelní hru „Dívčí válka“ pod vedením 
M. Heřmanové. Hra se velmi líbila a byla 
odměněna bohatým potleskem. Odpoledne 
zahrála kapela Otavanka z Horažďovic. 
Zvedla všem i tak dobrou náladu, kterou 
měli již od začátku. Celé odpoledne se 
vydařilo, byla dobrá atmosféra a rodáci byli 
velmi spokojeni. Domů odcházeli pozdě 
večer s dobrým pocitem a domů si odnášeli 
na památku dárek, který pro ně připravily 
děti z dětského domova z Oselec. Všichni 
jsme rádi, že se akce vydařila.
Děkujeme sponzorům a všem, kteří akci 
připravili.

 
kronikářka Božena Hošková 

Zajímavosti

 
za Spolek rodáků a příznivců 
Horažďovic 
Karel Lukeš a Mgr. Stanislav Jůda 
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PALIVOVÉ DŘEVO od 550Kč

SLUŽBY V LESNICTVÍ

Tel: 723 414 964
Facebook: 
Dřevo Chanovice

Stavba krbů, kamen, sporáků a zednické práce – dlažby.
Pavel Kokoška 777 336 496 Božena Tichá 725 891 271

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

KADEŘNICTVÍ A HOLIČSTVÍ NIKA
nabízí dámské, pánské, dětské střihy, 

barvení, melírování apod.
Michaela Šatrová, Plzeňská 236, Horažďovice

Dle objednávky na tel.: 731 572 385

Homocystein je příčina autoimunitních nemocí 
Na biochemických procesech, které nepře-
tržitě probíhají v našich buňkách, stojí 
lidský život. Na tom, zda probíhají bez-
chybně, nebo se porouchávají, závisí, 
zda je jedinec zdráv, nebo onemocní. 
V posledních padesáti letech lékařská 
věda pochopila bližší význam části těchto 
dějů a nabídla jejich výklad jako součást 
návodu, jak získat lepší zdraví. To této sku-
piny nemocí s odhalenou příčinou patří 
i autoimunitní onemocnění. 
Medicína zde nabídla lidstvu zcela kon-
krétní vyložení příčin, od něhož se potom 
odvíjí léčení a samozřejmě i prevence celé 
této velké skupiny nemocí. Znalosti lékař-
ské vědy dnes umožňují předcházet vzniku 
Crohnovy choroby, ulcerosní kolitidy 
a dalších zánětlivých onemocnění střev 
s autoimunitním mechanismem vzniku.
Tato a další autoimunitní onemoc-
nění vznikají proto, že složení stravy, do 
kterého musíme počítat obsah mikronutri-
entů (vitamíny, minerály a stopové prvky), 
nenaplňuje biologické požadavky, které 
buněčná biochemie musí mít, aby mohla 
fungovat. Z mnoha faktorů, kterých je 
v naší stravě nedostatek, se zaměřme na 
ten nejvýznamnější. Nejvyšší významovou 
kategorii vitamínů tvoří jen tři vitamíny: 
kyselina listová, B6 a B12.

Zdrojem prvních dvou vitamínů má být 
pro člověka zelenina a další přírodní plo-
diny. Tento zdroj vitamínů pro lidstvo 
v posledních padesáti letech velmi výrazně 
zeslábnul a ztratil schopnost uhrazovat 
potřebu vitamínů pro naši buněčnou bio-
chemii. Nedaří se vymyslet způsob, jak 
tento nedostatek nahradit jinak než table-
tami z lékárny.
Jsou čtyři hlavní příčiny tohoto nevrat-
ného úbytku: vyčerpání minerálů 
z intenzivně obhospodařované půdy, 
kyselé deště a fakt, že zelenina, která se pro 
naši potřebu vypěstuje v jižních zemích, se 
sklízí tak předčasně, že nestihne syntetizo-
vat vitamíny, když tyto syntézy probíhají 
až v posledních dnech jejího dozrá-
vání. Posledním ochuzujícím faktorem je 
průmyslové zpracování zeleniny do polo-
tovarů a konzerv.
Pro vznik autoimunitních onemocnění je 
podstatné zapojení dei citu kyseliny lis-
tové, B6 a B12. V dřívějších dobách, pokud 
byl těchto vitamínů ve stravě dostatek, 
probíhaly biochemické procesy v úseku 
vzniku a přeměn aminokyseliny homocys-
teinu normálně podle přírodních zákonů. 
To znamená, že se většina vzniklého 
homocysteinu přeměňovala po splnění 
svých úkolů v neškodné látky. I za tohoto 

ideálního stavu se malá množství homo-
cysteinu dostávala do krve, kde se rychle 
vyvázala vytvořením vazebních můstků 
na volné bílkoviny cirkulující v krvi 
a nemohla vznikat žádná poškození. 
(Pokračování příště.)

 
MUDr. Karel Erben 

DEN SENIORŮ 
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE 

SOBOTA 1. ŘÍJNA 2016  
OD 15.00 hod. 

PŘEDTANČENÍ ROZÁLIE 
OTAVANKA 

PIŇAKOLÁDA 

 

Město Horažďovice zve seniory 
z města Horažďovice včetně svých  

částí Svaté Pole, Komušín,  
Třebomyslice, Babín, Boubín,  

Horažďovická Lhota a Veřechov. 
 

  

                                                    www.turisturaj.cz     
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Mgr. Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, Ševčíkova čp. 32 (vedle pekařství u Rendlů)
Kontaktní telefon: 722 905 684, Email: Ak.Havlena@gmail.com
www.ak-havlena.cz, www.Vasosobnibankrot.cz, 
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování 
před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, nájem-
ních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte v tíži-
vé i nanční 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 INTERIORS manufacture&design a. s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

* Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo 
výborné platové podmínky
* Řidič nákladního automobilu IVECO EUROCARGO
s řidičským oprávněním B a C + profesním průkazem řidiče
znalost NJ na komunikativní úrovni výhodou
* Montážní dělník/dělnice výrobků z kombinovaných 
materiálů v Kasejovicích
* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
* Čalouník nábytku
* Lakýrník, přípravář v lakovně
Pracoviště: INTERIORS manufacture&design a. s., Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice 
Pracovní poměr: nástup možný ihned, možnost zařídit zaměstnancům ubytování 

Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, mobil: 734 440 523
lenka.sampalikova@interiors-mnd.com

Pohřební služba 
Adámek s. r. o.

Šumavská 938 Horažďovice
Provozní doba Po–čt 8.30–15.30 h 
pátek 8.30–15.00
Zajištění pohřbů, prodej smutečního zboží 
květinová vazba
Převozy zesnulých nepřetržitě tel. 602 325 816

PRODEJ KROUHANÉHO ZELÍ 
A HLÁVEK

Karel Pavelka, Hajská 24, Strakonice
LETOS POPRVÉ ZELÍ VYPĚSTOVANÉ 

BEZ CHEMICKÉHO OŠETŘENÍ.

ZAČÁTEK PRODEJE 12. 9. 2016
Bližší informace na tel: 731 823 813, 604 361 964

WWW.ZELIHAJSKA.CZ
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tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz

Šrotovné je tady!

TRHÁK

SPLÁTKY*   0 Kč + 10x 990 Kč

22500 ibodů + 4999 Kč

SLEVA AŽ 3000,-Kč
HP 250 G4

8 999,-

Koupí produktu získáte 359 ibodů

 Windows 10 Home × 15,6“ antirelexní displej HD s 
rozlišením 1366 x 768 × čtyřjádrový procesor Intel® 
Pentium® N3700 × RAM 4 GB × HDD 500 GB ×  grafická 
karta Intel® HD × DVD vypalovačka ×  numerická 
klávesnice ×  čtečka paměťových karet (P5T75EAC)

6 999,-
CENA SE ŠROTOVNÝM

+  BRAŠNA
ZDARMA!

Slevu na nový notebook 
(šrotovné) – poskytujeme 
výměnou za notebook 
vyrobený nejpozději 
1/1/2010. Notebook musí 
být celistvý, kompletní 
(včetně nabíječky) a 
schopný startu do 
operačního systému.

Slevu 3 000 Kč s DPH 
poskytujeme na 
notebooky od 
pořizovací ceny 20 
000 Kč s DPH, na 
levnější modely platí 
sleva 2000 Kč s DPH.

Uvažujete o výměně  
starého kotle na uhlí? 

Dakon Vám nabízí léty  
osvědčený kotel DOR F

∎ velká násypná šachta pro pohodlné  
ruční přikládání shora

∎ stále stejné připojovací rozměry

∎ nezávislý na elektrické energii

∎ kotel 3. emisní třídy, který bude možné  
používat i po roce 2022

Kromě kotlů DOR F nabízí Dakon  
širokou nabídku automatických  
a pyrolytických kotlů.

Máte zájem o nový kotel Dakon?
Obraťte se na topenáře ve Vašem okolí:

S námi se 3. emisní  
třídy bát nemusíte

Tradiční ocelový kotel   
na hnědé uhlí DOR F

Pavel Regner  
Zlatá Olešnice 83, Trutnov   
Tel.: 774 689 047 
E-mail: p.regner@volny.cz 
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23. 9. 2016 
18.00 hod. 

 

sál Městské knihovny Horažďovice 



Kulturní program září

Uzávěrka dalšího čísla je 20. září v 10.00 hod., vydání 
30. září 2016. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění 
příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsa-
hem delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. Náklad 
2700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovic-
kého obvodu zdarma. 

Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, 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. Tisk: Dragon Press, Klatovy.

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

sobota 3. září 10.00–17.00
CHARITATIVNÍ AKCE – „MODRÝ DEN“
10.00 Zahájení – MAŽORETKY při ZŠ Blatenská 
Horažďovice
10.30 Taneční skupina ROZÁLIE Strakonice 
– clogging/step
11.00 Taneční skupina RM DANCE Strakonice
11.30 Taneční skupina ROZÁLIE Strakonice 
– clogging/step
12.00 MAŽORETKY při ZŠ Blatenská
13.30 Pěvecký spolek PRÁCHEŇ Horažďovice
14.00 HOSTÉ: MUDr. psycholog paní 
VACHUDOVÁ, MUDr. paní KULHÁNKOVÁ a vrch-
ní sestra z onkologického centra v Plzni Lochotín
15.00 Hudební seskupení ÚTERNÍCI Horažďovice
16.30 VOLNÉ SDRUŽENÍ horažďovických zpěvá-
ků a muzikantů
Po celou dobu konání akce bude probíhat v pro-
storách kulturního domu prodejní výstava darů 
z řad veřejnosti a výrobků žáků Základních škol 
v Horažďovicích. Vstupné dobrovolné.
VÝTĚŽEK BUDE VĚNOVÁN 
ONKOLOGICKÉMU ODDĚLENÍ V PLZNI.

pátek 16. září – sobota 17. září
KREATIVNÍ SVĚT
Kreativní a hobby výstava. Přijďte se poučit i pobavit. 
Malí i velcí si mohou vytvořit vlastní fotoalbum, fo-
torámeček, šperk, kalendář a naučit se mnoho dalších 
výtvarných a kreativních technik.

pondělí 19. září – úterý 20. září
PRODEJNÍ TRH

pátek 23. září 19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE  
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
1. lekce – zahájení. Od 18.00 se vydávají průkazky 
žákům tanečního kurzu a pro rodinné příslušníky se 
prodávají gardenky.

neděle 25. září 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají ÚTERNÍCI. Rezervace vstu-
penek na tel. 376 512 237.

Změna programu vyhrazena

LETNÍ KINO ATRIUM

sobota 3. 9. atrium galerie, 21.00
FILMOVÉ PŘEKVAPENÍ  
(90 min.)

sobota 10. 9. atrium galerie, 21.00
SLAVNOSTI SNĚŽENEK  
(Menzel, 1983, 83 min.)

sobota 17. 9.  atrium galerie, 21.00
OBECNÁ ŠKOLA 
(Svěrák, 1991, 97 min.)

Před představením ilmová kronika „Naše měs-
to 1980–1984“. Vstupné 30 Kč (ZTP a ZTP/P, děti 
do 6 let zdarma). Při nepřízni počasí se uvidí. 
Občerstvení zajištěno.

KLUB „NEBUĎ SÁM“ 

OBLASTNÍ CHARITA HORAŽĎOVICE 

každé úterý 14.00
KLUB SENIORŮ
Suterén DPS Palackého 1061

každou středu 10.00
TURNAJ V ŽOLÍKÁCH
Hala DPS Loretská 1069

každý čtvrtek   15.00
MŠE SVATÁ
Kaple v suterénu DPS Palackého 1061

pondělí 5.9. 9.00
BADUAN JIN
Relaxační cvičení podle východních tradic. 
Projekt „Seniorům dokořán“. 
Společenská místnost 4. p. DPS Palackého 

úterý 6. 9. 15.00
POSEZENÍ S HARMONIKOU
k tanci a poslechu hrají oblíbení Úterníci. 
Jídelna DPS Palackého 

pondělí 12. 9. 13.30
HOLKY V AKCI
Společné pečení z osvědčených receptů. 
Jídelna DPS Palackého 

čtvrtek 15. 9. 13.00
TURNAJ VE STOLNÍCH HRÁCH
Klání v postřehu, taktice a vědomostech. 
Jídelna DPS Palackého 1061

středa 21. 9. 9.45
SETKÁNÍ S DĚTMI Z KMŠ A JEJICH 
PROGRAMEM
Jídelna DPS 1061 Palackého

pondělí 26. 9. 7.30
VÝLET PŘÍBRAM
Svatá Hora, výstava kardinál Beran, Vysoká – pro-
cházka parkem u Dvořákovy vily. Možnost účasti na 
mši svaté. Sraz před DPS Palackého 1061 v 7.30 hod, 
cena bude upřesněna dle počtu účastníků. Přihlášky 
v kanceláři charity nebo na tel. č. 376 512 596.
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spolupráci 
s Městskou knihovnou Horažďovice za inanční podpo-
ry Ministerstva kultury ČR. 
Telefon: 376 512 596

KNIHOVNA

pondělí 5. 9. oblastní charita (4. patro), 9.00
BADUAN JIN 
série cviků podle starých Číňanů

pondělí 12. – pátek 16. 9. sál knihovny 
BAZAR VYŘAZENÝCH KNIH

pátek 23. 9. sál knihovny, 18.00 
KINEZIOLOGIE ONE BRAIN
Přednáška Mgr. Miloslavy Rutové o metodě “jed-
notného mozku”. Kineziologie je v mnoha státech 
akreditovanou metodou, která vám pomůže v obtíž-
ných situacích a zlepší váš život. 
Vstupné dobrovolné. Vybraná částka bude věnována 
Dětskému domovu v Nepomuku.

pondělí 26. 9. sál knihovny, 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti 

úterý 27. 9. sál knihovny, 8.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 
1. přednáška na téma „Hudební nástroje“

úterý 27. 9. sál knihovny, 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 
1. přednáška na téma „Potraviny a spotřebitel“

OSTATNÍ AKCE

sobota 3. 9. MC Houba
VÝSTAVA A SRAZ MOTOCYKLŮ
Trottle bike team

sobota 10. 9. 9.00–13.00
KONSTELACE
www.kouzlousmevu.cz

úterý 13. 9. 18.00
SEMINÁŘ
Jak fungujeme ve vztazích. www.kouzlousmevu.cz

pondělí 19. 9. 18.00
MEDITAČNÍ KLUB
Meditace s mistry. www.kouzlousmevu.cz

sobota 24. 9. MC Houba
VELKÁ ZPÍVANÁ
Spojená s uzavřením stodoly MC Houba

sobota 24. 9. 9.00–13.00
KURZ PROFESNÍ ÚSPĚŠNOSTI
www.kouzlousmevu.cz

úterý 27. 9. 18.00
KURZ POSÍLENÍ OSOBNOSTI
www.kouzlousmevu.cz

středa 28. 9.
TÁBOR
Meditační výlet. www.kouzlousmevu.cz

středa 28. 9. 14.00–17.30
JABLKOBRANÍ
Rodinné odpoledne v Přírodovědné stanici. Řemeslná 
dílna, hry, posezení u ohně a 1. ročník soutěže 
o nejlepší jablečný moučník. Přijďte k nám strávit pří-
jemné ranně podzimní odpoledne a odneste si domů 
vlastnoručně vylisovaný jablečný mošt.

MĚSTSKÁ GALERIE

do 18. 11.
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA
PAVEL PIEKAR  
‒ CESTY PAPRSKŮ KRAJINOU
Šumava a její osobnosti v barevných linorytech.

KINO OTAVA

KINO OTAVA – PROZATÍM MIMO PROVOZ

OD ZAČÁTKU KVĚTNA DO KONCE ZÁŘÍ 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A PŘÍJEM 
PLAKÁTŮ PRO VÝLEP POUZE V KANCELÁŘI 
KULTURNÍHO STŘEDISKA:
pondělí, úterý, středa 8.00–13.00
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek 
15 výlepových ploch.
kancelář KS tel.: 376 512 237
kulturní dům (pouze při akcích) tel.: 376 512 436 

MĚSTSKÉ MUZEUM

pátek 9. 9. divadelní sál, 18.00
PŘEDNÁŠKA  
– PhDr. JAROSLAVA ŠKUDRNOVÁ
To když celé město vnitř i zevnitř hořelo. 
Horažďovice za třicetileté války.


