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Vánoční andělé na zámeckém nádvoří, foto: J. Chalupný

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
měsíc listopad plně dostál svému jménu
a kromě listí padala i mlha a drobný, ale
vytrvalý déšť. A do toho příprava obecního rozpočtu a investičního plánu na
příští rok. Takže nejen boj s nevlídným
počasím, ale i s čísly.
Nejvíce sledovaná investiční akce
„Rekonstrukce náměstí“ byla po dokončení první etapy předána městu, byla
zazimována a čeká na konečnou rekonstrukci povrchů, která začne na jaře, hned
jak to počasí dovolí. V Horažďovické
Lhotě byla na návsi dokončena rekonstrukce nádrže, u horažďovického
Aquaparku byla opravena část fasády,
dokončuje se oprava kanalizace u ZŠ
Blatenská a ke konci spějí i opravy střechy, komínů a balkonu v areálu zámku.
V části obce Boubín naopak započala
rekonstrukce hasičárny a konečně došlo
i na prodloužení veřejného osvětlení
v lokalitě Jarov.
Zapojili jsme se do jednání s ČD
a SŽDC ohledně nákupu pozemků
v Horažďovicích Předměstí v blízkosti
železniční stanice, aby zde v budoucnosti
mohlo být vybudováno pro dojíždějící parkoviště. Z důvodu majetkových
poměrů nemůžeme dnešní chaotickou
situaci s nedostatečným parkovacím
místem zatím řešit. V příštím roce

chceme alespoň realizovat výstavbu chodníků pro pěší po levé straně části obce
směrem od Horažďovic.
S velkým zájmem odborné veřejnosti
i občanů se setkalo představení studie
sportovního areálu Lipky. Více podrobností o studii a rozhovor s autorem
studie architektem Jiřím Bízou přinášíme na dalších stránkách. Nejedná se jen
o vytvoření
sportovního zázemí, ale zároveň chceme
území Lipek nabídnout jako odpočinkové
místo občanům a více otevřít pohled na
řeku a přírodu kolem.
Na konci měsíce října jsme společně
s některými zastupiteli, pracovníky úřadu
a pěveckým sborem Prácheň navštívili naše družební město Heimberg ve
Švýcarsku, abychom se seznámili s tím,
jak „to chodí jinde“. V roce 2018 nás na
oplátku čeká návštěva zástupců města
Heimbergu u nás v Horažďovicích. Pevně
věříme, že už jim budeme moci něco
dokončeného ukázat. Další setkání, které
jsme v podzimních dnech absolvovali,
se uskutečnilo v Praze v budově Lucerny
se spolkem Pražský Sušičan. Příjemně
nás překvapilo, jak rodáci z tohoto kraje,
žijící již dlouho v Praze, mají zájem a také
přehled o dění v našem městě. Nejvíce je
zajímala studie areálu Lipky a také prezentace našeho skautského střediska
Prácheň.

Ne vždy se všechno povede na první
pokus. V případě opravy chodníků jsme
u realizační firmy reklamovali chodník
v ulici Loretská, Palackého a na začátku
Jiráskovy ulice. Není to leckdy příjemné
jednání, ale za vynaložené peníze chceme
od firem odpovídající kvalitu. Zimní
počasí není pro tyto práce ideální, ale
snad se do konce roku dočkáme uspokojivého výsledku.
V letošním roce byla alespoň částečně
posílena vánoční výzdoba v lokalitě
u kina a na zámeckém nádvoří. Snad vám
tato skutečnost při letošním rozsvěcování
vánočního stromečku neušla a potěšila
vás. Nechť jsou vaše dítka stejní andílci
jako ty na zámeckém nádvoří. Původní
vánoční výzdoba již dosluhuje a pro příští
rok, po dokončení rekonstrukce náměstí,
počítáme s kompletním nákupem
vánoční výzdoby pro celý střed města.
Blíží se konec roku a s tímto obdobím
přichází nespočet kulturních a společenských akcí a setkání. Přejeme vám přežití
veškerého prosincového šílenství ve
zdraví a klidné a šťastné vánoční svátky.

Ing. Michael Forman – starosta
Ing. Hana Kalná – místostarostka
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Fotoreportáž
Heimberg – návštěva partnerského města ve Švýcarsku 28.–30. října 2016
Foto: J. Chalupný

Zástupci města Heimberg, Horažďovice a PS Prácheň

Společné setkání v restauraci CIS Heimberg

Stockhorn

Jodlerclub Heimberg

Svatomartinský jarmark a lampiónový průvod – 12. listopadu 2016

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

Foto: J. Chalupná
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Téma
Studie rekonstrukce sportovního areálu Na Lipkách
Projekt otevírá příležitost nejen
k modernizaci samotného areálu, ale
i k vybudování tolik potřebné infrastruktury. Vidíme možnost napojení celého
území na pěší a cyklistickou cestní síť.
Lipky jsou koncipovány jako otevřené
prostředí pro aktivní trávení volného
času, které nabízí vyžití nejen pro sportovce a vodáky, ale i pro všechny obyvatele
města. Po odstranění plotů a pročištění břehů láká k procházce okolo splavu
nová nábřežní promenáda, která vede
po vrcholu náspu a může pokračovat
dál na Ostrov. Zde navazuje na existující síť pěších cest. Případně může vést po
nově navržené lávce před bazénem až na
Prácheň.
Území za bazénem bude využíváno jako
tréninkové hřiště pro fotbalisty. Ochranná
pochozí hráz podél břehu se kvůli rozšíření řečiště posune dále od řeky, na jejíž
straně tak vzniká nová přírodní pláž podpořená koupacím molem. Pro tréninkové
hřiště lze hráz využít jako nízkou tribunu.
Hřiště samotné bude mít nově umělé
osvětlení a zavlažování.
Nové uspořádání parkoviště před
Aquaparkem navyšuje kapacitu na 85 míst.

Jsou upraveny přístupové pěší cesty a prostor před Aquaparkem.
Fotbalové hřiště posunujeme směrem
k Aquaparku do míst, které dnes slouží
jako tábořiště pro vodáky. Tím se uvolňuje
střed území pro další aktivity. Staré fotbalové šatny musí projít obnovou a budou
sloužit pouze fotbalistům a divákům,
nikoli už pro potřeby tábořiště.
Naopak budova kiosku bude kromě občerstvení nabízet kompletní hygienické
zázemí pro vodácké tábořiště. Navrhujeme
zde také umístit veřejné sauny, které by
nabízely ochlazení přímo v řece. Nové
tábořiště pro vodáky je na louce v okolí
kiosku. Jeho součástí je i dětské hřiště
a veřejná ohniště. Objevují se tu hřiště
pro klasický i plážový volejbal a zmenšené
víceúčelové hřiště. Dopravní obslužnost pro IZS, údržbu řeky, zásobování
a nakládku lodí zajišťuje nově vybudovaná komunikace s netradičně barevným
povrchem. S dlouhodobým parkováním pro vodáky je počítáno na parkovišti
u Aquaparku.
Skatepark zůstává na místě, kde v současné
době funguje. Jeho plochu redukujeme na
menší část ve prospěch louky pro tábořiště.

Prostor tenisových dvorců se nechává beze
změny. Pouze navrhujeme rezervu pro případné rozšíření tenisu o další kurt, pokud
by to bylo v budoucnu potřeba. Plná zeď
mezi cestou a tenisem je změněna na lehčí
formu oplocení. Sport tak může být zážitkem i pro procházející. Plocha u lávky
vedle cesty může sloužit jako venkovní
posilovna nejen pro mladé.
Cesta od lávky k bazénu je obslužnou
komunikací pro areál Lipek i majitele
zahrádek. Cesta z barevného asfaltu, graficky zpracovaná jako běžecká dráha,
poukazuje na blízkost sportovišť. Někoho
může vybídnout k běhu, motoristům
ukáže lépe než dopravní omezení, že se zde
nemá jezdit a pokud ano, tak pomalu.
Studie půjde ke schválení na zastupitelstvo
města 12. 12., následně bude ve výběrovém řízení vybrán zpracovatel projektové
dokumentace. Samotná realizace bude
rozdělena do etap. Samozřejmě se budeme
snažit získat dotaci. Další podrobnosti
o studii najdete webových stránkách
města.
Jiří Bíza, Michael Forman

NÁVRH
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Rozhovor
Ing. Arch. MgA. Jiří Bíza
V tomto čísle Horažďovického obzoru je představena studie modernizace
sportovního areálu Na lipkách. Soutěž o studii vyhrál architekt Jiří Bíza. Jak
by podoba areálu mohla vypadat, zajímalo i mě. Proto jsme se sešli na lávce
přes slepé rameno řeky Otavy pod zámkem, abych viděl a slyšel, jak by vše
mohlo vypadat, pokud se projekt bude realizovat. Přešli jsme lávku a díváme
se na pomalované panely, které oddělují cestu od tenisových kurtů.

Je to přesně 250 metrů dlouhá cesta.
Území je odtržené od struktury města.
Uzavřené místo, kde se sportuje. Přitom
areál má velký potenciál. Pokud tady má
být opravdový sportovní areál, musí být
do něj vidět a možno vstoupit. Zbourání
zdi by bylo určitým symbolem. Určitě to
nebyl záměr, ale v době, kdy se zeď stavěla, využilo se, co bylo. Nemyslím si, že
tento areál je špatný. Potřebuje ale modernizaci. Některé věci fungují lépe, jiné
hůře.
Chce to tedy zavést jakýsi řád?

Ano. Jsou tři věci, které jsou pro mě podstatné. Zprostupnění celého území. Plot
má obvod zhruba kilometr. Ploty by měly
ohrazovat jen jednotlivá sportoviště. Mezi
nimi budou průchody, které zpřístupní
celé území areálu. Druhá věc je atraktivita řeky. Podél řeky nevede pořádná
cesta. Pouhá pěšinka je někdy téměř neexistující, při tom by tam mohla být krásná
pěší promenáda. Dnes jdete pořád kolem
plotu. Třetí je uspořádání sportovních
ploch.
Povídáme si u tenisových kurtů,
kde jsou dva kiosky. Jeden na
kurtech a druhý u splavu.

Kiosek u splavu je pro mě stěžejní místo.
Budou tam chodit vodáci, diváci, sportovci. Mohlo by zde být tábořiště s tím,
že se fotbalové hřiště posune o 16 metrů
k aquaparku. Pomůže to uspořádání
celého areálu a uvolní se střed okolo
kiosku, kde mohou vodáci tábořit a pro
nová sportoviště. V budově může být
i sauna, pokud se zrekonstruují staré fotbalové šatny. Je tu prostor i pro dětské
hřiště a další sportovní využití.
Když byly pořádné zimy, na
zimním stadionu se dříve bruslilo.
To dnes nehrozí, ale je tu skate
park. Byly a jsou zde i koncerty.

Je dobré, že je to iniciativa zdola. Beru ji

jako výbornou sportovní aktivitu. Areál
je oplocený, má osvětlení. Jde o to využít
území. Je tu basketbalové hřiště. Vždy
když procházím kolem, někdo tu je.
Plocha by se jenom zmenšila a u U rampy
může být podium a také letní koncerty.
Zbytek by byl trávník. U rampa by stála
v čele, směrem k městu, a za ní podium.
Při koncertech by lidé mohli stát jak na
zpevněné ploše, tak na trávníku.

Pojďme tedy k vodě. Jsme u splavu.
Voda, když je řeka v kondici, až k jezu
má cca 50 centimetrů hloubku. To
je na plavání s odřenými koleny.

Chtěl bych udělat promenádu kolem vody,
kde by lidé mohli chodit na procházky,
jezdit s kočárky nebo na kole. Probrat
zarostlý břeh. Zůstaly by stromy, odstranily by se křoviny. Aby si zde mohli lidé
natáhnout deku a třeba se dívat na vodu.
Byly by zde průchody a prostor na přistávání lodí. Hloubku řeky neovlivním,
ale když bude volný průjezd, může přijet
bagr, nákladní auto a usazeniny vyčistit.
Hodně vodáků zastaví právě tady a proto
je zmíněný kiosek stěžejní místo a mohlo
by tam být i tábořiště. Dnes se táboří
všude kolem fotbalového hřiště. Zde by to
bylo na jednom místě.
Jdeme kolem „nové tribuny“
pro fotbalové fanoušky.

V návrhu se tribuna posouvá a je to vidět
na zákresu. Je to jenom ukázka, jak by
mohla vypadat. V návrhu posunuji tribunu o dva metry od řeky. Aby zde byl
průchod – a příprava pro celou cestu.
Tribuna musí být nová, jaká bude, je věcí
dalšího vývoje a návrhu. Důležité je,
zachovat stromy, aby zpevnily břehy a na
břehu zůstalo místo pro odpočinek včetně
odstranění křoví.
Jsme za fotbalovým hřištěm.
Zhruba padesát metrů od „klády“,

kde je asi největší hloubka v řece
a zve k letnímu plavání. Díváme
se na krytý bazén. V létě zde
kempuje spousta vodáků.

Zde může být přírodní pláž. Ať si každý
vybere. Řeku nebo bazén. Zde je právě
travnatý pás mezi fotbalovým hřištěm
a parkovištěm. Navrhujeme posunutí
hřiště o 16 m. I za brankou bude dost
místa. Travnatý ochoz pro diváky. Uvolní
se tak střed Lipek. Může tam být hřiště
pro volejbal, plážový volejbal, tábořiště.
Záměr je využít Lipky pro místní občany
po celý rok. Ne jenom pro vodáky, kteří
připlouvají zhruba 3 měsíce v roce.
Ale kam si zde mám dát deku pro
opalování a případné koupání.

Jde o přístupnost k řece Otavě. Vidíte
hráz z roku 1947. Parkoviště umožňuje
parkování 56 aut. Dostali jsme zadání
navýšit jeho kapacitu. Přeuspořádají se
parkovací plochy. Parkoviště zůstane.
Před Lipkami bude provoz pro několik aut, a pokud přijede autobus, např.
s dětmi, a pokud projede touto úzkou
uličkou, otočí se i tady. Jde i o to, že je
nasypaná hráz mezi řekou a Zářečím. Zde
je neužší místo Otavy. Místní mají strach,
že by se Otava mohla vylít z břehů při
povodních. Je zde velká snaha stavební
komise tuto hráz přemístit do hrany
bazénu a rozšířit možnost vylití řeky
o dalších 6 metrů. Ty údajně hrají velkou
roli. Byla by zde nízká opěrná zídka
u parkoviště cca 80cm. – 100cm. Bude
vše ve svahu a tam kde stojíme, bude pláž
a budeme o metr níž.
Celý rozhovor si můžete poslechnout na
FCB města.

Jiří Šobr ext. redaktor ČRo Plzeň.
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Z radnice
Střelecká soutěž O pohár starosty
a místostarostky města Horažďovice
Skoro pět desítek strážníků a policistů, včetně
družstva AČR, se po ránu v pátek 21. 10.
2016 společně sešlo na střelnici Shooting
Range Ústaleč. Konal se zde totiž nultý či
možná první ročník střelecké soutěže městských policií a PČR O pohár starosty města
Horažďovice v kategorii mužů a O pohár
místostarostky města v kategorii žen.
Soutěže, která propaguje město
Horažďovice, se zúčastnili jednotlivci
i družstva strážníků a policistů z klatovského a strakonického okresu.
Soutěžilo se celkem ve třech soutěžních disciplínách, jež simulovaly situace, ke kterým
může dojít v rámci běžného výkonu služby.
To znamená situace, kdy útočí pachatel, skrývá se, je nutno měnit střeleckou
pozici a podobně. Výsledek byl vždy složením hodnocení času, bodů či zásahů.
Celá soutěž byla připravena pracovištěm
bezpečnosti a krizového řízení Městského
úřadu Horažďovice a Městskou policií
Horažďovice.
Pohár v kategorii družstvo žen vyhrály policistky z PČR OO Horažďovice a v kategorii

mužů jej získalo družstvo reprezentující
PČR ÚO Strakonice.
V soutěži jednotlivců pohár místostarostky
pro nejlepší střílející ženu získala Simona
Toningerová (PČR Strakonice), které byl
vzhledem k neúčasti p. místostarostky
předán vítězný pohár tajemnicí úřadu
p. Ing. Ivanou Duškovou. Pohár starosty
města Horažďovice Ing. Michaela Formana
pro nejlepšího střílejícího získal Josef Rendl
(PČR ÚO Strakonice).
Nejlepšího hodnocení ze strážníků
Městské policie Horažďovice získal
strážník Jindřich Černý, který byl i přes
dosažení skvělého výkonu limitován
v lepším výsledku tím, že se podílel na
řízení a rozhodování celé soutěže.
Vítězům i všem zúčastněným blahopřejeme.
Sponzorům a ostatním děkujeme za podporu, a to především střelnici Shooting
Range Ústaleč.
Bezpečnost a krizové řízení,
Městský úřad Horažďovice

Upozornění
Vážení občané,
upozorňujeme vás, že dnem 30. 12. 2016 uplyne lhůta pro povinnost potvrdit
vaši žádost o pronájem obecního bytu a správnost údajů v ní uvedených, dle
Zásad pronájmu obecních bytů ve vlastnictví města Horažďovice, čl. 3 odst. 4.
Jestliže nesplníte tuto povinnost, budete ze seznamu žadatelů vyřazeni.
Ing. Hana Špetová, referent OIRM

Rada města Horažďovice
24. 10. 2016
– schvaluje smlouvu o dílo se společností PREISWERT s. r. o., K. Němce
977, Horažďovice, jejímž předmětem
je „Výměna oken BD čp. 105, 929–930,
Horažďovice“ za nabídkovou cenu
410 559 Kč včetně DPH
– schvaluje výpověď nájmu prostor sloužících k podnikání Mírové náměstí 4,
Horažďovice (rychlé občerstvení)
nájemcům Mahdi Sayyad Haghshomar,
Pegah Teymourian, se sídlem
T. G. Masaryka 21, Sušice
– schvaluje povolení akce Vánoční
kamion Coca-Cola dne 4. 12. 2016
v čase 12.00–20.00 hod. na parkovišti
U Hlaváčků a souhlasí s ambulantním
prodejem
– schvaluje Plán zimní údržby na období
1. 11. 2016 – 31. 3. 2017

Rada města Horažďovice
7. 11. 2016
– schvaluje smlouvu o dílo s Ing. arch.
Michalem Rosteckým, Dukelská 481,
Strakonice, jejímž předmětem je
vypracování projektové dokumentace
„Rekonstrukce WC ZŠ Komenského,
Horažďovice“ za nabídkovou cenu
156 000 Kč
– schvaluje krátkodobý pronájem části
pozemku p.č. 2775/15 ostatní plocha
jiná plocha o výměře 800 m 2 v k.ú.
Horažďovice a nájemní smlouvu mezi
městem Horažďovice, Mírové náměstí 1,
Horažďovice (pronajímatel) a Správou
železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha 1 (nájemce)
na dobu určitou od 3. 11. 2016 do
30. 11. 2016 za nájemné ve výši 500 Kč
– schvaluje cenu za pacht zemědělských
pozemků s platností od 1. 1. 2017 ve výši
3 000 Kč/ha
– schvaluje uzavření MěK Horažďovice
v době od 27. 12. 2016 do 30. 12. 2016
a omezení provozní doby dne 23. 12. 2016
do 16.00 hod.
– bere na vědomí výroční zprávu
o činnosti školy ZŠ Komenského
a ZŠ Blatenská za školní rok 2015/2016
Kompletní usnesení z jednání rady města
je zveřejněno na adrese
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/rada.asp
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Kultura
Městská knihovna Horažďovice
Střípky z knihovny…
Týdnem knihoven nabídka akcí naší
knihovny zdaleka neskončila. Co dalšího
jsme pro vás připravili?
Příjemné chvíle strávili horažďovičtí senioři
ve společnosti Hany Marešové, která jim
ukázala, jak se hraje na tibetské mísy a další
nástroje plné harmonických a přírodně čistých zvuků a vibrací.

Všechny, kteří mají rádi poezii, prózu
a hudbu, potěšilo představení Jany
Machalíkové, Gabriely Sittové Zelené
a Jana Mrázka.

O tom, jak minulost ovlivňuje přítomnost, jsme se dozvěděli z přednášky Aleny
Bílkové.

Půjčovní doba 23. 12. 2016 – 2. 1. 2017
Oddělení pro dospělé
Pá 23. 12. 8.00–12.00 13.00–16.00
Po 26. 12.
ZAVŘENO
St 28. 12.		
ZAVŘENO
Pá 30. 12.
ZAVŘENO
Po 2. 1. 8.00–11.00 13.00–18.00
Oddělení pro děti
Pá 23. 12.
12.00–16.00
Po 26. 12.
ZAVŘENO
St 28. 12.
ZAVŘENO
Pá 30. 12.
ZAVŘENO
Po 2. 1.		
12.00–16.30

Sport
Běžecký závod
V sobotu 5. listopadu se uskutečnil
v našem městě již 23. ročník závodu „Běh
kolem Práchně“. Jedná se o přespolní běh,
vedený na Prácheň terénem a zpět po
silnici, dlouhý 6,5 km. Závod pořádají společně odbor Klubu českých turistů a DDM
Horažďovice. Letos si přijelo zaběhat
celkem 27 závodníků, z toho 6 žen. Závodí
se ve čtyřech mužských a dvou ženských
kategoriích.
Zde jsou výsledky:
Kat. A – muži do 39 let: 1. Vojtěch Koželuh,
2. Tomáš Gorner, 3. Boris Eninger
Kat. B – muži 40–49 let: 1. Vlastimil Kubal
Kat. C – muži 50–59 let: 1. Alois Šatra,

2. Karel Voráček, 3. Rostislav Kudrlička
Kat. D – muži nad 60 let: 1. Jiří Čada,
2. Jiří Janka, 3. František Hájíček
Kat. E – ženy do 34 let: 1. Iveta Špererová,
2. Libuše Tichá, 3. Zlata Kudrličková
Kat. F – ženy nad 35 let:
1. Miluše Eningerová, 2. Eva Pláničková
Pořadatelé srdečně děkují za podporu
firmám: IDEALSPED, s. r. o., OVAG,
Gabriella Salvete, Papírnictví Lukeš,
Papírnictví Olympia – Strakonice
a MÚ Horažďovice.
Jiří Zich – KČT, Tomáš Pollak – DDM

Horažďovický obzor / listopad 2016
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Školy
Křesťanská mateřská škola Horažďovice
Postřehy z duhové mateřinky
Už Martin na bílém koni, už zase přijíždí k nám…
Také do naší školky přivál chladný vítr
všechny barvy podzimu. A my jsme si
s nimi s radostí pohráli. Zkoušeli jsme
popsat svůj vybraný list (jakou má barvu,
jakou strukturu) a na každém z nich
najít něco zajímavého, co ho odlišuje od
ostatních. Pozorovali jsme, jak umí letět
a hladce přistát, vyprávěli jsme si o lístku,
jenž se bál pustit a letět. A společně
jsme dumali nad tím, jaké to asi je padat
a nevědět kam, a co mě tam čeká. Školkou
se tiše nesly hry a vyprávěnky, ale také
uspávanky pro podzimní přírodu. A aby
se i naší školní zahradě dobře spalo, bylo
potřeba ji uklidit a zamknout. (Bude totiž
na jaře potřebovat hodně síly. Vyhrála
v grantové výzvě Nadace Proměny Karla
Komárka, a tak ji čekají velké změny.
Ale o tom až na jaře. :o)) Musíme moc
a moc poděkovat všem rodičům, že se na
zamykání dostavili v tak hojném počtu,
a to i přesto, že to ještě hodinu před

zahájením na úklid moc nevypadalo. Lilo
skutečně jako z konve. Avšak štěstí při nás
stálo, a tak zčistajasna pršet přestalo a my
jsme se mohli vrhnout na hrabání a odvážení listí, svazování trav, opékání buřtů,
pojídání svatomartinských rohlíčků
z naší kuchyně a krásně dlouhý lampiónový průvod ke kostelu na náměstí. Tam
pro nás měla sestra Vlasta přichystané
překvapení v podobě ztvárnění legendy
o svatém Martinovi. A že nikdo nestál jen
tak v pozadí, ale všichni se zapojili, to si
tedy pište. Poslední tečku za příjemným
odpolednem rozsvítily letící lampiony
štěstí. A co jsme si přáli? Možná světélko
naděje pro všechny, možná trochu dobra
v srdci každého z nás. Ale to je přece
tajemství. :o))
Za křesťanskou mateřskou školu
Bc. Lucie Listopadová

Střípky z Paloučku
Sychravý podzim – tvoření ráj
Letos se u nás babí léto moc nezdržovalo
a brzy uvolnilo místo pravému sychravému podzimu. Přestože často prší,
a dokonce nás Martin překvapil tím,
že opravdu přijel na bílém koni, stromy
nejsou o nic méně barevné a naše nálada
a chuť tvořit je jistě o to větší.
V naší školce jsme se sešli s rodiči
a dětmi k vyrábění dekorací, které rozjasní tyto možná trochu pochmurnější
dny. Vyráběli jsme pestrobarevné svícny,
povedlo se nám udělat růžičky z listů
a v neposlední řadě jsme si připravili
masky rozesmátých a rozdováděných
čertíků na čas, kdy nás navštíví a se
spravedlivým Mikulášem a nebeským
andělem (a nakouknou do knihy hříchů).
Jedno z listopadových dopolední jsme si
zpříjemnili podívanou na scénické panoramatické kino. Nad námi v kopuli se
odehrával příběh o broučcích, o jejich
domově a díky této projekci jsme se mohli
vcítit do jejich života a uvědomit si, s čím
vším se musí denně vypořádávat.
A šli jsme naproti už i Vánocům.

Neponechali jsme náhodě obdarovávání fotkami a navštívil nás pan fotograf.
Cvakal spouští, děti pózovaly před
zimní scénou a babičky, dědečkové,
tetičky, strýčkové budou určitě nadšeni
z výsledku naší snahy.
Na programu podzimního období je ještě
spousta dalších aktivit, kterými si ukrátíme čas čekání na zimní radovánky.
Těšíme se na další spolupráci.
Za MŠ Na Paloučku třída Berušky

Dovolujeme si Vás co nejsrdečněji pozvat k předvánočnímu tvoření
do naší školky:

Adventní dílny a den otevřených dveří
v Křesťanské mateřské škole
Kdy:

• 7. prosince v 15:00
Co se bude dít:

• můžete si vyrobit 4 druhy vánočních dekorací
• prohlédnout si naši školku
• ochutnat něco dobrého zpod pokličky našich kuchařů

Horažďovický obzor / listopad 2016
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ZŠ Blatenská
Den otevřených dveří
25. října otevřela své brány naše milá
ZŠ Blatenská. Prvními návštěvníky se
v dopoledních hodinách stali budoucí
školáci z MŠ Křesťanská a MŠ Loretská.
V družině pro ně byl připraven pestrý
program. Děti putovaly Zemí dinosaurů
a plnily různé úkoly. Při překonávání
nebezpečného močálu musely dávat pozor
na číhající dravce, předvedly i znalosti
z matematiky. Po správném sestavení
číselné řady se jim objevil obrázek s různými druhy dinosaurů. Někteří zvládly
i bludiště a pomohli paní dinosaurové najít
správnou cestu k jejímu mláděti.
V dalším oddělení jsme si vyzkoušeli,
jak jsou předškoláci pohybově nadaní.
Družina se změnila v cirkusovou manéž
plnou veselých klaunů, tance a zpívání.
Šikovnost a zručnost předvedli v další
třídě, kde si z připraveného materiálu
vyrobili podzimní zápich v podobě barevného draka. Všichni předškoláci byli
moc šikovní, úkoly hravě zvládli, a tak si
zasloužili i drobnou sladkou odměnu.
V odpoledních hodinách pak všichni
návštěvníci mohli navštívit veškeré
prostory naší školy, poseděli si u kávy
a moučníku nebo se občerstvili drobným pohoštěním. V učebně mechatroniky
mohli sledovat vyřezávání z polystyrenu pomocí počítače. Pod vedením
našich zkušených žáků tak vznikaly dárkové předměty, které potěšily zejména
návštěvníky mladší generace. Naše nová
kolegyně p. Kotálová pak zkušenýma
rukama vedla zájemce o výrobu drobné
keramiky na hrnčířském kruhu. Ve 14.00

a 16.00 hod mohli všichni zhlédnout slavnostní představení, které již tradičně
zahájily mažoretky. Celé vystoupení se
neslo v duchu cestování časem. Vše uvedli
bohové, kteří tělocvičnu se svými zlatými
stuhami doslova rozzářili. Tanec pravěkých lidí pak rozproudil krev v žilách
všech zúčastněných. Prostřednictvím
Romance o Karlu IV. jsme se pak přenesli do středověku, který pokračoval
vystoupením z doby Rudolfa II. Všichni
se dozvěděli mnoho zajímavého z této
doby a alchymisté pod vedením P. Curky
nadchli obecenstvo svými zajímavými
pokusy. Starší ročníky pak předvedly tanec
z muzikálu Velký Gatsby a zazpívaly několik písní z divadla Voskovce a Wericha za
hudebního doprovodu p. uč. J. Stulíkové
a B. Humlové. Druháci nám zazpívali, co
si ve škole přejí nejméně a prvňáčci předvedli myší tanec. Celé představení pak
zakončilo vystoupení přímo pohádkové
s písní Hlupáku, najdu tě a My jsme žáci
3. B. Celým vystoupením nás provázeli
Mach a Šebestová se svým kouzelným sluchátkem. Nebýt jich, nikdo by se nepřenesl
do doby, kterou si oni přáli, a za to jim
patří náš dík. Poděkování náleží také všem
zaměstnancům, kteří připravili příjemné
nahlédnutí do školy, ale také žákům nejen
za jejich svědomitý přístup při nácviku
vystoupení, ale hlavně pro jejich nadšení,
s jakým své dovednosti předkládali při
slavnostním představení.
kolektiv pedagogů ZŠ Blatenská

Základní umělecká škola
Rok 2016 vstoupil do svého posledního měsíce a to je čas našich tradičních
vystoupení. Jeden krásný koncert již
máme za sebou. 8. listopadu se konal
v hotelu Prácheň Strašidelný koncert,
na kterém vystoupili naši nejmenší žáci.
Pro mnohé z nich to bylo první velké
vystoupení. I když tréma byla samozřejmě veliká, všichni předvedli krásné
výkony a udělali tak radost svým rodičům
či prarodičům, učitelům, ale hlavně sami
sobě. Na koncertě představili své práce
i žáci výtvarného oboru, kteří sál krásně
vyzdobili. Moderování se ujali žáci literárně-dramatického oboru.
V prosinci nás čekají dva koncerty. V úterý
6. prosince se koná Mikulášský koncert a ve středu 21. prosince pak koncert

vánoční. Oba koncerty začínají v 16 hodin
v hotelu Prácheň. Oba koncerty slibují
krásná vystoupení a mnohá překvapení.
Věřím, že se v sále sejdeme opět v hojném
počtu. Je úžasné vidět na všech koncertech
sál zaplněný do posledního místečka, a to
včetně míst na stání. Jsme za to opravdu
velmi rádi. Rád bych také připomněl, že na
čtvrtek 22. prosince je na ZUŠHoražďovice
vyhlášeno ředitelské volno.
Závěrem bych chtěl popřát všem čtenářům krásně prožité chvíle adventní, pokud
možno žádný stres z blížících se svátečních
dní a hlavně mnoho krásných kulturních
zážitků.
Mgr. Martin Petrus

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

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

3. TÝDEN V PROSINCI

19. 12. - 23. 12. 2016

prvních 30 min dennì ZDARMA
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Vynikající vybavenost Střední školy Horažďovice!
Střední škola Horažďovice díky projektu
v rámci ROP NUTS II Jihozápad pod
názvem Moderní technologie v grafickém designu a gastronomii získala skvělé
vybavení pro výuku uměleckých a gastronomických oborů.
Nové vybavení odborných učeben reagující na současné technologie v praxi
umožňuje žákům absolvovat modernizované vzdělávací programy a následně se
lépe uplatnit na trhu práce.
V prvé řadě je nutné, stejně jako v sektoru ziskovém, postavit do popředí zájmy
a potřeby žáků a jejich rodičů. Tím
nejdůležitějším cílem střední školy je
samozřejmě zajistit našim žákům kvalitní vzdělání, po jehož ukončení se žák
podle svých schopností a ctižádosti může
rozhodnout – pokračovat ve studiu na
vysoké škole, nebo využít získaných praktických i teoretických zkušeností přímo
v pracovním procesu. Obě dvě varianty
však vyžadují dobrou připravenost žáků,
jak po teoretické, tak především po praktické stránce. Díky projektu poskytujeme
žákům praktickou výuku v adekvátních
prostorách s odpovídajícím technickým
vybavením, které umožní jejich aktivnější
zapojení do výuky.
Propojením s aktuálním děním v praxi
je tak více motivujeme ke studiu, a tím
předcházíme jejich předčasným odchodům ze školy. Díky názornější výuce
umožníme aktivnější zapojení žáků do
praktické výuky.
Projekt podporuje jak obory umělecké,
tak obory gastronomické.

Umělecké obory
Žáci uměleckých oborů mají v současnosti k dispozici 4 výtvarné ateliéry,
které jsou díky projektu vybaveny tímto
zařízením:
Tiskový plotter včetně řezací hlavy
Tento stroj slouží k tisku a výrobě propagačních prostředků, grafických
prací, plakátů, bannerů, fotografických
výstupů a prezentačních tiskovin. Žáci
pracují s moderní technologií a budou
moci na základě poptávky prezentovat
své práce na veřejnosti. Přímo se nabízí
spolupráce s gastronomickými obory
ve škole. Žáci pro ně připravují jídelní
menu, prezentaci jídel a nápojů, cukrářských výrobků apod.
Tiskárny
Tyto stroje umožňují žákům vytvářet
kvalitní tisky, žáci vytvářejí reklamní
publikace, plakáty, letáky, katalogy, brožury apod.
Automatizovaná řezačka
Tento stroj žáci používají pro tvorbu
paspart, řezání vizitek, kartonů, aranžérských pomůcek, prostorových schémat
a prvků a pro další variabilní možnosti
v obalové technice a adjustování prací.
Satinýrka – hlubokotiskový lis na grafické práce
Lis je používán jako nástroj pro tisk
z výšky i hloubky. Žáci získávají osobní
zkušenost s těmito velmi tradičními
výtvarnými technikami, které mohou rozvíjet při svém dalším uměleckém studiu.
Tepelný lis
Tato technologie umožní žákům tisk

na textil, vytvářejí tak další řadu propagačních prostředků, které mohou
prezentovat.
Tablety k počítačům
Žáci využívají tyto nové interaktivní
pomůcky pro zefektivnění a zkvalitnění
výstupů své grafické práce.
Gastronomické obory
Žáci gastronomických oborů při svém
praktickém vyučování využívají cvičnou kuchyni, přípravnu studené
kuchyně a učebnu stolničení. Všechny
tyto prostory se podařilo díky projektu
modernizovat a zařídit nejkvalit-nějším
gastronomickým vybavením na současném trhu.
Pro cvičnou kuchyni: konvektomat
s digestoří, myčka s odkládacím stolem,
čtyři sporáky s troubou a odsáváním,
pec na pizzu, chladicí a mrazicí stůl,
kuchyňský robot, výdejní stůl, fritéza
Pro přípravnu studené kuchyně: sporák
s troubou, myčka s odkládacím stolem,
nářezový stroj, kombinovaná lednice,
malý konvektomat s digestoří, lávový gril
Pro učebnu stolničení: kávovar s mlýnkem na kávu, pokladní systém obsluhy,
flambovací vozík s vybavením
Realizace tohoto velkolepého projektu
umožnila našim žákům získat cenné
zkušenosti, které zvýší jejich šance na
současném trhu práce.
Ing. Vladimír Greger, ředitel školy
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Dům dětí a mládeže informuje…
Letošní školní rok jsme zahájili s inovovanou nabídkou činnosti, kdy jsme
prostřednictvím zájmových kroužků,
klubů či kurzů nabídli veřejnosti přes
60 typů aktivit pro různé věkové skupiny. Na zámku jsme přeorganizovali
učebnu estetiky, která teď nabízí více
prostoru ke kreativním činnostem
a práci na šicích strojích.
V Přírodovědné stanici opět proběhlo
Jablkobraní. Letos jsme ho nabídli coby
výukový program i dětem, což ocenilo
svou účastí na 130 dětí z různých MŠ
horažďovického mikroregionu, varianty pro veřejnost se pak zúčastnil
podobný počet zájemců z řad horažďovických občanů. Dále jsme se, kromě
tradičních podzimních prací, pustili do
obnovy učebny zoologie. Po provedené
údržbě navýšíme během podzimu a zimy
počet chovaných živočichů zejména
o zástupce hmyzu, obojživelníků a přibude i několik nových plazů. Se všemi
novinkami pracují děti v rámci přírodovědných kroužků, veřejnost je pak může

obdivovat během pravidelných prohlídek, které organizujeme každou poslední
neděli v měsíci (prosincová prohlídka je
spojena s tradičním vánočním krmením
zvířátek – neděle 25. 12. od 10.00).
Envicentrum PROUD navázalo na tradici loňského školního roku a svoje
brány otevřelo školám i veřejnosti
v rámci již 2. ročníku mezinárodního Dne GIS. Díky mimořádnému
zájmu škol jsme výukový program
“Jak se dělá mapa?” nabídli hned
ve třech dnech, a tak jste od 14. do
16. listopadu mohli v Horažďovicích
potkat na 130 dětí ze ZŠ Komenského
Horažďovice, ZŠ Volenice nebo ZŠ TGM
Sušice. Při městské hledačce si žáci
v praxi osahali práci s turistickou GPS
navigací, tabletem i QR kódy a jako
bonus odhalili několik střípků z historie našeho města. V teple badatelské
učebny PROUDu si potom žáci i učitelé
vyzkoušeli práci s profesionálním geografickým softwarem ArcMap, pomocí
kterého vytvořili jednoduchou mapku

klatovského okresu, nebo měli možnost zjistit, jak se za posledních 150 let
změnilo koryto řeky Otavy v okolí
Horažďovic. Veřejnosti se PROUD opět
pravidelně otevírá v rámci pátečních
přednášek z cyklu Setkání s osobností,
které letos úspěšně zahájil Luděk Trojan
s ukázkou canisterapie. Na prosincovém
setkání se pro změnu můžete těšit na
Miroslava Šobra a jeho poutavé vyprávění o krásách jihoamerické Patagonie
doprovázené promítáním dechberoucích
fotografií (pátek 9. 12. od 19.00).
Na rozdíl od let minulých máme již nyní
jasno v nabídce letních akcí, kterou zveřejníme v prosinci, od ledna 2017 pak
bude možné se na jednotlivé tábory
hlásit.
Zajímá-li vás naše činnost nebo si chcete
prohlédnout fotky z kroužků či akcí,
navštivte nás na webu či FB.
Za kolektiv zaměstnanců DDM
Tomáš Pollak
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Spolky
Oblastní charita
Akce klubu „Nebuď sám“ na PROSINEC
2. 12. pátek Vystoupení dětí z družiny ZŠ Blatenská – pásmo básniček a písní s mikulášskou a vánoční tématikou. Jídelna DPS Palackého ve 13.30 hod.
7. 12. pondělí Baduan Jin – relaxační cvičení pro každého. Společenská místnost
(ve 4. patře) DPS Palackého od 9.00 hod. Projekt „Seniorům dokořán“.
6. 12. úterý Posezení s harmonikou – znovu se můžeme setkat s Mikulášem, andělem
a čertem a po nadílce k tanci a poslechu nám zahrají oblíbení Úterníci.
Jídelna DPS Palackého v 14.00 hod.
8. 12. čtvrtek Vystoupení dětí z MŠ Na paloučku – jako každý rok přijdou nás potěšit
svým milým vystoupení děti z MŠ. Společenská hala DPS Loretská 1069 v 10 hod.
12. 12. pondělí Holky v akci – znovu se pustíme do pečení další dobrůtky pro potěšení
našich chuťových pohárků. Jídelna DPS Palackého ve 13.30 hod.
12. 12. pondělí Adventní koncert pěveckého sboru PRÁCHEŇ – přijďte se naladit
a rozjímat před Vánoci společně s pěveckým sborem Prácheň.
Vstupní hala DPS Palackého 1061 v 17 hod.
14. 12. středa Setkání s dětmi z KMŠ – tentokrát se vypravíme za dětmi do KMŠ, kteří
si pro nás připravily bohatý program. Možnost dopravy do MŠ, hlaste předem v kanceláři OCH. Odchod a odjezd od DPS Palackého 1061 v 9.30 hod. nebo 9.45 u školky.
16. 12. pátek Vánoční koncert chrámového a pěveckého sboru VELKOBOR – poslechneme si duchovní i vánoční písně sboru Velkobor. Vstupní hala DPS Palackého 1061
v 16.30 hod.
Pravidelné akce – každý týden
úterý Klub seniorů – kuchyňka v suterénu DPS 1061 Palackého, začátek 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.

Čtvero ročních
období
Náš život plyne jako roční období
Než nám stáří hlavu stříbrem ozdobí
Jaro šťastné mládí a doba dospívání
Léto střídají se úspěchy i prohry
Člověk dává celý život do hry
Uspěješ nebo prohraješ, než k podzimu se
dostaneš?
Podzim nás do vzpomínek naladí
Kam podělo se naše mládí?
Slzy skrápí naše líce, nic nevrátí se více
Zima vlas se stříbrem zatřpytí, v oku
hvězda zasvítí, když ohlédnem se zpátky.
Vzpomínky jsou jak vánoční svátky,
darují nám šťastné chvíle
Vidíme opět své milé, když prohlížíme
staré fotografie
I v zimě však slunce zasvítí a v jeho paprscích sníh se stříbrem zatřpytí
Marie Havlíková

Pracovníci Oblastní charity Horažďovice Vám přejí krásné a požehnané svátky vánoční.
Do nového roku hlavně zdraví, spousty drobných i větších radostí a opět se těšíme na Vaši
přízeň v roce 2017.

Telefon: 376 512 596
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Miloslava Kadaňová, OCH Horažďovice

Pozor na svíčky!
O uplynulé neděli začal advent a po čtyři
neděle se v domácnostech rozsvěcují
svíčky na adventních věncích. Všichni
bychom měli mít na paměti, že hořící
svíčka je otevřený oheň a jako s takovým by se s ní mělo zacházet. Každý rok
dochází během prosincových dní k požárům od hořících svíček, zejména právě
těch umístěných na adventních věncích.
Důležitý je výběr věnce a svíček. Pokud
svíčky doma zapálíte, dbejte na to,
abyste byt či dům, dokud svíčky nedohoří anebo jste je neuhasili, neopouštěli.
Jako příklad uvádím požár jednoho bytu
v Plzni, ke kterému vyjížděli hasiči. Žena

postavila zapálenou svíčku na televizor
a nechala ji bez dozoru. Po krátké době
se zařízení bytu ocitlo v plamenech.
Požár se podařilo uhasit před příjezdem
jednotky a hasiči zlikvidovali jen malá
ohniska po požáru. Z místa události
ale musely být odvezeny k ošetření dvě
osoby, které se nadýchaly zplodin. Škoda
po požáru byla předběžně vyčíslena na
padesát tisíc korun.
Je nutné si uvědomit, že zapálenou
svíčku nelze postavit kamkoli a na
cokoli. V každém případě by svíčka měla
být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící přímému kontaktu hořící

svíčky s podkladem – často je to například chvojí adventního věnce.
Svíčky umísťujeme v dostatečné vzdálenosti od hořlavých materiálů, rozhodně
je nedáváme k oknům do průvanu,
blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či jiných textilií, ani na poličku nebo
skříň, neboť oheň se rychle přenese na
nábytek a zařízení bytu.
Krásně prožitý advent bez požáru vám
přeje
starosta sboru Karel Halml
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Zajímavosti
Mladí fotografují památky – ročník 2017
Sdružení historických sídel Čech, Moravy
a Slezska vyhlašuje další ročník soutěže
Mladí fotografují památky 2017.
Téma: Architektonické dědictví
Účastníci: mládež navštěvující školní
zařízení
Věkový limit: 21 let
Uzávěrka pro zasílání soutěžních fotografií
v České republice: 19. 3. 2017
V ročníku 2017 musí účastníci opět vkládat fotografie přes internet na nové webové
stránky sdružení – www.historickasidla.cz.
Každý účastník může vložit maximálně
3 fotografie. Pozor, registrace a vložení
jedné, dvou nebo tří fotografií musí proběhnout najednou.

(není možné se zaregistrovat, vložit jednu
fotografii, odeslat, a následně za několik
dnů vložit další fotografii)
Veškeré informace či dotazy vám zodpoví
sekretariát SHS ČMS na tel: 224 213 166
nebo na internetové adrese info@shscms.cz.
Vítězové národního kola soutěže budou
slavnostně vyhlášeni u příležitosti
Mezinárodního dne památek a sídel na
Pražském hradě ve Španělském sále dne
18. dubna 2017 a postupují do mezinárodní
soutěže. Partnerem projektu je Asociace
krajů ČR.

Příběhy z poválečné Šumavy bude ve
čtvrtek 15. 12. 2016 od 14 hodin v knihkupectví v Horažďovicích v Ševčíkově ulici
podepisovat Karel Fořt – autor titulů Stíny
Šumavy, Anděl smrti, Hyeny mezi námi,
Osudy hrdinů drsné Šumavy.
Příběhy z poválečné Šumavy jsou posledním vydaným regionálním titulem Karla
Fořta. Autor v něm předkládá deset příběhů
z poválečné Šumavy, kterou důvěrně zná.
Na setkání nad knihou se těší autor Karel
Fořt.

Mgr. Květa Vitvarová
Jana Kotrbová

To vánoční počasí
Hlas zvonů táhne nad závějí… Tak nějak,
podle veršů Jaroslava Vrchlického máme
v povědomí ideální, romantické Vánoce.
Sníh vrzající pod nohama, celodenní
mráz… Vánoční počasí ale bývá často
poněkud jiné. Uvedená romantická představa snad vešla do širokého povědomí
díky Ladovým obrázkům zasněžené vesnice. A kde se ta romantika vzala? Lada
si nevymýšlel. Za jeho dětství takové
Vánoce opravdu bývaly: koncem 19. století
(1887–1897) totiž střední Evropa procházela výrazným ochlazením a zimy bývaly
„opravdovější“ než dnes. Ostatně v úvahu
musíme vzít i dnešní rozvoj automobilismu, kdy jakékoliv náznaky sněhu silničáři
nemilosrdně likvidují tunami soli. Kdeže
někdejší zasněžené cesty se saněmi taženými koňmi jsou…
Ale dejme slovo klimatologům: po mikulášském oteplení nastává často kolem
poloviny prosince tzv. svatotomášská zima,
kterou těsně před Vánoci střídá vánoční
obleva, předcházející tzv. novoroční zimě.
Podíváme–li se, jaké jsme měli
počasí o Vánocích (vč. Štědrého dne)
v Horažďovicích v posledních 18 letech,
vidíme, že ty romantické Vánoce na sněhu
a s mírným mrazem byly jen v letech 2002,
2006, 2007 a 2010.
Vánoce na ledě se silnými mrazy jen
v roce 2003 (–14° C) a v roce 2003 (–19° C).
Naopak Vánoce na blátě s teplotami nad
nulou byly v letech 2005, 2008, 2009, 2011,
2013, 2014. A třikrát jsme zažili i silnou

Autogramiáda
knižní novinky

vánoční oblevu: v r. 1998 se teplota zvedla
z –8° C na +6° C, v roce 1999 z –9° C na
+3° C. Zvlášť velký teplotní vzestup jsme
zaznamenali v roce 2001: na Štědrý den
ráno – 20° C a druhý den již +3° C! A vyloženě jarní Vánoce jsme si užívali v roce
2004 (až +9°) a zejména nedávno: v r. 2012
(až +14° C) a v roce loňském, tedy 2015,
kdy odpolední vánoční teploty opět dosahovaly až +14° C.
Málo platné, Vánoce máme častěji na blátě.
Vlastně vždy je to závod s časem: zda zmíněná obleva dorazí už před Vánoci či až
po Vánocích. A jak to dopadne letos? Však
uvidíme, co nám Vánoce nadělí.
Jiří Wagner

Idylické Vánoce roku 2010. Foto J. Wagner
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Zapomenuté výročí
Kdo si ještě dnes vzpomene, co že se přihodilo před sto lety? Zemřel císař František
Josef I., vládce Rakouska a později
Rakouska-Uherska! A tedy i vládce českých zemí, byť se k nevoli Čechů českým
králem nikdy korunovat nedal. Usedl
na trůn v roce 1848 ve svých 18 letech –
a zůstal na něm neuvěřitelných 68 let! Celé
generace našich předků nepoznaly jiného
panovníka. František Josef I. byl jakousi
středoevropskou konstantou druhé poloviny 19. století, které jakoby končilo až
v roce 1916 jeho smrtí.
V politickém i v soukromém životě zažil
mnohé: přežil svou manželku císařovnu
Alžbětu, zvanou Sissi (zavražděna r. 1898),
i jediného syna Rudolfa, do něhož vkládal své dynastické naděje (sebevražda v 31
letech r. 1889). Na sklonku svého života
trpce konstatoval: „Ničeho jsem nebyl
ušetřen.“
Císař zemřel 21. listopadu 1916 uprostřed
1. světové války, kterou si nijak nepřál,
ve věku požehnaných 86 let. Na sešlost
věkem, bezprostředně na zápal plic. Úřad
nejvyššího hofmistra vyhlásil smutek 1.

třídy, tj. velký dvorní a zemský smutek
na dobu šesti měsíců: nejhlubší smutek
pro dobu prvních dvou měsíců, hluboký
smutek pro následující dva měsíce a mírnější smutek pro poslední dva měsíce
i s pokyny pro nošení černých oděvů, smutečních pásek atd.
V pondělí 27. listopadu převezlo osm vraníků černý pohřební vůz se zesnulým
ze zámku Schönbrunnu do dvorní kaple
v Hofburgu, kde byla rakev vystavena
a 30. listopadu uložena do rodinné hrobky
v kapucínském kostele.
Národy Rakouska-Uherska vzaly smrt
mocnáře na vědomí asi bez velkého
pohnutí a spíše s nadějemi i s obavami
vzhlížely k novému, leč nezkušenému
mladému císaři Karlu I. Začínal už třetí
rok války a na smutek za zemřelým
starým císařem nějak nebyl čas, byly jiné
starosti……
A co o tom kronika města Horažďovic?
Jak přijaly Horažďovice zprávu
o smrti Jeho císařského a královského
Apoštolského Veličenstva, z Boží vůle
císaře rakouského, krále českého…atd.?

Mezi zápisy o rekvizici brambor a obecní
půjčkou na pozemek nové školy je jen
jediná věta: „ Dne 21. listopadu 1916
zemřel starý monarcha Franz Josef I.“
Tečka. Nic víc. Sic transit gloria mundi říkají latiníci. Tak pomíjí světská sláva.
Jiří Wagner

Historie horažďovických domů
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 32, Ševčíkova ulice
V roce 1619 je majitelem domu Jan
Procházka, dům je zmiňován v souvislosti s přidělením kmenů na stavbu jeho
shořelého domu po velikém požáru města
způsobeném drancováním vojsky generála Bonaventury Buquoye. Škoda na
objektu byla vyčíslena na 940 kop. Na
opravu domu přiděleno 30 kmenů dřeva.
V roce 1647 převádí dům pro sešlost
věkem Kateřina Procházková svému zeti
Pavlu Boudovi a Anně manželce. Dům
leží mezi domy téhož Pavla Boudy (čp. 33)
a domem Voršily Hoškové (čp. 31). V roce
1654 v zápisu berní ruly náleží dům
Janu Malkovskému, řezníkovi, švagru
Jana Procházky. V tomto roce osívá 16
strychů polí a chová jednu jalovici. Jan
Malkovský si v roce 1647 pronajal dolejší
šlachtatu (místo, kde se poráží dobytek)
u masných krámů. V roce 1660 kupuje
Václav Čížek s manželkou Ludmilou
dům řečený Procházkovský za 135 zlatých od Jana Malkovského. Dům leží mezi

spáleništěm Popelovským a domem Pavla
Boudy strany druhé. Nejprve bylo vyplaceno po dvou splátkách 20 zlatých. Další
splátky budou následovat po 7 zlatých
vždy na sv. Havla. V roce 1680 sepisuje
Václav Čížek poslední vůli. Předně dům
odhadnutý v ceně 150 zlatých odkazuje nejstarší dceři Alžbětě, k tomu
pole řečené Javůrkovské za Loretou
a krávu, „která při domě zůstávati bude“,
ostatní dcery Anna, Zuzana, Ludmila
a Marie budou vyplaceny, dále vypočítává louku pod jeden vůz sena, pole a po
jedné krávě pro každou dceru. Kateřina,
Ludmila a Mařenka dostanou spáleniště dalšího domu ležící mezi domem
Doroty, Jana Racka manželky a z druhé
strany Wolfa Almana. Vyplacena
bude i dcera Kateřina, která odešla do
Prahy. Na konci sepsané poslední vůle
pečetil Václav Čížek pod svým podpisem pečetí s vyobrazením pekařského
cechu. V roce 1681 prodávají pozůstalé
dcery Václava Čížka, jmenovitě Anna,

manželka Martina Červeného, sládka,
a Zuzana, manželka Václava Trusky, dům
Václavu Kozákovi a Alžbětě manželce
za 140 zlatých. Dům leží mezi domem
Václava Šlechty a domem Harantovským
strany druhé. Když zemřel Václav Kozák,
manžel Alžběty, „měšťěnín a spoluradní
města“ 13. 5. 1722, rozbil se při vyzvánění
o pohřbu zvon „v velkým zvonu železo
neb matka v který pas od srdce zavěšený
byl se zlámalo“. Načež se uvolil zámečník František, a že musí mít k opravě
štayerské železo a štayerskou ocel. Peníze
budou vyplaceny sirotkům Čížkovským
Mařeně, Ludmile a Kateřině. V roce 1727
prodává Alžběta Kozáková se svými
dětmi Matějem a Martinem pole Janu
Adamu Malkovskému za 240 zlatých.
V roce 1731 převádí Alžběta Kozáková
a syn Matěj dům na svého druhého syna
Martina. Dům ležící mezi domem Václava
Šlechty a strany druhé domu Izáka žida.
Dále je předmětem převodu pole Pod
Hrádkem, pole Pittnerovské, palouk
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To, co bylo, a to, co bude
Vážení příznivci našeho pěveckého spolku,
minulé povídání bylo z největší části věnované naší cestě do Švýcarska. Psala jsem
naše plány, naše přípravy i naše představy.
Dnes už víme, že všechno dopadlo přesně
tak, jak mělo. Cesta, proběhla bez komplikací a náš řidič se asi vybavil švýcarskými
hodinkami, neboť jsme přijeli do cíle
přesně na minutu, což uznejte, je na trase
dlouhé 700 km úžasný výkon.
Program byl perfektně zorganizován a celé
setkání proběhlo ve velmi milé a srdečné
atmosféře. Naše vystoupení byla přijata
vřelým potleskem a to, že náš přídavek švýcarská píseň - rozezpíval a rozhýbal

celou velkou sportovní halu, nás nebývale
potěšilo.
Srdečně Vás zveme na Vánoční koncert
dne 25. 12. v klášterním kostele Panny
Marie a doufáme, že svým zpěvem přispějeme ke slavnostní atmosféře vánočních
svátků.

Za pěvecký spolek Prácheň Simča
Sládková

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

pod Stohlavcem. 160 zlatých za dům získají Alžběta s Matějem, 50 zlatých bude
odkázáno záduší kostela sv. Jana Křtitele,
50 zlatých do důchodu panského, 4 zlaté
židu Samkovi, Leblovi židu 6 zlatých,
Izákovi židu 30 zlatých, Markovi židu
12 zlatých, do cechu 12 zlatých. Martin
Kozák, člen punčochářského cechu, si ale
hned následujícího roku 1732 směňuje
dům s Filipem Eliášem. Martin Kozák
se stěhuje do domu ležícího mezi domy
Abrahama žida a Kateřiny Holečkové.
Načež Filip Eliáš ještě doplatil Martinu
Kozákovi rozdíl ceny nemovitosti 150 zlatých. Z roku 1739 pochází soupis členů
punčochářského cechu, kteří pro chudobu či nemoc nemohou vést řemeslo,
mezi uvedenými figuruje Martin Kozák.
Filip Eliáš, nový majitel domu, si v roce
1740 půjčil ze záduší kostela sv. Jana
Křtitele 70 zlatých. Byl členem řeznického cechu. V roce 1760 prodává krám
masný za 60 zlatých Karlovi Fenzlovi,
ležící v masných krámech mezi krámy
Josefa Hovorky a Václava Heritesa.
Dům následně přechází na syna Josefa
Eliáše. V roce 1764 prodává Josef Eliáš
dům várečný Václavu Tillerovi a Voršile

Město Nalžovské Hory nabízí ihned levně
k pronájmu nebytový prostor
za účelem provozování zubní ordinace
pro Nalžovské Hory a spádové území.
Info na tel. 376 396 142, 723 884 371

manželce za 150 zlatých. V roce 1806
prodává Jan Tiller dům Tomáši Baurovi
a manželce Magdaleně za 700 zlatých.
V roce 1814 přestavěl Tomáš Baur dům
v ceně 1000 zlatých. Práce prováděli Jan
Klas, mistr zednický, a Jan Huleš, mistr
tesařský.
MgA. Jindřich Šlechta

Současná podoba objektu (rok 2016)

Výřez z plánu Stabilního katastru z roku 1837. Již
v roce 1619, od kdy je mapována historie domu,
měl širokou parcelu. Červeně značeny nespalitelné
objekty, tj. zděné, žlutě značeny dřevěné objekty.
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Firma NIKOL Sušice, s. r. o.
přijme

švadleny na šití kožených oděvů
Bližší informace ve firmě.
Adresa: Nádražní 1247, Sušice
(bývalá mateřská škola Sola)
Tel. č. 376 523 066 nebo 728 056 084

Mgr. Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, Ševčíkova čp. 32 (vedle pekařství u Rendlů)
Kontaktní telefon: 722 905 684, Email: Ak.Havlena@gmail.com
www.ak-havlena.cz, www.Vasosobnibankrot.cz,
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování
před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, nájemních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení soudu
dle Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! Některé právní služby
včetně návrhu na povolení oddlužení lze poskytnout i online bez
návštěvy naší kanceláře!(více informací na našich stránkách).
Úřední hodiny:		 Středa: 14.30–17.30 hod.
								 		Pátek: 8.30–15.00 hod.

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

15

Horažďovický obzor / listopad 2016

16

Věnujte svým blízkým netradiční dárek
v podobě střeleckého kurzu.
Účast možná i bez zbrojního průkazu.
Více informací a možnost objednání
na telefonním čísle

777 141 180

Firma INTERIORS manufacture & design a. s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
* Montážníci na montování nábytku interiérů pro Německo
výborné platové podmínky
* Konstruktér / přípravář výroby
* Programátor CNC strojů
* Asistentka projektu
– znalost NJ plynně
			
– znalost AJ min. základ
Pracoviště: INTERIORS manufacture & design a. s., 335 44 Kasejovice č. p. 337
Pracovní poměr: nástup možný ihned, možnost zařídit zaměstnancům ubytování
Kontaktní osoba: Mag. phil. Lenka Šampalíková, mobil: 734 440 523
lenka.sampalikova@interiors-mnd.com

PALIVOVÉ DŘEVO
SLUŽBY V LESNICTVÍ

od 550Kč

Tel: 723 414 964
Facebook:
Dřevo Chanovice

2P SERVIS s. r. o. – zaměstnavatel zdravotně postižených
jsme certifikovaný český výrobce zdravotnického oblečení, ochranných prac. prostředků, ložního a bytového textilu. Pro nově otevíranou
pobočku v Horažďovicích hledáme zaměstnance na tyto pozice:

ŠVADLENY, ŠIČKY, STŘIHAČKY, POMOCNÉ DĚLNÍKY
V TEXTILNÍM PRŮMYSLU, UKLÍZEČKU, SKLADNÍKY
– vyhrazeno pro osoby zdravotně znevýhodněné
Požadujeme:
U šiček dobrou znalost šití na průmyslovém šicím stroji, spolehlivost, zodpovědnost, aktivní přístup k práci, manuální zručnost.
U skladníků – fyzickou zdatnost, spolehlivost, zodpovědnost.
Vaše práce bude:
Švadleny – šití oděvů na průmyslovém šicím stroji.
Střihačky, střihači – natahování látek na stříhací stůl,
vystřihování dílů podle šablony, příprava materiálu a výroby.
Pomocné práce – Skládání, žehlení a balení výrobků,
jejich evidence, opatřování etiketami, drobné dokončovací práce.
Nabízíme: Zkrácený úvazek, dobré platové ohodnocení, příspěvek na penzijní připojištění, motivující prémie za dobře odvedenou práci, prémii za
100% docházku, možnost nákupu firemních výrobků za velmi zvýhodněné ceny, práci v malém příjemném kolektivu.

Nástup: únor–březen 2017
Informace: Ilona Matějčková 733 133 146,
e-mail: personalni@2pservis.cz
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www.x-pos.cz

Řešení již od 5 799,- Kč
Žádné měsíční poplatky!
tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz
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Firma Lochmann
Firma Lochmann Cabine S.r.l. vyrábí traktorové kabiny od
roku 1983. V průběhu let se specializuje především na kvalitu
a inovace tak, aby vyhověla potřebám různých zákazníků.
Kromě traktorových kabin také vyrábí certifikované kabiny
určené zejména pro zemědělské stroje, stavební stroje,
stroje komunální techniky a rolby. Zvláštní pozornost věnová
detailům v designu a později v sestavě umožňuje, aby společnost byla kompetentní na trhu.
Firma Lochmann nyní otevírá nový provoz v Horažďovicích a
bude hledat nové zaměstnance. Níže naleznete detailnější
popis a náš kontakt. Budeme se těšit na Váš zájem.
Pracovní příležitosti
Montér
Požadujeme: především manuální zručnost, pečlivost, spolehlivost a chuť pracovat v mladém a dynamicky se rozvíjejícím kolektivu.
Nabízíme: Nabízíme zajímavé platové ohodnocení, jistotu
stálé práce u firmy která má celoevropské renomé a dlouholetou tradici.

HASIČSKÝ BÁL

TŘEBOMYSLICE
10. 12.

FATIMA

bohatá TOMBOLA zajištěna!

Technický návrhář CAD
Úkoly: vývoj a modifikace nových a stávajících produktů.
Technický projektový management s našimi techniky,
zákazníky a dodavateli.
Zkušenosti: Dobré znalosti CAD přednostně ProE, znalosti
ERP a dobrou znalost Anglického jazyka. Také požadujeme
přesné pracovní postupy.

Kontakt
Pokud Vás tento inzerát zaujal a máte zájem se dozvědět
více informací, kontaktujte nás prosím se svými životopisy na
emailové adrese: katerina.prihodova@lochmann.eu

LOCHMANN INDUSTRIES s.r.o.
341 01 Horažďovice
Strakonická 372
Tel: +420 373 700 040 Fax: +420 373 700 049
www.lochmann.eu
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MĚSTO HORAŽĎOVICE
vás srdečně zve na

ADVENTNÍ KONCERT
IRINA RURAC
MEZZOSOPRÁN
(členka opery Národního divadla v Praze)

JAKUB HRUBÝ
BARYTON

(člen opery Národního divadla v Praze)

ZUZANA NĚMEČKOVÁ
VARHANY
V PROGRAMU KONCERTU ZAZNÍ NEJZNÁMĚJŠÍ

AVE MARIA
10. 12. 2016 v 19 hod.
v klášterním kostele Panny Marie

V HORAŽĎOVICÍCH
vstupné dobrovolné

ŠKOLSKÉ SESTRY DE NOTRE DAME
VÁS ZVOU

v pátek 9. 12. v 14 - 17h
a v sobotu 10. 12. v 9 – 15 h
NA

- prohlídka navrácených prostor
- výstavka prací sester

Pozvánka do Velkého Boru
Blíží se jedno z nejkrásnějších období roku – Vánoce. Ve Velkém Boru byla
25. listopadu 2016 ve výstavní síni „U Trčků“ zahájena výstava na téma
BETLÉMY – JESLIČKY. Výstava je přístupná každý všední den až do 1. 1.
2017 od 7.00 hod. do 15.00 hod. Mimo tuto dobu je možno dohodnout
předem návštěvu v kanceláři OÚ nebo na tel. č. 376 514 378, 724 232 262,
376 514 255. K vidění zde jsou exponáty ze sbírek sběratelů MUDr. Sudové,
Mgr. Sieberové, MUDr. Hrdinové, Pavola Kašníka a Marie Rubášové z Klatov,
Jarmily Strakové z Andělic, Bohuslava Šotoly z Nepomuku, Ireny Rybářové
z Plzně, betlémy z dílny řezbáře Karla Tittla z Velhartic a sběratelů z okolí
Velkého Boru. Jedná se o betlémy a jesličky vyřezávané, papírové, keramické
nebo slepované ze špejlí a rákosu. Expozice je doplněna materiály souvisejícími se životem a dílem Jakuba Jana Ryby, který se narodil v nedalekých
Přešticích v roce 1765. Tyto exponáty poskytl Dům historie Přešticka z Přeštic.
Pořadatelé se těší na vaši návštěvu a přejí příjemné a klidné prožití období
adventu a vánočních svátků.
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Kulturní program
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
pátek 2. 12.
20.00
MATURITNÍ PLES
Pořádá 4 ADG Střední škola Horažďovice. Předtančení,
tombola, půlnoční překvapení, hraje skupina Talisman.
pátek 9. 12.
19.00
ZÁKLADNÍ KURZ TANCE
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
12. lekce – závěrečný věneček. Předtančení, stužkování, focení. Hraje taneční kapela Music Klatovy.
Předprodej vstupenek v pátek 25.11. od 20.00 při tanečním kurzu a od 28. 11. v kanceláři KS dle otevírací
doby předprodeje.
sobota 10. 12.
21.00
KABÁT REVIVAL PLZEŇ
S PŘEDKAPELOU WEGET
Nenechte si ujít poslední rockovou zábavu v tomto
roce a skvělou atmosféru s populární kapelou.
pondělí 12. 12. – úterý 13. 12.
PRODEJNÍ TRH
Neděle 18. 12.
18.00
VÁNOČNÍ KONCERT
Účinkuje Volné sdružení horažďovických zpěváků
a muzikantů.
Pondělí 19. 12.
POHÁDKY NA VÁNOCE
Divadlo pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

prosinec

MĚSTSKÉ MUZEUM
pátek 2. 12. 
přednáškový sál, 18.00
PŘEDNÁŠKA
Jitka Lněničková – Historie vánočního stromku
pátek 9. 12. 
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí
ČERTI NA HRADĚ

loutkový sál, 17.00

pátek 23. 12. 
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí
VÁNOČNÍ CHALOUPKA

loutkový sál, 17.00

KNIHOVNA
3. 12. nový sál muzea 14.00, 15.00, 16.00, 17.00
ČERTOVINY – krátké pohádky, Divadlo PNUtí
3. 12.
sál knihovny 13.00–18.00
ČERTOVSKÁ DESKOHERNA
5. 12. pondělí  oblastní charita (4. patro) 9.00
BADUAN JIN
série cviků podle starých Číňanů

10.00

6. 12. úterý 
sál knihovny 8.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
6. přednáška na téma „Hudební nástroje“

Neděle 25. 12.
20.00
HRADEŠICKÝ PLES
Pořádá Sokol Hradešice. Bohatá tombola, hraje oblíbená Fortuna. Předprodej vstupenek u p. Peleškové,
tel. 607 720 100 a od 15. 12. v kanceláři KS.

6. 12. úterý 
sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
6. přednáška na téma „Potraviny a spotřebitel“

Pátek 30. 12.
15.00
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše Pepíka.
Rezervace vstupenek v kanceláři kulturního střediska
dle otevírací doby předprodeje.
PF 2017
Kolektiv Kulturního střediska v Horažďovicích
přeje všem příznivcům kultury i ostatním občanům
pohodové prožití vánočních svátků a v nadcházejícím roce hodně štěstí, zdraví a úspěchů v profesním
i rodinném životě.
Změna programu vyhrazena

13. 12. úterý 
sál knihovny 8.00
NA HRADĚ BRADĚ
Komiksem ke čtenářství – beseda s Klárou
Smolíkovou. 4. tř. ZŠ Komenského ul.
13. 12. úterý 
sál knihovny 10.00
NA HRADĚ BRADĚ
Komiksem ke čtenářství – beseda s Klárou
Smolíkovou. 4. tř. ZŠ Blatenská ul.
13. 12. úterý 
nový sál muzea 14.00
ROZVOJ ČTENÁŘSKÉ GRAMOTNOSTI
PROSTŘEDNICTVÍM ČTENÁŘSKÝCH
WORKSHOPŮ
Seminář pro pedagogy a knihovníky s Klárou
Smolíkovou
Akce jsou pořádány v rámci projektu Děti a čtení a Seniorům
Dokořán za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

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
Čtvrtek 8. 12. 
PLANETA ZEMĚ
FILIPÍNY – ZA OBRY A TRPASLÍKY
Cestopisný pořad pro školy

DDM HORAŽĎOVICE
pátek 9. 12. 
EC PROUD, 19.00
PŘÍRODA PATAGONIE
Setkání s osobností – M. Šobr z UK Praha. Vstup 50 Kč.

OSTATNÍ AKCE
sobota 3.12. 
9.00–13.00
KONSTELACE www.kouzlousmevu.cz
sobota 3.12 
13.00–18.00 zámecký pivovar
PEKLO PLNÉ ČERTŮ
neděle 4.12. 
parkoviště U Hlaváčků 16.30
VÁNOČNÍ KAMION COCA-COLA PŘIJÍŽDÍ
pondělí 5.12. 
ZŠ Komenského, 12.00-17.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
prohlídka školy, praktické ukázky výuky na SŠ,
kreativní tvoření, mikulášská nadílka
pátek 9. 12.
14–17.00
DEN OTEVŘ. DVEŘÍ
prohlídka navr. prostor, výstava, bývalý klášter Sestry
de Notre Dame
sobota 10. 12.
9–15.00
DEN OTEVŘ. DVEŘÍ
prohlídka navr. prostor, výstava bývalý klášter, Sestry
de Notre Dame
sobota 10. 12.
zámecké nádvoří 9.00
ADVENTNÍ JARMARK
divadlo pro děti, výtvarné dílny, čertovská kovářská
dílna
sobota 10. 12.
klášterní kostel 19.00
Adventní koncert
Ave Maria, I. Rurac mezzosoprán, J. Hrubý baryton,
Z. Němečková varhany
sobota 10. 12.
KD Třebomyslice 20.00
HASIČSKÝ BÁL – FATIMA
pondělí 12. 12.
DPS Palackého 1061 18.00
VÁNOČNÍ KONCERT PS PRÁCHEŇ
úterý 13. 12.
18.00
ADVENTNÍ MEDITACE www.kouzlousmevu.cz
pátek 16. 12.
DPS Palackého 1061 16.30
VÁNOČNÍ KONCERT VELKOBOR
Neděle 25. 12.
klášterní kostel 16.00
VÁNOČNÍ KONCERT PS PRÁCHEŇ
Neděle 25. 12.
VÁNOČNÍ PÁRTY – PUNČ

MC Houba

HOTEL PRÁCHEŇ
středa 6. 12.
hotel Prácheň 16.00
MIKULÁŠSKÝ KONCERT ŽÁKŮ ZUŠ
středa 14. 12.
hotel Prácheň 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT
dětské pěvecké sbory Poupata a Kvítek, ZŠ Komenského
Středa 21. 12.
hotel Prácheň 16.00
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

sobota 17.12. 
Zámek, 9.00–12.00
ZDOBENÍ PERNÍČKŮ
Vánoční výtvarná dílna na sále DDM. Poplatek 40 Kč.
neděle 25.12. 
Přírodovědná stanice, 10.00
VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
Vstupné: suché pečivo, mrkev a dobroty pro zvířata:-)

MĚSTSKÁ GALERIE
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA
Roman Szpuk ‒ Camera obscura a kresby ze Šumavy
Výstava potrvá do 24. 2. 2017
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