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Dopravní výchova pro základní školy, foto: J. Chalupná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
měsíc září s námi hezky zalaškoval, nejdříve
přišly tropické dny, následně prudké ochlazení a konečně se dostavilo babí léto. To je
období, které ještě vyzývá k procházkám
a posezení venku. Můžete k tomu využít
další nově nainstalované lavičky v ulici
Šumavská a Loretská.
Podzim, jako takový, přináší spoustu změn
i v legislativě týkající se obcí. Od 1. 10. 2016
jsou novelizovány právní předpisy týkající se
zadávání veřejných zakázek a přestupkového
zákona, který upravuje také diskutovanou
část o rušení nočního klidu. Podrobnosti
k uvedeným zákonům Vám přineseme
v dalším vydání Obzoru. V září proběhla v kulturním domě charitativní akce
nazvaná „Modrý den“ na podporu onkologicky nemocných pacientů. Další zářijová
akce byla tentokrát zaměřena na bezpečnost
pohybu dětí v silničním provozu. V rámci
dopravní výchovy na školách a ve spolupráci
s BESIPem proběhla akce, která je zaměřená
na teoretické i praktické procvičování dětí
jako účastníků silničního provozu. Dopravní
výchova ovlivňuje chování mladých lidí
na silnicích a je jedním z důležitých prvků
národní strategie bezpečnosti na silnicích.
Další akcí, při které si s radostí a vydatnou
podporou rodičů zazávodily děti od nejútlejšího věku, bylo výroční desáté Horažďovické
kolo pořádané klubem Mtb Ježíkov.
Z investičních akcí došlo k dokončení
rekonstrukce kotelny včetně výměny regulace na ZŠ Komenského. V části obce

Boubín bylo dokončeno rozšíření veřejného osvětlení. Konečně došlo k zastřešení
„agitky“, budou zde provedeny ještě úpravy
plochy zdi, aby tato byla připravena pro graické návrhy. V Křesťanské mateřské škole
se dokončuje zastřešení vnitřního atria pro
vytvoření atypického prostoru pro naše
nejmenší. V základní škole Blatenská bylo
předáno k rekonstrukci staveniště areálové
kanalizace, z tohoto důvodu byly dočasně
přesunuty nádoby na tříděný odpad ven
z areálu školy. Po dokončení stavby budou
vráceny zpět. Přesun nádob byl proveden
také v areálu kláštera u zdravotnického
zařízení, kde proběhne oprava plynovodu. Dále byly započaty opravy na objektu
zámku, konkrétně střechy, komínů a balkonu, který již byl svou opadávající omítkou
téměř životu nebezpečný.
V Horažďovické Lhotě se ke konci blíží rozsáhlá rekonstrukce vodní nádrže a naopak
začala rekonstrukce místní kapličky.
V Komušíně byla přesunuta v obecní budově
knihovna z nevyhovujících prostor v 1. patře
do rozsáhlejších prostor v přízemí. Určitě se
tak zlepší dostupnost a kvalita knihovních
služeb pro místní čtenáře.
Stále jsou v řešení pozemky kolem čerpací
stanice při výjezdu na Strakonice a pozemky
na Loretě. Jednáme o směně pozemků
v těchto lokalitách, z důvodu vytvoření míst
pro podnikatelské záměry a také vznik další
rozvojové plochy pro bydlení.
Na webových stránkách města naleznete
nabídku nebytových prostor k pronájmu,

kromě jiného jsou to prostory vinárny pod
zámkem v Parkánu a prostory kulturního
domu. Bohužel v Parkánu musíme řešit
poškození historických zdí graity, které
způsobil neznámý „osvícený“ umělec. Tato
škodní událost byla nahlášena na Policii
ČR a autorovi těchto „maleb“ hrozí vysoká
pokuta. Bohužel tyto zbytečné opravy čerpají peníze z našeho rozpočtu, a ty pak
nemohou být použity na užitečnější věci.
V této souvislosti Vás prosíme, buďte všímaví a netolerujte poškozování obecního
majetku, pomůžete nám tím šetřit peníze
a zlepšit prostředí, ve kterém všichni žijeme.
O dalším nešvaru, nepořádku u sběrných
nádob, se zmiňujeme uvnitř čísla.
Na výjezdu z města, směrem na Babín na
kraji parkoviště u smuteční síně, byl zasazen patník „přátelství“, který byl vytesán při
Slatinských „patníkových“ slavnostech.
V prostorách městského úřadu bylo slavnostně předáno čestné občanství veteránovi
osvoboditeli Vernonu Schmidtovi, který
narychlo navštívil naši republiku. Rozhovor
s ním přineseme v příštím čísle.
Na počátku října proběhnou volby do senátu
a do zastupitelstva Plzeňského kraje v obvyklých volebních místnostech a my Vám při
nich přejeme šťastnou ruku.
Přejeme hezké babí léto a začátek krásně
barevného podzimu.
Ing. Michael Forman – starosta
Ing. Hana Kalná – místostarostka
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Fotoreportáž
Veletrh ITEP
Veletrh ITEP je třetím největším mezinárodním veletrhem cestovního ruchu v České republice, který v průměru navštěvuje 10 000 lidí
a zúčastňuje se ho více než 100 vystavovatelů. Letošní ročník byl navíc
doprovodným programem přizpůsoben dětem. Město Horažďovice se na
tomto veletrhu každoročně prezentuje.
Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

Senát
19. září se v našem městě konalo zasedání Stálé komise Senátu pro
rozvoj venkova na Horažďovicku. Hlavními body bylo hlubinné
úložiště, rozpočtové určení daní pro obce a další potřeby obcí
Horažďovicka.
Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

Tyjátr a Karel IV.
Letos celá naše republika mnoha akcemi
vzpomíná 700. výročí narození českého
krále a římského císaře Karla IV. z dynastie Lucemburků. Náš divadelní soubor
Tyjátr se připojil inscenací muzikálu „Noc
na Karlštejně“ a úspěch to byl ohromný
– scénou bylo třikrát jižní atrium horažďovického zámku, zámek Chanovice,
hrad Rabí, nádvoří muzea v Nepomuku,
hrad Velhartice a hrad Strakonice. Na
všech místech přeplněné prostory určené
jako hlediště, stovky nadšených diváků.

Podle historické pověsti napsal Jaroslav
Vrchlický divadelní hru „Noc na
Karlštejně“, kterou Karel Svoboda a Jiří
Štaidl svými písněmi proměnili na
muzikál, v roce 1973 byl natočen ilm
s hvězdným obsazením. Tyjátr nastudoval tento muzikál v úpravě a režii Karla
Šťastného a zaznamenal snad největší
návštěvnost jedné inscenace v novodobé
historii souboru. Historické prostředí
vždy navodilo správnou atmosféru, ale
bylo náročné přizpůsobit se na každém

místě jiným podmínkám. Početné obsazení v historických kostýmech, herecké
i pěvecké výkony, známé a líbivé písně,
které si někdy zpívali i diváci – vše přispělo k všeobecnému nadšení.
Buďme vděčni Tyjátru za krásné zážitky,
které nám připravuje.
Václav Trčka
foto: J. Chalupný
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Téma
Horažďovice – čištění odpadních vod
Až do roku 1993 nemělo město Horažďovice
centrální čistírnu odpadních vod. S výjimkou několika lokálních čistíren domovního
typu byly nečištěné odpadní vody odváděny přímo do řeky Otavy. Místní tradiční
výrobce bramborového škrobu, fungující
v kampaňovém režimu, řešil do té doby
likvidaci části odpadních vod závlahami,
které měly z dlouhodobého hlediska negativní dopad na zemědělskou půdu a vodní
toky v rozsáhlém území. Tuto naléhavou
situaci brzdící rozvoj města i škrobárny se
rozhodlo na začátku 90. let řešit zastupitelstvo města výstavbou soustavné kanalizace
a čistírny odpadních vod (ČOV) společné
pro město i průmyslový podnik.
Jako řešení byla zvolena varianta projekční
kanceláře EKOEKO České Budějovice, která
počítala s využitím dlouhodobě odstavených objektů škrobárny. Jednalo se o čtyři
otevřené plavicí žlaby brambor a část technologických zařízení určených k zpracování
a uskladnění kalů. Stavba mechanicko-biologické ČOV, včetně páteřního kanalizačního
sběrače, byla dokončena v červenci 1994
s nákladem 90 mil. Kč. V pozdějších letech
byla kanalizační síť města kompletně
doplněna, takže všechny odpadní vody
z aglomerace byly přivedeny a čištěny na
ČOV s kapacitou 22,4 tisíce ekvivalentních obyvatel. Toto platilo do roku 2008,
kdy se následně podnik Lyckeby Amylex
rozhodl jít vlastní cestou likvidace průmyslových odpadních vod a ČOV nyní slouží

pouze pro potřeby města, přičemž jsou využívány pouze dvě biologické linky ze čtyř.
Poslední vývoj v oblasti zpracování odpadních surovin v Lyckeby Amylex však směřuje
k znovuobnovení využití dvou odstavených linek ČOV i pro potřeby škrobárny
v horizontu příštích let. Technologie čištění
škrobárenských vod by však již byla odlišná
než technologie na městské ČOV. Zároveň
by bylo čištění městských odpadních vod
odděleno od samostatného čištění škrobárenských vod. Vyčištěné odpadní vody
z městské a ze škrobárenské čistírny by tak
dle projektového záměru byly vyústěny do
řeky Otavy dvěma samostatnými výustěmi.
Při biologickém čištění hrají hlavní úlohu
bakterie, které rozkládají znečišťující látky
v odpadní vodě, samy se formují do vloček
tzv. aktivovaného kalu, který se na konci
procesu z vyčištěné vody oddělí usazováním a vrací se zpět k přítoku odpadní
vody. Podobně jako v přírodě potřebují
i čistírenské bakterie ke svým životním
potřebám optimální podmínky. Ty jsou
právě v prostředí ČOV zajištěny, protože
kromě zmíněné „potravy“ (= znečištění)
a živin z odpadní vody dostávají nepřetržitě
i vzdušný kyslík a mají dostatečně dlouhou dobu na dokončení celého procesu
čištění. Výsledkem je vyčištěná voda, která
po vypuštění do Otavy neohrožuje vodní
živočichy a neomezuje využití řeky k hospodářským a rekreačním účelům.
Aktivovaný kal je tvořen živými bakteriemi

60 let Radioklubu OK1KBI
V Horažďovicích vznikl 1. září 1956 radioklub v rámci tehdejšího Svazu pro spolupráci s armádou (Svazarmu). Sídlo bylo a po
mnoha letech je opět za dveřmi v průchodu do horažďovického
zámku. Radiostanice OK1KBI je tak umístěna v prostorách, které
dnes patří domu dětí a mládeže. Určitou dobu byla také umístěna
v podkroví domu na náměstí, kde je dnes úřad práce, a v kabinetu
fyziky dnešní Základní školy Blatenská. Dnes bohužel tvoří jakési
muzeum, neboť chybí mladí radioamatéři a staří členové mají své
vlastní radiostanice, které se dnes dají snadno zakoupit i s anténou
a s dodáním až do domu. Členové a příznivci OK1KBI se pravidelně
scházejí v restauraci Na Zářečí v Horažďovicích. Nejaktivnější jsou
na amatérských pásmech krátkých a velmi krátkých vln OK1EK
z Blatné, OK1FR ze Strakonic, OK1NWD z Chanovic a OK1NH
z Horažďovic. V současné době o tento sport mladí jeví minimální
zájem. Věříme, že letos na podzim se opět alespoň tři mladí školáci
přihlásí do kroužku amatérského vysílání v domě dětí a mládeže.
Jaroslav Presl, OK1NH

adaptovanými na městskou odpadní vodu.
Tak jak jsme vychováváni a nabádáni k ohleduplnosti k přírodě, i prostředí kanalizace
a ČOV má své limity, které bychom měli
respektovat.
Jde především o to, aby se toalety nestaly
místem, kde končí domovní odpad nebo kde
se zbavujeme nebezpečných látek prioritně
určených k likvidaci na skládkách či ve sběrných dvorech. Kanalizace není určena pro
zbytky jídel, zbytky ovoce a zeleniny, jednorázové hygienické ubrousky a prostředky
jako např. hygienické vložky, pleny, vatové
tyčinky a kuchyňské utěrky. Také použité
tuky a oleje, prošlé léky, koncentrované žíraviny a louhy do kanalizace rozhodně nepatří,
jelikož mohou přivodit závažné problémy
v kanalizační síti, nebo negativně ovlivnit
samotný čistící proces.
Protože společnosti ČEVAK záleží na osvětě,
stala se spolutvůrcem a aktivním propagátorem vzdělávacího programu, který se
na nešvary s odpadem v kanalizaci zaměřuje. Akce s názvem „DOODPADU aneb
Co do kanalizace nepatří,“ se zaměřuje na
žáky a studenty základních a středních
škol. Součástí jsou webové stránky www.
doodpadu.cz, kde zájemci najdou konkrétní
případy i rady, jak s takovým odpadem
správně naložit.
Ing. Jiří Stara, vedoucí oddělení
technologické podpory ČEVAK, a. s.
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Rozhovor
Jaroslav Presl
V polovině srpna oslavil své kulaté 80. narozeniny dlouholetý občan Horažďovic
Mgr. Jaroslav Presl. Učitel, vášnivý radioamatér (OK1NH), zakladatel horažďovického
radioklubu (OK1 KBI), 1. důstojník radioelektrické služby Československé námořní plavby
a vedoucí radiokroužku v domě dětí. Malému vzpomínání je věnován i tento článek.

I když nejste přímo horažďovický
rodák, k městu už neodmyslitelně
patříte. Známe Vás tady jako
učitele fyziky, radioamatéra a také
1. radiodůstojníka. Pojďme se
tedy podívat do minulosti.

Asi jsem se narodil se sluchátky na uších.
Pocházím ze Strážova na Šumavě. V červnu
1945 jsme se přestěhovali do Sušice. V roce
1946 stavěli spolužáci letadélka.. Jako
„primánek“ sušického gymnázia jsem to
chtěl zkusit také, a proto jsem si šel stavebnici koupit. Byly vyprodány, proto mi
místní papírník nabídl plán na stavbu čtyř
krystalek. Otec byl okresním školním
inspektorem, měl všechny aprobace výuky,
a proto mi slíbil, že mi se stavbou pomůže.
Bratr studoval medicínu v Praze a odtud
mi přivezl cívku Palafer. Dodnes ji vidím.
Krystalka začala fungovat a od té doby
mám sluchátka věčně na uších. Maturoval
jsem v roce 1954. Chtěl jsem jít na VŠ spojovací techniky. Jediná možnost byla tehdy jít
do Brna na vojenskou akademii. Na vojně se
mi nelíbilo. Dosloužil jsem vojnu a přihlásil jsem se na druhou maturitu v Sušici na
pedagogickou školu. Stal jsem se učitelem
a dálkově studoval Pedagogickou fakultu
v Plzni. V Horažďovicích jsem od roku
1956. Učil jsem hlavně fyziku.
Založil jste místní radioklub OK
1 KBI a začal k velké „radosti“
okolních obyvatel vysílat i doma.
Vysílačka tehdy mnohdy rušila rádia
i televize… Dostal jste první ocenění.
Bylo to za postavenou vysílačku?

Co na to manželka?

Ta mi nebránila. Dokonce i odsouhlasila smlouvu na prvních pět let. Nakonec
z toho bylo dvacet.
Vysílat jste uměl, vojsko
Vám nevonělo, ale lodníci
jsou také malá armáda.

Je tam mimořádný kolektiv lidí, kteří se
mají rádi. Naloďoval jsem se v roce 1973
v Gdaňsku.. Tehdy jako kadet jsem tam
jel vlakem spolu s kapitánem, který uměl
třináct jazyků. Cestou mi pověděl, co mě
na lodi Košice čeká. Radiostanice na lodi
je nejvýše a sousedí přímo s můstkem.
Podle starých zákonů, když se něco stane,
poslední odchází z lodi kapitán a podle
předpisů i 1. důstojník radioelektrické
služby. Běžně se mu na lodi říká „Pane
rádio“. Po zaklepání na dveře radiostanice, se ozvalo: „Co děláš?“. Vešel jsem
a představil se: „Jsem Presl – mám k Vám
nastoupit jako radioasistent.“ Řekl mi:
„Posaď se. Vše o tobě vím, nejsem žádnej
soudruh – jsem pan Rejtar nebo Pan
rádio!“ První plavba byla z Polska kolem
Afriky do Iráku a zpět.
Jak dlouho trvalo zaučení,
další zkoušky než jste se stal
1. radiodůstojníkem?

Trvalo to přes rok a další státní zkoušky
včetně meteorologie na Ministerstvu
spojů. Diplom platí na letadla i lodě.
Co dělá 1. radiodůstojník?

Jak jste se dostal na moře a na loď?

Musí vědět, jaké loď při plavbě čeká
počasí. Odposlechne v morseovce kódy, ty
dešifruje podle anglické příručky na meteorologické prvky a zanese do mapy trasy.
To se dělo průběžně celý den. Pak nastal
velký pokrok. Přístroj dokázal mapu na
příslušnou část oceánu nakreslit sám.
Mohl jste si také během plavby amatérsky
vysílat? Pod volacím znakem OK 1 NH?
Mohl. Se souhlasem velitele a pak mít
další souhlas pro použití speciální značky
OK4 NH/MM – maritime mobile – tedy
námořní provoz. Vysílal jsem strašně rád.

Kamarád radioamatér mi řekl, že
Československá námořní plavba shání
profesi radio – důstojníka. Doporučil mě
a pak mě pozvali na pohovor. Zpovídaly
mě tři „grácie“, následovalo lékařské vyšetření. Schopen jsem byl.

Plavil jste se na i na lodích Praha,
na naší největší Vítkovice, navštívil
jste všechny kontinenty, 177 přístavů,
46 hlavních měst světa, 29 moří,
dvakrát obeplul celý svět. Měl jste čas
navštívit 102 zemí. Byl čas je poznat?

To je pravda. Tehdy se všechna zařízení
stavěla. A byl jsem takový fanda, že jsme
s mým dodnes nejlepším žákem na fyziku
Janem Hovorkou (OK1 VNY) sestrojili
systém tzv. amatérské pomalé televize, tedy
přenášení obrázků na dálku. První schéma
dodal kamarád Ing. Glanc, který ho přivezl
z USA. V té době to byla velká událost. On
vysílal první, my jsme byli druzí.

Byl jsem na všech našich 10 lodích. Pokud
se neporouchala technika, byl čas, organizoval jsem výlety. S kolegy jsme se
mnohdy podívali i do míst, kde málokdo
byl. Nejkrásnější zemí je podle mě Norsko,
kde jsem překročil i polární severní kruh,
na kterém jsem i stál. Je kouzelné svými
jordy, přírodou a je tam opravdu na co
se dívat. Seděl jsem i jednou nohou pro
změnu na rovníku.
Jste 23 let v důchodu a stále
aktivní. Učil jste, fotografujete pro
Spolek rodáků a příznivců města
Horažďovice, Pěvecký sbor Prácheň.
Proslavujete Horažďovice po celém
světě na stránkách http://www.qrz.
com/db/OK1NH, další na http://
www.panoramio.com/user/6806111.
Vaší prezentaci Horažďovic
vidělo už kolem 90 tisíc zájemců
z celého světa. Znovu obnovujete
klubovnu našeho radioklubu OK
1 KBI, k jeho šedesátinám….

Horažďovice jsou originál. Jiné město se
stejným názvem neexistuje. Radioklub
znovu začíná tam, tam, kde jsme začínali
v roce 1956. Trochu se to opozdilo. Před
2 lety mně přejel nohu v kotníku nepozorný řidič na parkovišti „U Hlaváčků“.
Zastavil ho a tím mě zachránil, kamarád Karel Černý (také radioamatér OK 1
IBQ), jinak by mě snad přejel úplně. Snad
letos budou mít zájem o radioamatérství
v domu dětí alespoň 3 děti, které budou
chtít poznat taje morseovky i vysílání. Je
na něm krásné to, že spojuje lidi z celého
světa a všichni si tykají. Usnadňuje to
komunikaci i v cizích jazycích. Kdyby to
bylo možné, vysílal bych celý den.
Radost mám i z toho, že jsem pradědečkem
Jindřicha IV. A to si také užívám.
Přeji tedy hodně zdraví a vitality a jak
říkají radioamatéři pozdravem „73“.

Ano, to je po celém světě radioamatérské
pozdravení. Pro zajímavost 88 je kódem
políbení.
Podstatně obsáhlejší rozhovor si můžete
poslechnout na FCB Město Horažďovice.
Jiří Šobr, ext. redaktor ČRo,
OK1 – 30502
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Z radnice
Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje
bydlení Města Horažďovice na zvelebení
obytných budov nebo bytů, že město
vyhlásilo 30. září 2016 výběrové řízení
na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
Druh Název/účel

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:
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. 8 let
jednotky z nebytových prostor

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

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci
titulů 05+06 na jeden objekt. U titulů 01
a 05 v případě obnovy bytového domu –
nemovité kulturní památky – může být
maximální výše úvěru a doba splatnosti až
dvojnásobná. Úvěr nelze získat opakovaně
na jeden titul u jednoho domu či bytu.
Úvěr lze též čerpat na spolufinancování
výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových
dotací“ z titulu 02. Dále lze úvěr čerpat
na vybudování nových kanalizačních
přípojek z titulu 03.
Bližší informace poskytne
Ing. M. Velková, tel. 371 430 550,
velkova@muhorazdovice.cz.
Lhůta na podání žádosti končí
dne 21. 11. 2016 v 11 hod.

Rada města Horažďovice
12. 9. 2016
– schvaluje poskytnutí dotace na zajištění
dopravní výchovy na dětském dopravním
hřišti pro dopravní výuku a výcvik žáků
ZŠ v působnosti MěÚ Horažďovice ve výši
10 000 Kč
– schvaluje nabídku společnosti Stavby
Vichr, s. r. o. na realizaci akce „Oprava oplocení Požární zbrojnice města Horažďovice“
za nabídkovou cenu 105.642 Kč s DPH
– schvaluje podání žádosti o dotaci z dotačního programu Eventy 2017 (Slavnosti Kaše
a Jmeniny města)
Kompletní usnesení z jednání rady města je
zveřejněno na adrese
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/rada.asp

Rada města Horažďovice 29. 8. 2016
– schvaluje smlouvu o dílo se společností
Stavební společnost H a T, spol. s r. o.,
Komenského 373, Strakonice na realizaci akce „Opravy vybraných objektů
v majetku města – Aquapark, BD 769,
ZŠ Komenského“ za nabídkovou cenu
637 428 Kč s DPH
– schvaluje smlouvu o dílo se společností
Stavební společnost H a T, spol. s r. o.,
Komenského 373, Strakonice na realizaci akce „ZŠ Blatenská – rekonstrukce
areálové kanalizace“ za nabídkovou cenu
699 516 Kč s DPH
– schvaluje smlouvu o dílo se společností

INVEST TEL, s. r. o., Průmyslová 824,
Klatovy na realizaci akce „Rozšíření VO
Horažďovice – Jarov“ za nabídkovou cenu
742 128 Kč s DPH
– souhlasí s povolením zvláštního užívání
– úplnou uzavírkou chodníkových ploch
a částečnou uzavírkou přilehlých místních
komunikací v ulicích Jiráskova, Palackého
a Loretská v plochách dotčených realizací
akce „Oprava chodníků, Horažďovice“
v období od 15. 9. 2016 do 30. 10. 2016
– schvaluje pronájem části pozemku p. č.
1780/1 – ostatní plocha manipulační plocha
v k. ú. Horažďovice a technologických

žlabů č. 1 a 2 městské ČOV v rozsahu dle
zákresu (cca 1670 m2) společnosti Lyckeby
Amylex, a. s., Strakonická 946, Horažďovice
za účelem jejich využití pro biologický
dočišťovací stupeň odpadních vod z výroby
škrobu v areálu Lyckeby Amylex na dobu
určitou od 1. 3. 2018 do 28. 2. 2028 za
nájemné ve výši 80 000 Kč/rok + DPH
– schvaluje darovací smlouvu mezi
Ing. Michalem Navrátilem a městem
Horažďovice, kterou město Horažďovice
přijímá dar ve výši 20 000 Kč na podporu
pracoviště bezpečnosti a krizového řízení
a Městské policie Horažďovice
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Každý z nás je zodpovědný za svůj odpad
Nádoby na tříděný odpad slouží ke sběru
(tzn. vložení dovnitř do nádoby) separovaného odpadu, což je papír, sklo
a plasty. Toto určitě ví většina z nás
a podle toho se také chová. Bohužel
část obyvatel patrně nádoby chápe
jako odkladiště veškerého odpadu (viz.
fotodokumentace).
Objemné papírové krabice, PVC obaly,
starý nábytek a igelitové tašky naplněné
vším možným jsou velmi často pohozeny
na zem k nádobám, přestože jsou tyto
poloprázdné.

Fotograie stavu, jak by to rozhodně nemělo vypadat.

Takový odpad ležící na zemi žádná
externí firma při vyprazdňování nádob
na tříděný odpad samozřejmě neodveze
a veškerý „binec“ je na náklady města
uklizen.
Veškerý objemný odpad musí být buď
minimalizován a vhozen do příslušné
sběrné nádoby anebo odvezen do sběrného dvora na okraji města při výjezdu na
Strakonice. Provozní doba je každé úterý
9–12 a 14–18 hod., každý čtvrtek 14–18
hod. a každou sobotu 9–12 a 14–18 hod.
Jelikož se případy odkládání odpadu ke

sběrným nádobám stále opakují, město
připravuje opatření, na základě kterého
bude reálná šance odhalit viníka a jeho
chování pokutovat dle zákona č. 200/1990
Sb., o přestupcích.
Nádoby na tříděný odpad byly v měsíci
září očištěny a umyty. Pomozte nám
udržet kolem nich pořádek, ať si zbytečně
nevytváříme ve městě nehezká zákoutí.
Ing. Hana Kalná, místostarostka
Marcela Benešová, vedoucí TS
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Kultura
Commedia inita
Velice úsměvné povídání s autentickými ukázkami světových
árií operní zpěvačky. Tak trochu nastavené zrcadlo české povaze.
Ema Destinová – mimořádně nadaná operní pěvkyně světového
formátu, která v Čechách neobstála. Viktorie Hradská mistrně vykreslila poslední léta života velké pěvkyně, která trávila
v Čechách, očima čtyř žen, učitelky hudby, uklízečky, placené společnice a komorné.
Obsazení:
Učitelka zpěvu: Kateřina Macháčková
Uklízečka: Lucie Kožinová
Kamarádka: Valerie Zawadská
Komorná: Anna Kulovaná
Pořadatel: Karel Soukup
Čtvrtek 6. října 2016 od 19.30 hodin
Předplatné skupiny H
Horažďovice – Kulturní dům
Zbylé vstupenky zakoupíte v předprodeji:
Kino Horažďovice – tel. 376 512 237, 376 511 890.

Ševčíkovy hudební večery
Zeiher Quartett
Němečtí hosté přicházejí obohatit program
dalšího koncertu Ševčíkových hudebních
večerů. Německo-české kvarteto vzniklo
založením komorního souboru Zeiher
Quartett, jehož členové, domovským
právem ve Philharmonisches Orchester
Würzburg a v PKF-Prague Philharmonia,
si vytvořili prostor také k interpretaci
komorní hudby – vedle lásky k symfonické
a operní tvorbě. S chutí hrající kvarteto
nám ve špičkové interpretaci předvede
kvartet Bedřicha Smetany „Z mého života“
a skladby W. A. Mozarta a C. Debussyho.
Obsazení: Alexander Zeiher (housle),
Tomáš Hájek (housle), Makoto Sudo
(viola), Lukáš Pospíšil (violoncello).
Nenechte si ujít.

Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč
(pro děti nad 10 let, studenty, důchodce
a rodiče na rodičovské dovolené), děti do
10 let zdarma.
Rezervace vstupenek: 603 229 559.
hotel Prácheň
pátek 7. 10. 2016 v 19.00 hodin
za spolek Hudba bez hranic, z. s.
Ing. Jitka Kutišová

Koncerty podpořil Plzeňský kraj
www.turisturaj.cz

Městské muzeum Horažďovice
Krajina jako ementál aneb cyklotoulky s Alešem Červeným hornickou krajinou jihozápadních Čech
Druhá podzimní vyjížďka nás zavede do
míst, kde se hornickým způsobem těžil
vápenec.
V sobotu 15. října 2016 bude sraz
v 9 hodin u nádraží v Horažďovicích.
Tentokrát se seznámíme s těžbou vápence
na vrchu Čepičná u Čepic. Tato surovina
se zde těžila nejen lomem, ale také podzemním způsobem. Je zde zachována 60
metrů dlouhá štola a několik menších

podzemních dobývek. Jelikož lokalita je
vzdálena pouze kolem 12 km, tak směr
trasy budeme volit podle situace. Její
předpokládaná délka bude mezi 25 a 40
km, podle domluvy. Povrch bude tvořit
jak asfalt, tak polní a lesní cesty. Vhodné
je horské a trekové kolo. Návrat v odpoledních hodinách. Zájemci o prohlídku
podzemí budou potřebovat baterku
„čelovku“.

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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Městská knihovna Horažďovice
Knihovny v našem okolí
Město Horažďovice se stará také
o knihovny v Boubíně, Komušíně, Lhotě
Horažďovické, Třebomyslicích, Veřechově.
Knihovny pracují již řadu let a na jejich
vybavení to bylo už znát. V posledních letech město Horažďovice pomocí
dotací z Plzeňského kraje a Evropské unie
zainancovalo stavební úpravy a nové
vybavení. Navštivte i vy knihovnu ve
vašem okolí a využijte příjemné prostředí,
kvaliikovanou pomoc při výběru knih
a bezplatné připojení k internetu pro celou
rodinu.
Za MěK Horažďovice M. Hašková

… v Třebomyslicích dostanete možná i kafíčko…

… a ve Veřechově si můžete potrénovat paměť.

Foto Petra Tomešová
Ve Lhotě se knihovna po rekonstrukci teprve rozbíhá…

Týden knihoven 2016
V letošním roce proběhne ve dnech 3.–9. října jubilejní 20. ročník Týdne knihoven. Tuto celostátní akci vyhlašuje pravidelně Svaz
knihovníků a informačních pracovníků (SKIP). I tento rok se naše knihovna zapojí bohatým programem, který najdete na poslední
straně Horažďovického obzoru. Téma zní: BRAŇTE KNIHU! Stejně tak jsme nazvali jednu z knihovnických lekcí, určenou prvňáčkům, při které se dozví, jak (ne)zacházet s knihou.
V rámci Týdne knihoven bude pro čtenáře, kteří mají problémy s včasným vracením knih, vyhlášena AMNESTIE.
V Týdnu knihoven nabízíme novým čtenářům možnost REGISTRACE ZDARMA.
Akce probíhají za podpory Ministerstva kultury ČR v rámci projektů Děti a čtení 2016 a Seniorům dokořán.
Petra Tomešová
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Školy
Křesťanská mateřská škola Horažďovice
Duhové postřehy od nás…
V září slunce září, podzim bude v kalendáři…
Prázdniny utekly jako voda v potoce.
A s prvním zářijovým dnem se naše
školka znovu naplnila dětským smíchem a halasením. Avšak také, jak už to
tak v září bývá, troškou stesku a slziček,
které se ale postupně vytrácejí a proměňují v nesmělé úsměvy.
A co všechno nás letos čeká? Hned
v posledním zářijovém týdnu velká událost pro osud naší zahrady. Zúčastnila
se totiž soutěže v Grantové výzvě 2015
Zahrada hrou Nadace Proměny Karla
Komárka. Projekt přeměny v přírodní
zahradu, v níž by děti lépe mohly využívat svou fantazii a představivost
a zároveň vylepšovat hbitost a sílu, se
probojoval přes dvě kola až do finále.
Třetí kolo by měla naše škola obhájit
osobně až v Praze.

Od 9. října se pak naši předškoláci
vydají na školku v přírodě, tentokrát s loupežnickým tématem. I nadále
s radostí spolupracujeme s místní charitou a těšíme se na pravidelná setkávání
dětí se seniory. Čeká nás také smyslově
symbolická pedagogika v klášteře, divadélka Nána a Dráček, lyžařský kurz,
plavání a hlavně spousta každodenních aktivit a her k naplnění třetího
roku našeho kurikula, ale především pro
radost našich dětí, budování dobrých
vztahů mezi dětmi a jejich vzájemné
spolupráce.
Přejeme vám krásné babí léto a třeba se
na toulkách přírodou někde potkáme.

Bc. Lucie Listopadová

Za křesťanskou mateřskou školu

Podzimní čas Na Paloučku
Nechce se tomu věřit, ale prázdniny jsou
opravdu minulostí. Není důvod k smutku.
Každý konec je začátkem něčeho nového.
Na Paloučku nás čeká mnoho zajímavých,
tvořivých i poznávacích aktivit.
Do naší školky nastoupil plný počet dětí,
které jsou rozděleny do pěti tříd. Na
informativních třídních schůzkách byli
rodiče seznámeni s organizací školního
roku. V rámci vzájemného poznávání
dětí, rodičů, pedagogických i provozních
zaměstnanců se uskutečnila dne 22. 9.

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

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

3. TÝDEN V ØÍJNU

17.10. - 21.10. 2016
prvních 30 min dennì ZDARMA

seznamovací párty s bohatým a pestrým programem, do kterého se aktivně
zapojili i partneři naší školy. Velmi jim
děkujeme a těšíme se na další spolupráci.
Po celý školní rok budeme cestovat. Začínáme 12. a 13. 10. výletem do
Krutěnic. Jezdecký areál Dvůr Krutěnice
nabízí dětem svezení na ponících, ukázku
čištění a sedlání koní, úklid stájí apod.
Divadlo Dráček si pro nás připraví
pohádku „O Budulínkovi“. Induška
ukončila studium a my děkujeme všem,

kteří se podíleli na podpoře jejího
vzdělávání.
Podzimní příroda je skutečná čarodějka.
Procházka v tomto čase je balzámem na
duši. Všude je úžasné množství barev,
stačí jen otevřít oči…
Přejeme všem krásný podzim.
Z MŠ Na Paloučku
Bc. Lenka Vlčková
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ZŠ Komenského
První školní den
Ve čtvrtek 1. září přivítala naše základní škola
49 nových žáčků prvňáčků. Na dětech byla
znát zvědavost. Společně se svými rodiči děti
zaplnily hned tři třídy. Tam už na ně čekaly
usměvavé třídní paní učitelky. V 1. A Mgr.
Jana Renčová, v 1. B. Mgr. Marie Buchtová
a v 1. C Mgr. Alena Tesařová. Ve třídách 1.
A a 1. B budou pomáhat asistentky pedagoga
paní Hana Malá a paní Pavla Sajfrídová.
Prvňáčkům popřála hodně štěstí, zdraví
a dobrých studijních výsledků paní ředitelka Mgr. Marcela Šmrhová. Nejmladší žáky
pozdravil také pan starosta Ing. Michael
Forman.

Den prevence
Páteční slunečný den se na naší škole nesl
v rámci projektu Den prevence. Zúčastnili
se žáci od 2. ročníku. Jeho součástí byl zajímavý program od Všeobecné zdravotní
pojišťovny VZPoura úrazům. Je zaměřený
na prevenci úrazů a nehod u dětí a mladistvých. Naši školu navštívili dva mladí lidé,
kterým vážný úraz změnil život, upoutal je
na invalidní vozík. Oni se však nevzdávají.
Chtějí o svém úrazu a o životě s následným
postižením mluvit. Paní Jarmila Onderková
miluje přístrojové potápění. Pan Zbyněk
Švehla se po dlouhém léčení vrátil ke
sportu, při němž úraz utrpěl – k triatlonu.
Dokončil závod železného muže na Havaji.
Oba ambasadoři ukázali žákům pomůcky,
které užívají. Poradili jim, jak se chovat
k handicapovaným na vozíku. Hodně
zájemců si jízdu na invalidním vozíku
dokonce vyzkoušelo.
Zajímavý program nabídli vojáci z 25. protiletadlového raketového pluku ve
Strakonicích. Nejoblíbenějším stanovištěm
se stala „střelnice“, ale i na stanovišti první
pomoci nebo protichemické ochrany se
zájemci dozvěděli hodně nového.
Se základy první pomoci seznámila mladší
žáky paní učitelka Lucie Tomášková.
Vydatně jí pomáhala děvčata ze zdravotnického kroužku.
V tělocvičně zhlédli žáci ukázky karatistických technik v podání horažďovických
karatistů. Zažili s nimi napínavé chvíle,
když karatistům drželi palce, aby dřevěné
prkno přerazili napoprvé.
V teplém dni se osvěžovací zastávkou stalo
„ hasičské“stanoviště. Tam dvojice žáků
pomocí plastové džberové stříkačky a napojených hadic stříkaly na cíl – plechovky.
Také si vyzkoušeli běh s hadicemi.
Dopoledne uteklo jako voda. Děkujeme
všem, kteří se na uspořádání Dne prevence
podíleli.

Prvňáčci – 1. A, 1. B, 1. C
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Základní umělecká škola
Máme za sebou první měsíc nového školního roku. Výuka se rozběhla ve všech třech
oborech, které na škole vyučujeme. I když
to nebylo tak úplně jednoduché. Těsně před
koncem prázdnin požádala o uvolnění
vyučující literárně-dramatického oboru.
Naštěstí se podařilo rychle najít náhradu.
Manželé Machkovi, kteří LDO nyní povedou, tak měli na přípravu jen pár dní. Vše
se ale podařilo a výuka byla zachráněna.
Nabídka hudebního oboru je opět o něco
širší. Jak jsem již avizoval, začala výuka hry
na elektrickou kytaru a na saxofon. Věřím,
že již brzy se i s těmito nástroji setkáme na
nějakém veřejném vystoupení. V letošním
roce vyučujeme hru na 17 nástrojů. Je to
velké číslo a na školách podobné velikosti,
jako je ta naše, naprosto unikátní.

Žáci výtvarného oboru se již počtvrté
aktivně zapojili do „Seznamovací párty“
v MŠ Na Paloučku. Opět si připravili tvořivou dílnu a společně s dětmi z MŠ tvořili
malou památku na tuto tradiční akci.
Všichni se již připravujeme na další podzimní akce. Jako první společné hudební
vystoupení nás čeká tradiční „Strašidelný
koncert“, který se uskuteční v úterý 8. listopadu v hotelu Prácheň. Na něm se představí
hlavně naši nejmenší muzikanti. Na prosinec pak chystáme tradičně další dva
koncerty.
Všichni ze ZUŠky vám přejeme příjemné
podzimní dny.
Mgr. Martin Petrus
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Mažoretky ze ZŠ Blatenská nezahálejí
Prázdniny nám skončily, děti znovu usedly
do školních lavic a mažoretky opět zahájily
svoji činnost.
Nejsou tomu ani dva měsíce, co měly
plné ruce práce a neznaly volné červnové
soboty.
Jedno vystoupení střídalo druhé, neboť
v červnu jejich práce vrcholila. Hned na
začátku června se představily na Dnu dětí
v Kladrubech, podpořily také akci Na kole
dětem, následovala účast na Rodácích
v obci Bukovník, malé kopané na Rabí
a svou činnost ukončily dívky na Dětském
dnu v Malém Boru.
Následoval zasloužený dvouměsíční odpočinek, během kterého děvčata nabrala sílu
a energii. Hned 3. září, v době, kdy se mnozí
ve škole teprve rozkoukávali, čekalo na
dívky další vystoupení. Rozhodly se podpořit charitativní akci pod názvem Modrý
den, která probíhala zde v Horažďovicích
a měla přispět na onkologicky nemocné

pacienty. Nejen mažoretky, ale i většina
žáků naší školy se zapojila a přispěla svými
výrobky na tuto dobrou věc. Ne každý má
štěstí zvané „zdraví“ a je tedy dobře, že
i děti tohle chápou a chtějí pomoci při takových akcích.
Další vystoupení čekalo na dívky 17. září
na Kreativním světě v Horažďovicích. Tato
akce byla také pro dobrou věc, podporovala
totiž handicapované děti. Je vidět, že dívky
rozhodně nezahálejí a se začátkem školního
roku se hned pouští do práce.
Myslím si, že našim mažoretkám patří
velký dík nejen za vzornou reprezentaci
školy na sportovních a kulturních akcích,
ale i za podporu charitativních programů.
Děkuji také rodičům za jejich trpělivost
a ochotu při realizaci našich vystoupení.
Mgr. Milena Mudrová
vedoucí mažoretek

Tábor „S babi a dědou…“
V červenci jsem se jako babička zúčastnila se svými
vnoučaty pobytového tábora S babi a dědou ve mlýně
a na statku v Envicentru PROUD v Podbranském mlýně.
Ráda bych touto cestou poděkovala Ing. Zuzce Jahnové
a Mgr. Katce Trnkové za skvěle zorganizovaný týden
plný her, zajímavých činností a prima zážitků. Krásné
počasí doplňovalo pohodu v nově zrekonstruovaném
mlýně. Všichni dospělí ocenili výbornou kuchyni a stále
dobrou náladu všech pracovníků envicentra. Děti si zase
užily prarodičů při společných akcích, poznaly nejen
spoustu nových kamarádů, ale i plno dosud neznámých
prací: starost o zvířátka na statku, mletí mouky, pečení
chleba, vaření marmelády, výrobu másla, lovení a pozorování hmyzu, mikroskopování a řadu dalších úžasných
činností, výletů, soutěží a táborového skotačení. Píši
toto poděkování nejen za sebe, ale i za všechny ostatní
účastníky tábora, kteří jsme si společně slíbili, že se tu
za rok zase sejdeme.
Dagmar Hraničková
Sušice
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Spolky
Akce klubu „Nebuď sám“ na ŘÍJEN
3. 10. Baduan Jin – cvičení nejen pro ženy. Společ. místnost 4. p. DPS Palackého 1061, od 9 hod. Projekt „Seniorům Dokořán“
4. 10. Posezení s harmonikou – k tanci a poslechu zahrají oblíbení Úterníci. Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.
5. 10. Máte slovo aneb naše město očima seniorů – beseda se starostou Horažďovic Ing. Michaelem Formanem.
Společ. místnost 4. p. DPS Palackého1061 ve 14 hod. Projekt „Seniorům Dokořán“
10. 10. Holky v akci – společné předposvícenské pečení. Jídelna DPS Palackého, začátek ve 13.30 hod.
12. 10. Zdobení posvícenských hnětynek – jídelna DPS Palackého 1061, od 13.30 hod.
13. 10. Zdobení posvícenských hnětynek – společ. hala DPS Loretská 1069, od 10 hod.
19. 10. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem. Jídelna DPS 1061 Palackého v 9.45 hod.
24. 10. Tibetské mísy a gongy – zvuková lázeň pro regeneraci těla a duše. Společ. místnost 4. p. DPS Palackého 1061, od 9 hod.
Projekt „Seniorům Dokořán“
24. –27. 10. Dušičková dílna – vytvořte si dušičkovou výzdobu k uctění Památky zesnulých. Dílna v suterénu DPS Palackého 1061 bude
otevřena od 13 do 15.30 hod.
26. 10. Chvilka poezie a hudby s Janou Machalíkovou – společ. místnost 4. patro DPS Palackého 1061, začátek ve 14 hod.
Projekt „Seniorům Dokořán“
31. 10. Sebeobrana a první pomoc – přednáška s praktickými ukázkami se koná ve společ. místnosti, 4. p. DPS Palackého 1061 od 15 hod.
Projekt „Informovaný senior“
Pravidelné akce – každý týden
úterý – klub seniorů – kuchyňka v suterénu DPS 1061 Palackého, od 14 hod.
středa – turnaj v Žolíkách – hala DPS Loretská 1069, začátek v 10 hod.
čtvrtek – mše svatá – kaple v suterénu DPS Palackého 1061, začátek v 15 hod.

Podzimní plány

Zajímavost

Pěvecký spolek Prácheň vstoupil do další
koncertní sezóny. Do sezóny, v jejíž druhé
polovině oslaví 155. výročí založení
a 25. výročí obnovení činnosti. Napsala
jsem sice, že „vstoupil“, ale dalo by se říci,
že do ní skočil přímo rovnýma nohama.
Vždyť jen dvě srpnové zkoušky předcházely
prvnímu vystoupení dne 3. 9. na „Modrém
dni“ v horažďovickém Kulturním domě.
A v zápětí po něm začal dirigent zasypávat
zpěváky novými notami, které bude spolek
uvádět v rámci svých podzimních a zimních
vystoupení. A těch bude skutečně požehnaně. Vždyť z 16 vystoupení v roce 2016 se
jich celých 7 uskuteční právě na konci roku.
Věříme, že kromě nových skladeb zaujmeme i novým detailem v našem oblečení
– spolek si totiž pořídil „tematicky laděné“
šály.
Sérii vystoupení zahájíme ve švýcarském
Heimbergu dne 29. 10., o dva týdny později
si zazpíváme 12. 11. v rámci Hartmanického
hudebního podzimu. A pak již budou
následovat adventní a vánoční vystoupení,
s jejichž přesnými termíny vás seznámíme
příště. Anebo nahlédněte na naše webové
stránky www.psprachen.cz.
Za pěvecký spolek Prácheň
Simona Sládková

Foto: Jan Lád
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Zajímavosti
Homocystein je příčina autoimunitních nemocí (pokračování z minulého čísla)
Přeskočíme-li padesát let, tak vidíme,
že do buněk přichází ze stravy málo
kyseliny listové a s jejím úbytkem
klesá i množství stavebního materiálu pro syntézu bílkovin, které v krvi
vychytávaly homocystein. Situaci zhoršuje nedostatek B6, který přispívá ke
zvyšování množství nezpracovaného
homocysteinu, který přechází do krve,
kde hledá bílkoviny, na které by se mohl
navazovat.
Nenajde-li žádné volně kolující v krvi,
hledá náhradu, kde se dá. Tuto náhradu
nachází na buňkách střevní sliznice,
na buňkách štítné žlázy, na nervových
vláknech, na kloubním vazivu poškozeném revmatickým zánětem a v dalších
orgánech. Na „vyhlédnutou“ bílkovinu se připojí vazebním můstkem,
čímž „vybranou“ bílkovinu „označkuje,
to znamená, že změní její chemické
složení.
Tady jsme na stopě vzniku dalších
autoimunitních onemocnění. Je jich

velmi pestrá paleta. Některá onemocnění se vyskytují vzácně, jiná jsou
častější. Důležité je, že mechanismus
jejich vzniku je vždy stejný a příčina je
jen jedna a vždy ta samá:
I když jde o změny zdánlivě nepatrné, jsou pro imunitní systém zásadní.
Původně „známá“ bílkovina se pro něj
změní ve vetřelce, kterého musí zničit.
Toto poznání evokuje zásadní otázku
pro léčení: Má se tato přirozená reaktivita imunitního systému násilně
potlačovat stejnými látkami, jaké se
musejí nasadit u transplantací orgánů,
aby imunitní systém nemohl zničit
transplantovaný orgán?
Nebo je fyziologičtější zabezpečit dostatek hlavních vitamínů potřebných pro
bezchybnou metabolizaci homocysteinu
a syntézu malých částic bílkovin, které
v krvi slouží jako „lapače homocysteinu.
Lidé s autoimunitním onemocněním,
kteří dají přednost tomuto přirozenějšímu léčebnému postupu, se mohou

přihlásit ke stanovení homocysteinu na
detašovaném pracovišti poradny pro
civilizační choroby pro města Klatovy,
Sušice, Strakonice, Horažďovice, České
Budějovice, Vimperk, Volyně na č. tel.
606 674 572.
Detašovaná pracoviště ve větších městech jsme byli nuceni začít vytvářet po
tom, co uveřejnění videonahrávky rozhovoru s Danielou Drtinovou na DVTV
vyvolalo pro jedno centrum nezvládnutelný zájem o stanovení homocysteinu
v krvi a o určení potřebných dávek
hlavních vitamínů. Stanovení hladiny
homocysteinu v krvi je zároveň prvním
krokem v prevenci nejen autoimunitních
onemocnění, ale i všech ostatních civilizačních chorob.
Více si o problematice homocysteinu
a jeho vlivu na lidské zdraví a náš život
můžete přečíst na www.karelerben.cz.
MUDr. Karel Erben

Historie horažďovických domů
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 26, přibližně 1/3 dnešního
objektu bytovky
V roce 1619 náležel dům Janu Hoškovi,
je zmíněn v souvislosti s přidělením
kmenů na stavbu jeho shořelého domu
po velikém požáru města způsobeném
drancováním vojsk generála Bonaventury
Buquoye. Na opravu domu mu bylo přiděleno 20 kmenů dřeva. V roce 1631 náleží
dům Janu Hoškovi. V roce 1646 sepisuje pro těžkou nemoc Voršila Hošková
poslední vůli. V té odkazuje dům dceři
Kateřině a jejímu muži Mikulášovi. Dále
jim odkazuje pole Na Chrástu a druhé
Na Zbiroze. V roce 1649 prodává dům
Voršila Hošková s dcerou Kateřinou
za 55 kop Jindřichu Halamovi, hrnčíři,
a jeho manželce Barboře. V berní rule
z roku 1654 je chybně uveden majitel

domu jako Jindřich Salama, obhospodařoval 6 strychů polí, choval 3 krávy
a 1 svini. V revizitaci berní ruly z roku
1675 je uveden jako další majitel domu
Václav Chramosta, který si vzal vdovu po
Jindřichu Halamovi. V roce 1684 prodává
Barbora znovu provdaná Chramostová se
svým přítelem Jakubem Kozákem dům
za 55 zlatých Janu Červenkovi a jeho
manželce Alžbětě. V roce 1686 řeší bratr
nebožky Barbory Chramostové Tomáš
Heydiger z Kašperských Hor její pozůstalost. V té je potvrzen prodej domu Janu
Červenkovi. K ceně za nemovitost mu
ještě připadnou „dva kusy podušek, nová
sukně, střevíce, pár punčoch a kožich
mezulánový“. Tomáš Heydiger dále přejímá dluh Barbory Chramostové za vosk,
který měla dodat hrnčířskému cechu

v ceně 3 zlatých. Pozůstalý přítel Barbory
Chramostové Jakub Kozák dostal za to, že
se o ni staral před její smrtí a že jí na svůj
náklad vypravil pohřeb, pole oseté žitem
na Jarově. V roce 1735 náleží dům Janu
Millerovi. Náleží mu ještě v roce 1750,
zpráva je nepřímá a je zmíněn při lokaci
sousední nemovitosti. V roce 1783 se
stal majitelem domu jako poručník blíže
neznámých dětí Krištof Weber, mistr
školní. Ten převádí dům v roce 1778 na
Jana Malkovského, který prodává dům
obratem Janu Roučkovi a manželce Evě za
511 zlatých.
MgA. Jindřich Šlechta
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Modrý den

Kreativní výstava

vznikl na základě příběhu mladé maminky
Martiny Petříkové z Horažďovic. Před
smrtí viděla modré světlo a chtěla prožít
modrý den. Z vyprávění a iniciativy její
sestry Zdeňky Blahutové jsme společně
dospěly k celé akci. Zdeňka s Martinou
společně prožívaly těžké chvíle na oddělení
onkologie v Plzni na Lochotíně. V podstatě
do posledního rozloučení. Jak se vyrovnat s ortelem smrti, jak neztratit kontakt
s okolním světem, kde stále tepe život?
O tom všem nám vyprávěla psychoterapeutka paní doktorka Vachudová, a to přímo
ve své povídce „Setkání s Martinkou“.
Vám, co jste navštívili „Modrý den“ a přispěli do kasičky, vám, kteří jste poslali
inance na účet zmíněné akce, vám, kteří
jste přinesli úžasné výrobky, vám, kteří
jste obohatili celý program bez nároku na
odměnu, tak VÁM VŠEM PATŘÍ VELKÝ
DÍK! Díky vám se inanční částka vyšplhala na 30 000 korun a ta poputuje formou
daru na oddělení onkologie do Plzně na
Lochotíně.
Tento příběh může potkat kohokoliv
z nás...

Děkuji všem ze srdce, kteří přispěly
jakoukoliv částkou na charitativní akci
„Modrý den“. Je mnoho charitativních
akcí, které vybírají na podporu výzkumu
a léčby rakoviny, ale nesmíme zapomínat, že zde jsou a druhý den třeba
už nejsou lidé poraženi touto nemocí.
Rozhodla jsem se pokračovat a dále
myslet na tyto lidi. Rádi bychom společně s onkologickým oddělením na
Lochotíně zřídili místo, kde umírající lidé budou moci alespoň na chvíli
zapomenout a věnovat se věcem, které
by je zabavily. Z výtěžku Modrého dne
byla zakoupena sestava piana, luxusní
čalouněné sedačky a sluchátek možných
k zapojení klavíru, aby i laik si mohl
jen tak ťukat a poslouchat libé tóny a ne
šrum nemocnice.
Konto Modrý den je stále platné a budeme
rádi, když pomůžete. Tato nemoc se
nás týká všech. Číslo účtu pro případné
inanční dary je 257600271/0300,
variab. symbol 03031978.
Děkujeme a budeme se zase těšit první
sobotu v září 2017 opět na viděnou.

V pátek 16. 9. a v sobotu 17. 9. 2016 byla
v Kulturním domě v Horažďovicích pořádána českým výrobcem irmou Banner
systém, s. r. o. Kreativní a hobby výstava.
Její náplní bylo seznámit veřejnost a hlavně
děti s rukodělnou činností, různými technikami tvoření. Vybarvit si sklíčka, nazdobit
si fotorámeček, scrapbook, blok nebo namalovat kameny si přišly děti jak z mateřských
školek, tak i ze základních škol. Ti starší si
vyzkoušeli také tvorbu různých předmětů
z vinylových desek, vybrousili si motivy
na skleničky, zdobili textil, vypalovali na
dřevo. Mladší tvořili z korálků a využili
i dětský koutek s různými hrami a stavebnicemi. Velký úspěch sklidila i postava Lega
z naší půjčovny kostýmů.
Poděkování patří pěveckému sboru, který
zpestřil páteční odpoledne a mažoretkám za
vystoupení v sobotu.
Děkujeme všem, kteří svou účastí inančně
podpořili CENTRUM HÁJEK, centrum
sociálních služeb pro handicapované děti
ve Šťáhlavicích a pomohou i jim vytvořit úsměv, stejně jako „usměváčky“ tvořily
„naše“ děti.

Za pořadatele Libuše Mužíková

S díky Blahutová Zdeňka

Jaroslava Strejcová

Umístění domu v rámci novostavby bytovky

Titulní list opisu dějin města od Ferdinanda Zvěřiny z roku 1780 provedený
Krištofem Weberem
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Oznámení
o době a místě konání voleb do zastupitelstva kraje
a Senátu Parlamentu ČR

864, 865, 866, 867, 868, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 931, 932, 933,
934), Pod Vodojemem

Starosta města Horažďovice podle § 27 odst. 1 zákona č. 130/2000
Sb., o volbách do zastupitelstev krajů a o změně některých zákonů
a podle § 15 odst. 1 zákona č. 247/1995 Sb., o volbách do Parlamentu
ČR a o změně a doplnění některých dalších zákonů

ve volebním okrsku č. 5
je volební místnost Horažďovice, Předměstí – klubovna Sdružení občanů
HD Předměstí
pro voliče trvale bytem Horažďovice Předměstí

oznamuje

ve volebním okrsku č. 6
je volební místnost Horažďovice, část Babín – Babín 41 – obecní budova
pro voliče trvale bytem Horažďovice, část Babín

1. Volby do zastupitelstva kraje se uskuteční
v pátek dne 7. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 8. října 2016 od 8.00 do 14.00 hodin
Volby do Senátu Parlamentu ČR se uskuteční
1. kolo
v pátek dne 07. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 08. října 2016 od 08.00 do 14.00 hodin
2. kolo v pátek dne 14. října 2016 od 14.00 do 22.00 hodin
a v sobotu dne 15. října 2016 od 08.00 do 14.00 hodin
2. Místem konání voleb do zastupitelstva kraje a Senátu Parlamentu ČR
ve volebním okrsku č. 1
je volební místnost Městský úřad – Mírové náměstí 1 – velká zasedací síň
pro voliče trvale bytem Horažďovice
1104, 2145, Havlíčkova, Hradební, Husova, Husovo nám., Jiřího z Poděbrad,
Mayerova (262, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068), Mírové náměstí,
Nábřežní, Otavská, Palackého (1061), Plzeňská, Podbranská, Prácheňská,
Příčná, Příkopy, Sportovní, Ševčíkova, Trhová, U Jatek, Zářečská, Horažďovice,
část Svaté Pole
ve volebním okrsku č. 2
je volební místnost ZŠ Komenského – Komenského 211
pro voliče trvale bytem Horažďovice
Budovatelů, Družební, Hollarova, Jiráskova, Karla Němce, Komenského,
Mírová, Odbojářů, Peškova, Třebomyslická, Za Tržištěm
ve volebním okrsku č. 3
je volební místnost ZŠ Blatenská – Blatenská 539
pro voliče trvale bytem Horažďovice
2003, 2100, Bezručova, Blatenská, Hornická, Mayerova (523, 524, 525, 783, 784,
785, 786), Okružní, Rybářská, Smetanova, Strakonická, Šumavská, Tyršova,
Zahradní, Žižkova, 5. května, Na Vápence, Nad Nemocnicí, Kaskova, Josefa
Pavla, V Lukách
ve volebním okrsku č. 4
je volební místnost Hasičská zbrojnice – Loretská 235
pro voliče trvale bytem Horažďovice
Lipová, Loretská, Palackého (811, 812, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822,
823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 845, 846, 847,
848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863,

Společnost Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o.
přijme zaměstnance na pozice

ve volebním okrsku č. 7
je volební místnost Horažďovice, část Boubín – Boubín 5 – obecní budova
pro voliče trvale bytem Horažďovice, část Boubín
ve volebním okrsku č. 8
je volební místnost Horažďovice, část Horažďovická Lhota 12
– obecní budova
pro voliče trvale bytem Horažďovice, část Horažďovická Lhota
ve volebním okrsku č. 9
je volební místnost Horažďovice, část Komušín – Komušín 69
– obecní budova
pro voliče trvale bytem Horažďovice, část Komušín
ve volebním okrsku č. 10
je volební místnost Horažďovice, část Třebomyslice – Třebomyslice 1
– obecní budova
pro voliče trvale bytem Horažďovice, část Třebomyslice
ve volebním okrsku č. 11
je volební místnost Horažďovice, část Veřechov – Veřechov 42
– obecní budova
pro voliče trvale bytem Horažďovice, část Veřechov

3. Voliči bude umožněno hlasování poté, kdy prokáže svoji totožnost
a státní občanství České republiky (platným občanským průkazem,
platným cestovním, diplomatickým nebo služebním pasem České
republiky, cestovním průkazem České republiky).
4. Každému voliči budou dodány 3 dny přede dnem voleb hlasovací
lístky. Ve dnech voleb volič může obdržet hlasovací lístky i ve volební
místnosti. V případě 2. kola voleb do Senátu Parlamentu ČR volič
obdrží hlasovací lístky přímo ve volební místnosti.
V Horažďovicích dne 19. 9. 2016
Ing Michael Forman, v. r., starosta města

Střední škola a Základní škola, Oselce
si vás dovoluje pozvat na

X. ROČNÍK KOVÁŘSKÉHO DNE

Sobota 19. listopadu 2016 od 9.00 do 15.00

– pracovník potravinářské výroby
– řezník / uzenář
– pracovník expedice

práce mistrů řemesla u výhní

den otevřených dveří - informace o nabízených oborech

výstava studentských maturitních prací a kovářských výrobků

Nabízíme:
– stabilní zaměstnání v nadnárodní společnosti
– zvýhodněný nákup iremních výrobků
– příspěvek na stravování
– a jiné
Zájemci se mohou informovat osobně denně od 14–15 hodin,
telefonicky na čísle 376 524 521
nebo prostřednictvím e-mailu personal@ponnath.cz

ANGLIČTINA, ŠPANĚLŠTINA
individuální i skupinová výuka pro veřejnost a iremní kurzy

MASÁŽE – sportovní a rekondiční
Tel.: 604 859 567, Tyršova ulice 355, Horažďovice
další informace na: www.preklady-masaze-ekofarma.cz
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PALIVOVÉ DŘEVO
SLUŽBY V LESNICTVÍ

od 550Kč

Tel: 723 414 964
Facebook:
Dřevo Chanovice
SALON DUHOVÁ KAPKA
harmonizující masáže s esenciálními oleji Young Living
Nově otevřeno od 1. října 2016
Jana Cikánová, Podbranská 54, Horažďovice
objednávky na tel.: 606 731 448,
www.duhova-kapka.webnode.cz

Stavba krbů, kamen, sporáků
a zednické práce – dlažby
Pavel Kokoška 777 336 496 Božena Tichá 725 891 271
ulice Prácheňská 88, 341 01 Horažďovice.

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

Koupím
mopeda Stadion, Babeta, pionýra
nebo jinou starší motorku CZ, JAWA
může být i nepojízdná. Tel: 721707587

Chcete snadno získat kotlíkovou dotaci?
Dotace bude spuštěna 19. září 2016 !!!
Švédská tepelná čerpadla

Úsporné teplo pro pohodlný život

Plánujete ve Vašem domě nové vytápění nebo obnovu stávajícího?
Firma DUŠEK ENERGY s.r.o. Vám nabízí:
odborné konzultace u zákazníka
projekt, instalaci a servis švédských tepelných čerpadel NIBE,
větracích systémů s rekuperací tepla a automatických kotlů BENEKOV
kompletní zprostředkování kotlíkových dotací
včetně služeb energetického specialisty
S námi je získání kotlíkové dotace jednoduché !
Registrovat se můžete u nás již nyní na webovém registračním
on-line formuláři na www.dusek-energy.cz, nebo na emailu
info@dusekenergy.cz a telefonu: 602 496 202, 775 580 755.

w w w. d u s e k- e n e rg y. c z
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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

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 inanční 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.

Kurzy jógy L. Holečkové
 Děti – MŠ Křesťanská a ZŠ Blatenská
 Mládež a dospělí - MŠ Křesťanská
 Ženy – MŠ Křesťanská
tel. 720 314 523, kurzy probíhají v Horažďovicích

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 slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách.
Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ks.
Prodej se uskuteční: 27. října 2016
Horažďovice – u vlak. nádraží v 15.50 hod.
a 28. října 2016 v 14.55 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena
dle poptávky. Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod.
tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Horažďovický obzor / září 2016
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jedno
JEDNOsklo
SKLO
ZDARMA
Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub a určených brýlových čoček HOYA.
Akci nelze kombinovat s jinými slevami. Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci našich optik.
Nabídka je platná od 19.9.2016 do 28.10.2016.

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

Šrotovné je tady!
HP 250 G4

8 999,-

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

TRHÁK
Koupí produktu získáte 359 ibodů

6 999,CENA SE ŠROTOVNÝM

SLEVA AŽ 3000,-Kč
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.

+ BRAŠNA
ZDARMA!
22500 ibodů + 4999 Kč

SPLÁTKY* 0 Kč + 10x 990 Kč

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

Horažďovický obzor / září 2016
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07. 10.
21.
11.
25.
09.
23.
06.
20.
03.
17.

10.
11.
11.
12.
12.
01.
01.
02.
02.

03. 03.
17. 03.
31. 03.

JAK KAŠPÁREK
ZACHRÁNIL CIRKUS
ČERVENÁ KARKULKA
MÍČEK FLÍČEK
O BUDULÍNKOVI
ČERTI NA HRADĚ
VÁNOČNÍ POHÁDKA
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA
ZAČAROVANÝ LES
VODNÍKOVA HANIČKA
TAJEMSTVÍ HRADU
HELŠAFTU
PRINCEZNA VČELKA
JAK PRINC S VODNÍKEM
VYTOPILI PEKLO
O ZLÉ KOZE
Změna programu vyhrazena.

Zveme Vás na dva celodenní semináře na téma

CHVILKA POEZIE,

Čtyřbarevný kód
temperamentu

PRÓZY A HUDBY
S JANOU MACHALÍKOVOU
Dále účinkují: Gabriela Sittová Zelená a Jan Mrázek

středa 26. října 2016
14.00 hod.
oblastní charita (4. patro)
Pořádá městská knihovna ve spolupráci s oblastní charitou
v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

Sobota 22.10. a 26.11.2016 od 9 do 16 hodin
v prostorách Křesťanského společenství
Horažďovice, Nám. Míru 19, 2. patro
Cena 1000,- Kč za oba dny
Přednáší Karel Řežábek, křesťanský pastor z Plzně, lektor
osobnostního a vztahového rozvoje.
Přihlášky a info na kshd@seznam.cz nebo tel. 724440501.

TIBETSKÉ MÍSY A GONGY
ZVUKOVÁ LÁZEŇ PRO OSVĚŽENÍ A REGENERACI TĚLA A DUŠE

JAN A HANA MAREŠOVI

24. října 2016
9.00 hod.
oblastní charita
(4. patro)

Pořádá městská knihovna ve spolupráci s oblastní charitou v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR

“Na to, kým jsme, má vliv mnoho faktorů, ale zásadní měrou se na
tom podílí náš temperament. Temperament je spjat se vzrušivostí –
tj. rychlostí a intenzitou reakcí člověka na různé podněty, ale také s
tím, jak to, co prožíváme, projevujeme navenek. Odhalením barvy
svého temperamentu pochopíme své hlavní potřeby, hnací síly
ovlivňující naše chování a hodnoty, které vyznáváme. Zároveň také
lépe pochopíme druhé lidi, proč si s některými výborně rozumíme a
s jinými se naopak naprosto míjíme.”

Kulturní program
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
sobota 1. 10.
15.00
DEN SENIORŮ
Nenechte si ujít bohatý program. Pořádá Město
Horažďovice.
10.00
pondělí 3. 10.
MALÁ ČARODĚJNICE
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3.třídu ZŠ.
čtvrtek 6. 10.
19.30
COMMEDIA FINITA
Českou úsměvnou komedii uvádí Divadelní společnost Sophia Art se skvělým hereckým obsazením.
Předplatné skupiny H. Zbylé vstupenky v předprodeji.
pátek 7. 10.
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ – 3. lekce.

19.00

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

KNIHOVNA
sobota 1. 10.
kulturní dům 15.00
DEN SENIORŮ
15.20–15.30 country step – clogging
16.00–16.30 tradiční country tance a jejich výuka
za inanční podpory Ministerstva kultury ČR v rámci
projektu Seniorům Dokořán

středa 12. 10.
9.00–17.00
PROSTĚJOVSKÁ MÓDA – určeno veřejnosti.

pondělí 3. 10. – neděle 9. 10.
TÝDEN KNIHOVEN

čtvrtek 13. 10.
19.00
TRAVESTI SHOW
Známé skupiny Screamers a Techtle Mechtle přijíždějí s novým zábavným pořadem pod názvem
VIDEOPŮJČOVNA. Nenechte si ujít večer plný skvělých převleků, písniček a smíchu.

pondělí 3. 10.
městská knihovna 8.00–11.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

pátek 14. 10.
19.00
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ
4. lekce – prodej vstupenek na 1. prodlouženou.
sobota 15. 10.
EXTRABAND REVIVAL
Rocková zábava. Prodej vstupenek na místě.

21.00

pondělí 3. 10.
oblastní charita (4. patro) 9.00
BADUAN JIN
série cviků podle starých Číňanů
úterý 4. 10.
8. tř. ZŠ sál knihovny 9.00, 10.30
ZE ZÁKULISÍ NOVINAŘINY
beseda s novináři
úterý 4. 10.
Dům dětí a mládeže 9.00
ZÁKLADY PRÁCE NA POČÍTAČI
středa 5. 10.
oblastní charita (4. patro) 14.00
MÁTE SLOVO
ANEB NAŠE MĚSTO OČIMA SENIORŮ
beseda se starostou města Ing. Michaelem Formanem

středa 19. 10. – čtvrtek 20. 10.
PRODEJNÍ TRH
pátek 21. 10.
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ
5. lekce – 1. prodloužená.

19.00

čtvrtek 6. 10.
MŠ nový sál muzea 9.00, 10.00
KAŠPÁREK VE SLUŽBÁCH KRÁLE
setkání s TYJÁTREM

pátek 28. 10.
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ – 6. lekce.

19.00

pátek 7. 10.
9. tř. ZŠ sál knihovny 9.00, 10.00
OČIMA STAROSTY
beseda se starostou města Ing. Michaelem Formanem

neděle 30. 10.
15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají BŘEŽAŇÁCI A HOSTÉ.
Rezervace vstupenek v kanceláři kulturního střediska
dle otevírací doby předprodeje, tel. 376 512 237.
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK
ZMĚNA OTEVÍRACÍ DOBY od října do dubna
Kancelář Kulturního střediska Horažďovice,
tel. 376 512 237
po, út, st
8.00–12.00
čt, pá
15.00–18.00
Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
KINO OTAVA – PROZATÍM MIMO PROVOZ
NEPŘEHLÉDNĚTE – ZMĚNA!
OD ZAČÁTKU ŘÍJNA DO KONCE DUBNA
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A
PŘÍJEM PLAKÁTŮ PRO VÝLEP POUZE
V KANCELÁŘI KULTURNÍHO STŘEDISKA
pondělí, úterý, středa 8.00–12.00
čtvrtek, pátek 15.00–18.00
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek
15 výlepových ploch.
kancelář KS tel.: 376 512 237
kulturní dům (pouze při akcích) tel.: 376 512 436
NEPŘEHLÉDNĚTE – AKCE PRO VEŘEJNOST
DĚTSKÝ BAZÁREK
Středa 19. 10. – čtvrtek 20. 10.
sledujte plakáty/bližší informace

úterý 11. 10.
sál knihovny 8.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
2. přednáška na téma „Hudební nástroje“
úterý 11. 10.
sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
2. přednáška na téma „Potraviny a spotřebitel“
úterý 18. 10.
Dům dětí a mládeže 9.00
ZÁKLADY PRÁCE NA POČÍTAČI
19. 10. středa
sál knihovny 10.00
KOUZLENÍ S PAPÍREM
Origami skládání krabiček starých i nových
s Helenou Poustkovou
pátek 21. 10.
knihovna Veřechov 17.00
PAMĚŤ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
pondělí 24. 10. oblastní charita (4. patro) 9.00
TIBETSKÉ MÍSY A GONGY
zvuková lázeň a cvičení pro seniory
úterý 25. 10.
sál knihovny 8.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
3. přednáška na téma „Hudební nástroje“
úterý 25. 10.
sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
3. přednáška na téma „Potraviny a spotřebitel“
pondělí 26. 10. oblastní charita (4. patro) 14.00
CHVILKA POEZIE S JANOU MACHALÍKOVOU
pondělí 31. 10.
sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti

říjen
MĚSTSKÉ MUZEUM
pátek 7. 10.
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí
JAK KAŠPÁREK ZACHRÁNIL CIRKUS

17.00

neděle 9. 10.
KONCERT
Pražské evropské trio

velký sál, 16.00

neděle 16. 10.
KONCERT
Smíšený pěvecký sbor Janáček

velký sál, 16.00

pátek 21. 10.
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí
ČERVENÁ KARKULKA

17.00

DDM HORAŽĎOVICE
8. 10. sobota
Envicentrum PROUD, 9.00
VÝTVARNÁ DÍLNA EKO-TAŠKA
Zdobení látkové tašky nejen podzimními motivy
(možnost zakoupit za 35 Kč, nebo přinést vlastní),
poplatek 15 Kč.
23. 10. neděle
Přírodovědná stanice, 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
PŘÍRODOVĚDNÉ STANICE
Víte, kdo je Watusi? Aneb co nového v našich chovech
po prázdninách. Vstupné 25 Kč.
26.–27. 10.
Envicentrum PROUD
PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA MLÝNĚ
Přespávačka v PROUDu pro žáky 5.–8.třídy
27.–28. 10.
Envicentrum PROUD
PODZIMNÍ PRÁZDNINY NA MLÝNĚ
Přespávačka v PROUDu pro žáky 1.–4.třídy

HOTEL PRÁCHEŇ
pátek 7. 10.
19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY.
ZEIHER QUARTETT – klasické kvarteto složené
z českých a německých hráčů špičkových orchestrů.
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. Rezervace
vstupenek na tel. 603 229 559.

OSTATNÍ AKCE
sobota 15. 10.
9.00–12.00
HAVELSKÝ JARMARK
živá hudba, divadlo pro děti, výtvarné dílny
čtvrtek 27. 10.
Hrob v dáli, starý hřbitov, 16.00
POKLÁDÁNÍ VĚNCŮ
sobota 5. 11.
KD Velké Hydčice, 19.00
PODHORSKÝ PENZION
lehce načernalá komedie, uvádí Žihobecké divadlo
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