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Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
měsíc prosinec se zatím zimně moc nepředvedl. Místo milosrdné bílé přikrývky na
rozpracované investiční akce posílá jen
déšť a mrholení, popř. lehký mráz. Tím
nám bere šanci na smysluplný úklid ulic
ústících z náměstí, které jsou jeho rekonstrukcí nejvíce postižené. Jak jsme již psali,
I. etapa je ukončena. Během ní se rozebralo
okolo 1400 m2 povrchů, přesunulo přes
3000 m3 zeminy, vybudovaly se kanalizační
a vodovodní řady a položilo se 868 m vodovodního a 850 m kanalizačního potrubí.
Ve výběrovém řízení na II. etapu uspěla
firma Silnice Klatovy a. s., která bude realizovat kompletní povrchové práce, výměnu
podloží pod komunikacemi do hloubky
1m, pod chodníky do hloubky 60 cm,
položení kabelů pro veřejné osvětlení, rozhlas, technické zázemí kašny. Součástí
II. etapy je i vynucená přeložka plynového potrubí a finále bude tvořit zasazení
stromů, pokládka dlažby a instalace mobiliáře. Některé práce lze již započít v zimním
období, ale konečná podoba náměstí se
začne rýsovat až v létě 2017.
Aby toho rozkopaného nebylo málo, došlo
ještě k havárii teplovodního potrubí v ulici
Prácheňská, u kterého byl zjištěn únik vody
z topného systému. Protože vyhledání místa
poruchy v topném kanálu bylo složitější,
muselo dojít k odkrytí povrchu komunikace na dvou místech. Závada již byla
odstraněna a výkopové práce, včetně úprav
terénu do přijatelného stavu, budou snad do
konce roku ukončeny.

Stále nás, zrovna jako i vás, trápí nedostatek
parkovacích míst v sídlištích. Jako provizorní řešení do počátku celkové revitalizace
budou na sídlišti Šumavská ve středové části
vyznačena na třech zelených plochách místa
pro přechodné parkování automobilů.
K navýšení parkovacích míst došlo také
úpravou terénu ve vnitrobloku mezi ulicemi
Palackého a Loretská. Upozorňujeme však
občany, že parkování automobilů na jiných
než vyznačených zelených plochách nebude
tolerováno a bude pokutováno. Dostatek
míst pro parkování v této lokalitě je totiž
také u nemocniční zdi.
V prosinci proběhly také terénní návštěvy
našich přidružených obcí, kde se bilancovaly a kontrolovaly již provedené
práce a shromažďovaly se požadavky
a podněty na příští rok, které musí být
zahrnuty do rozpočtu města. Děkujeme
zástupcům Veřechova, Boubína, Svatého
Pole, Komušína, Horažďovické Lhoty,
Třebomyslic a Babína za spolupráci a starost o obyvatele v těchto lokalitách.
Na Ministerstvu financí v Praze a za přítomnosti pana ministra jsme se zúčastnili
schůzky, na které se vyhodnocoval nový
model fungování územních pracovišť
finančního úřadu. Byli jsme ubezpečeni,
že dosavadní model, přítomnost dvou pracovníků FÚ dva dny v týdnu v budově
MÚ, bude do budoucnosti zachován.
V Praze proběhlo také představení prací
studentů Fakulty architektury ČVUT,
kteří zpracovávali architektonická řešení
veřejných prostranství na průtahu naším

městem. Jejich práce budou ještě dopracovány a formou výstavy budou veřejnosti
v Horažďovicích prezentovány v červnu
příštího roku. O akci budete informováni
pomocí fcb a webových stránek města.
V prosinci proběhlo v našem městě i plno
kulturních akcí. Rozsvěcovali a světili jsme vánoční strom, poté jsme měli
možnost navštívit v prostorách pivovaru
Horažďovické peklo, zažili jsme příjezd
vánočního kamionu Coca-Coly. Krásným
zážitkem byl adventní koncert v klášterním
kostele atd., atd..
Veškeré pozvánky na akce a jejich vyhodnocení můžete sledovat na facebooku
města. Velkou sledovanost na fcb zaznamenalo krátké video z akce Peklo, které
natočila televize ZAK a běželo i na tomto
televizním kanálu. Jsme rádi, že je tato akce
zpět v Horažďovicích a děkujeme všem, kdo
se na přípravě a organizaci podíleli.
Dovolujeme si upozornit, že příjem písemných žádostí o pronájem kulturního domu
a vnitřních a venkovních prostor vinárny
v Parkánu bude ukončen dne 16. 1. 2017.
Poté budou žádosti vyhodnoceny a snad
budeme mít při výběru nových nájemců
štěstí a obě lokality přispějí značnou měrou
k rozvoji kulturního a společenského života
ve městě.
Přejeme vám klidné vánoční svátky a hodně
zdraví a spokojenosti v roce 2017.
Ing. Michael Forman – starosta
Ing. Hana Kalná – místostarostka
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Fotoreportáž
Rozsvícení vánočního stromu 27. listopadu 2016

Peklo v zámeckém pivovaru – 3. prosince 2016

Foto: J. Chalupná

Foto: D. Loudová, Klatovský deník
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Vánoční kamion Coca-Cola – 4. prosince 2016
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Foto: J. Chalupná

Adventní jarmark – 10. prosince 2016

Foto: J. Chalupná

Adventní koncert – 10. prosince 2016

Foto: J. Chalupná

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury
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Z radnice
Rada města Horažďovice
28. 11. 2016

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje
bydlení Města Horažďovice na zvelebení
obytných budov nebo bytů, že město
vyhlásilo 21. prosince 2016 výběrové
řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
Druh Název/účel

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

Úrok p. a.

Max. výše úvěru

01

Obnova střechy (krytina + konstrukce) 5 let

1%

100 tis. Kč

02

Zřízení elektrického, plynového nebo
jiného ekologického topení

4 roky

1%

60 tis. Kč

03

Zřízení čistírny odpad. vod nebo jiný
ekolog. způsob likvidace

4 roky

1%

60 tis. Kč

04

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

5 let

1%

80 tis. Kč

05

Obnova fasády včetně klempířských
prvků domů starších 10 let

5 let

1%

100 tis. Kč

06

Zateplení obvodového pláště domu
staršího 10 let

4 roky

1%

80 tis. Kč / 1 byt

07

Výměna vnějších dveří u domů
a výměna oken

4 roky

1,5 %

50 tis. Kč

08

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

4 roky

1,5 %

50 tis. Kč

09

Stavební úpravy bytu, zřízení nebo
obnova sociálního zařízení

4 roky

1,5 %

50 tis. Kč

10

Dodatečná izolace domu staršího
10 let proti zemní vlhkosti

5 let

1,5 %

100 tis. Kč

11

Půdní vestavba bytu nebo zřízení byt. 8 let
jednotky z nebytových prostor

2%

150 tis. Kč

12

Vestavba bytu ve stávajícím domě

8 let

2%

150 tis. Kč

13

Nástavba bytu na stávající dům

8 let

2%

200 tis. Kč

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci titulů 05+06
na jeden objekt. U titulů 01 a 05 v případě obnovy bytového domu – nemovité kulturní
památky – může být maximální výše úvěru a doba splatnosti až dvojnásobná. Úvěr nelze
získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu či bytu.
Úvěr lze též čerpat na spoluﬁnancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových
dotací“ z titulu 02. Dále lze úvěr čerpat na vybudování nových kanalizačních přípojek z titulu 03.
Bližší informace poskytne Ing. M. Velková, tel. 371 430 550, velkova@muhorazdovice.cz.
Lhůta na podání žádosti končí dne 30. 1. 2017 v 11 hod.

– schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 62,20 m 2 v čp. 311, ulice
Blatenská, Horažďovice (Městské zdravotnické zařízení) MUDr. Janě Boučkové, se
sídlem Na Brázdě 385/28, Plzeň – Koterov
za účelem provozování interní ambulance
v rozsahu 2 dnů v týdnu s platností od
1. 1.2017 na dobu neurčitou s tříměsíční
výpovědní lhůtou
– schvaluje dar spolku ZO ČSOP Spálené
Poříčí, p. s., na financování zajištění provozu záchranné stanice (veterinární
ošetření zvířat a krmivo pro zvířata) ve
výši 3 000 Kč
– rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky společnosti Silnice Klatovy a. s.,
Vídeňská 190, Klatovy, na realizaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Rekonstrukce a revitalizace
Mírového náměstí v Horažďovicích,
etapa II.“ s nabídkovou cenou
45 623 498 Kč vč. DPH
– schvaluje projektovou dokumentaci
pro územní řízení stavby „Horažďovice–
Předměstí – bezpečnost pro chodce
a cyklisty
– schvaluje Výzvu k podání nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu na
vypracování projektové dokumentace
a provedení související inženýrské činnosti stavby „Rozšíření infrastruktury pro
zájmové a neformální vzdělávání“
– schvaluje Výzvu k podání nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu na
vypracování projektové dokumentace
a provedení související inženýrské činnosti stavby „Rekonstrukce části Nábřežní
a Prácheňské ulice“
– schvaluje Výzvu k podání nabídky
veřejné zakázky malého rozsahu na
vypracování projektové dokumentace a provedení související inženýrské
činnosti stavby „Vodovod a kanalizace –
Plzeňská ulice, Horažďovice“
– souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ
v době od 23. 12. 2016 do 2. 1. 2017
a MŠ Loretská v době od 23. 12. 2016 do
1. 1.2017
– schvaluje konání akce rozdávání betlémského světla skautskou skupinou
Junák – český skaut, středisko Prácheň,
z.s. Horažďovice a postavení tee-pee
na terase kina v Horažďovicích dne
23. 12. 2016 v době od 14 do 17 hod.

5

Horažďovický obzor / prosinec 2016

Rada města Horažďovice
12. 12. 2016
– schvaluje podání žádosti o dotaci
z podprogramu MMR 117D06200
„Regenerace sídlišť“ pro rok 2017 na první
etapu revitalizace, pod názvem „RS –
Horažďovice, sídliště Šumavská x Pod
Vodojemem – etapa I.“
– schvaluje poskytnutí sponzorského daru
Oblastní charitě Horažďovice – 220 ks
volných vstupenek pro děti do 15 let na
jednu hodinu do Aquaparku Horažďovice
účelově pro děti účastnící se Tříkrálové
sbírky 2017
– schvaluje termíny konání svatebních obřadů na radnici a na zámku
v Horažďovicích v roce 2017

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

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

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

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

3. TÝDEN V LEDNU

16. 1. - 20. 1. 2017
prvních 30 min dennì ZDARMA

Chodci také musí znát a dodržovat pravidla silničního provozu
Při účasti na provozu na pozemních
komunikacích je každý mj. povinen
chovat se ohleduplně a ukázněně, aby
svým jednáním neohrožoval život,
zdraví nebo majetek jiných osob ani
svůj vlastní. Musí se řídit světelnými,
případně i doprovodnými akustickými signály, dopravními značkami,
dopravními zařízeními a zařízeními pro
provozní informace. Pravidla provozu na
pozemních komunikacích jsou upravena
zákonem č. 361/2000 Sb., zákon o provozu na pozemních komunikacích.
Od 1. ledna 2016 nabyla účinnosti
vyhláška č. 294/2015 Sb., kterou se provádějí pravidla provozu na pozemních
komunikacích. Tato vyhláška přinesla
novelizaci některých dopravních značek.
Se změnami v pravidlech silničního provozu se seznamují hlavně řidiči a již
méně změny zkoumají ostatní účastníci
provozu na pozemních komunikacích. Někteří chodci v Horažďovicích si
dodnes nezvykli na místo pro přecházení
před kulturním domem. Chodce jsme na
změnu několikrát upozorňovali a vysvětlovali podstatný rozdíl v pravidlech
chování chodců na přechodu pro chodce
a na místě pro přecházení.
Výše uvedená vyhláška nově zavádí
vodorovné dopravní značení místa pro
přecházení.
Dopravní značka V 7b vyznačuje místo

uzpůsobené pro přecházení chodců
přes pozemní komunikaci, kde: „Před
vstupem na vozovku se chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku přejít, aniž
by ohrozil sebe nebo ostatní účastníky
provozu na pozemních komunikacích.
Chodec smí přecházet vozovku, jen
pokud s ohledem na vzdálenost a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí
jejich řidiče k náhlé změně směru nebo
rychlosti jízdy“.
Po novém označení míst pro přecházení by mohli chodci nabýt dojmu, že se
jedná o přechod pro chodce. Na takovém místě se ale chodec musí chovat jako
při přecházení pozemní komunikace na
jakémkoliv jiném místě. Chodci při přecházení komunikace zapomínají sledovat
vozidla přijíždějící z vedlejší pozemní
komunikace. U kulturního domu musí
sledovat i vozidla přijíždějící od Plzně
a u Kovaltosu musí sledovat vozidla přijíždějící od Penny marketu a odbočující
směr Strakonice.
Nová dopravní značka V 7b místo
pro přecházení je podobná již známé
dopravní značce V 8a přejezd pro
cyklisty.
Odbor dopravy, Josef Rada
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Kultura
Městská knihovna Horažďovice
Adventní nadílka akcí v knihovně
Čarovnou Šumavu představil studentům
střední školy a seniorům v oblastní charitě
fotograf a cestovatel Vladislav Hošek.

Žáci ze ZŠ Komenského se pobavili při
pořadu z cyklu scénického čtení LiStOVáNí
– „Pachatelé dobrých skutků“. Účinkovali
herci Jihočeského divadla v Českých
Budějovicích Věra Hollá a Pavel Oubram.

Adventní čas a čekání na vstup do Pekla
v zámeckém pivovaru zpestřilo dětem
divadélko PNUtí ve čtyřech krátkých
představeních v sále městského muzea.

Sál městské knihovny se 3. prosince proměnil na „Čertovskou deskohernu“, kde
si mohli malí i velcí vyzkoušet postřeh
a potrápit své mozkové závity. Členové o.
s. GOADA měli celé odpoledne plné hrací
stoly a hráči si mohli s jejich pomocí zahrát
své oblíbené hry nebo se naučit úplně
nové.

V sále městského muzea proběhlo
vyhodnocení 10. ročníku soutěže Sbírej
samolepky projektu „Děti a čtení 2016“.
Soutěžící převzali odměny z rukou MgA.
Hany Patrasové z divadélka PNUtí.

Všechny akce byly uspořádány za podpory
Ministerstva kultury ČR v rámci projektu
Děti a čtení a Seniorům Dokořán.
Foto: Petra Tomešová
Eva Marešová, Petra Tomešová

FriendlyVox v knihovně

Čas plyne jako voda a přednášky na téma Hudební nástroje a Potraviny a spotřebitel,
přestože byly zajímavé, jsou již minulostí. S uplynulým semestrem se rozloučíme tematickým zájezdem do Hoslovického mlýna, ekofarmy, strakonického muzea a pivovaru.
V příštím semestru budeme studovat Cestování a Historii myslivosti. Všem zájemcům
z řad seniorů, popř. uchazečů o zaměstnání virtuální univerzita nabízí možnost získat
zajímavé poznatky z vybraného oboru v blízkosti bydliště a navázání nových přátelství.
Další semestr zahájí 31. ledna 2017 v 8.00 hod. cyklus přednášek na téma Historie a současnost české myslivosti a v 10.00 hod. cyklus přednášek na téma Cestování – co jste
možná nevěděli v sále knihovny. Bližší informace naleznete na http://www.knihovna.
horazdovice.cz/VU3V.php
Neváhejte a vyzkoušejte si návrat do studentských let!
Všem bývalým i současným studentům, a nejen jim, přejeme krásný nový rok 2017.
Za konzultační středisko Horažďovice

K letošním Vánocům jsme našim čtenářům nadělili nezvyklý dárek. Všem
nevidomým, slabozrakým a zrakově hendikepovaným nabízíme možnost využít
ozvučený portál FriendlyVox. Portál
vznikl ve firmě TurboConsult a umožňuje
obsluhu portálu bez zrakové kontroly.
Portál mohou využívat např. k četbě
novin ze zpravodajských portálů, poslouchání rádia, sledování televize, prohlížení
Wikipedie nebo poslání e-mailu nejen
nevidomí, ale i senioři, jimž slábne zrak,
a méně zdatní uživatelé výpočetní techniky. Bližší informace naleznete na http://
friendlyvox.com.
Přijďte si FriendlyVox do knihovny
vyzkoušet!

Miluše Hašková

Za MěK Horažďovice Miluše Hašková

VU3V
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Městské muzeum
Akce Městského muzea Horažďovice v listopadu
V listopadu uspořádalo Městské muzeum
Horažďovice pro veřejnost pět zajímavých
akcí.
V pátek 4. listopadu proběhla přednáška Hasana Zahiroviče na téma „Bosna
a Hercegovina“. Ten se narodil v roce
1975 v severobosenském městě Brčko.
Působí jako externí pedagog dramaturgie na Slezské univerzitě v Opavě. Je
členem Společnosti bratří Čapků v Praze
a tak i propagátorem díla bratří Čapků.
Posluchače seznámil nejen s krásami
Balkánu, ale i s jeho historií a složitou současností. Hovořil i o vlastních zážitcích
z válečného konfliktu v Bosně, který prožil
jako středoškolský student.
V neděli 6. listopadu se zájemci mohli
zúčastnit komentované prohlídky po historickém centru Horažďovic. I když počasí
vycházce příliš nepřálo – vytrvale pršelo
a bylo relativně chladno – statečná sedmička účastníků si prohlídku užila. Mimo
jiné byl pro přítomné mimořádně otevřen
i klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie.

Ve středu 9. listopadu se v Horažďovicích
konala pietní akce „Čištění kamenů zmizelých Stolpersteine“. Za účasti osmi
přítomných byla připomenuta „Křišťálová
noc“ z 9. na 10. listopadu 1938, kdy v nacistickém Německu došlo k pogromu
na obchody, synagogy i členy židovské
komunity. Této noci v Německu i v sudetech vzplálo na tisíc synagog. U dvaceti
čtyř položených stolpersteinů se zapálily
svíčky a položila se drobná květina. Je
to obnova připomínky na paměť horažďovických členů židovské komunity
zavražděných v období holocaustu.

V sobotu 19. listopadu za účasti jednatřiceti návštěvníků byla zahájena
v Městské galerii Horažďovice vernisáží výstava Camera obscura a kresby
ze Šumavy Romana Szpuka. Vystaveno
je na čtyřicet tři černobílých fotografií
pořízených z kartonové krabičky s hliníkovým víčkem od paštiky Májky. Princip
fotografování s camerou obscurou je až
překvapivě jednoduchý. Výstavu doplňují
i autorovy kresby, jejichž výběr a instalaci převzal do svých rukou profesionální
výtvarník Pavel Piekar, který v době
instalace byl v galerii přítomen za účelem
deinstalace své předchozí výstavy. Pánská
preference výběru ze Szpukových kreseb
je ve výstavě zřetelná. Vernisáž proběhla
v přátelské duchu a povznesení. Výstava
potrvá do 24. února 2017.
V sobotu 27. listopadu zástupci muzea
uctili položením květiny a zapálením
svíček památku odjezdu transportu
svezených židovských obyvatel ze
Strakonicka, Vimperska, Klatovska,
Sušicka a Horažďovicka. Pamětní deska
je instalována na budově Střední průmyslové školy na Nábřeží kapitána Nálepky.
Za město Klatovy byl účasten místostarosta Ing. Martin Kříž.
Za kolektiv Městského muzea
Mgr. Roman Vaněk a Mgr. Iva Košatková

Fotograﬁe Josef Pecka, 2016

Turistické informační centrum v galerii Městského muzea Horažďovice
Ve vstupním prostoru do galerie se příchozím nabízí široký přehled kulturních,
společenských, sportovních a volnočasových akcí nejen v našem městě, ale
i v našem okolí. Naleznete u nás informace
nejen z Chanovic, Velkého Boru, Žihobec,
ale také z Kašperských Hor, Nepomuka,
Volyně, Klatov, atd. (Strakonice a Sušici
dohledám)
Součástí galerie je také dětský koutek,
vybavený tabulí a výtvarnými potřebami.
Pokud vaše dítko svůj obrázek na tabuli
nebo v papírové podobě ponechá, může
své dílo najít na facebookovém profilu
Městské galerie Horažďovice. Městská
galerie disponuje i malou knihovničkou složenou z vyřazených knih. Těmto
knihám dáváme druhou šanci najít svého
čtenáře. Stojany návštěvníkům nabízejí
volně dostupná periodika, jako např. U nás

na Šumavě, Šumavský výletník, každý
měsíc u nás naleznete Horažďovický obzor
a Týdeník 5 plus 2. Galerie je osazena
automatem na různé druhy kávy nebo
čokoládu za 10 Kč.
IC nabízí široký výběr publikací, map
(turistických, cyklistických i vodáckých), suvenýrů. Poskytuje také veřejný
internet zdarma. V IC naleznete podrobnější informace o partnerských městech
Horažďovic nebo historii židovské komunity našeho regionu. Můžete si zde také
prohlédnout reprodukce historických fotografií Karla Jiříčka s motivy Horažďovic.
Zastoupení zde jsou i současní fotografové,
např. netradiční záběry zachycené dronem
P. Ing. Mgr. Václava Saláka ze Zavlekova
a panoramatické fotografie Práchně „Čtvero
ročních dob“ od Milana Chmelaře z Týnce.
Muzeum (IC) získalo certifikaci „Cyklisté

vítáni“. Poskytujeme tedy zázemí pro cyklisty i jejich kola.
Pro imobilní návštěvníky galerie je možné
využít bezbariérovou toaletu v muzeu.
Toalety muzea jsou vybaveny přebalovacím pultem.
Nyní probíhá v Městské galerii výstava fotografií a kreseb ze Šumavy Romana Szpuka
„Camera obscura“.
Galerie s lapidáriem, expozicí alpských
minerálů a turistickým informačním centrem je otevřena celoročně – úterý až neděle
od 9 do 16 hodin.
Přestávka na oběd 11.30–12.00 hodin.
Kontakt TIC – Bc. Hana Ferdová
tel. +420 371 430 634
e-mail: ic@muzeumhd.cz
skype: info Horazdovice
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Školy
Křesťanská mateřská škola Horažďovice
Přání k Vánocům
• Přejme si nebýt ve tmě, protože, kde je tma, tam není život.
• Přejme si světlo, které zahřeje, prosvítí tmu, ukáže cestu a směr.
• Přejme si světlo, které není vidět, ale v jehož světle můžeme vidět tvář druhého člověka i svět kolem sebe.
• Přejme si světlo pro sebe, pro naše blízké a pro svět, který je kolem nás.
• Přejme si vidět, že jsou kolem nás lidé, kteří čekají na naši lásku, pomoc a obdarování, třeba jenom úsměvem a vlídným slovem
– nebo tím, že na ně prostě nezapomeneme.
• Přejme si světlo, které ve tmě svítí a tma je nepohltí, světlo, které je Světlem světa.
• Přejme si vidět sváteční i všední dny příštího roku v tomto Světle.
Z Křesťanské mateřské školy Horažďovice přejeme všem lidem dobré vůle,
ať se dokážou radovat nejen dnes, ale každý den i z maličkostí
a ať dokážou také druhým
dělat radost…
jménem celého školního kolektivu
Mgr. Alena Průchová

Střípky z Paloučku
Ten vánoční čas už je tady zas
Je to čas kouzel a andělů, kdy společně prožíváme radost při vánočních přípravách.
Vlastními výrobky jsme si vytvořili krásné
vánoční prostředí ve třídách i v celé školce.
Nezapomínáme na tradice a zvyky. Na
svátek Barbory jsme si dali do vázy třešňové
větvičky a budeme pozorovat, jestli rozkvetou a přinesou nám štěstí, lásku, případně
i vdavky.
5. prosince nás navštívil Mikuláš, doprovodil ho nádherný a milý anděl a hodný čert.
Tímto děkujeme členům souboru Tyjátr
– Martinu Petrusovi, Petře Smejkalové
a nestárnoucí Božence Salákové, kteří navodili nádhernou atmosféru a svým milým
vystupováním odstranili jakoukoliv nejistotu a strach u dětí. Naopak, některé děti si
je pohladily, fotily se s nimi, zazpívaly písničku, řekly básničku a odměnou byla pro
každé dítě mikulášská bota plná dobrot.
Pěvecký soubor Sluníčko potěšil babičky
a dědečky v penzionu svým hudebním
vystoupením s vánoční a zimní tematikou
a na závěr předaly děti všem vyrobené přáníčko. Je to již tradice a děti se do penzionu
mezi babičky a dědečky velmi těší.

Ve školce nás navštívilo divadlo Sluníčko
s pohádkou „Vánoční zvonková víla“
a v kulturním domě jsme viděli pohádkové vyprávění „Pohádky na Vánoce.“ Naše
blízké jsme potěšili vánočními besídkami.
V posledním předvánočním týdnu jsme
si rozsvítili stromeček a pod ním nám
Ježíšek přichystal dárečky pro všechny.
Ale nejenom Ježíšek. Chtěli bychom poděkovat za sponzorské dary panu Valentovi,

provozovateli chráněné dílny a panu
Ježkovi, tatínkovi Nikolky a Davídka za
dřevěné hračky, které udělaly radost všem
dětem v MŠ. Ale poděkování patří i ostatním rodičům za ochotu a spolupráci.Těšíme
se na ni i v roce 2017.
Za MŠ Na Paloučku
Mgr. Eva Smetanová

Přejeme všem krásné prožití vánočních svátků, hodně pohody a rodinného štěstí,
zdraví a spokojenosti a úspěšné vykročení do nového roku 2017.
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ZŠ Blatenská
Mikulášská laťka 2016
Anděl seděl na obláčku, čáry máry čaroval, vyčaroval Mikuláše, moc se z toho
radoval. Pozor na to, milé děti, čarování
není žert, něco se mu nepovedlo, a tak
přibyl čert. A skutečně! Stalo se! 5. prosince vstupoval do tříd Mikuláš se svým
zástupem andělů a čertů. Hluční čerti
nepříliš společenští a přátelští vytvářeli
kolem sebe hluk, cosi mumlali, pekelné
zvuky vydávali, koštětem mávali, řetězem chrastili. Strašidelnou atmosféru
vyrovnali něžní andělé. Duchovní hodnotu průvodu přidal sv. Mikuláš. Mezi
děti zavítala návštěva z nebe i z pekla.
Ta rozdávala pochvaly i pokárání, kniha
hříchů byla průvodcem. Ačkoliv byl sv.

Mikuláš patron námořníků, obchodníků,
lukostřelců, dětí, lékárníků, právníků,
studentů, zřejmě měl rád skok vysoký,
protože některé laťky jsou po něm
nazvané. Samotný sportovní výkon dle
Mikuláše se odehrával v tělocvičně. Tam
celý program Laťky začal uvítáním dětí
ředitelkou školy Mgr. J. Šimkovou. Poté se
děti rozdělily do skupin, ve kterých pekly
perníčky, vytvářely vánoční artefakty,
zpívaly koledy. V tělocvičně se zdolávala
laťka. Kategorii mladších žáků vyhráli
L. Lávička a N. Štrynclová, ve starší
skupině si vítězství odnesli P. Jírovec
a A. Šimková. Během soutěže vystupovali tanečníci a tanečnice z jednotlivých

Spanilá ﬂorbalová jízda dívek ze ZŠ Blatenská
V pátek 2. prosince se v plzeňské Městské
sportovní hale odehrálo krajské kolo florbalové soutěže základních škol v kategorii
„dívky IV.“, tedy starší žákyně. Tým ze
ZŠ Blatenská v něm po obětavém výkonu
obsadil krásné třetí místo! Po vítězstvích
na okrskovém kole, konaném 14. listopadu
v Horažďovicích, a okresním, které proběhlo 25. listopadu v Klatovech, tak mohly
dívky poměřit své florbalové dovednosti
v konkurenci nejlepších dívčích školních
kolektivů v Západočeském kraji. Postup do
kvalifikace o „republikové“ finále letos sice
nevyšel, ale tým složený výhradně z dívek
z osmého ročníku má velkou šanci dosáhnout na tuto metu v příštím roce.
Mgr. Radek Řebřina

tříd. Pro všechny, kteří skákali nebo
tančili, byly připraveny odměny. Čas
plyne dle toho, s kým se tráví. S přáteli
příjemné chvíle a dobrá nálada rychle plynuly, vyhlášením vítězů Laťka skončila.
Škola je symbol učení, úkolů, rozličných
pokynů a příkazů. Sv. Mikuláš je den
pro děti, kdy povinnosti se krčí v koutě
a ve škole vládne zábava. Druhý den se
rozplyne a z Mikulášské laťky se stane
vzpomínka.
Za kolektiv pedagogů
Mgr. Milan Šimon
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ZŠ Komenského
Florbalisté a ﬂorbalistky ze „staré školy“ se neztratí
Koncem listopadu vypuklo florbalové tažení
našich hochů a dívek okrskovými a okresními prestižními soutěžemi ve florbalu.
Začali chlapci 4. a 5. ročníků, kteří skončili ve své skupině 3. Po nich stejně staré
dívky, kterým „ o fous“ uteklo 2. místo
a postup do kraje. Nejstarší dívky 8., 9.
ročníků nestačily na kamarádky ze ZŠ
Blatenská, mimochodem členky našeho
oddílu florbalu, které je skvělým výkonem
vyřadily z postupu do okresního kola, kde
holky vyhrály a v krajském kole vybojovaly
krásné 3. místo. Gratulujeme!
Velký úspěch ale čekal na naše kluky 8.,
9. ročníků, kteří vyhráli okrskové kolo
a v okrese obsadili 6. místo. Hoši z 6.,
7. ročníků byli v okrsku 2. a na okrese
rovněž na 6. místě. Gratulujeme!
V pátek 9. 12. jsme se dočkali vítězství na okresním přeboru. Zasloužily se
o něj dívky z 6. a 7. ročníků, které nejprve
vyhrály okrsek, kde porazily ZŠ Blatenská,
ZŠ Lerchova Sušice a ZŠ Kolinec. V okresním finále se nám podařilo s přehledem
porazit ZŠ Plánická Klatovy a ZŠ Měčín
a postoupit tak do krajského kola, které se
koná 15. 12. v Rokycanech.
Dívky prokázaly velkou odvahu, bojovnost a zodpovědnost v utkáních. Za to
jim děkujeme, gratulujeme a držíme pěsti
v krajském kole.

Složení vítězného družstva dívek 6., 7. ročníku:
Klára Smetanová, Veronika Šafandová, Vanda
Herzigová, Sabina Hejpetrová, Anna Kotišová, Šárka
Jindřichová, Zuzana Holečková, Karolína Makovcová,
Alžběta Nelešovská, Tereza Voráčová, Zuzana
Králová

J. S., ZŠ Komenského Horažďovice

Základní umělecká škola
Doba adventu by měla být časem zklidnění, ale u nás v ZUŠce to tak úplně
neplatí. Máme za sebou několik akcí.
Na zahájení adventu v Sušici se opět po
roce představily naše žákyně Terezie
a Viktorie Jáchimovy a Eva Chalušová. Na
Mikulášském koncertě se mj. představil
pan učitel Machek (LDO) se svým divadlem, který nám představil legendu o sv.
Mikuláši. Myslím, že toto vystoupení mělo
velký ohlas.
13. prosince se vybraní žáci zúčastnili společného koncertu žáků ZUŠ Plzeňského
kraje nazvaného „Malí velcí umělci“, který
se konal v Plzni. 15. prosince proběhla ve
škole klavírní přehrávka třídy paní učitelky Ponicové. Poslední akcí roku 2016 byl
tradiční vánoční koncert, na kterém jste
byli svědky světové premiéry našeho nově
vzniklého orchestru.
Rád bych na závěr poděkoval všem pedagogům i nepedagogům za jejich práci,

kterou odvádějí pro školu. Všechny tři
obory naší školy velmi úzce spolupracují a to je velká devíza naší školy. Děkuji
žákům za reprezentaci naší školy, rodičům
za spolupráci a hlavně za podporu, kterou
nám projevujete. Za spolupráci děkuji také
všem ostatním školám, školkám, institucím a partnerům, se kterými se podílíme
na kulturním životě ve městě.
Vážení čtenáři, přeji vám klidné prožití vánočních svátků a do nového roku
2017 přeji moc a moc zdraví, trochu štěstí
a hlavně spokojenost v osobním i profesním životě. Pevně věřím, že se budeme
i nadále setkávat na našich akcích, ale
i mimo ně. Naše škola klade velký důraz
na kolektiv, a to nejen uvnitř školy, ale
i směrem ven. Přidejte se k nám a pojďme
náš ZUŠkový život žít společně.
Mgr. Martin Petrus

Přípravné kurzy na
sušickém gymnáziu
Gymnázium Sušice nabízí zájemcům
z řad žáků 5. a 9. tříd vzhledem k centrálně zadávaným testům při přijímacím
řízení přípravné kurzy. Pro žáky z 5. tříd
vždy od 14.15 do 15.15 hod. a pro žáky
z 9. tříd od 15.15 do 16.15 hod.
Přípravné kurzy jednotlivých předmětů
budou mít pět lekcí a budou probíhat každý týden, s výjimkou jarních
prázdnin, od 8. 2. 2017 do 16. 3. 2017
– z matematiky ve středu (8. 2., 15. 2.,
22. 2., 1. 3., 15. 3.) a z českého jazyka ve
čtvrtek (9. 2., 16. 2., 23. 2., 2. 3., 16. 3.).
Zájemci si nezapomenou s sebou přinést
sešit nebo blok, modře či černě píšící
propisovací tužku a rýsovací potřeby
(tyto pomůcky jsou povoleny u přijímacích zkoušek).
Výhodou přípravných kurzů je poznání
prostředí školy, seznámení se s obsahem a formou testů a možnost včasného
odhalení případných nedostatků ve
znalostech.
Bližší informace o kurzech a přijímacích
zkouškách najdete na http://www.gymsusice.cz nebo na tel.: 376 523 313, 376 526 407.
Těšíme se na vás.
Mgr. Ivan Kratochvíl
ředitel Gymnázia Sušice
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Spolky
Tříkrálová sbírka 2017

Oblastní charita
Akce klubu „Nebuď sám“ na leden 2017
3. 1. posezení s harmonikou – k tanci a poslechu zahrají oblíbení Úterníci.
Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.
6.–8. 1. Tříkrálová sbírka – znovu vás navštíví tři králové s požehnáním a prosbou
o jakýkoli příspěvek na pomoc potřebným lidem doma i v zahraničí
9. 1. Baduan Jin – cvičení nejen pro ženy. Společenská místnost 4. p. DPS Palackého
1061, začátek v 9 hod. Projekt „Seniorům dokořán“.
11. 1. Nebe studánek – vyprávění spisovatele Ondřeje Fibicha. Společenská místnost
4. p. DPS Palackého 1061, od 14 hod. Projekt „Seniorům dokořán“.
16. 1. Holky v akci – další společné pečení z osvědčených receptů.
Jídelna DPS Palackého, začátek ve 13.30 hod.
18. 1. setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem. Jídelna DPS 1061 Palackého v 9.45 hod.
25. 1. Aby tělo nebolelo – povídání s paní Mirkou Jordánovou.
Společenská místnost 4. patro DPS Palackého 1061, začátek ve 13.30 hod.
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.
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Miloslava Kadaňová, OCH Horažďovice

PF 2017
Mestska knihovna
Horazdovice

Všem čtenářům, návštěvníkům knihovny a štědrým sponzorům projektů Děti a čtení
a Seniorům Dokořán DĚKUJEME!!!

proběhne v Horažďovicích 6. ledna
2017 v době od 10 do 13 hod. a od 15 do
18 hod.
v okolních obcích 7.–8. ledna 2015
v době od 10 do 17 hod.
Výtěžek sbírky bude využit na zkvalitnění služeb Oblastní charity
Horažďovice, na úhradu nákladů
spojených s poskytováním charitní
ošetřovatelsko-pečovatelské služby
a bezplatné občanské poradny. Dále
budou finanční prostředky věnovány
na volnočasové aktivity pro seniory
a aktivizační činnosti při Oblastní charitě v Horažďovicích. Prostřednictvím
této sbírky bychom rádi podpořili
také dětské domovy v Chanovicích
a Oselcích. A naším záměrem je
i finančně podpořit rodinu malého
chlapce z našeho regionu se sluchovou
vadou. Opět chceme rozšířit i finanční
prostředky krizového fondu na pomoc
lidem z Horažďovicka v krizové situaci způsobené přírodními vlivy. Kromě
využití sbírky v regionu, kde byly prostředky získány, je část peněz zasílána
na charitní účely zajišťující likvidaci
následků živelných katastrof a pohrom,
na pomoc lidem na okraji společnosti
a mnoha dalším, jakkoliv strádajícím
u nás i v zahraničí prostřednictvím
diecézních projektů a projektů Charita
Česká republika.
Rádi mezi koledníčky a vedoucími skupinek přivítáme i nové tváře – pokud
by se chtěl kdokoli aktivně zapojit do
sbírky, kontaktujte nás prosím
– tel: 376 512 596,
mail: charita.horazdovice@tiscali.cz.
Jménem Oblastní charity Horažďovice
bych chtěla poděkovat všem dárcům
Tříkrálové sbírky za sebemenší finanční
dar, který se rozhodli věnovat do sbírkových pokladniček. Velice si vážíme
veškeré pomoci, kterou nám poskytujete, a zároveň vás prosíme – UDĚLEJTE
ZNOVU DOBRÝ SKUTEK!
Bc. Olga Šulcová
– koordinátor TS 2017
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Spolek rodáků a příznivců Horažďovic pozval známé osobnosti
V souladu s plánem akcí na rok 2016
uskutečnil Spolek rodáků a příznivců
Horažďovic v nedávné době dvě zajímavé
besedy se známými osobnostmi českého
kulturního života.
V neděli 23. října 2016 byl hostem našeho
spolku kytarový virtuóz Lubomír Brabec.
Pan Lubomír Brabec bydlí v nedalekých
Čepicích a má k našemu regionu krásný
vztah. Byl to právě tento světoznámý
český hudebník, který se podstatnou
měrou zasloužil o zhotovení a instalaci
skleněné sochy sv. Jana Nepomuckého na
mostě v Čepicích.
Kytarový virtuóz pan Brabec je navíc
výborný sportovec a cestovatel. Jeho
vyprávění o koncertování v Antarktidě,
potápění u tohoto zaledněného světadílu
nebo o závodech v jachtingu bylo velmi
poutavé. Mistr Brabec na závěr velmi
moudře zhodnotil význam hudby pro
člověka v dnešním rozporuplném světě
a nevyloučil v budoucnosti uspořádání
svého koncertu v Horažďovicích.
Druhou významnou osobností, která
skvěle pobavila účastníky adventního

posezení v „Hospodě U Hlaváčků“, byl
režisér Zdeněk Troška. Naše pozvání
přijal na první adventní neděli 4. prosince 2016. Pozvání se vyplatilo, neboť
tento skvělý režisér nám nepřetržitě půldruhé hodiny svým typickým humorným
způsobem přibližoval zážitky z natáčení
svých filmů, prozradil některé „perličky“
na své herce a dokonce i zazpíval. Myslím
si, že se všichni výborně bavili. Velkou
zásluhu na tom, že pan Troška mezi
nás zavítal, mají manželé Jirsovi. Veselé
adventní odpoledne obohatili svými
písničkami a hudební produkcí mladí
horažďovičtí muzikanti Petra Kovačová,
Jolana Slepičková a Jan Šebek. Také jim
patří uznání a dík za příjemně prožité
adventní odpoledne.
Nakonec musím vyjádřit velké poděkování panu Karlu Lukešovi, který všechny
naše besedy v roce 2016 skvěle organizačně zabezpečoval. Záslužná je i jeho
pečlivá činnost v oblasti informování
našich členů prostřednictvím spolkové
vývěsní skřínky u Červené brány. Pan
Lukeš prostřednictvím této skříňky

podává informace nejen k činnosti našeho
spolku, ale velmi často obohacuje občany
Horažďovic zajímavými dokumenty a historickými fotografiemi našeho města.
Mgr. Stanislav Jůda
člen výboru Spolku rodáků a příznivců
Horažďovic

13

Horažďovický obzor / prosinec 2016

Sbor dobrovolných hasičů
Požáry v okrese v prvním pololetí letošního
roku se škodou vyšší než 300 tisíc: první byl
v Chanovicích, kde hořela filtrační jednotka
se zmíněnou částkou. Další byl ve Žďáru,
kde hořel rodinný dům. Tam již byla škoda
450 tisíc. Ještě větší škoda byla v našem
městě na hale s odpadem, která se již vyšplhala na půl milionu. Milionová škoda
byla na osobním autě BMW na Špičáku.
V Plánici to byl opět rodinný dům a škoda
se vyšplhala již na 2 miliony 545 tisíc Kč
a osmimilionovou škodu způsobil červený
kohout v Kolinci, kde hořela hala drůbežárny. Přímá škoda způsobená všemi
požáry v tomto období v celém okrese činila
14 milionů 81 tisíc a uchráněné hodnoty
byly 20 milionů 420 tisíc.
Slyšel jsem již několik narážek na hasiče,
že co si to zase vymysleli s těmi revizemi
kotlů. Nově požadované revize nebyly iniciovány hasiči. Zákon iniciovali ekologové,
kteří chtějí pravidelnými kontrolami (1× za
2 roky) zajistit dobrý technický stav zdrojů
vytápění a snížení emisí.

Výroční valná hromada (VVH) Sboru
dobrovolných hasičů Horažďovice se bude
konat v pátek 13. ledna 2017 od 18.30
hodin v zasedací místnosti hasičské zbrojnice. Přijďte včas!!! Členský příspěvek
200 Kč je možno zaplatit s předstihem
ve zbrojnici. Poslední termín zaplacení
je před VVH. Vezměte s sebou členskou
legitimaci. Pokud nebude členský příspěvek v termínu a bez vážných důvodů
zaplacen, bude členství podle stanov
ukončeno.
Vánoce jsou časem, kdy lidé mají k sobě
blíž. Jsou na sebe milí a ohleduplní, plni
porozumění a ochoty, laskaví a vstřícní.
Vážení čtenáři Horažďovického obzoru,
přeji vám: oceán štěstí, moře lásky, řeku
přátelství, potok zdraví, vodopád touhy,
pramínek naděje a ani kapičku zklamání
v novém roce 2017.

Stálá divadelní scéna
Klatovy uvádí
17. ledna od 19.30, předplatné skupiny H,
KD Horažďovice

Liga proti nevěře

Zdeněk Podskalský
Komedie s detektivní zápletkou.
Režie: A. Arichtev, Agentura M. Máchová
Hrají: Ivo Šmoldas, Michaela Kuklová,
Veronika Arichteva alt. Tereza Šefrnová,
Petr Mácha
Prodej vstupenek: Kino Otava
Horažďovice, tel. 376 512 237, 376 511 890
Divadlo Klatovy, Hladíková

Karel Halml, starosta sboru

Historie horažďovických domů
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 33, Ševčíkova ulice,
od poloviny 18. století městská brána
V roce 1619 je majitelem domu Jan Klaud
s manželkou Evou, dům je zmiňován
v souvislosti s přidělením kmenů na
stavbu jeho shořelého domu po velikém
požáru města způsobeném drancováním vojsk generála Bonaventury
Buquoye. Škoda na objektu byla vyčíslena
na 550 kop. Na opravu domu přiděleno
30 kmenů dřeva. V roce 1623 převádí druhá manželka a vdova po Janu
Klaudovi Dorota dům „spálený“ na svého
manžela Jana Šmída. Dům leží mezi
domy Jana Procházky (čp. 32) a domem
Václava Hollara (dnes prodejna Kvatro).
Dům prodán za 350 kop míšeňských.
Přičemž polovinu sumy dá manželce,
druhou polovinu peněz dostane pozůstalý sirotek po Janu Klaudovi Josef
s tím, že je dostane po dovršení zletilosti. Zápis se odvolává na sepsaný kšaft
Jana Klauda, který se však nedochoval.
Josef má po dovršení zletilosti dostat ještě
pole „Za Humny, Chmelovské za mostem,
Špalkovské na Jarově a Pod Dubem
v Lavičkách“. Dále se Jan Šmíd zaručuje, že zaplatí Josefovi náklad na školu

„k učení se umění liternímu a potom
když by povyrostl k řemeslu“. Nakonec
ale byli z neznámého důvodu ustanoveni poručníci nad Josefem Klaudem
Daniel Pulec a Pavel Truska. Jan Šmíd
zde dále nefiguruje. Tito poručníci prodali nakonec dům, respektive spáleniště
domovní slove Klaudovské v roce 1630 za
160 kop Pavlu Boudovi. Dům leží mezi
domy Jana Procházky a domem Matěje
Markovic. V hotovosti má Pavel Bouda
složit 40 kop, ze kterých pak 10 kop ke
kostelu sv. Jana Křtitele, respektive ke zřízeným úředníkům nad tímto kostelem
Jakubu Malkovskému a Janu Netvíkovi.
Další splátky za nemovitost každoročně
po 12 kopách. Sirotek Josef Klaud se
z neznámého důvodu v Horažďovicích
již nezdržoval, jak zmiňuje zápis „kdyby
Pán Bůh dal, že by se v časech budoucích
neb kdykoliv ve zdraví domů navrátil,
Pavel Truska (poručník) práv býti a odpovídati povinnen se bude“. Dům řádně
doplatil Pavel Bouda v roce 1642. V roce
1665 sepisuje Pavel Bouda poslední vůli,
ve které odkazuje synu Janovi na jeho
domě Klaudovském 50 kop. Zdali v domě
také nakonec bydlel, kšaft nezmiňuje.

Dále jsou v kšaftu rozepsány jen finanční
rozdělení mezi jeho další děti Šimona,
Václava, Zuzanu, Ludmilu a Máří
s poznámkou na konci, aby jeho bratr
Samuel, toho času primas, dohlédl na
plnění jeho odkazu. Onen bratr Samuel
si změnil příjmení z Bouda na latinskou podobu Budecius. Z jeho potomků
vynikl například Tomáš Budecius, opat
kláštera na Zbraslavi v letech 1716–1738.
(Nechal v barokním slohu přestavět
kostel v Mokropsech a Líšnici.) V roce
1681 je uveden jako majitel domu Martin
Bouda. V roce 1688 je dům zmiňován jako dům Harantovský, zpráva je
nepřímá a je zmíněn při lokaci sousední
nemovitosti. V roce 1731 náležel dům
Izáku židovi, opět nepřímá zmínka. Do
této doby zde byla jen pravoúhlá ulice
Ševčíkova – Prácheňská, městská hradba
směrem k hotelu Prácheň byla prolomena až v následujících letech. Jedná
se tedy o nejmladší městskou bránu
v rámci městského opevnění. K existenci této nové brány zřejmě odkazuje
zmínka z roku 1723, kdy pojal primátor
Martin Gregor úmysl nechat „dva obrazy
na bránu novou malovati“ a žádal, aby
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Zajímavosti
Novinky ze Lhoty
Horažďovická Lhota je malebná vesnice
s domky pěkně uspořádanými kolem
návsi. Právě náves prošla v letošním roce
několika změnami. Během léta probíhala oprava nádrže, tzv. „Hořejšáku“,
a to firmou Košan z Volenic, která provedla opláštění celého rybníku panely
a žulovými kvádry včetně odvozu bahna
s nežádoucími rostlinami. Byly také nově
osazeny kamenné patníky na jižní straně
u silnice, mezi kterými jsou připevněny efektní řetězy. Tyto řetězy dodala
jako sponzorský dar firma Kotiš, s. r. o.
Další významnou akcí byla oprava naší
kapličky, která je zasvěcena sv. Janu
Nepomuckému. Rekonstrukci prováděla firma STAFIS KT, s. r. o. z Pačejova.
Kromě nátěru střechy a opravy vnitřních
i vnějších omítek byly také odizolovány základy. O restaurování skromného

vybavení svatostánku se postaral p. Josef
Houdek a dřevěný oltářní pultík s krásnou dřevěnou vývěskou vyrobil místní
truhlář p. Jan Duda ml.
Znovuvysvěcení kapličky proběhlo 19. 11.
2016 za přítomnosti pátera p. Stanislava
Bušty a asi 30 přihlížejících. Následně
se konala mše svatá v modlitebně v kulturním domě. Po mši se přítomní mohli
občerstvit domácími dobrotami a popovídat si v přátelském kolektivu.
Za to, že se tyto investiční akce mohly
provést, patří velký dík Sboru dobrovolných hasičů ve Lhotě, kteří se nemalou
měrou podíleli na zařazení těchto akcí do
městského plánu investic.
Eva Zoubková

každý přidal nějakou finanční částku.
Následně žili v domě s městskou branou
židovští obyvatelé, v roce 1776 je zde
zmíněn Abraham Drahenický. Židovské
domy byly značeny římskými číslicemi, jak je patrné z plánu z roku 1837.
Informace k této městské bráně můžou
doplnit neprobádané archivní prameny
v unikátním zachovalém souboru radních
manuálů uložených v Státním okresním
archivu v Klatovech.
MgA. Jindřich Šlechta
Plán města se zakreslením jediné známé podoby
městské brány od F. Schwingreise z poloviny
18. století s přilehlým domem čp. 33 (barevně
vyznačeno). Nad branou byla umístěna zdobná
nástavba s věžičkou, z vnější strany od hotelu
Prácheň snad doplněná městským znakem a znaky
vrchnosti.

Dům čp. 33 včetně zbytku části městské brány,
vybíhající do ulice, která byla zbořena v 70. letech
20. století. (fotograﬁcký archiv NPÚ v Plzni)

Současný stav.

Výřez z plánu Stabilního katastru z roku 1837. Podle
stabilního katastru se zdá, že při založení města ve
druhé polovině 13. století se s umístěním městské
brány v těchto místech počítalo. Nicméně pro dobu
až do zmíněného roku 1723 zde stával jen objekt
pro bydlení. Po zboření brány z důvodu rozšíření
komunikace před rokem 1837 zde vznikly po obou
stranách samostatně dva domy jak je patrné z plánu.
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Nové roky
Vstupujeme do nového roku 2017 a jsme
plni očekávání a nadějí, co všechno bude
lepší než vloni. Stejně jako kdysi naši
předkové.
Není bez zajímavosti podívat se, s jakými
starostmi vstupovaly do nového roku
Horažďovice před sto a před padesáti lety.
Před sto lety – na začátku roku 1917
pokračovala světová válka už třetím
rokem a mnohého se nedostávalo stále
více. Dohodové vlády se nechaly slyšet, že
jejich válečným cílem je i osvobození Italů,
Slovanů, Rumunů a Čechoslováků z cizí
nadvlády, ale čeští poslanci (pod nátlakem)
se od toho prohlášení loajálně distancovali s tím, že český národ jen pod žezlem
habsburským vidí svou budoucnost.
Nový císař Karel I. zatím přemýšlel, jak to
udělat, aby mohl ukončit válku…
Tuhou zimu v lednu roku 1917 prožívaly
Horažďovice za nedostatku uhlí a mnohdy
i o hladu. Nebylo také čím svítit, a tak
v lednu přibyly lístky na petrolej: „Lístky
byly, ale petrolej zřídka,“ konstatuje kronika města. Horažďovice sice měly už svou
elektrárnu, ti majetnější svítili i žárovkou, ale chudina a venkov byly potmě.
Vyhlášena byla také rekvizice barevných

kovů v domácnostech: měď, nikl, cín
a jejich slitiny. A již desátý odvod branců
ve věku 19–25 let. A obecní strážník bubnoval, že hospodáři mají ihned dodati seno
pro vojsko a žádné výmluvy, že ho potřebují pro vlastní dobytek, nejsou dle sdělení
hejtmanství přípustny. V takovém případě
jim bude dobytek rekvírován…
Před padesáti lety – na začátku roku 1967
vypadal náš svět už zase jinak: měli jsme
socialismus a začaly platit „zásady zdokonalené hospodářské soustavy“ (režim se snažil
nějak liberalizovat dogmaticky řízené hospodářství). Na odborářském sjezdu varoval
prezident Novotný před snahami „rozdělit
čs. společnost“. Sovětský generální tajemník
Brežněv navštívil v doprovodu náčelníka
KGB Andropova Prahu. Jednalo se o umístění dvou sovětských divizí na západě Čech.
Ale Novotný to tehdy ještě odmítl.
Horažďovice měly zase – jak jinak – své starosti. Kromě mrazu –22° C 10. 1. kronikář
K. Němec poukazoval na špatné chování
mládeže: nekázeň, přestupky, krádeže
peněz, poškozování veřejného majetku,
kouření… Že prý škola dělá, co může, ale
při zaměstnání obou rodičů je mládež
ponechána sama sobě. A také ta novinka:

Foto J. Wagner

volné soboty: jejich zavedení zdálo se kronikáři (jako starému kantorovi), že „není na
prospěch výsledků vyučování“. Na pováženou byl také pokles populace, který měl
za následek uzavírání venkovských škol.
Nasbíralo se hodně odpadových surovin,
hlavně železa a papíru nad plán, což vyvážilo manko sběru kostí, textilu a barevných
kovů. Starost městu působil také nárůst aut
a motocyklů, které překážely na ulicích,
a náprava se hledala ve výstavbě garáží.
Nebylo tehdy ještě zvykem, aby auta parkovala na ulicích jako dnes.
Nu, tak doufejme, že to čtení o roce 2017
bude veselejší.
Jiří Wagner
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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

K dlouhodobé spolupráci
hledáme PODLAHÁŘE
a všestranného ŘEMESLNÍKA
Info na tel.: 606 302 156
e-mail: pokladka@bnk-as.cz, BNK, a. s.
MUDr. Karel Kolařík s chotí oznamují, že k 31. 12.
2016 končí praxi a předávají péči o své pacienty
MUDr. Leoně Brzákové. Není třeba se nově
registrovat, ordinační doba zůstává stejná.
Děkujeme za dosavadní důvěru a přejeme mnoho
zdraví a spokojenosti.

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

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
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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
* Technolog
* Programátor CNC strojů
* Obsluha 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

PF
2017

od 550Kč

Tel: 723 414 964
Facebook:
Dřevo Chanovice



Vám přeje kolektiv ﬁrem
Bosch Car Service
JANA VRÁNOVÁ
a STK Horažďovice
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Divadelní bál
aneb Olympiáda s Tyjátrem

27. 1. 2017
20.00
KD Horažďovice

předplatné v cestovní kanceláři CIAO... na náměstí

Design Veronika Šišková

kapela Scéna ze Strakonic

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.

Regionální informaèní centrum Prácheòska a cestovní kanceláø Ciao...
Vám i Vašim rodinám pøeje krásné prožití svátkù vánoèních,mnoho zdraví, štìstí a pohody v roce 2017
Vánoèní otevírací doba:
21.12. 9.00 - 17.00, 22.12. 8.00 - 16.00, 23.12. 9.00 - 12.00
Potøebujete-li naše služby ve dnech 27. - 30.12.16,
volejte bìhem otevírací doby 9.00 - 17.00 tel. 383 323 450, 737 285 544

My se na Vás opìt tìšíme 2.1.2017
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Kulturní program
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
sobota 7. 1.
14.00–18.00
TANEČNÍ ODPOLEDNE
Taneční zábavné odpoledne spojené s výukou
tanců pod vedením tanečních mistrů, manželů
Kociánových z Klatov. Neváhejte využít taneční rozjezd před plesovou sezónou.
sobota 14. 1.
20.00
20. PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES
Pořádá Město Horažďovice a Kulturní středisko. Bohatý program, hraje taneční orchestr pana
Novotného z Plzně. Rezervace a předprodej vstupenek v kanceláři kulturního střediska dle otevírací
doby předprodeje od 2. ledna 2017.
úterý 17. 1.
19.30
ZDENĚK PODSKALSKÝ:
LIGA PROTI NEVĚŘE
Komedii s detektivní zápletkou uvádí Divadlo
U Hasičů Praha. Předplatné skupiny H. Rezervace
a předprodej vstupenek v kanceláři KS dle otevírací
doby předprodeje.
čtvrtek 19. 1. – pátek 20. 1.
PRODEJNÍ TRH
sobota 21. 1.
20.00
JETENOVICKÝ BÁL
Pořádá SDH Jetenovice. Hraje Fatima, předtančení,
bohatá tombola. Předprodej vstupenek v kanceláři
kulturního střediska dle otevírací doby předprodeje.
středa 25. 1.
AŤ ŽIJÍ DUCHOVÉ
Divadlo pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

KNIHOVNA

neděle 29. 1.
15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje AMATOVKA Stříbro.
Rezervece vstupenek v kanceláři kulturního střediska
dle otevírací doby předprodeje.
Změna programu vyhrazena

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

MĚSTSKÉ MUZEUM

pondělí 9. 1.
oblastní charita (4. patro), 9.00
BADUAN JIN
série cviků podle starých Číňanů

pátek 6. 1.
loutkový sál, 17.00
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

středa 11. 1.

pátek 20. 1.
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí
ZAČAROVANÝ LES

loutkový sál, 17.00

pátek 3. 2.
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí
VODNÍKOVA HANIČKA

loutkový sál, 17.00

7. tř. ZŠ, sál knihovny 11.00
oblastní charita (4. patro) 14.00
NEBE STUDÁNEK  pověstné prameny Šumavy,
Pošumaví a jihozápadních Čech
přednáška spisovatele Ondřeje Fibicha
středa 18. 1.
sál knihovny, 17.00
VLIV PSYCHIKY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
Přednáška na téma, jak předcházet nebo se následně
zbavit svých zdravotních disharmonií

pátek 17. 2.
loutkový sál, 17.00
Loutkové divadlo Tyjátr uvádí
TAJEMSTVÍ HRADU HELŠAFTU

pondělí 30. 1.
sál knihovny, 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
úterý 31. 1.
sál knihovny, 8.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
1. přednáška na téma „Historie a současnost české
myslivosti“
úterý 31. 1.
sál knihovny, 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
1. přednáška na téma „Cestování – co jste možná
nevěděli“
Akce jsou pořádány v rámci projektu Děti a čtení
a Seniorům Dokořán za ﬁnanční podpory Ministerstva
kultury ČR.

10.00

pátek 27. 1.
20.00
DIVADELNÍ BÁL
Pořádají horažďovičtí ochotníci, tentokrát pod
názvem „ OLYMPIÁDA S TYJÁTREM“. Bohatá tombola, hraje Scéna Strakonice. Předprodej vstupenek
v Cestovní kanceláři CIAO – IC náměstí od 9. ledna
2017, tel. 376 511 999.

leden

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

OSTATNÍ AKCE
pátek 30. 12.
VELKÁ ZPÍVANÁ ZÁŘEČSKÉHO
KRÁLOVSTVÍ
sobota 31. 12.
SILVESTROVSKÝ BĚH

DDM HORAŽĎOVICE
sobota 7. 1. a navazující víkendy
LYŽAŘSKÁ ŠKOLA MODRAVA 2017
Tradiční školička pro úplné začátečníky i mírně pokročilé na svazích Modravy. Pro zájemce možnost
zapůjčení sněžnic či krátkých lyží (snowblade). Více
informací najdete v propozicích LŠ Modrava 2017
(web, FB, nástěnky, Zámek).
neděle 29. 1.
Přírodovědná stanice, 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Jak zvířata přečkávají zimu venku? Přijďte se ohřát do
„tropů“ naší inovované ZOOučebny! Poplatek 25 Kč.

MC Houba

Velké Hydčice, 11.00

sobota 31. 12.
Horažďovice, 13.00
HD DERBY „S“
silvestrovské derby horažďovických fanoušků
pražských „S“ na víceúčelovém hřišti Na Vápence
sobota 31. 12.
SILVESTR 2016

MC Houba

sobota 14. 1.
SÍLA SEBEVĚDOMÍ
– seminář, www.kouzlousmevu.cz

9.00–13.00

sobota 16. 1.
MUŽ  ODVAHA, SÍLA, JISTOTA
– seminář, www.kouzlousmevu.cz

18.00

úterý 31. 1. a středa 1. 2. EC PROUD, od 8.00
EKOFILM PRO ŠKOLY
Vyberte si film, který chcete se třídou vidět! Zdarma.
středa 1. 2.
EC PROUD, od 19.00 a 20.00
OZVĚNY EKOFILMU
Promítání oceněných snímků z festivalu Ekofilm
2016. Více na webu a FB. Zdarma.
Dům dětí a mládeže Horažďovice se svými pracovišti Zámek, Přírodovědná stanice a PROUD
– Envicentrum Podbranský mlýn, vám přeje veselé
Vánoce a mnoho štěstí do nového roku!
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