
Vážení spoluobčané,
měsíc říjen byl v letošním roce ve zna-
mení krajských, u nás i senátních voleb. 
Vše proběhlo bez komplikací a snad jsme 
měli šťastnou ruku. 
Podzim se ohlásil se vší intenzitou 
a dopřál nám poměrně mnoho dešti-
vých dnů. Pro přírodu a zahrádky jenom 
dobře, ale není to ideální počasí pro 
investiční akce. Rekonstruované náměstí 
a přilehlé ulice se díky tomu proměnily 
v bahnité teritorium. Přes pravidelné 
odklízení bahna a zasypávání vyjetých 
děr je to pořád tak trochu tankodrom. 
Prosím, mějte ještě pár dní trpělivost. 
Firma ŠVAK a. s. z Klatov, provádějící 
spodní stavbu, vyklidí zařízení stave-
niště na náměstí do poloviny listopadu. 
Následně se provede úprava povr-
chu přesypáním drtí a následně úklid 
povrchů tak, aby byly prostory v rámci 
možností co nejlépe připravené na zimní 
období. Práce na kanalizaci budou v lis-
topadu probíhat již jen v prostoru mezi 
kulturním domem a Červenou branou, 
kde se ještě řešily další technické kom-
plikace, jako byl zásah do komunikace 
I. třídy apod. V průběhu listopadu pro-
běhne také vyhodnocení veřejné soutěže 
na zhotovitele II. etapy rekonstrukce. 
Samotná rekonstrukce povrchů by pak 
měla začít v březnu příštího roku. 
Proběhlo také oficiální předání stavby 

rekonstrukce a uvedení do provozu 
železniční stanice Horažďovice-
Předměstí. Město ještě bude společně 
s dodavatelskou firmou Berger Bohemia 
a. s. řešit úpravy povrchů místních 
komunikací, které byly stavbou poško-
zeny. Náprava současného stavu by měla 
proběhnout v první polovině příštího 
roku, až bude příznivější počasí. 
V polovině měsíce října proběhlo 
v Horažďovicích pracovní setkání pro-
fesorů a studentů ČVUT, konkrétně 
z Fakulty dopravní a Fakulty architek-
tury. Fakultu dopravní jsme požádali 
o spolupráci při řešení dopravní situace 
kolem křižovatky Příkopy a navazující 
ulice Blatenská. Fakulta architektury se 
bude zabývat řešením veřejných prostorů 
přiléhajících ke komunikaci. Výsledkem 
budou studie, které studenti představí 
v prosinci v Praze. Vybrané návrhy budou 
prezentovány veřejnosti v Horažďovicích 
počátkem příštího roku. 
Na městském úřadu proběhla sezení 
s obyvateli jednotlivých přidružených 
obcí, kde se ve spolupráci s projektantem 
řešily nejasnosti či nedostatky projektů 
odkanalizování v obcích. Tyto projekty 
by mohly být v budoucnosti propojeny 
i s realizací vodovodního řadu.
U kaple sv. Jáchyma a Anny a u cyklo-
stezky byla osazena turistická sezení 
pro návštěvníky. Místa budou ještě pro 

orientaci turistů doplněna informačními 
a propagačními tabulemi. 
Příjemné odpoledne jistě prožili senioři při 
„Dni seniorů“, který proběhl na začátku 
října v kulturním domě. Bylo zde pro ně 
připraveno malé občerstvení a program 
v podání domácí dechovky „Otavanky“, 
dua „Piňa Koláda“ a taneční skupiny 
„Rozálie“ ze Strakonic. Děti nejprve krásně 
zastepovaly a poté přišly na řadu country 
tance, do kterých byli postupně zapojeni 
i samotní senioři. Příští rok bychom rádi 
tuto akci opět zopakovali. 
V malém sále našeho muzea jsme s potě-
šením přivítali osmnáct nových občánků 
našeho města. Bylo to milé setkání, na 
kterém jsme jim a jejich rodičům popřáli 
do dalšího života lásku, zdraví, štěstí. 
Snad se jim bude, až trochu povyrostou, 
v našem městě líbit. Pro začátek plá-
nujeme v příštím roce, a nejen pro ně, 
nainstalování dětských prvků v různých 
lokalitách města.
Slavnostní položení věnců k výročí české 
státnosti tentokráte proběhlo na piet-
ním místě starého hřbitova na válečném 
„Hrobu v dáli“.
Přejeme občanům pevné zdraví v tomto 
nepříznivém podzimním počasí. 

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

Úvodní slovo

10/2016
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Turistické posezení u cyklostezky, říjen 2016, foto: D. Petřík
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Fotoreportáž

Otavská plavba – společný projekt měst Sušice, Horažďovice, Strakonice, Písek  
– cyklojízda 30. 9. 2019

Havelský jarmark – 19. 10. 2016 

Foto: P. Mika

Foto: J. Staněk
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Rozhovor

Vernon Schmidt 

Prozradíte čtenářům 

Horažďovického obzoru na úvod, jak 

se ze studenta Vernona Schmidta 

stal voják armády Spojených Států? 

Žil jsem v kalifornském Fresnu, kde byl 
můj otec farmářem. Hned po vystu-
dování střední školy jsem toužil jít 
k letectvu, ale to mi nebylo dopřáno. 
Volbou bylo tedy námořnictvo nebo 
armáda. Nemám příliš rád vodu, vstou-
pil jsem proto do armády Spojených 
Států. Výcvik jsem absolvoval v táboře 
Camp Roberts v Illinois pod dohle-
dem mužů od Rangers a veteránů 
z Normandie. Po pouhých 12 týdnech 
přijímače nám najednou řekli: „Sbalte 
si fofrem věci, odjíždíte na frontu“. Po 
německé ofenzivě v Ardenách armáda 
zoufale potřebovala posily, takže nás 
naložili na zaoceánskou loď Queen 
Mary a převezli přes Atlantik. Poté 
následoval přesun další lodí přes kanál 
La Manche a náklaďáky přes Francii. 
V půlce ledna 1945 jsem byl již na frontě 
v Německu na Siegfriedově linii jako 
devatenáctiletý člen střeleckého druž-
stva v řadách roty E 358. pěšího pluku 
90. pěší divize. 
Byl jste členem 90. pěší divize, 

přezdívané „Tough Ombres“, která 

byla jednou z nejzkušenějších a také 

nejvíce zkoušených amerických 

divizí na evropském válčišti. 

Ano a jsem na to dodnes hrdý. Vojáci 
„Devadesátky“ se vylodili se na pláži 
Utah v den D, prošli pět zemí; Francii, 
Lucembursko, Belgii, Německo a nako-
nec skončili na území tehdejšího 
Československa. Jako první americká 
jednotka překročila poprvé již 18. dubna 
1945 československé hranice u města 
Hranice právě průzkumná četa mého 
358. pluku. Ze všech amerických divizí 
byla právě 90. pěší nejdéle v bojovém 

nasazení, a to plných 308 dní. Divize 
utrpěla děsivé ztráty, které během evrop-
ského tažení činily 196 %, celkem 27 617 
mužů. V květnu 1945 v naší divizi nebyl 
prakticky již žádný veterán z dne D.
Jak se cítí obyčejný 

devatenáctiletý kluk z farmářské 

rodiny uprostřed války?

Na začátku jsem byl vyplašený zele-
náč, ale na frontě se člověk rychle učí. 
Hlavně od starých mazáků. Vždycky 
nám říkali: „Hlavně se držte svého ser-
žanta!“ Jednou jsem nesl na zádech 
vysílačku a můj seržant mi říká: 
„Schmidt, musíš se držet s rádiem stále 
u mě.“ Když se naše družstvo dostalo do 
palby německých osmaosmdesátek, ser-
žant s sebou mrsknul do první díry a já 
za ním. Ostatní kluky z družstva to roz-
sekalo na kusy. O pár dní později jsme 
byli na průzkumu a můj seržant, který 
šel těsně vedle mě, byl zastřelen kulkou 
německého snipera. Já sám jsem měl 
obrovské štěstí, nikdy jsem nebyl raněn, 
jen v Mainzu jsem byl zasažen kulkou 
do boty, roztrhala mi podrážku a odho-
dila na zem.
V Evropě bojoval v té 

době i váš bratr.

Můj bratr, který sloužil u 42. pěší 
divize (Rainbow), byl zajat v lednu 1945 
u Strassbourgu. Oficiálně byl ztracen 
v boji, takže jsem o něm neměl do konce 
války žádné zprávy a domníval jsem 
se, že byl zabit. Nakonec byl osvobo-
zen v dubnu 1945 ze zajateckého tábora 
v Bad Orbu, shodou okolností jednotkou 
naší 90. pěší divize. Můj bratr byl velký 
a silný chlap, ale po propuštění ze zajetí 
vážil pouhých 46 kg.
90. pěší divize se probíjela 

v čele amerických jednotek 

česko-německými pohraničními 

hvozdy a čistila postup pro 

tanky 4. obrněné divize.

15. dubna se 358. pluk zastavil v Hofu 
poblíž české hranice, kde se setkal 
s houževnatým odporem ze strany 
oddílů SS a Hitlerjugend. Několik dní 
nato osvobodila naše divize koncent-
rační tábor Flössenburg. V posledních 
dubnových dnech se pluk dostal na 
území bývalého Československa, 
boje o pohraniční hory byly těžké. 
Wehrmacht už příliš nebojoval, 
u Všerub naše divize vzala do zajetí 
kompletní německou 11. pancéřo-
vou divizi i s 500 vozidly a 38 tanky. 
Horší byly jednotky SS a hlavně fana-
tičtí příslušníci Hitlerjugend. V bojích 
s nimi umírali ještě v posledních dnech 
války naši kluci, jako 1. května 6 pří-
slušníků roty D 358. pluku u obce Díly 
u Domažlic. Ještě 5. května 1945 došlo 
v šumavské obci Zhůří ke krvavému 
boji, kde ukrytí důstojničtí kadeti a pří-
slušníci Hitlerjugend zákeřně přepadli 
americkou hlídku roty I 357. pluku. 
Na místě zůstalo 10 mrtvých a dvě 
desítky raněných amerických vojáků. Na 
německé straně byly ztráty 24 zabitých 
a 76 zajatých. Vyčištění malé obce od 
nepřítele trvalo 7 hodin. 
Válečný příběh vojína Vernona 

Schmidta skončil 6. května 

1945 na Horažďovicku?

358. pluk obsadil 6. května Kašperské 
Hory a most přes Otavu u Rejštejna 
a zajal ten den více než 1100 němec-
kých vojáků. Následující den se pluk 
zároveň s tanky 4. obrněné divize pře-
sunul více do vnitrozemí, na Sušicko 
a Horažďovicko. Má rota byla disloko-
vána v malé obci Nezamyslice. Byli jsme 
neuvěřitelně špinaví, oblečení plné vší, 
čtyři měsíce jsem spal jen na zemi, boty 
jsem nesundal z nohou více než měsíc. Je 
to možná úsměvné, ale první den míru 

13. září 2016 navštívil americký válečný veterán Vernon Schmidt v doprovodu své rodiny 

Horažďovice, aby z rukou starosty města převzal čestné občanství. Udělení čestného 

občanství nebylo poděkováním pouze jemu samotnému, ale také symbolickým díkem 

všem spojeneckým vojákům, kteří se podíleli na osvobození nejen našeho města, ale 

i celé Evropy od nacismu. V řadách roty E 358. pluku 90. pěší divize se pan Vernon Schmidt 

probojoval až na naše území a v prvosledových bojových jednotkách zakončil 6. května 

1945 svoji válečnou pouť na Horažďovicku, se svou rotou byl dislokován v Nezamyslicích. 

S panem Schmidtem jsem se seznámil neuvěřitelnou náhodou na oslavách vylodění 

v Normandii před několika lety a od té doby jsme ve stálém styku. Dnes devadesátiletý 

Vernon Schmidt žije v kalifornském Fresnu v USA. Je stále velmi aktivní, je kurátorem 

sbírek 90. pěší divize v muzeu ve Forth Worth v Texasu, organizuje srazy veteránů divize. 
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jsme strávili u malého rybníka, kde jsme 
se důkladně umyli a vyprali si prádlo. 
Na území tehdejšího 
Československa však 90. pěší 
divize nezůstala příliš dlouho.
To je bohužel pravda. Najednou bylo po 
válce, všude byli neuvěřitelně milí a přá-
telští lidé, všichni nás zvali k sobě domů, 
organizovali taneční zábavy, ženy nám 
neustále nosily čerstvé koláče a buchty. 
Byli jsme zde těch několik dní velice 
šťastni. Bohužel již 14. května byla naše 
divize odvelena zpět do Německa, do okolí 
Waldmünchenu. Hrozně nás všechny 
mrzelo, že jsme v Československu nemohli 
zůstat déle. Záviděli jsme hochům ze 
„Čtyřky“ (4. obrněná divize), že mohou 
ve vaší úžasné zemi zůstat déle a užívat 
všechny „výhody“ mírového života ve spřá-
telené zemi. 
Letos v září jste navštívil 
v krátké době už po několikáté 
Českou republiku. 
Ano, již potřetí. V roce 2014 jsem se 
vrátil poprvé po dlouhých 69 letech 
do Československa, vlastně teď už do 
České republiky. To byla jen krátká jed-
nodenní návštěva, kdy jsem se svou 
rodinou navštívil Horažďovice, Sušici 
a Nezamyslice. V roce 2015 jsem byl 
pozván do České republiky na květnové 
oslavy 70. výročí osvobození. Bohužel 
krátce před tím zemřela moje milovaná 
žena Donna, která stála po mém boku 
dlouhých 69 let. Nakonec jsem se svým 
synem Chrisem do vaší země opět přijel 
a zažil zde neuvěřitelný týden. Navštívil 
jsem pomníky mých padlých kamarádů 
v Dílech i Zhůří, absolvoval slavnosti 
v Plzni, Kasejovicích a Horažďovicích. 
Celou dobu mi byli průvodci mí přátelé 
z Klubů vojenské historie. Je obdi-
vuhodné, co všechno tihle nadšenci 
dělají, připomínají veřejnosti historii, 
jak udržují starou válečnou techniku 
ve skvělém stavu. Bylo mi opravdu ctí 

strávit s nimi několik dní, cítil jsem 
se stejně jako před sedmdesáti lety po 
boku svých kamarádů z války. Přivítání, 
jakého se mi dostávalo všude ve vaší 
nádherné zemi, si opravdu moc vážím, 
byla to stejná atmosféra, kterou jsem 
zde zažil v roce 1945. Do vaší země se 

vrátím vždycky moc rád.
Děkuji za rozhovor a přeji 
hodně zdraví. Rádi vás 
u nás zase přivítáme!

 
Josef Chalupný
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Rada města Horažďovice 26. 9. 2016

– schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní 
veřejné zakázky na výběr zhotovitele stavby 
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového 
náměstí v Horažďovicích, etapa II.“ zadá-
vané dle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných 
zakázkách v otevřeném řízení a jmenuje členy 
a náhradníky členů hodnotící komise 
– schvaluje pronájem nebytových prostor – 
garáže č. 3, Mírové náměstí 11, Horažďovice 
o výměře 32 m2 s platností od 1. 10. 2016 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + 
DPH v zákonem stanovené sazbě a – schva-
luje příslušnou nájemní smlouvu 
– schvaluje smlouvu s Plzeňským krajem č. 
44922016 o poskytnutí účelové dotace ve výši 
170 336 Kč na částečnou úhradu nákladů 
spojených se zajištěním poskytování pečova-
telské služby prostřednictvím registrovaného 

poskytovatele sociálních služeb v roce 2016 
– schvaluje vyhlášení 10. ročníku soutěže ve 
sběru „potravinářského hliníku“ pro školní 
rok 2016/2017
– schvaluje kupní smlouvu se spol. Wotan 
Forest, a. s., Rudolfovská tř. 202/88, České 
Budějovice na dodávku stromů a ochranných 
kůlů pro podzimní náhradní výsadbu 2016 za 
cenu 128 742,50 Kč včetně DPH 
– schvaluje projektovou dokumentaci 
stavby „Revitalizace sídliště Blatenská 
v Horažďovicích“ k žádosti o územní 
rozhodnutí 
– schvaluje smlouvu o dílo s ?rmou ČEVAK 
a. s., Severní 8/2264, České Budějovice na 
akci „ČSK ČOV Horažďovice – obnova 2 ks 
čerpadel“ za cenu 433 320,36 Kč vč. DPH 

Z radnice 

Upozorňujeme zájemce o získání zvýhod-
něných 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 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 ?nanční. 
Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:

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

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

02 Zřízení elektrického, plynového nebo jiného 
ekologického topení

4 roky 1 % 60 tis. Kč

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

4 roky 1 % 60 tis. Kč

04 Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby 
s omezenou pohybovou schopností a orien-
tací 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

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 opa-
kovaně na jeden titul u jednoho domu či 
bytu.
Úvěr lze též čerpat na spolu?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 21. 11. 2016 v 11 hod.

Rada města Horažďovice  

10. 10. 2016

– schvaluje záměr odprodeje části 
pozemku p.č. 1483/14 trvalý travní porost 
o výměře cca 2 400 m2, části p.č. 1480/6 
ostatní plocha zeleň o výměře cca 400 m2, 
p.č. 1483/1 trvalý travní porost o výměře 
1 005 m2, části p. č. 1484/35 trvalý travní 
porost a části p. č. 1484/14 ostatní plocha 
v k. ú. Horažďovice za účelem výstavby 
objektu služeb 
– v záležitosti akce „Rekonstrukce zázemí 
MŠ Loretská, Horažďovice“ schva-
luje smlouvu o dílo s Ing. Michalem 
Rosteckým, Dukelská 481, Strakonice, 
jejímž předmětem je vypracování projek-
tové dokumentace za nabídkovou cenu 
95 500 Kč (neplátce DPH) a jednotkovou 
cenu 200 Kč/hod (neplátce DPH) a 300 Kč/
cesta (neplátce DPH) za výkon autorského 
dozoru projektanta
– v záležitosti akce „Oprava průsaku hráze 
rybníku Žebrák“ schvaluje nabídku spo-
lečnosti KOŠÁN spol. s r. o., Volenice 10 
na realizaci opravy za nabídkovou cenu 
85 001,05 Kč s DPH
– schvaluje nabídku společnosti Stavby 
Vichr, s. r. o. na realizaci akce „Oprava oplo-
cení Požární zbrojnice města Horažďovice“ 
za nabídkovou cenu 105 642 Kč s DPH 

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

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
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Stálá divadelní scéna Klatovy uvádí 
SKETCHMAN II
DIVADLO KOMEDIOGRAD, DIVADLO 
JEDNOHO AUTORA
Pokus o vytvoření osobnosti ze sebe sama. 
Originální a poctivá komedie ze 
současnosti.
Hraje: Robert Mikluš
Scénář a režie: Luboš Balák

Středa 16. listopadu 2016 
v 19.30 hodin
předplatné skupiny H
Kulturní dům Horažďovice
Rezervace a prodej vstupenek:
kino Otava Horažďovice, tel: 376 512 237, 
376 511 890

Ševčíkovy hudební večery 
Martinů Voices
Lukáš Vasilek (foto), hlavní sbormistr 
Pražského /lharmonického sboru, uzavírá 
sedmou sezónu Ševčíkových hudeb-
ních večerů v Horažďovicích koncertem 
s Martinů Voices. Komorní smíšený sbor 
byl založen v roce 2010 a aktuálně sdru-
žuje třináct profesionálních zpěváků, 
kteří si vytkli nelehký cíl – interpreto-
vat sborovou tvorbu na nejvyšší umělecké 
úrovni. Martinů Voices koncertují doma 
i v zahraničí, jsou hosty nejvýznamněj-
ších hudebních festivalů (Pražské jaro, 
Struny podzimu, Concentus Moraviae, 
Svatováclavský hudební festival). 
Sbormistr spolupracuje s význam-
nými světovými dirigenty (Barenboim, 
Bělohlávek, Eschenbach, Honeck, Luisi, 
Mehta, Rattle) a orchestry (Berliner 
Philharmoniker, Česká /lharmonie, 
Staatskapelle Dresden). Martinů Voices 
v Horažďovicích uvedou a cappella (bez 
doprovodu nástrojů) program atraktivních 
tvůrců (D. P. da Palestrina, B. Martinů, V. 

Tormis, F. Poulenc, M. Tippett), zaměřený 
k blížícímu se adventnímu času a s velkým 
žánrovým přesahem – od madrigalů po 
černošské spirituály.
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 18. 11. 2016 v 19.00 hodin

 
za spolek Hudba bez hranic, z. s.
Ing. Jitka Kutišová

Koncerty podpořil Plzeňský kraj
www.turisturaj.cz

Kultura

Městské muzeum Horažďovice 
Prohlídka města 

Městské muzeum Horažďovice zve 
širokou veřejnost na komentovanou pro-
hlídku města. Prohlídka se koná v neděli 
6. listopadu 2016 ve 14 hodin.
Sraz účastníků na velkém zámec-
kém nádvoří. Zakoupení vstupenky 
v Městské galerii. Cena je jednotná 
20 Kč za osobu, děti do 6 let mají vstup 
zdarma. Doba prohlídky cca 90 minut 
a trasa do 3 km. Vycházka není fyzicky 
náročná, mohou se jí účastnit i imobilní 

se svým doprovodem. Limit účastníků na 
vycházku je 50 osob. Při velkém zájmu 
budou případní další zájemci vzati na 
další vycházku v 16 hodin. 
V rámci komentované prohlídky navští-
víme i místa běžně nepřístupná, jako 
interiéry Masných krámů nebo klášter-
ního kostela Nanebevzetí Panny Marie 
s unikátní ukázkou funerální plastiky 
přelomu 15. a 16. století – náhrob-
ním kamenem Půty Švihovského 

z Rýzmberka.
V případě extrémně nepříznivého počasí 
se komentovaná prohlídka nekoná.
Bližší informace:
e-mail:  muzeum@muzeumhd.cz
 ic@muzeumhd.cz
tel.:  +420 371 430 633
 +420 371 430 634

 

Za kolektiv muzea Mgr. Roman Vaněk

Sketchman II
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I v letošním Týdnu knihoven jsme připravili mnoho zajímavých akcí pro naše čtenáře.
Jak (ne)zacházet s knihou se dozvěděly děti z MŠ a prvních ročníků ZŠ.
O aktuálním dění v našem městě diskutoval starosta Ing. Michael Forman a místosta-
rostka Ing. Hana Kalná v oblastní charitě a také se žáky 9. tříd ZŠ.
Do tajů novinařiny zasvětil studenty SŠ redaktor časopisu 5+2 Ladislav Vaindl, zodpo-
věděl také mnoho všetečných dotazů.
Děti z MŠ pomohly vysvobodit zakleté pohádkové postavy při loutkovém představení 
Tyjátru.
V rámci Týdne knihoven využilo možnosti registrace zdarma 19 nových čtenářů. 
Poplatky za upomínky jsme prominuli 7 zapomnětlivým čtenářům.
Ukončením Týdne knihoven neskončila naše nabídka akcí pořádaných v rámci projektů 
Děti a čtení a Seniorům Dokořán. Těšíme se na setkání s vámi nejen při půjčování knih.

 

Eva Marešová, Petra Tomešová

Městská knihovna Horažďovice 

Foto: Petra Tomešová

Braňte knihu
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Sport

Stolní tenis 

Vynikajícím způsobem vstoupily do nové 
sezóny oba naše týmy v krajských soutěžích.
Áčko má po čtyřech odehraných kolech sto-
procentní bilanci a suverénně potvrzuje roli 
největšího favorita soutěže, krajského pře-
boru 1. třídy, s cílem postoupit do divize. 
Tým totiž před sezónou výrazně posílil, 
do Horažďovic se vrátili dva bývalí čle-
nové našeho oddílu, a to Petr Láriš, jeden 
z nejlepších hráčů celého kraje, a neméně 
úspěšný odchovanec horažďovického stol-
ního tenisu Miloš Soukup. Zbytek sestavy 
tvoří Vojta Křesák a Pavel Mandák.
Béčko si vede podobně, po čtyřech kolech 
krajského přeboru 2. třídy je také na 
prvním místě, se ztrátou jediného bodu. 
Součástí týmu jsou: Rudolf Vojáček, Zdeněk 
Tůma, Jan Buriánek, Martin Buriánek, 
Míša Račáková, Lukáš Leipelt.

Zprávy z fotbalové školičky 

Vážení občané, velmi rád bych vás sezná-
mil s životem místní fotbalové školičky.
Děti ve fotbalové školičce trénují 2× týdně 
na hřišti na Lipkách nebo za bazénem, 
v zimních měsících v tělocvičně. Kromě 
pravidelných tréninků pro ně pořádáme 
různé akce, jako např. fotbalový tábor. 
Ten letošní jsme na konci června zase po 
roce uspořádali na hřišti v Chanovicích. 
Opět se nám podařilo naplnit kapa-
citu, počasí nám přálo, a tak nám nic 
nebránilo si náležitě tento tábor užít. 
V červenci si děti užívaly prázdniny, na 
tréninku jsme se sešli zase v prvním srp-
novém týdnu. 
Pro hodně dětí už to nebylo nic nového, 
protože část z nich začala už svůj třetí fot-
balový rok! Právě pro ně je ale tento rok 
přelomový, od začátku září nastupují totiž 
ve své první o7ciální fotbalové soutěži, 
a to v okresním přeboru mladších pří-
pravek. Aby měly děti i nadále možnost 
vyzkoušet si naplno to, co se v trénincích 
naučily, jsou jim domlouvána přátelská 
utkání a zúčastňují se také pravidelně tur-
najů mimo náš region. 
Za zmínku stojí určitě účast na turnaji 
v Kochánkách u Benátek nad Jizerou, 

kde měly děti možnost si poměřit své 
schopnosti s týmy jako je Sparta Praha 
a Viktoria Plzeň, a nevedly si vůbec 
špatně! Z celkových 6 zápasů dokázaly 
4× zvítězit a potvrdily, že jsou schopni se 
měřit i s takto kvalitními soupeři.
Na další turnaj jsme vyrazili do 
Holoubkova u Rokycan. Tento turnaj 
byl určen pro děti o rok starší než 
v Kochánkách. Zúčastnilo se ho celkem 
9 týmů z Plzně a okolí včetně Viktorie 
Plzeň. Z celkových 8 odehraných zápasů 
dokázaly děti 5× zvítězit a obsadily 
nakonec pěkné 4. místo. Na konci tur-
naje byl náš tým oceněn i významným 
individuálním oceněním, kdy byl Ondra 
Korbel vyhlášen nejlepším hráčem 
turnaje.
Rádi bychom tímto oslovili vás, co máte 
doma dítě, které má rádo pohyb, abyste 
přišli mezi nás. V současné době rádi 
přivítáme děti narozené v letech 2009 až 
2012. 
Pokud chcete své dítě do fotbalové 

školičky přihlásit, zavolejte nebo napište 

na níže uvedený kontakt. Od začátku 

listopadu do konce března budou již pro-

bíhat tréninky v tělocvičně. 

Bližší informace:
Josef Korbel, tel.: 602 125 271, 
e-mail: korbel.p@seznam.cz
http://www.Ghd.cz/index.
php?part=skolicka
www.facebook.com/Ghdminipripravka

Tabulka po 4. kole KP 1. třídy:  Tabulka po 4. kole KP 2. třídy: 

1. TJ Sokol Horažďovice „A“ 12 1. TJ Sokol Horažďovice „B“ 11

2. TJ Sokol Klabava  10 2. TJ Sokol Pocinovice  11
3. SK Jiskra Domažlice „B“ 10 3. KST Klatovy „B“  10

Tabulka okresního přeboru 1. třídy: Tabulka okresního přeboru 2. třídy:

1. KST Klatovy „D“  9 1. TJ Sokol Strážov „B“  12
2. Bageta Dolany   9 2. AC Lhůta   10
3. KOC Sušice „C“  7 3. TJ Sokol Klatovy „C“  10
8. TJ Sokol Horažďovice „C“ 4 6. TJ Sokol Horažďovice „D“  8

      13. TJ Sokol Horažďovice „E“  6

 

Pavel Mandák, předseda oddílu stolního tenisu TJ Sokol Horažďovice 
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Školy

Křesťanská mateřská škola Horažďovice 

Duhové postřehy od nás…  
Indi, indi, indiáni jdou. Halí, haló indiáni jdou…
Druhou neděli měsíce října dorazil náš 
kmen do osady na kraji šumavských 
hvozdů s názvem Jiřičná. Zdejší krajina 
se nám zalíbila, a proto jsme se rozhodli 
na nějaký čas se zde usídlit. Okamžitě 
jsme se vydali na průzkum okolí, v němž 
bylo objeveno několik bizonů a mnoho 
materiálu na náhrdelníky, oštěpy a luky. 
V dalších dnech se mladí indiáni zdo-
konalovali ve stopování, střelbě z luku 
a především v utužování soudržnosti 
a přátelství našeho kmene. Taktéž Velký 
Manitou zkoušel naši trpělivost poměrně 
deštivým počasím, ale my jsme se nedali. 
A tak, když posvátný bizon unesl našeho 
náčelníka, aby prověřil znalosti a odvahu 
našeho kmene, uspěli jsme. Náčelníka 
naši malí indiáni našli a získali tak velké 
uznání rady starších. Závěrečného bob-
říka odvahy už tak zvládli s naprostou 

samozřejmostí. A když se někomu 
nechtělo samotnému, vždy se našel nějaký 
ochotný indián, který ho doprovodil. Do 
svých domovů odjížděli všichni indi-
áni s úsměvem na rtech a hlavou plnou 
zážitků. Tímto bychom chtěli moc podě-
kovat našemu náčelníkovi Pepínovi 
Chalupnému za skvělý program a pomoc 
při péči o malé indiány.
Nesmíme však zapomenout ani na další 
akce. A proto bychom touto cestou také 
rádi poděkovali městské knihovně a sou-
boru Tyjátr za představení dřevěných 
herců, kteří nám zpříjemnili jedno říjnové 
dopoledne.

 
Za křesťanskou mateřskou školu
Bc. Lucie Listopadová

Střípky z Paloučku

Děti z naší školky rádi poznávají nové 
věci. Co bylo pro ně zajímavé? V září 
jsme přijali pozvání na ukázku výroby 
moštu v PŘÍRODOVĚDNÉ STANICI. 
Kdo by neměl rád jablka? Ale čerstvý 
mošt – to je panečku dobrota. Nevzniká 

jen – tak. Poprvé jsme viděli, co je za 
tímto pokladem práce. Maličko jsme 
přiložili ruce k dílu sbíráním jablíček, 
obdivovali jsme všechny ty přístroje, 
pracovní zručnost učitelek, ale hlavně 
nám chutnalo. Akce byla velmi zajímavá 

a obohacující. 
Výlet za poznáním proběhl 
v Krutěnicích, kde mají pěkné podmínky 
pro vyjížďky na koních a ponících. 
Některé děti jízdu na koních znají, ale 
práci s tím spojenou viděli poprvé. Na 
vlastní kůži si vyzkoušely, jaký je pohled 
na svět ze hřbetu koně. Počáteční obavy 
vystřídala touha po dobrodružství. 
Boty, helmy připraveny a hurá do sedla. 
Kdo se bál víc? To už si nikdo nepama-
tuje. Vrátili jsme se do školky se silnými 
zážitky. Získali jsme velké množství 
vědomostí a zkušeností ze života koní. 
Dvůr Krutěnice je vhodným místem pro 
volné chvíle v pěkné přírodě.
Děkujeme všem organizátorům jednotli-
vých akcí a těšíme se na další setkání.

 
Z MŠ Na Paloučku
třída HVĚZDIČEK
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ZŠ Komenského
Běžci ZŠ Komenského excelovali v okrese 

Dne 22. 9. 2016 se v Nýrsku utkali nejlepší 
vytrvalci okresu na okresním přeboru ZŠ 
a víceletých gymnázií v přespolním běhu. 
Celkově se závodů zúčastnily téměř tři stovky 
běžců v šesti kategoriích. Perfektně zorgani-
zovaná soutěž byla korunována nádherným 
počasím a hlavně působivými výkony závod-
níků ze ZŠ Komenského Horažďovice, kteří 
byli ve srovnání družstev vůbec nejúspěš-
nější, neboť v kolektivní soutěži vystoupali na 
stupně vítězů hned třikrát. V tvrdé konku-
renci kategorie mladších dívek (vzdálenost 1 
800 m, ročník narození 2003-2005) získala 
děvčata ze ZŠ Komenského Horažďovice stří-
brné medaile (Vendula Panušková, Tereza 
Šafandová, Vanda Herzigová, Kateřina 
Chladová a Klára Smetanová). Mladší žáci 
(1 800 m, 2003-2005) vybojovali též stříbro, 
přičemž zlato jim uniklo o pouhé tři body. 
V této kategorii závodili Matouš Herman, 
Adam Faltys, Miloslav Silovský, Lukáš Říha 
a Ondřej Polena. Starší žáci (vzdálenost 3 km, 
ročníky 2000-2003) získali bronz ve složení 
Alex Pančenko, Jakub Daněk, Matěj Polena, 
Albert Jílek a Martin Frančík.
Dalšími velkými úspěchy jsou ceněné kovy 
z individuálního srovnání závodníků. Skvělé 
stříbro (i když s hořkou příchutí) si z nejlépe 
obsazené kategorie starších žáků přivezl Alex 

Pančenko, který odtáhl v čele celý závod, aby 
ho v cílové rovince o krok předběhl v závě-
tří takticky běžící závodník Alexandr Sojka 
(ZŠ KT Tolstého) a v kategorii mladších 
dívek se blýskla bronzovou medailí Vendula 
Panušková, která se jako jediná udržela uni-
kající dvojice závodnic ze Sušice. Za zmínku 
stojí i dvě bramborové medaile, z nichž jedna 
se nestala bronzovou do slova a do písmene 
jen o prsa (nutno podotknout, že v katego-
rii nejmladších chlapců, šlo tedy vskutku 
o centimetry) a vybojoval ji Tomáš Poklop. 
Podobně, tedy na těsném čtvrtém místě 
(i když s o něco větším odstupem), skončil 
v kategorii mladších žáků i Matouš Herman 

stíhaný Adamem Faltysem, který tedy 
doběhl pátý.
V součtu byla tedy výprava běžců ze 
ZŠ Komenského více než úspěšná. Celý den 
navíc provázela výborná nálada a spolupráce 
v týmu byla parádní. Díky.

 
VH

PS: Dalšími reprezentanty ZŠ Komenského 
Horažďovice byli: Kateřina Brabcová, Amálie 
Mandáková a Petr Mach, Anna Králová, 
Nikol Hambergerová a Kateřina Třísková.

ZŠ Blatenská
Putování s Machem a Šebestovou 

Prázdniny utekly jako voda a na školní vrátka 
opět zaťukal nový školní rok. Žáci zasedli 
do lavic, učitelé se chopili svých povinností, 
a protože jsme byli všichni krásně odpočinutí, 
mohli jsme se začít věnovat přípravě našeho 
vystoupení. Na konci školního roku nás totiž 
pozvala MŠ Na Paloučku na svou podzimní 
akci. Již před prázdninami jsme se domluvili, 
do jakého kabátku naše představení oblék-
neme. Nyní stačilo jenom něco pro to udělat. 
Vybraní žáci nás velmi mile překvapili, neboť 
se do práce pustili s velkou chutí a nadšením.
22. září jsme mohli s klidným svědomím 
vyrazit vstříc novým a příjemným zážitkům 
do mateřské školky, kde jsme byli očekáváni. 
Pro většinu našich žáků to nebylo neznámé 
prostředí, proto se velice brzy zadaptovali 
a začali si odpoledne užívat plnými doušky. 
Jakmile se přiblížila třetí hodina, děti se 
začaly připravovat na svá krátká vystoupení. 
Malí moderátoři si před začátkem programu 
raději vyzkoušeli mikrofon, aby je nakonec 
nezradila technika. 
Odpolední party zahájila paní ředitelka 

mateřské školky, jež nás mile přivítala a brzy 
předala mikrofon našim malým mode-
rátorům, Honzíku Karáskovi a Kristýnce 
Petrusové, kteří už představovali dvě známé 
@lmové postavy, Macha a Šebestovou. Ti 
nás potom provázeli celým představením 
a uváděli jednotlivá čísla, která malé diváky 
přenesla do pohádkového světa. Děti se díky 
kouzelnému sluchátku dostaly do třídy 3. B, 
jejímiž žáky jsou Mach se Šebestovou. Dále 
jsme se všichni ocitli v pohádce „Princové 
jsou na draka“. Posledním přáním, jež pro-
nesli naši moderátoři do sluchátka, bylo vrátit 
se zpět do mateřské školky, na niž velmi rádi 
vzpomínají. S dětskou písničkou o berušce se 
vystupující žáci s diváky rozloučili a poté si už 
v klidu užívali připravená stanoviště. 
S tímto představením jsme ještě odjeli 3. října 
do ZŠ ve Střelských Hošticích. Pan ředitel na 
nás už čekal. Ještě před vystoupením ukázal 
našim žákům jejich třídy, pověděl jim něco 
o chodu školy a pak jsme se zase mohli před-
vést my. Poté se dětí ze zdejší školy ujala paní 
učitelka Hana Kotálová, která děti seznámila 

s dramaterapií zaměřující se na emocionální 
prožití uplatňující se ve výtvarné výchově, 
a my jsme zavítali na jejich rozlehlou 
zahradu, jež se našim žákům velmi líbila. 
Kolem jedenácté hodiny jsme se rozloučili 
a vrátili se zpět do školy.
Byly to velmi příjemně strávené chvíle a dou-
fáme, že ještě nějaké společné akce přijdou. 

 
Mgr. Petra Jánská 
a Mgr. Eva Nováková
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I ve Lhotě se něco děje

V poslední době se o Horažďovické Lhotě 
píše spíš v souvislosti s městskými inves-
ticemi jako je např. rekonstrukce hřiště, 
kulturního střediska, oprava kapličky 
a rybníku na návsi. 
U nás se ovšem nejen pracuje, ale 
i povznáší na duchu. Například v neděli 
16. října se konala již druhá přednáška 
z cyklu /loso/ckých besed na téma „Proč 
žijeme ve stresu?“. Minulý měsíc jsme se 
dozvěděli něco o snech – jak vznikají, proč 
sníme. 13. listopadu bude již třetí setkání 
a milá paní instruktorka z mezinárodní 
společnosti NOVÁ AKROPOLIS nám při-
blíží východní /loso/i. Přednáška bude na 
téma „Tao a čínská medicína“ (Tao – /lo-
so/cké základy čínské medicíny). Zveme 
všechny zvídavé i zvědavé spoluobčany. 
16. října měl svátek Havel a také ve Lhotě 

se „drží“ posvícení a pečou se tradiční 
hnětynky. Místní knihovna ve Lhotě 
vyhlásila soutěž „o nej… hnětynku“. Sešlo 
se celkem třináct krásně nazdobených 
dobrot. K vidění byly hnětynky nejmenší, 
největší, nejoriginálnější i hranaté.
 Absolutní vítězkou se stala mladá paní 
Barbora Polenová s překrásnou hnětyn-
kou s pořadovým číslem 2, na které byla 
nakreslena potravinářskými barvami lho-
tecká kaplička. Ovšem poděkování a obdiv 
si zasluhují všechny cukrářky, které si daly 
tu práci a rozhodly se přispět svým výrob-
kem do soutěže. 

 

SDH Horažďovická Lhota 

a místní knihovna

Nýrsko – štafeta CTIF a závod požární všestrannosti 

Po delší době přinášíme informace 
o kroužku mladých hasičů. V letoštním 
roce se přihlásilo 5 nových dětí, celkem 
tedy na kroužek chodí 23 členů. V polo-
vině září jsme se začali připravovat na 
podzimní soutěž. V kategorii mladších 
došlo k výrazné obměně soutěžního druž-
stva, protože po loňském úspěchu přešlo 
5 dětí do starších. V sobotu 15. října jsme 
odjeli do Nýrska, kde se konala štafeta 
CTIF a závod požární všestrannosti. 
Štafety, kde děti zdolávají různé překážky, 

se účastní 8 dětí. Po absolvování štafet, 
ve kterých obě družstva podala pěkný 
výkon, jsme se přemístili na závod požární 
všestrannosti, kde soutěžily pětičlenné 
hlídky. Trasa měřila 2,1 km a hasiči zde 
plnili 9 úkolů. Start byl pod sjezdovkou 
a polovina trati se nacházela na vrcholu 
kopce. Družstvo mladších podalo pěkný 
výkon a po dvou soutěžích obsadilo prů-
běžné 4. místo z 21 družstev. V kategori 
starších jsme postavili tři družstva z cel-
kových 52 hlídek. První družstvo, mimo 

střelby, nedostalo žádné trestné body 
a obsadilo 8. místo, druhé doběhlo na 
9. místě a třetí se umístilo na místě 26. 
Celkově skončili na krásném 6. místě 
z 37 družstev. Chtěl bych všem ještě jednou 
poděkovat za podaný výkon a reprezen-
taci našeho sboru. Teď bude na dětech, 
aby udělaly pěkné výsledky v jarním kole 
a dostaly se na stupně vítězů.

 

vedoucí MH Jiří Chaluš

Spolky

Akce klubu „Nebuď sám“ na LISTOPAD 
1. 11. Posezení s harmonikou – k tanci a poslechu zahrají oblíbení Úterníci. Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod. 
7. 11. Baduan Jin – cvičení nejen pro ženy. Společenská místnost 4. p. DPS Palackého 1061, začátek v 9 hod. Projekt „Seniorům dokořán“. 
8. 11. Finanční a občanská gramotnost – znáte svá práva při uzavírání smluv, sousedských vztazích, právech spotřebitele? Přednáška se 
koná v jídelně DPS Palackého1061 od 15 hod. Projekt „Informovaný senior“.
9. 11. Vliv minulosti na přítomnost – přednáška paní Aleny Bílkové. Společenská místnost 4. p. DPS Palackého 1061, od 14 hod. 
Projekt „Seniorům dokořán“.
14. 11. Holky v akci – společné pečení z osvědčených receptů. Jídelna DPS Palackého, začátek ve 13.30 hod.
16. 11. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem. Jídelna DPS 1061 Palackého v 9.45 hod.
22.–25. 11. Adventní dílna – přijďte se s námi vytvořit sváteční výzdobu. Dílna v suterénu DPS Palackého 1061 bude otevřena v čase od 
14–15.30 hod.
23. 11. Promítání fotek ze Šumavy s Vladislavem Hoškem – společenská místnost 4. patro DPS Palackého 1061, začátek ve 14 hod. 
Projekt „Seniorům dokořán“.
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.
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Přípravy vrcholí 

Když se někdy počátkem roku 2016 obje-
vila nenápadná informace, že „snad“ 
a „asi“ bychom někdy na podzim měli 
být pozvaní k vystoupení do švýcar-
ského Heimbergu, nevěřila jsem, že se 
tato cesta uskuteční. Píši teď jen a pouze 
své vlastní pocity – které se naštěstí uká-
zaly liché... Nejen, že se většina členů 
spolku rozhodla tohoto zájezdu zúčast-
nit, dokonce se povedlo zajistit zpěváky 
všech hlasů, takže dirigent mohl při-
pravit dva bloky vystoupení a již před 
prázdninami se začalo s nácvikem. Jedna 
část našeho zpěvu je složena z písní 
lidových a jejich úprav, druhá zní ve váž-
nějším a duchovnějším tónu. 

Teď, když píši tyto řádky, jsou členové 
spolku v posledních přípravách. Řeší 
se, co s sebou na oblečení – bude tam 
zima? Nebo tepleji než u nás? Řešíme, 
v jakém kostýmu budeme vystupovat, 
řešíme, kolik času budeme mít na pří-
pravu před vystoupením, jestli v sále 
bude klavír a jaká lanovka vlastně jezdí 
na Stockhorn, který je 2190 metrů nad 
mořem…
Teď, když vy článek čtete, jsme již 
nazpět ze – snad – vydařeného zájezdu. 
Známe odpovědi na všechny před-
chozí otázky, překonali jsme všechny 
obavy a jsme plni dojmů a fotoaparáty 
plné obrázků. Také vzpomínáme na ty, 

se kterými jsme se setkali po mnoha 
letech, i na ty, kteří s námi tentokrát 
již nebyli, ale na které se ve Švýcarsku 
prostě nedalo nevzpomenout. 
Už se těšíme i na setkání s vámi, našimi 
tradičními posluchači. Nejprve se uvi-
díme (a uslyšíme) na zahájení adventu dne 
27. listopadu u kina, a hlavně na našem 
adventním koncertě, který připravujeme 
na neděli 4. prosince v klášterním kostele 
Panny Marie.
Díky všem za krásná setkání... 

 

Za pěvecký spolek Prácheň 

Simča Sládková

Vzpomínka na naši návštěvu Heimbergu v roce 1996, kdy jsme se účastnili oslav 850. výročí založení. Tehdy jsme na vrchu 

Niesen zpívali skladbu „Na horách“ pod vedením J. Petruse.
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Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 31, Ševčíkova ulice, pekařství
V roce 1619 je majitelem domu Jiřík Drozd 
s manželkou Dorotou, dům je zmiňován 
v souvislosti s přidělením kmenů na stavbu 
jeho shořelého domu po velikém požáru 
města způsobeném drancováním vojsk 
generála Bonaventury Buquoye. Dorota 
je zde uvedena písařem omylem jako 
Drázdová. Škoda na objektu byla vyčíslena 
na 300 kop. Dorota Drozdová, následně 
Popelová, potřetí provdaná Medlarová, 
prodává v roce 1631 dům, respektive 
spáleniště Popelovské, Janu Hoškovi 
za 15 kop. Dům leží mezi domy téhož 
Jana Hoška a domem Jana Procházky 
ze strany druhé za 15 kop. V roce 1646 
sepisuje Voršila Hošková, vdova po Janu 
Hoškovi, poslední vůli. Dům odkazuje 
dceři Kateřině a jejímu manželu Mikuláši 
Koukolovi. Dále získává Kateřina pole Na 
Zbiroze a Na Chrástu. V roce 1679 kupuje 
dům, respektive spáleniště Popelovské, 
Václav Šlechta s manželkou Ludmilou 
od Kateřiny, provdané Koukolové, za 20 

zlatých. Prodej je učiněn skrze plnomoc-
níka Jana Denmarina. Dům leží mezi 
domy Václava Chramosty a Václava Čížka. 
V roce 1692 si stěžuje matka Ludmila 
Šlechtová na Regcharta Dio, že jeho 
dcera Mařena, provdaná Šamšová, nosí 
na hrdle korále, které zastavila pro dluh 
nebožce jeho manželce. Ty chce vrátit 
a hodlá je vyplatit. Korály měly perličky 
a „jedna jako hrách kalná a stříbrných 
pět“ a další korály červené. V roce 1718 
obesílá Ludmilu Šlechtovou žid Samuel 
z Vlachova Březí, protože mu dluží 28 zla-
tých. Ludmila odpověděla, že mu v těch 
penězích zastavila stříbrný řetízek s jab-
líčkem, jablíčko stříbrné duté pozlacené, 
korál stříbrný velký a konvici cínovou 
velkou pinetní s velkou hruškou navrchu. 
Stejnojmenný syn Václav, převzal dům po 
smrti svého otce v roce 1694, byl svárlivé 
povahy. V roce 1701 je uveden jako před-
stavený společného cechu kovářského, 
kolářského a bednářského. V roce 1713 si 
stěžovala příbuzná Zuzana Šlechtová, že 

„nevážně o magistrátu mluví, že nejsou 
než voslové, hulváti a krobiáni, kdyby 
on v nějakém vyšším důstojenství byl, 
že by je jináč učil. Pan purkmistr že je 
vosel, jemu nejlépe by bylo voslovský uši 
dát…pan primas, že vyhlíží hospodář-
ství, chodí po polích, že by za nejlepší bylo 
jemu dáti po hřbetě práskačem“. Načež byl 
Václav Šlechta předvolán na radnici, aby 
podal vysvětlení, kde se hájil slovy „jeden 
svědek, žádný svědek“. Radní mu následně 
pohrozili šatlavou a od dalších řečí tak 
raději upustil. Podobně na tom byla jeho 
sestra Alena, ta byla předvolána na rad-
nici v roce 1714, když řekla o Jakubu Eliáši 
„že soudí od malíku k palci za hroudu 
másla a hrnec mléka“. V roce 1716 zemřel 
v jejich domě přirozenou smrtí jistý pout-
ník Jan Filka z Moravy, který měl u sebe 
20 dukátů. Sourozenci Václav s Alenou 
využili příležitosti a peníze si nechali, na 
což se přišlo a kromě vyměřené šatlavy 3 
dnů museli ještě sebrané peníze vrátit. Ze 
stejného roku pochází zápis, že když chtěli 

Historie horažďovických domů

Zajímavosti

Příběh vlajky 
Nedávno jsme oslavili státní svátek 
28. říjen – Den vzniku samostatné 
Československé republiky (1918) Proto se 
chci zabývat příběhem naší státní vlaky 
jako dalšího ze symbolů naší státnosti. 
„Vlaj, naše vlajko, věčně vlaj, vlaj za bouře 
i za pohody! Chraň čest a řád a práce 
plody. Těch pro tě padlých odkaz haj,“ 
napsal básník, prozaik a politik Viktor 
Dyk roku 1930, kdy nová českosloven-
ská vlajka končila první desetiletí své 
existence. Proč byl do historického bílo-
-červeného symbolu Čech vložen modrý 
klín a kdo jej navrhl? 
Se vznikem samostatného českosloven-
ského státu vyvstala potřeba vytvořit 
jeho reprezentativní symboly, tedy i státní 
vlajku. Původní výsostný zemský symbol 
Čech bílo-červené barvy, který plnil funkci 
státní vlajky během I. světové války, přestal 
na počátku republiky vyhovovat, a to pře-
devším proto, že neodrážel sepětí českých 
zemí se Slovenskem. V první polovině 
roku 1920 byla uzákoněna konečná verze 
s modrým klínem, která od svého vzniku 

představuje vedle státních barev jediný 
stále platný o@ciální symbol našeho státu. 
Kombinace bílé a červené barvy se 
v českém království začala používat asi 
od poloviny 16. století. Při slavnostních 
příležitostech ji bylo vidět nejen na kro-
jích a dekoracích, ale také na praporech 
a korouhvích. V podobě dvou vodorov-
ných pruhů je tato symbolika českých 
královských barev poprvé doložena v roce 
1558 při návštěvě císaře Ferdinanda I. 
v Praze. 
K všeobecnému rozšíření praporů však 
došlo až během první poloviny 19. století. 
Obvykle byly zhotoveny z horního pruhu 
bílého a z dolního červeného, ale vysky-
tovaly se i obrácené kombinace. Svou roli 
sehrály na barikádách během revolučního 
roku 1848. Proti armádním jednotkám 
generála Windischgrätze bojovali pod 
bílo-červeným praporem povstalci, 
povzbuzováni heslem: Moje barva červená 
a bílá, dědictví mé poctivost a síla. Varte, 
Němci: Já jsem Čech! 
Touto cestou se ze zemských barev staly 

národní a prapor typickým českým sym-
bolem. S rozvojem národního života druhé 
poloviny 19. století se stále častěji do umě-
leckých děl dostávaly české národní barvy 
a další symbolika. Rovněž narůstala riva-
lita při vyvěšování praporů. Poměr těch 
bílo-červených vůči černo-žlutým říšským 
odrážel národnostně politickou situaci 
obyvatelstva českých zemí. Národně uvě-
domělí Češi vyvěšovali jen bílo-červené, 
zatímco občané německé národnosti čer-
no-žluté. Tento souboj probíhal až do 
vypuknutí I. světové války, kdy bylo samo-
statné vyvěšování českého praporu úředně 
zakázáno.
Československý zahraniční odboj si vzal 
přirozeně za svůj prapor v českých národ-
ních barvách. Na bílo-červený prapor 
s vyšitou svatováclavskou korunou přísa-
hala 11. října 1914 naše první zahraniční 
dobrovolnická jednotka na území Ruska 
– Česká družina, zformovaná z krajanů 
žijících v Rusku a na dnešní Ukrajině. 
Později byl tento prakticky nejstarší 
symbol československého vojenského 
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Současná podoba objektu (rok 2016) 

Výřez z plánu stabilního katastru z roku 1837. Dům 

byl štítem orientován do ulice s vjezdem do dvora po 

pravé straně. U městských hradeb byl dvůr uzavřen 

zděnou stodolou.

před pěti lety (rok 1711) Václava odvést na 
vojnu, rozhodla se jej sestra Alena bránit 
až v Praze „ona beze všeho studu neoble-
čena bez šněrovačky do měst Pražských 
běžela „ kde si na příslušném komisari-
átu stěžovala „úřad na cti utrhala, ztupila 
celou obec až hanba“. V roce 1719 byl 
Václav Šlechta jako první svědkem požáru 
v domě Motlovském (rohový dům čp. 8 
na náměstí). V roce 1739 prodává Alžběta 
Šlechtová, provdaná Svobodová, kus místa 
od svého domu sousedu Janu Müllerovi za 
30 zlatých. V roce 1750 kupuje dům řečený 
Svobodovský od Alžběty Ševcové Kašpar 
Markrab za 75 zlatých 54 grošů. Dům byl 
prodáván plnomocníkem Jana Všetečky 
Janem Millerem. Dům v městě leží mezi 
domy téhož Jana Millera a z druhé strany 
domem dědiců Eliášovských. Dluhy, které 
zůstaly na domě, zaplatí nový majitel 
domu. Jedná se o půjčku z kaple lore-
tánské, dále dluhy splatné židu Izáku 
Benjaminovi, Samkovi Leblovi a Janu 
Millerovi. V roce 1778 prodává obec 
„domek aneb zbořeniště várečného domu 
Markrabovského skrze velkou spustlost 
a den ode dne ke škodě sirotků rostoucí“ 
školnímu mistru Krištofu Weberovi, 

majiteli sousedního domu, za 51 zlatých 
a 20 grošů. V roce 1793 převádí Magdalena 
Weberová dům na svého manžela Václava 
Věšína. Ten jej dále prodává v roce 1824 
tesařskému mistru Janu Klasovi.

 

MgA. Jindřich Šlechta

zahraničního odboje doplněn o znaky jed-
notlivých zemí, tedy Čech, Moravy, Slezska 
a Slovenska. Z obdobných prvků se stávaly 
také další vojenské prapory českosloven-
ských legií užívané po celé válečné období. 
Sjednocujícím motivem vznikajícího státu 
se stal historický dvoubarevný prapor tvo-
řený dvěma vodorovnými pruhy.

Československá státní vlajka byla vůbec 
poprvé slavnostně vyvěšena ráno 18. října 
1918 ve Washingtonu na domě, kde bydlel 
předseda prozatímní československé vlády 
Tomáš Garrigue Masaryk. Událo se to 
poté, co byla ustanovena exilová vláda. 
Deset dní nato, 28. října 1918, bez pově-
domí o událostech ve Spojených státech, 
byla ve vlasti spontánně vyhlášena samo-
statnost a zavlály stejné bíločervené vlajky. 
Symbolicky se tak projevil soulad zahra-
ničního a domácího odboje.
Kromě toho, že státní vlajka ve své dvou-
barevné podobě dostatečně nevyjadřovala 
nové státoprávní spojení se Slovenskem, 
byla také příliš podobná těm, jaké měly 
sousední země. Jednoznačným řešením 
bylo vložit barvu třetí – modrou. Ta spo-
lečně s původní dvojicí představovala 
barvy Čech, Moravy a Slovenska a také tri-
koloru slovanskou. Od jara 1919 pracovala 
komise na úkolu vytvořit jednoduchou 
vlajku nezaměnitelnou s jinými vlajkami 

týchž barev. Na schůzce došlo ke střetu 
konzervativců s těmi, kteří prosazovali 
navázat na tradice husitské nebo legionář-
ské a navrhovali verzi s kalichem, lvem 
nebo s kotvou.
Boj o modrý klín pokračoval. Návrhy 
se vyznačovaly symbolikou ovlivněnou 
ze Spojených států. Obsahovaly obvykle 
čtveřici pěticípých hvězd ve středním 
podélném poli. Přesto byl ale shledán 
návrh s modrým klínem do třetiny délky 
vlajky jako nejvhodnější. Ani toto nebylo 
nejvhodnější. Další návrh byl na protažení 
klínu do poloviny délky. V předválečném 
Československu odmítali vlajku s klínem 
zvláště čeští fašisté. Ještě po vzniku pro-
tektorátu byly národní symboly používány 
beze změn. Situace se změnila teprve po 
protestech státního tajemníka říšského 
protektora Karla Hermanna Franka. 
Jednou ze zamýšlených změn bylo včlenit 
bílý pruh s hákovým křížem do modrého 
klínu vlajky. Tento návrh neprošel, pro-
tože protektorátní úřady nepovolovaly, aby 
české politické organizace nebo skupiny 
používaly hákový kříž, výlučný symbol 
Velkoněmecké říše. Po řadě návrhů uspěla 
až varianta o třech vodorovných pruzích 
bílé, červené a modré barvy.
Českoslovenští vojáci, kteří se roku 1944 
blížili k našim hranicím, byli mimo jiné 
vybaveni vlajkami, které měli vztyčit na 

osvobozeném území. Paradoxně k tomuto 
účelu poprvé posloužil malý prapo-
rek z novinového papíru pomalovaného 
národními barvami. 6. října 1944 jej vojáci 
zapíchli do telegrafního sloupu u silnice 
v Dukelském průsmyku. 
Vyvěšování vlajek bylo i signálem 
k Pražskému povstání 5. května 1945, 
stejně jako k vzedmutí odporu v dalších 
koutech země. Prapory však záhy došly, 
a tak se improvizovaně vyráběly nové. 
Po odpárání modrého pruhu z protek-
torátních vlajek opět zavlály i původní 
bíločervené prapory. 
Od obnovení Československa se na rozdíl 
od státních znaků vlajka už nezměnila. 
Ani pokusy slovenské politické reprezen-
tace zabránit, aby ji roku 1993 převzala 
Česká republika, se nezdařily. Ohledně 
trojbarevnosti vlajky se vedle historic-
kého zdůvodnění začaly uměle vytvářet 
nové, více či méně teorie symboliky barev. 
Podle jedné měla bílá znamenat svo-
bodu, červená prolitou krev za její získání 
v modrých dálavách v období Velké války. 
Jiná verze viděla v bílé barvě čistou duši 
československého lidu, v červené obranu 
vlasti krví národa, a to pod jasným 
modrým nebem. 

 
Karel Halml 
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Knižní novinka z našeho regionu 
583 stop zmařené Šumavy
Autor Roman Podhola popsal obce, 
osady a samoty, jejichž „kritériem 
zaniklosti“ se rozumí nejen úplná 
likvidace sídla, ale také jeho větši-
nové zničení či radikální přestavba, 
jak se tomu stalo například v osa-
dách u Lipenského jezera. Fotografie 
i stručná fakta naznačují silné příběhy, 
jež podněcují fantazii a naznačují sou-
vislosti, z dnešního úhlu pohledu už 
nepochopitelné. Proč Šumava musela 
přijít o tu spoustu sídel, která tak úžasně 
ladila s krajinou?
Portréty lokalit uzavírají příčiny i doba 
jejich likvidace a to, v jakém stavu se 
dožily 90. let 20. století. Fotografií 
a kreseb je v publikaci asi tisíc, třetina 
všech, které měl k dispozici. Vybíral 
pečlivě, většinu míst znal ze svých 
vandrů.
Publikaci můžete zakoupit v knihkupec-
tví v Horažďovicích.

Šumavští rodáci vzpomínají 
 – Příběhy z bouřlivých válečných 
i poválečných let
Vzpomínky těch, kteří museli po skončení 
druhé světové války opustit své domovy, 
nejsou právě radostnou četbou a lze 
pochopit i to, že se v nich někdy mísí se 
smutkem a nostalgií i pocit hořkosti a ublí-
ženosti. Je to jejich pohled, na který mají 
právo, a události staré více než šest deseti-
letí snad ani nemohou vykládat jinak. Byli 
totiž obětí doby, v níž bylo tolik bezpráví 
a neslýchaného zla, že každý pokus vyrov-
nat se s ní musel nutně plodit jen další 
nespravedlnosti a krutosti.
Co se stalo, to už se nemůže odestát. 
A vyčítat si staré viny není právě nejlepší 
cestou k jejich odčinění, stejně jako hledat, 
na čí straně bylo a je provinění větší.
Knihu zakoupíte v knihkupectví 
v Horažďovicích.

 

Jana Kotrbová

Kříž smíření – Zhůří 2016 
Opět po roce se ke svátku Povýšení 
sv. Kříže konala mše sv. u kapličky na 
Zhůří nedaleko Keplí. Důvodem k oslavě 
právě v tento čas byl opodál vybudo-
vaný kříž smíření, jehož iniciátorem je 
ing. Kamil Kosturik z Horažďovic, který 
k tomuto počinu dodává: kříž smíření stojí 
na území bývalé obce zničené minulým 
režimem, mezi pomníkem padlých ame-
rických vojáků a kapličkou vybudovanou 
vystěhovalými obyvateli obce. Vlastní 
stavba kříže vychází ze středověkého pojetí 
tzv. „smírčích křížů“ stavěných v mís-
tech mimořádných nešťastných událostí. 
Je koncipován jako štít s křížem umístě-
ným v jeho centru. Postaven z kamenných 
kvádrů s volným prostorem ve tvaru kříže. 
Do kvádrů jsou ze zadní strany na přání 
donátorů vkládány artefakty. Letos zde byl 
vložený kamínek z hrobu 12 židovských 
žen, které byly místními obyvateli pocho-
vány nedaleko Hartmanic při pochodu 
smrti. Nebo vzpomínka na Mons. Karla 
Flosmanna, který sloužil poslední mši 
v kostele před jeho zbořením. Ale také 
jiný artefakt z pouti do Norimberka, 
kterou letos k významnému výročí naro-
zení Karla IV. uskutečnila sušická farnost 
a kterou vedl Mons. Adolf Pintíř. 
Ten letošní bohoslužbu celebroval. Řekl, 
že Karel IV. měl po Praze Norimberk 
nejraději a spojoval oba národy. Také 

poukázal na zajímavou ideu prostoru, 
který je jen zdánlivě uprostřed kříže 
prázdný. Během velice zajímavého kázání 
nakonec přítomné upozornil na svůj 
nový kříž, johanitský kříž, kříž kaplana 
Českého velkopřevorství Maltézského 
řádu. Spolu s Mons. Pintířem byl mši 
sv. přítomný velhartický kněz Vendelín 
Zboroň, pod kterého Zhůří spadá. Hojný 
počet šumavských příznivců z nejrůzněj-
ších koutů přivítal také poslance Vilímce 
a Pospíšila. Poté jsme se přesunuli přímo 
ke kříži, kde řečníci promluvili a pře-
dali květiny nebo artefakty. Hartmanický 
starosta povolil vjezd motorových vozi-
del a sám se slavnosti také zúčastnil. 
Velhartické dudácké duo mladých souro-
zenců Volfových zahrálo pro odlehčení 
šumavské písně. 
V církvi si letos připomínáme „boží milo-
srdenství,“ jehož symbolem je Kristus, 
ukřižovaný za všechny a zmrtvýchvstalý 
pro každého. Tak nechť jsou takovéto věci 
inspirací... 
Nádherné babí léto, slunce zalilo celé 
údolí a často až do samé blízkosti se přišlo 
podívat stádo krav. Jakési tiché spočinutí 
uprostřed místa, které prošlo takovým 
pohnutým vývojem. 

 

Jiřina Panušková
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Lakomec v Horažďovicích

František Kovářík (1886–1984), Plzeňák, 
slavný herec malých rolí (např. nezapo-
menutelný profesor Hrbolek – Marečku, 
podejte mi pero), se ve svých vzpomín-
kách (Kudy všudy za divadlem) zmínil 
i o jedné své dávné návštěvě Horažďovic. 
Už jako chlapce ho přitahovalo divadlo, 
ale na podnět svého strýce s ním odjel na 
zkušenou do Ameriky, což tehdy nebylo 
nic neobvyklého. Amerika ho však za 
srdce nechytla, a tak se po několika 
letech vrátil domů. Po návratu, v březnu 
1908, vyřizoval pozdravy a rozvážel 
dárky pro všelijaké příbuzné a přátele 
od amerických známých. A zavítal také 
do Horažďovic předat dárek (doutníky) 
jednomu zdejšímu mlynáři. Bylo jich 
ve městě víc, a tak už nevíme, kterému. 
Ale s jistotou víme, že cestou z nádraží 
uviděl na hospodě (patrně Modrá 

hvězda) plakáty (tehdy se říkalo cedule), 
kde kočovná divadelní společnost 
Sýbrta-Mělnického dávala na rozlou-
čenou s městem Moliérova „Lakomce“. 
To si ovšem mladý František, který jen 
hořel pro divadlo, nemohl nechat ujít. Za 
korunu zakoupil lístek a usedl pln oče-
kávání. Opona šla nahoru, ale herci měli 
civilní šaty, žádné kostýmy! František 
se obrátil na ředitelku, která byla u kasy, 
a vzápětí se odvinul tento dialog: „Paní, 
to není Lakomec, viďte?“ – „Je, mladý 
pane, je!“ – „Ale to není Lakomec, já 
Lakomce znám!“ 
Nakonec paní ředitelka přiznala barvu: 
„No víte, my jsme neměli plakáty na tu 
komedii, kterou tady dáváme, ale měli 
jsme plakáty na toho Lakomce, tak jsme 
zvali na Lakomce, a hrajeme něco jiného“.
Po čase František Kovářík s úsměvem 

vzpomínal na tohle první divadelní 
představení, které viděl po návratu 
z Ameriky, v  přítomnosti sestry 
Jaroslava Vojty, pozdějšího barda 
Národního divadla. A ta se smíchem 
prozradila, že v tom představení hrál 
taky Jarda, který u té společnosti jako 
mladíček začínal. A že ta komedie 
vydávaná za „Lakomce“ se tenkrát prý 
jmenovala „Po smrti tetině“.
Jak přijali hru tehdejší horažďovičtí 
diváci a zda prohlédli tu blamáž s pla-
kátem, nevíme. Ale určitě netušili, že 
na tomto představení jsou mezi nimi 
dva budoucí slavní herci: jeden na jevi-
šti, jeden v hledišti: Jaroslav Vojta 
a František Kovářík!

 

Jiří Wagner

Jubilejní X. Kovářský den se koná v Oselcích! 

Již podesáté se uskuteční v prostorách 
Střední školy a Základní školy Oselce 
Kovářský den, který se zde koná vždy 
jednou za dva roky. Stejně jako v před-
chozích letech se sem sjedou nejlepší 
mistři kovářského řemesla, aby před-
vedli svůj um a svou práci. Právě tak 
tradičně je tato událost spojena se Dnem 
otevřených dveří SŠ a ZŠ Oselce.
Brány školy a dílen budou ote-
vřeny v sobotu 19. listopadu od 9 

do 15 hodin. Ke zhlédnutí bude práce 
tří desítek mistrů kovářského řemesla 
a další aktivity: 

Na kovárně, v mechanických dílnách 
a v prostoru dvora bude k vidění kromě 
výroby podkov a dalších kovářských 
výrobků také, jako každoročně, kování 
koní, velmi atraktivní pro všechny 
návštěvníky. S prací našich kovooborů 
souvisí i další doprovodný program: 
výstava závodních historických aut 
a traktorů a předváděcí akce firem 
Peugeot, Kia, Ford, New Holland, a také 
svářečské techniky Project.
V truhlárně bude k vidění práce na CNC 
frézce a CNC laseru, soustružení dřeva, 
inkrustace (na modelu komody) i řezba, 

kterou si návštěvníci budou moci 
vyzkoušet.
Dále zde uvidíte drátenictví, palič-
kování, mandaly z barevných písků, 
včelařské výrobky. Součástí bude 
i výstava a prodej kovářských výrobků 
a nářadí.
Vzhledem k tomu, že Kovářský den 
je spojen se Dnem otevřených dveří, 
budou se návštěvníkům a případ-
ným zájemcům o studium maturitních 
oborů (uměleckořemeslné zpracování 
kovů, uměleckořemeslné zpraco-
vání dřeva) a učebních oborů (truhlář, 
mechanik-opravář motorových vozidel 
– automechanik, opravář zeměděl-
ských strojů, kovář a zemědělský kovář) 
věnovat pracovníci školy. K tomu jen 
dodáváme, že přihlášky na čtyřleté 
maturitní umělecké obory, u kterých 
se nekoná povinná přijímací zkouška 
z českého jazyka a matematiky, ale jen 
talentová zkouška, je třeba podat do 
30. listopadu. Všechny další důležité 
informace mohou zájemci získat přímo 
na místě – 19. listopadu 2016. Přijďte se 
na podívat. Všichni se na vás těšíme! 

 

Daniela Benešová
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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 ?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. 
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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

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

Společnost Ponnath ŘEZNIČTÍ MISTŘI, s. r. o. 

přijme zaměstnance na pozice

– pracovník potravinářské výroby
– řezník / uzenář
– pracovník expedice

Nabízíme:
– stabilní zaměstnání v nadnárodní společnosti
– zvýhodněný nákup [remních 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

PLAMET s. r. o. přijme:

Pozice: ÚDRŽBÁŘ 
Požadujeme:
– zkušenosti a praxi v údržbě strojů
– znalost čtení technické dokumentace
– spolehlivost a samostatnost při řešení úkolů 
Nabízíme:
– příjemné pracovní prostředí
– zázemí prosperující společnosti
– odpovídající platové ohodnocení
– místo výkonu práce: Horažďovice

V případě zájmu posílejte své životopisy na 
lavickova@plamet.cz nebo ohledně dotazů volejte na č. 727 809 475.

TĚLOVÉ a UŠNÍ SVÍCE

Odborné poradenství a prodej
Léčba akutní i chronické bolesti,
řešení poúrazových stavů,
psychické uvolnění,
prevence

Informace na:
tel. 607 687 277
usni-a-telove-svice.webnode.cz

Koupím obrazy českých malířů, staré mince 

a bankovky, vojenské a myslivecké před-

měty šavle, tesáky, helmy, odznaky, uniformy 

a podobné. Můžete nabídnout i jiné staré věci 

– hodiny, sklo, nábytek… Tel: 722 777 672.
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PALIVOVÉ DŘEVO od 550Kč

SLUŽBY V LESNICTVÍ

Tel: 723 414 964
Facebook: 
Dřevo Chanovice

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

Po stopách Karla IV.
RNDr. Mgr. Hana Blochová

28. 11. 2016 v 17.00
Ve společenské místnosti 

Obecního úřadu ve Velkém Boru

MINITRHY K ADVENTU
22. listopadu 2016 od 9.00–17.30
Kouzlo úsměvu, Blatenská 311, 

Horažďovice

Kovaltos s. r. o.
– společnost zabývající se výrobou zahradního nábytku hledá 
vhodného kandidáta na pozici: 

OBCHODNÍ KOORDINÁTOR DO ODDĚLENÍ ODBYTU

Náplň práce:
– zahraniční expedice, kalkulace, fakturace, objednávky
– zpracování podkladů pro vedení společnosti
– komunikace se zahraničními klienty
– příležitostné pracovní cesty v ČR i zahraničí
– obchodní korespondence …

Nabízíme:

– perspektivu v prosperující společnosti
– zaměstnanecké bene4ty, např. 5 týdnů dovolené, stravenky, příspěvek na penzijní/životní pojištění atd.
– zajímavé platové podmínky, odměny, roční bonus
– příjemné pracovní prostředí
– práce na plný úvazek
– pracovní smlouva, doba neurčitá (3 měsíční zkušební lhůta)
– místo práce: Horažďovice

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: zamestnani@kovaltos.cz

Požadujeme:

– min. SŠ vzdělání nejlépe ekonomického směru (vhodné i pro absolventy), znalost controllingu výhodou
– znalost německého jazyka slovem i písmem nutná (anglický jazyk výhodou)
– znalost práce na PC (Word a Excel podmínkou)
– řidičský průkaz skupiny B
– pečlivost, spolehlivost, samostatnost, Aexibilita
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EVROPA realitní kancelář expanduje! 
Nestíháme a přijímáme makléře 
pro naší pobočku v Nepomuku!
Nabízíme školení prostřednictvím vlastní vzdělá-
vací akademie, služební vozy i telefony s neomezeným 
voláním, dovolené a mnoho dalších výhod. 
Máte-li obchodního ducha, rádi komunikujete 
a nechcete jenom sedět v kanceláři, kontaktujte nás. 

E-mail: nepomuk@rkevropa.cz,
nebo 736 525 740 – Petr.
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3. 12. 2016  | 13–18
pivovar 
Horažďovice

hd
čert to vem 
pivováru!!!

zpátky
doma!!!

peklo plné překvapení pro děti i dospělé, pekelné dárky
občerstvení párky z kotle, rohaté klobásy, čertíkův čajík, 
víno svařené s ďábelským kořením

vstupné 50 Kč

těší se na vás ČERTOVSKÝ CECH HD 
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KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

pátek 4. 11. 19.00
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ
7. lekce.

sobota 5. 11.  21.00
PARKÁN 
Rocková zábava s oblíbenou kapelou.

pátek 11. 11.  19.00
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ
8. lekce – prodej vstupenek na 2. prodlouženou.

pondělí 14. 11. – úterý 15. 11. 
PRODEJNÍ TRH

středa 16. 11.  19.30
SKETCHMAN II.
Divadlo Komediograf uvádí poctivou komedii pro 
silnější nátury. Předplatné skupiny H, zbývající 
vstupenky v předprodeji a v den konání v kulturním 
domě hodinu před začátkem představení.

pátek 18. 11.  19.00
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ
9. lekce – 2. prodloužená.

pátek 25. 11.  19.00 
ZÁKLADNÍ TANEČNÍ KURZ
10. lekce – prodej vstupenek na závěrečný věneček.

neděle 27. 11.  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
K tanci a poslechu hrají JIHOČEŠTÍ RODÁCI. 
Rezervace vstupenek v kanceláři kulturního střediska 
dle otevírací doby předprodeje.

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

DDM HORAŽĎOVICE 

sobota 5.11.  
BĚH KOLEM PRÁCHNĚ
Organizuje DDM a KČT Horažďovice.

neděle 6. 11.  14.00
DRAKIÁDA NA LORETĚ
Pořádá DDM a Junák Horažďovice.

pátek 11. 11.  EC PROUD, 19.00
CANISTERAPIE 
– když psi pomáhají. Setkání s osobností – Luděk 
Trojan a pes Chester. Vstupné 50 Kč.

středa 16. 11.  EC PROUD, 17.00
DEN GIS 
Jak se dělá mapa? Workshop pro veřejnost. Zdarma.

sobota 26. 11.  EC PROUD, 9.00–12.00
VÝROBA ADVENTNÍHO VĚNCE
Připravte se s námi na Vánoce. Poplatek 30 Kč.

neděle 27. 11.  Přírodovědná stanice 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
Nové přírůstky v terarijních chovech. Poplatek 25 Kč.

každé úterý od 17.30 Na nitce a každou středu od 17.00 
Kurz keramiky (středoškoláci a dospělí).

KNIHOVNA

7. 11. pondělí  oblastní charita (4. patro) 9.00
BADUAN JIN 
série cviků podle starých Číňanů

8. 11. úterý  sál knihovny 8.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 
4. přednáška na téma „Hudební nástroje“

8. 11. úterý  sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 
4. přednáška na téma „Potraviny a spotřebitel“

9. 11. středa  oblastní charita (4. patro) 14.00
VLIV MINULOSTI NA PŘÍTOMNOST
přednáška Aleny Bílkové

16. 11. středa  sál knihovny 10.00
KOUZLENÍ S PAPÍREM
origami skládání s Helenou Poustkovou

22. 11. úterý  sál knihovny 8.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 
5. přednáška na téma „Hudební nástroje“

22. 11. úterý  sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU 
5. přednáška na téma „Potraviny a spotřebitel“

23. 11. středa  sál knihovny 11.00
ŠUMAVA
přednáška Vladislava Hoška spojená s promítáním 
fotogra*í (pro studenty SŠ)

23. 11. středa  oblastní charita 14.00
ŠUMAVA
přednáška Vladislava Hoška Hoška spojená s promí-
táním fotogra*í

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

29. 11. úterý  nový sál muzea 11.30 
LiStOVáNÍ  PACHATELÉ DOBRÝCH SKUTKŮ 
Divadelní představení s knihou v ruce, zvláštní druh 
scénického čtení, který velice poutavou formou předklá-
dá divákům zcela nový zážitek z četby (pro 5. a 6. tř. ZŠ) 

Akce jsou pořádány v rámci projektu Děti a čtení a Seniorům 
Dokořán za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Připravujeme

1. 12. čtvrtek  sál knihovny 18.00
ETIKOTERAPIE
beseda s etikoterapeutem MUDr. Vladimírem 
Vogeltanzem. Bližší informace a rezervace míst www.
etikoterapie.com, info@etikoterapie.com a 775 508 587.

3. 12. nový sál muzea 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
ČERTOVINY  krátké pohádky, Divadlo PNUtí

3. 12. sál knihovny 14.00–17.00
ČERTOVSKÁ DESKOHERNA

OSTATNÍ AKCE

12. 11. sobota zámecké nádvoří 9.00
SVATOMARTINSKÝ JARMARK
Sv. Martin přijede na koni, večer lampionový průvod

19. 11. středa  9.00–13.00
MUŽ  ODVAHA, SÍLA, BEZPEČÍ 
– seminář pro muže, www.kouzlousmevu.cz

27. 11. neděle u kina 17.30
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
zpívání u stromu, požehnání, rozsvícení

MĚSTSKÉ MUZEUM

pátek 4. 11.  přednáškový sál, 18.00 
PŘEDNÁŠKA
Hasan Zahirović – Bosna a Herzegovina

středa 9. 11.  Ševčíkova ul. č. p. 22, 18.00 
ČIŠTĚNÍ KAMENŮ ZMIZELÝCH 
 STOLPERSTEINE

pátek 11. 11  loutkový sál, 17.00
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí
MÍČEK FLÍČEK

pátek 25. 11.  loutkový sál, 17.00
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí
O BUDULÍNKOVI

sobota 26. 11.  Klatovy, 14.00 
UCTĚNÍ PAMÁTKY TRANSPORTU ŽIDŮ 
Z HORAŽĎOVICKA
Střední průmyslová škola, nábř. Kpt. Nálepky 362, Klatovy

HOTEL PRÁCHEŇ 

8. 11. úterý 16.00
STRAŠIDELNÝ KONCERT

11. 11. pátek 18.00
SVATOMARTINSKÝ KONCERT
Original Band

pátek 18.11.  19.00 
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Martinů Voices – komorní smíšený sbor
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 559.

MĚSTSKÁ GALERIE

sobota 19. 11.  17.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Roman Szpuk ‒ Camera obscura a kresby ze Šumavy.
Výstava potrvá do 24. 2. 2017.

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 

PŘIPRAVUJEME  PRO ŠKOLY

Čtvrtek 8. 12.  
PLANETA ZEMĚ
FILIPÍNY  ZA OBRY A TRPASLÍKY


