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Opravená kaplička v Komušíně. Foto: Roman Berger

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
v měsíci srpnu jsme se vydováděli u vody,
houpaček a kolotočů. Horažďovická pouť
a četné kulturní akce s ní spojené proběhly za hojné účasti místních obyvatel
i návštěvníků města. Uklizené město připravené na pouťové návštěvníky dostalo
o víkendu zabrat, ale během několika dní se
snad zase vše vrátilo do normálu. Poslední
srpnovou neděli byl pro nás všechny další
zatěžkávací zkouškou prudký a vydatný
déšť. Dle očekávání se u některých obecních budov včetně městského úřadu dostala
voda okny a sklepy tam, kam neměla. Takže
sušit a sušit. Ale vzhledem k suchému
období jsme nakonec všichni vláhu přivítali. Naštěstí tento déšť nedoprovázelo
velké krupobití tak jako v jiných částech
republiky.
Jako každý rok se v srpnu konalo společné
splutí řeky Otavy zástupci města Sušice,
Horažďovic, Strakonic a Písku. Přes značný
nedostatek vody dorazili všichni zúčastnění
ve zdraví a s celou lodí. Již tradiční akce
Slatinský patník se zúčastnili zástupci částí
obce Komušína a Třebomyslic. Dokončena
byla oprava kapličky v Komušíně , realizuje
se nová autobusová zastávka v Boubíně.
Jsou to možná drobnosti, ale i ty dělají naše

prostředí ke každodennímu žití příjemnější.
Větší údržbou prošel i prostor nového hřbitova včetně rozsypové a vrypové loučky,
kde byly vymezeny i prostory pro zapálení
svíček a květinové dary.
Občas se setkáváme s otázkou, jaký bude
další osud budovy kina. Této problematice
(především co se týká vnitřního vybavení kina) se věnujeme v rubrice „Téma“
na str. 3. Zastupitelstvem města byla
v srpnu schválena zadávací dokumentace
a způsob architektonické soutěže pro přestavbu budovy kina a veřejného prostoru
kolem. Hlavní myšlenka nového využití
této budovy je v tom, že součástí vnitřního
prostoru nebude jen kinosál, ale i knihovna
s menším sálkem, komerční prostory, herní
prostor pro děti, malé občerstvení a popřípadě i veřejné WC. Výběr projektových
řešení poběží ve spolupráci s Českou komorou architektů.
Celkový dojem z opravené fasády zámku
nám zatím kazí sluneční hodiny, které na
svoji rekonstrukci dle restaurátorského
záměru ještě čekají. Začalo se s opravou
vnější obálky pivovaru. Pokud odletí naši
čápi na zimu do teplých krajin, už se na
jaře vrátí do nového. V měsíci srpnu schválila rada města nové nájemce občerstvení

v Aquaparku. Ti zde začnou působit po
ukončení zářijové odstávky bazénu, a to
od 18. 9. 2017. Nového nájemce má po více
jak jednom roce i prostor bývalé vinárny
v Parkánu. O tom, jak by mohla lokalita
Parkánu v budoucnu vypadat, vám přineseme podrobnější informace v dalších
číslech Horažďovického obzoru. Radou
města byla schválena studie tohoto prostoru a bude se zpracovávat projektová
dokumentace.
Další novinkou v našem městě je instalace nového dětského hřiště v Panské
zahradě vedle stávajícího lehce zkultivovaného altánu. V současné době čekáme na
zatuhnutí betonových základů a doplnění
kačírku jako dopadové plochy. Hřiště pak
musí projít ještě vstupní revizní prohlídkou a provoz může být zahájen. S předáním
hřiště naší nejmladší generaci předběžně
počítáme v pátek 15. 9. v 16,00 hod. Do té
doby vás prosíme o trpělivost a respektování zákazu vstupu.
Přejeme Vám hezké zářijové dny a školákům
zdárné zahájení nového školního roku.
Ing. Michael Forman – starosta
Ing. Hana Kalná – místostarostka
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Fotoreportáž
XXXVIII. RALLY Pačejov 2017

Mariánská pouť v Horažďovicích

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

Otevření hasičské zbrojnice v Boubíně
Josef Vítovec
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Téma
Kino, kino a zase kino…
Je tomu už rok a 8 měsíců, co bylo kino
Otava zavřeno. Důvod? Nikdo do něj
nechodil nebo si diváci dokupovali vstupenky, aby se mohlo promítat. Město si
nechalo zpracovat průzkum, zda místní
obyvatelé kino chtějí. Vyhrálo kino. Chtěli
ilmový klub, představení pro seniory,
ilmové novinky, dětská představení i možnost satelitních přenosů koncertů. Jak
klasické, tak i rockové hudby. Aby kino
mohlo promítat, potřebuje novou digitální technologii (dále jen DCI). Klasický
ilmový pás už dnes jen oživí ilmové
vzpomínky, obohatí, ale digitální záznam
obrazu a zvuku je dnes už jedinou možností, jak se dostat k novinkám a dalším
ilmovým možnostem. Základem je kvalitní digitální projektor a standardem DCI
je i prostorový zvuk 5.1 nebo 7.1. Kino má
monofonní vybavení. Proto byli osloveni
integrátoři, kteří tuto technologii prodávají, instalují a starají se o servis. Nabídky
se lišily jednak cenou, rozlišením projektoru, kvalitou reprosoustav, ale i možností
si tu a tam 35 mm ilm promítnout (i s prostorovým zvukem, který je ve ilmovém
pásu u novějších titulů zaznamenán).
Průměrná cena zařízení v zatím nejvyšším
rozlišení 4 K je i se zvukovým systémem
a instalací kolem 2 500 000 Kč včetně
DPH. Dalším problémem jsou nepohodlné sedačky a rozestup mezi řadami.
Snížení kapacity ze stávajících 324 míst
na 160 se jeví jako optimální. Přijel
i český výrobce sedaček pro multikina
se svou nabídkou. Průměrná pohodlná
sedačka stojí cca 5 000 Kč. K tomu připočítejte novou elevaci (převýšení sedadel)

a možnou rekonstrukci topení pod sedačkami, které je staré 30 let. Myslím si, že
nejsme daleko od dvou milionů korun.
Loňskou možnost požádat o příspěvek
na modernizaci a s tím spojený příspěvek od Státního fondu kinematograie
jsme díky liknavosti některých integrátorů prošvihli. Letos jsme zažádali včas.
Ve hře je 10 milionů korun pro celou ČR.
Kin je ale hodně a příspěvek se vztahuje
i na modernizaci stávajícího DCI zařízení
kin, která technologii získala za lepších
podmínek dříve. Tím, že dřívější zastupitelé a vedení kina zaspali dobu, dostaneme
možná o to míň. I když můžeme získat
až 90 % ceny za přestavbu na DCI. Žádat
se mohlo i na příspěvek na nové sedačky,
bezbariérový přístup apod. Ale je to podmíněno jenom jedním projektem. 19.
září uvidíme, jak jsme dopadli. Už jsme
vyřizovali dotazy k žádosti. Pokud vše
dopadne dobře, můžeme žádat příští rok
o nové sedačky. Dovětek k žádosti si přečetli i pracovníci Národního ilmového
archívu a 22. 7. nás navštívili. Kurátorku
NFA Marii Barešovou a hlavního promítače kina Ponrepo Romana Říhu v sobotu
dopoledne provedl kinem a vysvětlil jeho
možnou koncepci starosta Ing. Michael
Forman. Viz přiložený snímek Romana
Říhy. Byli nadšeni zachovalostí kina, prostorami, akustikou sálu i velikostí promítací
kabiny, kam jdou zmíněné novinky bez
problémů instalovat. Budou nám držet
v našem snažení palce, a pokud vše vyjde,
těšíme se i na další spolupráci. Už se i o nás
ví, protože snímky byly umístěné i na FCB
ve skupině zaměřené na promítače a kina.

Městu se podařilo zakoupit za
1/80 původní ceny poslední typy ilmových projektorů Meo V XB3 z multiplexu
CineStar v Plzni včetně usměrňovačů.
Opotřebení strojů je cca 23 %. Jejich
budiče zvuku umí přečíst všechny formáty
zvuku systému Dolby. Tedy od monofonního zvuku přes Dolby A, SR, Digital,
Digital EX (7.1). Mají vyšší světelný tok,
dálkové ostření, posun obrazu, rozjezd,
automatiku změny formátů a dovedou plně
automaticky odpromítat celé představení.
Nahradí původní 30 let staré projektory,
které se mohou využít na náhradní díly
nebo jako projektory pro letní kino v atriu
na zámku. To už je ale věcí zastupitelů, jak
se rozhodnou. Chtěl bych tímto poděkovat
pracovníkům Technických služeb města,
kteří vše odstěhovali do přistaveného
nákladního vozu. Jednalo se o skoro tunu
a půl techniky, kterou není za co uchopit,
nesmí se naklánět a poškodit, byť neopatrným malým pádem na zem. Pomoci si
mohli na schodech pouze rukama a pak
rudlíkem a paletovým vozíkem. Nepíšu
o skládání techniky v Horažďovicích. To je
už další kapitola. Doufám, že se po vyčištění, seřízení a instalaci nových projektorů
sejdeme v kině (bez ohledu na to, jak příspěvek dopadne), třeba při projekci ilmu
Hvězda padá vzhůru s Karlem Gottem.
Pokud se budeme snažit tak, jako on ve své
kariéře, určitě z kina důstojný stánek ilmového umění vytvoříme.
Jiří Šobr

Budoucnost kina pohledem města (samosprávy)
Vedení města pokračuje na pracích, které
vedou k obnovení provozu kina. Jak by
mělo v ideálním případě znovuzprovoznění kina vypadat? Podrobný popis
technického řešení je naprosto jednoduchý. Technologie DCI bude instalována
do stávající promítací kabiny, která je, jak
svým umístěním, tak i uspořádáním, velmi
komfortní. V současnosti jsou v kabině
umístěny dvě 35mm promítačky, e-cinema
a k dispozici jsou ještě tři volná promítací
okna. Související drobné stavební úpravy
(nový el. přívod k DCI, vzduchotechnika,
chlazení, úprava místa, atd.) budou provedeny dle potřeby ještě před instalací nové

technologie. Digitalizaci je možno provést
okamžitě jako samostatný krok, chápeme však úzkou souvislost mezi obrazem
a zvukem (DCI standard) a mezi komfortem posezení (modernizace sálu – výměna
sedaček, změna elevace). Samozřejmě digitalizace bude provedena pouze při získání
dotace. Dalším krokem, v případě obdržení
další dílčí dotace, je modernizace sálu. Tato
etapa jde realizovat i později, nezávisle na
digitalizaci, ale jak jsem již psal, chápeme
ji jako úzce navázanou na celkový divácký
komfort. Při obdržení dotace na digitalizaci a modernizaci se k realizaci záměru
přistoupí zhruba v polovině příštího

roku. Současně bychom rádi s obnovením provozu kina obnovili nějaké drobné
občerstvení v předsálí kina. V další etapě,
kterou zastupitelstvo na svém srpnovém
zasedání schválilo, je architektonická soutěž
o návrh na dostavbu budovy a rekonstrukci
přilehlého veřejného prostoru. Po soutěži
bude následovat již samotné projektování
a posléze i realizace, ale to vše je záležitost na delší časové období a neovlivňuje
a ani neohrožuje celistvost a vybavenost
kinosálu, který zůstává stavbou nedotčen.
Ing. Michael Forman – starosta
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Rozhovor
Ing. Ivana Dušková
Úředníci se množí jako houby po dešti. To řekne každý občan, který vidí stále se
rozšiřující počet kanceláří a lidí, kteří nevytvářejí hodnoty, platíme si je z daní, ale
za kterými kvůli nejrůznějším věcem přijít musíme. Ať už je to oprava domu, řidičský
průkaz nebo spor se sousedem. Proto se dnes pokusíme představit práci tajemnice
Městského úřadu v Horažďovicích paní Ing. Ivany Duškové. Je přímá podřízená starosty
Ing. Michaela Formana. Úkoluje ji starosta, rada města, zastupitelé a také státní správa.
Starosta v každém městě je
od toho, aby se staral o blaho
občanů, místostarosta od toho aby
mu pomáhal, ale jaká je funkce
tajemníka, kterou zastáváte od
poloviny roku 2003, kam jste přešla
z pozice vedoucí inančního odboru,
kde jste byla od roku 1991?

Tajemník je od toho, aby se dodržoval
zákon. Tedy veškeré postupy v souladu
s platnou legislativou a mohu Vám říci,
že to není jednoduché. Například Zákon
o obcích, vydaný v roce 2000, byl už čtyřicetkrát změněn. Takže pokaždé se musí
nové změny nastudovat a tím, že některé
předpisy jsou naprosto nejednoznačné, mají
různý výklad. Mnohdy konečný výklad
přísluší až soudům, které teprve dojdou
k závěru. Hlavním zákonem, kterým
se město řídí, je Zákon o obcích a navíc
k tomu musíme přidat i ostatní zákony
týkající se přenesené působnosti, tedy
výkonu státní správy. Jinak řečeno agendy
stavebního úřadu, památkové, péče, životního prostředí, matriky, evidence obyvatel,
živnostenského úřadu, dopravní, sociální
agendy… jsou rozděleny do odborů, je jich
celkem deset.
Jak se řídí těchto deset odborů?
Stihnete to vše najednou?

kulturu, školy, nové pracovní příležitosti
či další rozvoj města – to je činnost města.
Nebo jestli se jedná například o výměnu
občanského, řidičského průkazu nebo stavební úpravy – to je výkon státní správy.
Aby úředníci ministerstev prokázali
svou dobře placenou činnost, vydávají
i nesmyslné vyhlášky a zákony,
parlament je v tom papírování většinou
podpoří. Můžete se nějak bránit?

Obrana je těžká. Svaz měst a obcí České
republiky připomínkuje různé zákony.
Snažíme se tak eliminovat zbytečné potíže
v praxi. Samotní poslanci mnohdy nemají
představu, jak vše funguje a posléze fungovat bude.
Když jednám s úřady, většinou jsem
naštvaný z toho, co vše musím vyplnit,
dokázat, dokladovat… Úředníci
většinou nepomohou. Přitom jsou
za to placeni. Mnohdy jde jenom
o jednoduché, srozumitelné vysvětlení.
Od toho jsou přeci placeni?

To máte pravdu. Zapojili jsme se do různých
projektů, které mají kvalitu práce úředníků
zvýšit. Chceme být věcní, vstřícní a profesionální. Proto jsou zaměstnanci školeni, aby
mohli dobře pomoci. Mnohdy jde obyvatel už předem na úřad naštvaný. To chceme

změnit.
Nedivte se tomu.

Já se nedivím. Znám to ze své zkušenosti.
Vím, že to není jednoduché. Třeba vztah
s jinými úřady. Pokud něco vyřizuji, přesto,
že jsem úředník, trvá strašnou dobu, než
si vše nastuduji a mohu se orientovat…
A proto lituji každého občana, který se tím
musí zabývat. Zjednodušení, snížení zbytečné administrativy by byla správná cesta.
Tu ale ovlivnit nemůžeme.
Máte nějakou kontrolu, jak se
úředníci snaží za naše daně?

Chceme mít zpětnou vazbu, proto se zapojujeme do různých dotazníkových šetření,
naposledy to byl projekt „Dobrý úřad“,
a na základě vyhodnocení elektronických dotazníků po dobu dvou let jsme byli
v Plzeňském kraji na prvním místě. V počtu
bodů 4,81 z 5 možných. Věříme, že tady jde
naše snaha správným směrem.
Naplňuje Vás vaše práce?

Naplňovala mě pořád. Ale teď s nárůstem
další zbytečné legislativy a povinností už
nemám z práce takovou radost.
Jiří Šobr, ext. redaktor ČRo

Každý odbor má svého kvaliikovaného
vedoucího a úředníky. Například v agendě
samostatné působnosti musí mít úředník
patřičné vzdělání, které absolvuje. U přenesené působnosti navíc ještě absolvuje
zkoušky ze zvláštní odborné způsobilosti na
každou jednotlivou agendu. Jsme městem
s rozšířenou působností a maximem
výkonu státní správy. Tedy od řidičských
průkazů, přihlašování vozidel až po památkovou péči.
Není úředníků na tak malé město,
jakými jsou Horažďovice, moc?

Budete se divit, ale ne. Na rozdíl od jiných
stejných měst máme těchto úředníků podstatně méně. Každý rok si dělám pravidelné
srovnání. A to i přes to, že se povinnosti
státu na obce stále více přenášejí a jejich
počet stále roste. Pro občany je proto
poměrně obtížné zjistit, do jaké působnosti
daná oblast spadá. Jestli se jedná o bydlení,

KULTURNÍ DŮM
STŘEDA 20. 9. 2017 OD 18.00 HOD
Hlavním tématem bude náměsí a kino, ale zeptat se můžete na cokoliv dalšího starosty,
radních a tentokrát i nového provozovatele kulturního domu.
Nabídneme Vám kávu nebo čaj zdarma.
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Z radnice
Rada města Horažďovice
31. 7. 2017
– schvaluje studii stavby „Revitalizace
parkánu, zámek Horažďovice“
– bere na vědomí Rozhodnutí
Ministerstva kultury o poskytnutí příspěvku z Programu regenerace městských
památkových rezervací a městských
památkových zón na obnovu nemovité
kulturní památky pivovaru čp. 1079 ve
výši 450 000 Kč
– schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové inanční dotace Plzeňského
kraje z Programu stabilizace a obnovy
venkova Plzeňského kraje 2017 na akci
„Horažďovická Lhota – rozšíření veřejného osvětlení“ ve výši 300 000 Kč
– souhlasí s povolením úplné uzavírky
provozu na místní komunikaci – chodníku v ul. Husova a Husovo náměstí
v Horažďovicích z důvodu provádění stavebních prací na nemovitosti st. p. č. 212
v k.ú. Horažďovice v termínu od 1. 9. 2017
do 31. 10. 2017

Rada města Horažďovice 21. 8. 2017
– schvaluje uzavření příkazní smlouvy
s advokátní kanceláří Mgr. Vladimír Kolář,
Goethova 5, Plzeň na zajištění a provedení
zadávacích řízení na dodavatele stavby
a technologií nadlimitní veřejné zakázky
stavby Domova pro seniory za celkovou
nabídkovou cenu 145 200 Kč vč. DPH
– schvaluje pronájem nebytových prostor
o výměře 170,31 m 2 Sportovní ulice 1052,
Horažďovice (restaurace – Aquapark)
Lence Terčové, Žichovice 140 a Blance
Rážové, Holkovice 46 za účelem provozování restaurace s platností od 18. 9. 2017
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou za nájemné ve výši 7 500 Kč/měsíc
– schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře 133 m 2 Mírové náměstí 11,
Horažďovice (areál zámku – vinárna)
Lence Wieprich, Týnec 11 za účelem provozování vinárny s platností od 1. 9.2017
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní
lhůtou za nájemné ve výši 250 Kč/m 2/rok
– souhlasí s účastí města Horažďovice

v projektu Barokní Pošumaví formou
partnerství s dotací (inančním příspěvkem) ve výši 15 000 Kč
– schvaluje výběr nejvhodnější nabídky
na opravu cisternové automobilové stříkačky CAS 32 T – 148, RZ KT 47 – 41“ a to
společnosti Požární technika KOMET,
s. r. o., Petra Bezruče 1031, Pečky, za cenu
1 040 927 Kč včetně DPH
– rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky společnosti POS Digital s. r. o.,
Budějovická 778/3, Praha 4, na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na „Pořízení a rozšíření informačních
systémů MěÚ Horažďovice – část C (elektronická úřední deska)“, za nabídkovou
cenu 602 580 Kč vč. DPH
Výběr bodů z jednání rady města.
Kompletní usnesení z jednání rady města
je zveřejněno na adrese
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/rada.asp

Pocitová mapa města Horažďovice – zapojte se do její tvorby i Vy!
Aktivně zapojit občany do sběru informací a názorů na lokalitu, ve které
bydlí, prostřednictvím pocitové mapy
je cílem projektu „Pocitová mapa města
Horažďovice“.
Svým přispěním, vyplněním údajů,
můžete vytvořit pocitovou mapu města
Horažďovice a spádových obcí, která
sice ze zeměpisného hlediska nic nového
nepřináší, ale vyobrazí skutečnosti, kterých si všímáte na základě pocitů při
běžném životě ve městě. Této metodě
získávání informací se říká „pocitová
mapa“, protože vychází z pocitů obyvatel města. Pocitové mapy pocházejí
ze zahraničí, do České republiky je
přinesl Jiří Pánek. Občané tak mají unikátní možnost aktivně se zapojit nejen
do sběru informací o veřejném prostoru, ale také ve vyjádření názorů na
lokalitu, ve které bydlí. Pocitové mapy
posléze mají velký smysl při vytváření
strategie města, při územním plánování,
či při řešení místní agendy veřejného
prostoru.
Tímto způsobem můžete dát najevo,
co a kde vám vadí anebo naopak čeho
si ceníte anebo co vnímáte pozitivně.
Některá místa ve městě, obci či v okolí
máte nějakým způsobem rádi, jinde se
setkáváte v rámci trávení volného času,

sportu, či vnímáte, kde jste na město
hrdí apod… Pak jsou ve městě místa, kde
to nevypadá dobře, anebo se tam prostě
bojíte či vám nepřipadají pozitivní anebo
jsou zanedbaná. Když tato všechna místa
podle témat označíte, a budou to třeba
najednou desítky lidí, různými barvami
do jedné mapy, město získá velmi zajímavý podklad k úvahám, co kde zlepšit,
upravit, předělat, doplnit, změnit, neboli
vaše podněty budou využity v plánování
dalšího rozvoje města… A budete mít
možnost měnit podobu pocitové mapy
v elektronické podobě od 1. 9. 2017 do
13. 10. 2017. K dispozici je na webových
stránkách http://www.pocitovemapy.
cz/horazdovice-2017. V mapě zaznačte
a zaznačené body v mapě můžete doplnit
slovním komentářem.

Vedení města se na uvedenou pocitovou
mapu dívá tak, že „rozšiřuje možnost
aktivního zapojení veřejnosti prostřednictvím počítače či mobilního zařízení
do plánování veřejného prostoru jako
určitý navigátor“. Radnice plánuje využít
data z pocitové mapy nejen jako podklad pro připravovaný strategický plán
města, ale i pro plánování investic, při
vytváření dopravní koncepce (parkování) či přeměnu veřejného prostranství
pro volnočasové aktivity a také například pro městskou policii bude sloužit
informace k tomu, že když některé místo
občané vícekrát označí jako nebezpečné,
důrazně to upozorní městskou policii na
to, aby mu věnovala zvýšenou pozornost.
Kompletní výsledky a podněty vzniklé
z pocitové mapy budou následně uveřejněné na webu města a v Horažďovickém
obzoru.
Děkujeme za vás zájem a ještě na závěr –
tvorba pocitové mapy města Horažďovice
je na webových stránkách http://www.
pocitovemapy.cz/horazdovice-2017.
Městský úřad Horažďovice
odbor kanceláře starosty, bezpečnost,
OUI a krizové řízení
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Kultura
Ševčíkovy
hudební večery
Písňový večer s pěvkyní
Gabrielou Pechmannovou
hotel Prácheň
pátek 6. 10. 2017 v 19.00 hodin
Po pěti letech (spolupráce při tvorbě CD
dětského pěveckého sboru Kvítek při
ZŠ Komenského) se na přání návštěvníků
koncertů vrací do Horažďovic vynikající sopranistka Gabriela Pechmannová
s krásným programem klasických písní.
Těšit se můžeme na perličky z pera
B. Martinů, A. Dvořáka, soudobého
autora J. Pazoura a na autorskou tvorbu
slavné české pěvkyně Emy Destinnové.
Ze světových autorů zpěvačka představí tvorbu M. Ravela a milostný cyklus
Wesendonk Lieder R. Wagnera. Za klavírem usedne žádaný korepetitor soutěže
Pražského jara Daniel Wiesner, který
program obohatí sólovými skladbami
V. Nováka a B. Smetany.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč (pro
děti nad 10 let, studenty, důchodce a rodiče
na rodičovské dovolené), děti do 10 let
zdarma. Rezervace vstupenek: 603 229 559.
za spolek Hudba bez hranic, z. s.
Ing. Jitka Kutišová

Koncerty podpořil Plzeňský kraj, www.turisturaj.cz

Městské muzeum Horažďovice
Aktuality z muzea
Léto se pomalu chýlí ke konci a s ním
i naše muzejní sezóna. Je vám líto, že jste
nestihli zahájení? Netruchlete a přijďte
na derniéru naší výstavy. 30. září od
14.00 vás provede Aleš Červený a Barbora
Freund po stopách „Archeologie třicetileté války v západních Čechách“. Posléze
se návštěvníkům uzavře expozice muzea
a společně s ní i my do depozitářů. Čekají
tam na nás sbírkové předměty, které si
zaslouží naši péči.
V zimním období se nezabýváme jen
dokumentační a sbírkotvornou činností,
ale připravujeme pro vás mnoho zajímavých přednášek, galerijních výstav
a tvůrčích dílen s národopisnou tematikou v přízemí muzea. Během podzimu
pro vás otevřeme novou a hravou dílnu,
ve které se zabaví nejen děti, ale i jejich
rodiče a prarodiče. Budete si zde moci
vyzkoušet, jak stvořit loutku a rozpohybovat ji, aby s vámi mohla odejít domů.
Muzejní sezóna sice končí, ale ta divadelní začíná. Těšíme se, až členové
divadelního spolku TYJÁTR opět vdechnou život našim dřevěným kamarádům.

Již nyní plánujeme výstavu na příští rok
s názvem „Konec války a život v nové
republice“, kterou se chceme připojit
k celonárodní kampani „Muzeum a Velká
válka“ pořádané Asociací muzeí a galerií
ČR. V rámci tohoto tématu připravujeme
přednáškový cyklus především pro seniory. Přednášky budou probíhat ve dvou
blocích vždy dopoledne, sudou středu
v měsíci. O konci války, vzniku ČSR
a životě v nové republice přijedou pohovořit odborníci z Vojenského historického
ústavu v Praze či ze Zápodočeského
muzea v Plzni. V druhé části přednáškového cyklu se dozvíte více o konkrétních
událostech v našem regionu. Zaměříme
se na Horažďovice a jejich kulturně
historický vývoj v době vzniku první
republiky. Veškeré detaily včas upřesníme. Více se dozvíte na našich webových
stránkách www.muzeumhd.cz nebo na
www.facebook.com/MuzeumvZamku/.
Za muzejní tým
Mgr. Barbora Freund

Krajina jako ementál aneb cyklotoulky s Alešem Červeným
hornickou krajinou jihozápadních Čech
První podzimní vyjížďka nás zavede do
míst, kde se těžilo stříbro a zlato.
(V podstatě se pokusíme realizovat výlet,
který nám již dvakrát zhatilo počasí)
V sobotu 23. září 2017 sraz v 9 hodin
u nádraží v Horažďovicích.
Vydáme se po stopách těžby stříbrné rudy
do Hor Matky Boží. Vyjíždět budeme
z Kolince, kam se část „pelotonu“ přesune vlakem (odjíždí 9.16), část pojede
dodávkou s károu, na které přepravíme
kola. Z Kolince vyrazíme přes Ujčín
k Werichově vile u Velhartic. Tady kdysi
stávala stříbrná huť a my si zde povíme
o technologii zpracování stříbrné rudy.
Pokračovat budeme přes Drouhavec na
Hory M. Boží, kde si projdeme naučnou
stezku a prohlédneme pozůstatky důlní
činnosti na vrchu Křížovka a Kalvárie.
Pak vyjedeme přes Mokrosuky a Kašovice
do Hrádku u Sušice. Zde si dojdeme
do zámku na oběd. Posilněni vyrazíme
přes Tedražice k Lipové Lhotě, kde se

seznámíme s historií zdejší těžby uranu.
Odtud sjedeme do Budětic a budeme
pokračovat ve směru Vlkonice, Černíč,
Hradešice, Týnec a Horažďovice.
Trasa by měla mít kolem 40 km. Povrch
bude většinou asfaltový, i když někde je
značně rozbitý. Vhodné je horské, trekové, ale může být i silniční kolo. Návrat
bude v odpoledních hodinách.
Následující vyjížďka by se měla konat
14. října, ale zatím je ve stadiu příprav.
Za stav kola, bezpečnostní prvky, přilbu
a chování v silničním provozu si každý
„účastník zájezdu“ zodpovídá sám.
Bližší info u Aleše Červeného:
732 236 983, cerveny@muzeumhd.cz
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Městská knihovna Horažďovice
Krysař z Hamelnu
7. ročník literárně-dramatického semináře spisovatelky Petry Braunové
V letošním roce nastudovala skupina
dětí, které přicestovaly do Horažďovic
na desetidenní seminář, dramatizaci příběhu o Krysaři. Nešlo o známé drama
Viktora Dyka, ani se představení v nejmenším nepodobalo muzikálu Daniela
Landy. Petra Braunová s malými účastníky semináře zdramatizovala báseň
Krysař z Hamelnu, kterou z angličtiny
přeložil Jiří Josek. Báseň napsal téměř
před dvěma sty lety Robert Browning.
Verše jsou složité, ale kouzelné. Dětem
se líbily a bez problémů se je naučily.
Představení sestávalo nejen z veršů,
báseň byla „rozstříhaná“ a doplněná
textem, který děti vytvořily spolu se
spisovatelkou Braunovou. Ve chvíli,
kdy s Krysařem děti odcházely ze sálu,
za podmanivých zvuků flétny, někteří
diváci neudrželi slzy. Je zajímavé, že se
každým rokem na seminář přihlásí děti
z celé republiky, do dvou dnů vytvoří
partu a po deseti dnech předvedou něco,
nad čím se dospělým tají dech.

Všem seniorům,
kteří se zajímají o historii,
nabízíme možnost navštěvovat zimní semestr VU3V na
téma České dějiny a jejich
souvislosti. Začínáme
26. září 2017 v 10.00 hodin
v sále knihovny.
Miluše Hašková

Lenka Šimonová

Tritius v knihovně

Senioři v Horažďovicích opět vzdělanější

Začátek školního roku přinese do naší
knihovny změny. Budou se týkat knihovního systému. Od roku 2005 využívá
horažďovická knihovna integrovaný knihovní systém CLAVIUS, který začala
firma LANius vyvíjet v roce 1998 a stal
se nejrozšířenějším knihovním systémem v České i Slovenské republice. Teď
však přišel čas na něco nového. Čas
TRITIA, který postupně nahradí stávající systém v mnoha knihovnách.
Jak jistě dobře víte, žádný začátek nebývá jednoduchý a je třeba tak
trochu počítat s tím, že chvíli potrvá,
než si nový program osvojíme. Věříme
však, že Tritius přinese nové možnosti, které povedou ke spokojenosti
čtenářů i knihovníků. Prosíme proto
čtenáře o trpělivost a shovívavost při
prvních návštěvách po zavedení nového
programu do naší knihovny, které plánujeme na polovinu září.

V dubnu letošního roku senioři-studenti
Virtuální univerzity 3. věku Ekonomické
fakulty Zemědělské univerzity v Praze
ukončili další semestr na téma „Cestování
a lázeňství“. Závěrečný seminář byl
uspořádán v Kongresovém centru lázeňského města Třeboň, za účasti zástupců
města Třeboň a garanta této univerzity
Ing. Kláry Nehodové. Společně s námi
obdrželo certiikát o ukončení semestru
několik desítek absolventů ze středisek
Jihočeského a Plzeňského kraje. Umístění
této akce velmi tematicky zapadlo do
tohoto města. Přálo nám i počasí a každý

Za MěK Petra Tomešová

účastník měl svobodnou vůli zúčastnit se
historických i současných projektů, kterých je v Třeboni nepřeberné množství.
Dopravu autobusem nám uhradilo město
Horažďovice, za což mu děkujeme, a už se
těšíme na další semestr, který bude zaměřen na české dějiny a jejich souvislosti.
Zároveň chci za nás všechny poděkovat naší milé instruktorce, paní Miluši
Haškové z městské knihovny, která se
o nás vzorně stará.
MVDr. Sekáčová Marcela
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Sport
SOKOL Veřechov
Dokopná se 24. 6. opravdu vydařila.
Krásné počasí, příjemné prostředí
v areálu multifunkčního zařízení, fotbálek, hráči, příznivci, přítelkyně,
děti, prase na rožni, dobré pití, country kapela. A hlavně: oslava postupu do
3. třídy. Po čtyřech letech. Ve 4. B. třídě
jsme skončili na druhém místě a díky
barážím postoupili výše. Sezona
2016–2017 se našim fotbalistům vydařila. Získali jsme 41 bod (na podzim
19 bodů a 5. místo) a za suverénním
Kolincem vybojovali postup.
Všech 20 utkání odehráli Jiří Brabec,
Martin Hnídek, Milan Richter, Jan
Želiska; 19 utkání Michal Hládeček,
Petr Šíp; 17 utkání Martin Petržílka,
16 utkání Josef Hodánek a Štěpán
Mach; 15 utkání brankář Petr Zerzán.
Nejlepším střelcem se stal Milan Richter
– 22 gólů (nejlepší v celé skupině), Petr
Šíp – 14 gólů, Martin Petržílka a Jan
Želiska – 7 gólů.
Nová sezona začíná již 12. srpna, celý
Veřechov se těší na nové soupeře, prakticky z celého okresu.
Jaromír Hnídek – prezident Sokola

Startovala jsem Rally Pačejov
Velice ráda bych touto cestou poděkovala
místostarostce města Horažďovice Haně
Kalné a starostovi Michaelu Formanovi
za pozvání na XXXVIII. Rally Pačejov,
která se konala v sobotu 29. července.
Měla jsem tu čest společně s dalšími
hosty slavnostně odstartovat závod.
Za krásného letního počasí jsme se za
doprovodu jednoho z dlouholetých organizátorů rally, pačejovského starosty Jana
Vavřičky, vydali na trasu druhé rychlostní zkoušky. Zde jsem zhlédla rychlé
vozy v akci, což byl pro mne nezapomenutelný zážitek. Na takovéto akci jsem
byla poprvé a velice mne překvapila profesionalita organizátorů a řidičské umění
závodníků. Věřím, že tento úspěšný
závod bude i v budoucnu mít mnoho
podporovatelů a spokojených účastníků
i diváků motoristického sportu.
Miloslava Rutová,
poslankyně Parlamentu ČR
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Školy
Křesťanská mateřská škola Horažďovice
Prázdninové postřehy z duhové mateřinky
Od svatého Bartoloměje – slunce již tolik
nehřeje.
Ale nám to nevadí. Užili jsme si ho dostatek
na chorvatské Podace, kam se rádi opakovaně vracíme na ozdravný pobyt s dětmi
i s dospělými. Pro velký zájem jsme letos
vycestovali s dvěma turnusy.
Krom pravidelného slunění a vodních
hrátek jsme si dopřáli i několik výletů,
např. návštěvu Kravických vodopádů,
Medjugorije, Makarské, Korčuly, Drveniku,
rating na Cetině – každý si mohl vybrat
z předložené nabídky. Všichni účastníci zájezdu vyjeli na projížďku čluny po
Bačinských jezerech. Součástí výletu bylo
i překvapení CK Jana – Cheb v podobě
návštěvy delty řeky Neretvy. Ta nás ohromila svou šíří, mělkostí, písečným dnem,
plážemi a množstvím mušlí, které si mohli
všichni na památku nasbírat. Užili jsme
si i pěších výšlapů např. na Starou Podacu
a okolí, do Zaostrogu, Bristu a Gradacu.

Polední klid skýtal možnost k tvořivým
výtvarným a pracovním aktivitám. Využili
ho jak malí, tak velcí a v zavazadlech musel
každý vyčlenit při zpáteční cestě náležitý
prostor pro svá díla. Večery „účastníci“
trávili společenskými hrami a připravenými zábavnými aktivitami. Na závěr byla

přichystána tradiční „stopovaná“ s plněním
týmových úkolů a hledáním mapy pokladu
ukryté v lahvi na břehu moře. Konečnou
tečkou bylo udílení diplomů a cen všem
malým i velkým.
Touto cestou chceme ještě jednou poděkovat CK Jana – Cheb za její profesionální
přístup. Jmenovitě paní Janě Vaňkové,
Aleně Jandošové, Josefu Vaňkovi a řidičům
autobusu (Pepovi a Štěpánovi). Poděkování
patří též Jirkovi a Týnce.
Využívejte plnými doušky dny blížícího se
babího léta.
Závěrem přejeme všem malým i velkým
do nového školního roku bezproblémový
rozjezd, klid, pohodu, dostatek nadhledu
a rozvahy.
Za Křesťanskou mateřskou školu
Mgr. Alena Průchová
a Bc. Jarka Panušková

Dům dětí a mládeže informuje
V průběhu letních prázdnin sice na zámku
panoval zdánlivý klid, čilý ruch ale zavládl
na tábořišti na Plácku, v Přírodovědné
stanici i v PROUDu. Rodiče s dětmi si na
Plácku zahráli na piráty a společně objevili
pohádkový poklad, zatímco mladí badatelé v PROUDu zachránili Zemi a objevili
nového plastožravého živočicha. Účastníci
příměstských táborů v Přírodovědné stanici si zahráli na detektivy a vydali se,
přírodě na stopě, za dobrodružstvím do
zvířecí říše. Prázdniny, legraci a zázemí
Podbranského mlýna si opět užili i prarodiče s vnoučaty stejně jako expedice,
která se vrátila ze šumavské výpravy do
neznáma. Padesátka Vikingů z Plácku
úspěšně doplula na Vinland a zpět, letos
opět za účasti raně středověkých bojovníků z kmenového svazu Styrke, a o nový
přírůstek v Přírodovědné stanici, vahumskou kravičku Bětku, se postarali táborníci
z chovatelského příměstského tábora.
Sérii letních táborů při DDM Horažďovice
zakončili mladí rybáři v posledním srpnovém týdnu. Počet táborových akcí se tak,
podobně jako vloni, zastavil na čísle 11.
Počet zájemců o letní akce však celkově
zase o něco vzrostl. Rádi bychom proto
poděkovali všem táborníkům a jejich rodičům za přízeň, pohodovou atmosféru

i milou účast a těšíme se příští léto opět
na viděnou. Informace k letním táborům
2018 zveřejníme během ledna–února 2018.
Nový školní rok klepe na dveře, a tak není
čas zahálet. Již nyní si můžete na všech
pracovištích DDM vyzvednout přihlášky
a prostudovat nabídku kroužků na školní
rok 2017/2018. Kromě stálic opět nabízíme
úspěšné loňské novinky jako je lukostřelba,
sebeobrana pro děti či kreativní dílna a přidáváme několik dalších: např. francouzštinu,
švadlenku, šerm a LARP nebo přírodní
tvoření pod širým nebem v Přírodovědné
stanici. Kromě toho zahajuje činnost také
oddíl tradiční lukostřelby, který se v letošním
roce chystá na svoje první klání v mládežnických kategoriích lukostřelecké ligy pod

hlavičkou Asociace tradiční lukostřelby
ČR. Po letech se s DDM loučí hvězdářský
kroužek, a proto bychom touto cestou rádi
poděkovali panu MUDr. M. Cajthamlovi za
dlouholetou spolupráci a vedení kroužku,
který mnoha dětem poodhalil kouzelná
tajemství noční oblohy.
Přihlašování do kroužků na školní rok
2017/2018 probíhá od 4. září do 31. října
2017, zájmová činnost bude zahájena tradičně v prvním říjnovém týdnu (2.–6. října).
Těšíme se na viděnou a přejeme úspěšný
začátek nového školního roku.
Kolektiv zaměstnanců
DDM Horažďovice

Vikingové z Plácku dobyli Vinland (dětský letní stanový tábor na Plácku)
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Spolky
Skautské středisko Prácheň
Do roka a do dne
Vyvrcholením každého skautského roku
je letní tábor. Letos jsme pro svůj čtrnáctidenní pobyt v přírodě zvolili již léty
prověřené místo nedaleko Mladíkova. Na
malebné louce našlo svou domovinu na 40
dětí a 10 vedoucích. Jako každý rok, i letos
o druhé prázdninové sobotě, zahájily
oddíly skautů, skautek, vlčat a světlušek
svou táborovou tematickou hru.
Vlčata – mladší kluci – se ocitla v tajuplných stínadelských uličkách. Společně
s Rychlými šípy v honbě za ježkem v kleci
zažili nejedno dobrodružství. Aby prokázali svou statečnost a čestnost, zúčastnili
se také volby Velkého Vonta, kdy mezi
s sebou porovnávali síly a zápolili v nejrůznějších disciplínách – boj v kruhu nebo
překážkový běh. Nakonec se jim povedlo
vylovit Tleskačova ježka ve zdejší stoce
(v potoce), a získat tak plán létajícího kola.
Světlušky – mladší holky – se na tomto
táboře proměnily v malé indiánky. Během
tábora chodily do indiánské školy a plnily
„pravého indiána“, který spočíval ve zkoušení své vůle – např. mlčení, pomlouvání,
pomoc druhým. Ty odvážnější si trouly i na výzvy, jako je spát sám pod širým
nebem nebo zmuchlat kopřivu v dlani.

Hry s

Nakonec se jeden nejlepší indián stal
novým šamanem kmene.
Skautky a skauti letos seskočili nad
Mosambikem, kde se jako speciální vojenské jednotky snažili ukončit povstání
rebelů v čele s Mugambim. Společně si
děti prošly tvrdým výcvikem, kde musely
projevit psychickou i fyzickou odolnost,
praktickou znalost bojových formací nebo
umění maskování. Dále si zkusily ostrou
střelbu, nebo jaké to je sáhnout si na samé
dno našich sil. Na konci děti úspěšně
vystopovaly velitele Mugambiho, kterého se jim podařilo zajmout, a v zemi tak
nastolily mír.
Touto cestou bych ráda poděkovala všem
vedoucím, kteří kvůli táboru obětovali
část svých prázdnin nebo dovolených
a bez jakéhokoli nároku na honorář na
tábor vyrazili, aby se o děti svědomitě starali a připravili si pro ně rozličný program
tak, aby je bavil. Věříme, že všechny děti,
a vlastně nejen děti, odjížděly plny krásných vzpomínek a zážitků a již teď se těší
na skautské schůzky, akce, výpravy a další
tábor, který nás čeká zase za rok.
Poděkování patří všem rodičům, kteří
nám svěřili do péče své potomky.

Zvláště děkujeme těm rodičům, kteří
nám pomohli se zbouráním a odvozem
táborového vybavení. Děkujeme také horažďovické irmě Bohemia Sport Trade, která
nás podpořila v realizaci tábora.
Fotky z tábora, informace pro nadcházející
skautský rok a mnoho dalšího naleznete na
www.strediskoprachen.skauting.cz
Za středisko Prácheň
Štěpánka Purschová

Otaváky na zámku

PS Prácheň Horažďovice si Vás dovoluje pozvat na

Další plány
Kdy:

v pátek 8. září 2017 od 1600 hod.

Kde:

klubovna (z nádvoří zámku průchodem nad dětskou knihovnou)

Program:

- prohlídka klubovny
- různé soutěže a hry (nejen pro děti)
- opékání špekáčků
- Vaše děti mohou s námi přespat v nové klubovně

Informace o nás: www.otavaci.pionyr.cz,
otavaci.pionyr.cz, facebook: @otavaci.prachen

Těší se na Vás všichni



Po téměř dvou měsících volna se v pondělí po pouti opět sešel pěvecký spolek
Prácheň na své pravidelné zkoušce.
V rychlosti jsme zrekapitulovali, co nás
v této sezóně čeká – od prvního vystoupení
dne 2. 9. na „Modrém dni“ v kulturním
domě, přes sérii vánočních vystoupení
a tradiční Tříkrálový koncert v Pačejově,
až po setkání západočeských sborů
v Mariánských Lázních počátkem června,
a hned jsme začali opakovat připravované
skladby. Konkrétní data všech vystoupení a koncertů najdete, jako vždy, na naší
webové stránce. Po upřesnění časů pak
budeme údaje průběžně doplňovat.
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Snad se začíná blýskat na lepší časy
i v oblasti členské základny, neboť těsně
před koncem minulé sezóny nás oslovili dva noví zájemci o sborový zpěv
a my doufáme, že se jim bude mezi námi
líbit. A snad jsou prvními vlaštovkami...
Pravda, nikdo asi už nevěří tomu, že by
ještě někdy spolek měl tolik členů, jako
kdysi – 50 či 60 zpěváků už asi není reálných – ale pár šikovných hlasů by ještě
přijít mohlo. Pokud byste si chtěli zavzpomínat, jak početný spolek býval, kam
všude se podíval a co zajímavého se v jeho
155 let dlouhé historii událo, máte ještě
do konce září možnost navštívit naši
výstavu o historii PS Prácheň v rohovém sále Městského muzea Horažďovice.
A pokud byste chtěli naše řady posílit, přijďte se mezi nás kdykoli podívat.
Po několika letech, kdy jsme pravidelně
zkoušeli v neděli, se uvažuje o přesunutí
zkoušek na pondělí. Navíc na počátku
školního roku se vzhledem k dalším aktivitám členů budou zkoušky operativně
domlouvat, a tak případným zájemcům
doporučuji sledovat naši webovou stránku
www.psprachen.cz.
Za pěvecký spolek Prácheň
Simča Sládková

Tábor mladých hasičů
I letos se kroužek mladých hasičů připojil
k Otavákům na letní tábor, který se konal
dle příběhu Ferdy mravence. První den
nás sluníčko nenavštívilo, a tak jsme většinu času trávili ve stanu. V neděli bylo
počasí mnohem lepší nežli v sobotu, tak
jsme plnili stezku plnou úkolů. V pondělí
jsme plnili aktivitu s názvem „TVOŘIVÁ
STONOŽKA“ která se skládala z pěti stanovišť. V úterý pro nás vedoucí připravili
celodenní hru. Tu noc jsme také spali pod
širým nebem. Ve středu jsme navštívili
venkovní bazén v Blatné, kam chodíme
každy rok pěšky a zpátky jedeme autobusem. Ve čtvrtek jsme měli diskotéku,
která se tento rok konala v táboře. V pátek
se pořádal slavnostní táborák k ukončení
tábora, na který mohli přijet rodiče. Při
táboráku se předváděly scénky, které jsme
si sami vymysleli, a zpívaly táborové písně
při kytaře. Poslední noc jsme již tradičně
spali venku. Tábor byl skvělý, jako vždy,
a my moc děkujeme vedoucím, že to s námi
vydrželi. Tak zase za rok, ahoj!
Nádeníková Eliška

Ahoj, přijď mezi nás!
na kroužek mladých hasičů

První schůzka se uskuteční dne 14. září 2017 od 15.30
v hasičské zbrojnici.
Na kroužku se naučíte s čím a jak se hasí oheň, vázat uzle, jak se provádí
požární útok, pohyb v přírodě pomocí buzoly, jak pomoci v nouzi, první
pomoc, střílet ze vzduchovky, topografické značky, rozšíříte jsi pohybové
schopnosti, zručnost a spousty jiných aktivit.
Během roku se účastňujeme dětských hasičských soutěží, výletů
do přírody, sportovních činností a jezdíme na týdenní tábor
s pionýrskou skupinou Otaváci.
Dva roky po sobě jsme postoupili do krajského kola a letos obsadili
třetí místo na okresní soutěži.
Kroužek je určen pro děti od 6 do 15 let.
Schůzky jsou každý čtvrtek od 15:30 do 17:00
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Hasičské Litoměřice 2017
V letošním roce se konal již VII. ročník
celorepublikového srazu hasičstva spojený s výstavou. První proběhl v roce
1998. Jedná se o největší setkání tohoto
druhu u nás.
V sobotu hasiči se svou rozmanitou technikou zcela zaplnili Mírové
náměstí. Úderem 10. hodiny napochodovali na náměstí vlajkonoši se
slavnostními prapory. Hasičům osobně
požehnal kardinál Dominik Duka. Za
práci odváděnou ve prospěch druhých
nastoupeným jednotkám děkovala řada
nejvyšších představitelů. Poté začal defilovat dvouhodinový průvod, který se
táhl až na výstaviště.
Akce se v průběhu dvou dnů zúčastnilo
téměř 27 000 návštěvníků, 250 hasičských sborů s technikou a vystaveno bylo
přes 300 kusů techniky. Na slavnostním nástupu defilovalo kolem 300 sborů
a vidět bylo i 121 historických praporů.
Nejstarší celodřevěná stříkačka byla
z roku 1807 a nejstarší automobil Praga
z r. 1915. Kromě stříkaček zápřahových

a parních to zase byla nejmodernější
speciální technika, jako jsou hasičské
tanky, letištní speciál Panthér, moderní
zemní stroje, sací bagr a další těžká technika. Vidět bylo i čerpadlo o výkonu
24 000 litrů za minutu s dostřikem
120 m daleko a 67 m do výšky. Dále to
byly vrtulníky s bambi vakem na hašení
lesních požárů, lodní speciály a mnoho
další techniky. S nadcházející tmou
byla provedena světelná vodní fontána
s hudbou. Celou akci zakončil ohňostroj.
Slavností se zúčastnili: ministr vnitra
Milan Chovanec, kardinál Dominik
Duka, generální ředitel Hasičského
záchranného sboru ČR Drahoslav
Ryba, starosta Sdružení hasičů Čech,
Moravy a Slezska Karel Richter, hejtman
Ústeckého kraje Oldřich Bubeníček, starosta města Litoměřice Ladislav Chlupáč
a mnoho dalších hostů.
V pořadí sedmý ročník slavností se
vydařil. Počet návštěvníků překonal
rekord z minulého ročníku. Kdo přijel,
nelitoval. Kdo chce znát historii českého

hasičstva i nejnovější trendy vývoje
hasičské techniky, měl by si na další
slavnosti, které se uskuteční za tři roky,
už rezervovat čas.
Naše řady opustil ve věku nedožitých
81 roků bratr hasič Mgr. Jaroslav Presl.
Do sboru vstoupil v roce 1988. Zde se
hlavně věnoval fotodokumentaci, zúčastňoval se oslav s historickým praporem,
později byl zvolen do výboru základní
organizace. Po několika letech zvolen
do revizní komise a později se stal jejím
předsedou. Posledních 15 roků byl
kronikářem.
Za toto vše byl postupně odměňován
čestnými uznáními a medailemi: Za příkladnou práci, Za zásluhy a Za věrnost.
Děkuji Ti, bratře Jaroslave, za vše, co jsi
pro sbor a celou naši společnost vykonal.
Čest Tvojí památce!
Karel Halml, starosta sboru

Vzpomínky legendy cihlářského cechu podruhé
V srpnu letošního roku jsme navštívili opět pana Maturu, pamětníka
cihlářské výroby našeho regionu. Pan
Miloslav Matura nám tentokrát vyprávěl o provozu cihelny po 2. světové válce.
Zajímavé bylo, že ačkoliv cihelnu v roce
1951 Maturovým stát zabral, výroba
v cihelně paradoxně pokračovala nadále
díky živnostenskému listu otce pana
Miloslava Matury. V tomto období provozovna přecházela pod správu různých
státních, národních a komunálních podniků měst Horažďovice, Sušice, Klatovy,
Plzně. Obrovským štěstím pro zachování
výroby bylo, že vedoucím v cihelně byl
jmenován právě pan Miloslav Matura.
Díky jeho obětavosti, zkušenostem
a technickým nápadům cihelna prosperovala. Však se tehdy jeden z tehdejších
„mocných“ uznale vyjádřil, že „ze všech
těch podniků nejmíň starostí dá cihelna
a nejvíc nese“. Není také bez zajímavosti, že už tehdy, kdy ještě neexistovalo
ministerstvo životního prostředí a různá
současná nařízení EU, byla skrývka
zeminy při těžbě hlíny prováděna velmi
ohleduplným způsobem s ohledem na
zachování rázu krajiny. Navíc byl také
vytvořen i důmyslný systém vodních
nádrží pro zajištění vody pro cihelnu.
Ten už dnes bohužel neexistuje, neboť
byl v minulosti zlikvidován zasypáním!

V souvislosti se současnými problémy
s vodou to je asi velká škoda. V době,
kdy byl nedostatek cihel, bylo také samozřejmostí, že zájemce o cihly si vzal ve
svém zaměstnání dovolenou, brigádně
pak pracoval v cihelně a denně za práci
obdržel pro sebe 500 cihel. Pan Miloslav
Matura měl také velkou zásluhu na
tom, že zabránil, aby cihelna byla zlikvidována, cihly rozebrány a následně
použity na výstavbu kulturního domu
ve Veřechově (bohužel i taková možnost
přicházela tehdy z rozhodnutí některých
lidí v úvahu). Díky tomu byly v následujících letech vyrobeny potřebné cihly na
stavbu důležitých budov v našem regiónu
(psali jsme o nich v minulém příspěvku).
V dobrém vzpomínají na práci v cihelně
i mnozí brigádníci (např. bratři Míčkovi,
pan Stanislav Marek nebo z těch mladších Jarda Kulhavý). Práce zde pro ně
byla sice těžká, ale finančně zajímavá.
Pan Marek dodnes vzpomíná s humorem
na to, že když šel čistit pec, neuposlechl radu zkušeného pracovníka cihelny
p. Cihláře, aby si oblékl do nevychladlé
pece košili. Neuposlechnutí znamenalo
velké puchýře na zádech z padajícího
popílku ze stropu pece.
Poslouchat vyprávění pana Miloslava
Matury je nádhernou životní školou.
Smutné okamžiky pro nás ovšem nastaly,

když jsme si šli prohlédnout areál
cihelny. Po roce 1989 co šlo ukrást, bylo
ukradeno, ostatní zařízení bylo zdevastováno. Pan Miloslav Matura tak dostal
areál cihelny v rámci restituce zpátky
v hrozivém stavu. Bylo by skvělé, kdyby
se v budoucnosti aspoň část areálu zrenovovala a nějakým způsobem využila.
Karel Lukeš a Mgr. Stanislav Jůda

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 ZÁØÍ

18. 9. - 22. 9. 2017
prvních 30 min dennì ZDARMA
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Zajímavosti
Sdružení Prácheňsko a soutěž Vesnice roku 2017
Soutěže Vesnice Plzeňského kraje roku
2017 se zúčastnilo šest obcí ze Sdružení
Prácheňsko. Cílem soutěže je ukázat, že
i na venkově lze žít plnohodnotným životem. Devítičlenná hodnotitelská komise
je složená ze zástupců tří ministerstev,
Plzeňského kraje, Spolku pro obnovu
venkova a dalších institucí, ty doplňují dva starostové posledních vítězů.
Komise hodnotí širokou pestrost venkova
– spolky a jejich činnosti, společenský život, koncepční materiály, kroniky,
školy, životní prostředí, stavební počiny,
vzhled vesnic, atd.
Letošní ročník vyhrála Obec Břasy. Ale
velmi úspěšné byly obce ze Sdružení
Prácheňsko.
Obec Myslív získala dokonce stuhu, a to
„zelenou za péči o zeleň a životní prostředí“.

Obec Kvášňovice „cenu naděje pro živý
venkov“.
Obec Chanovice „zlatou cihlu kategorie
A za záchranu usedlosti pro chanovický
skanzen“.
Obec Pačejov „diplom za vzorné vedení
obecní kroniky“.
Město Kasejovice „diplom za vlastivědnou
expozici v synagoze“.
Město Rabí „diplom za obnovu lidových
tradic“.
Všechna ocenění jsou především za dlouhodobou a pravidelnou práci občanů, kteří
se na aktivitách ve svých vesnicích podílejí.
Soutěž je inspirující, ale též vytváří nové
kontakty a přátelství.
Zástupci oceněných obcí z Prácheňska
jsou na společném snímku, který
v sobotu na slavnostním vyhlášení

pořídil Tomáš Cihlář.
A protože se jedná o ocenění lidí našich
vesnic, tak zleva Rabí, Kvášňovice,
Chanovice, Kasejovice, Myslív a Pačejov.
Petr Klásek

Historie horažďovických domů
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 80, Prácheňská ulice
Dům je poprvé zmiňován v roce 1619,
kdy patřil malíři Janu Kavkovi. Je zmíněn
v soupisu pohořalých po velikém požáru
města způsobeném drancováním vojsky
generála Bonaventury Buquoye, kdy mu
bylo přiděleno 20 kmenů dřeva na stavbu
nového krovu. Nakonec ale prodal malíř
Jan Kavka dům Janu Spoustovi a odstěhoval se do Sušice. V tomto městě odkazuje
veškerý majetek smlouvou učiněnou do
městských knih v roce 1636 tak, aby po
smrti své a manželky připadl dceři Kateřině
„pokud by se dobře cztně a chwalytebně chowala“. Otcem Jana Kavky mohl být Michael
Kavka, rodák ze Stříbra, který byl přijat
pod městskou jurisdikci Horažďovic v roce
1573. V roce 1627 prodává obcí nařízený
poručník Jakub Hlaváček nad sirotkem
Janem Spoustou po jeho zemřelém otci
Janu Spoustovi dům Řehoři Červenkovi
za 88 kop. Dům prodáván v přítomnosti
tety sirotka Jana Spousty Anny Černé.
Dům slove Spoustovský leží mezi domy
Kateřiny Václava Královského manželky (?) a domu Magdaleny Rabštejnský
strany druhé. V roce 1641 si směňují dům
Řehoř Červenka s Magdalenou Rejčkovou,
když postupuje tento dům ležící mezi
domy Kateřiny Špornové (dům nárožní

Boudovský) a domem Finkovským
(čp. 79) Magdaleně Rejčkové. Magdalena
Rejčová prodává obratem svůj dům Řehoři
Červenkovi, jehož dům byl situován ob
jeden dům výše v Prácheňské ulici (čp. 78).
Magdalena Rejčková dostává ke směně
objektů ještě doplatek rozdílu cen obou
nemovitostí 100 kop míšeňských navíc.
Peníze vypláceny v ročních splátkách do
roku 1646. Magdalena Rejčková prodává
dům v roce 1646 Pavlovi Kramaříkovi,
ležící vedle nárožního domu Samuele
Boudy za 55 kop. Pavel Kramařík, předtím obytný v místní části Zářečí, žádal
vrchnost o propuštění z poddanství:
„K žádosti suplikujícího obzvláště poněvadž
jest chalupu svou jiným hospodářem opatřil povoluji a jeho za souseda k obci města
mého Horažďovic propouštím, rok 1646,
František z Šternberka (podpis) a zároveň ke všem svobodám a privilegiím města
Horažďovic přijat“. Magdalena Rejčková,
pozůstalá vdova po Jakubovi Rejčkovi,
mu prodává dům svůj vlastní a nezávadný
dílem zpustlý a něco vystavený. V roce
1657 si stěžuje Tomáš Brexelius na Pavla
Kramaříka a Pavla Trusku, že dělají a prodávají vosk a mezi mydláře do cechu se
nedají. V testamentu z roku 1666 odkazuje Pavel Kramařík celý svůj majetek

manželce Dorotě. Uvádí dům v městě
a druhý na předměstí. Své děti Kryštofa
a Kateřinu z dědictví „opomíjí pro jejich
nechvalitebné chování“ protože „pro jejich
pletichy a soudy (peněžní) částku vynaložiti jsem musil“. Pokud se budou chtít za
života „napravit“, má je jeho manželka
do bytu přijmout. V roce 1677 prodáván
dům „Kramaříkovský“ jménem dožádaného úředníka Václava Vojty za 70 kop
Evě Malkovské. V hotovosti složila Eva
Malkovská ihned 20 kop, které k sobě přijal
plnomocník Václav Vojta, další splátky
má platit každoročně při svatém Martinu.
Ale již v roce 1680 je opět prostřednictvím dožádaného úředníka Václava Vojty
„ten čas ouřad purkmistrovský držící“ prodáván dům „Kramaříkovský“ po nebožce
Evě Malkovské, která jej „tak nanejvejš
spustila a zruinovala“, Janovi Špalkovi.
Ten složil v hotovosti 20 kop, z peněz byl
zaplacen i jistý dluh Eliášovi židu. Zbytek
peněz placen vždy o svatém Martinu.
V roce 1705 prodávají sirotci Špalkovští
Anna a Markyta dům „sirotčí Špalkovský“
ležící mezi domy Ignáce Boudy (nárožní)
a domem Jiřího Mottle strany druhé
Václavovi Vrkalovi a Mandaleně manželce za 80 zlatých. V roce 1724 si stěžuje
Václav Vrkal, že u něho pekla vojačka
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Modrý den
Zdeňka Blahutová prožívala v roce 2015 se
svojí sestrou Martinou její závažné onemocnění a strávily společně sestřiny poslední
dny na Onkologické a radioterapeutické
klinice FN Plzeň. Paní Zdeňka uspořádala
na památku charitativní Modrý den
a z výtěžku této dobročinné akce zakoupila
překrásný elektronický klavír, který se
stal neodmyslitelnou součástí poradny
naší kliniky. Klavír přináší radost mnoha
pacientům i jejich rodinám a pomáhá
zpříjemnit někdy dlouhé a neveselé chvíle
spojené s onkologickou léčbou.
Ještě jednou vyjadřujeme velké poděkování.
Prof. MUDr. Jindřich Fínek, Ph.D.
přednosta Onkologické
a radioterapeutické kliniky
FN Plzeň

chleba až do jedenácti hodin večer. Vojačka
zcela určitě náležela k francouzské armádě,
která zmíněného roku plenila Horažďovice.
Tato epizoda z válek o rakouské dědictví
(1740–1748) byla dovedně vymalována jako
součást veduty města ve velkém zámeckém sále. Důsledky válečných škod tohoto
vpádu řešil s městem Horažďovicemi magistrát v Písku ještě v roce 1749. V roce 1724,
dne 26. ledna, vyhotovil Václav Vrkal testament, své dceři Judytě, manželce Jana
Šlechty, té „již předešle za svého živobytí věnoval pole pod 8 strychy“. Janovi
Mottlovi prodává jisté spáleniště za 14 kop,
dále sedm kusů ovčího dobytka bahnic
a jednu březí jalovici. Z dědictví hodlal
vykázat děti po Judytě Šlechtové, vnuka
Matěje Šlechtu a vnučku Mařenu provdanou Maškovou „protože jsou mě jak sluší
náležitě nectili, proklínali, zlořečili, nicméně
aby pak dále p. Bůh všemohoucí uražen
nebyl a já po smrti pokoj míti mohl, s dobré
vůle oboum dvoum dědinu v Hlavičkách
pod 5 strychy odkazuji, která je zatím ve
20 zlatých zastavena Tomášovi Pintzovi“.
Spáleniště dvoru na předměstí přiřčeno
manželce Mandaleně a synu Janovi. Jim
rovněž odkazuje dům, v něm všechen
nábytek „jakož i všechny nábytky hospodářské, též hořejší díl dědiny v Hlavičkách
pod 2 strychy, klín u stínadel pod 5 strychy,
dědinu u stínadel hořejší pod 3 strychy, dvůr
s obilím se vším k němu příslušenstvím,
koně. Krávu a tři ovce. Testament stvrdil
přitištěním pečeti se symbolem punčochářského cechu. V roce 1741 přechází dům

ležící vedle domu Boudovského po nebožtíkovi Václavu Vrkalovi na jejich syna Jana
Vrkala. Předmětem prodeje bylo rovněž
pole pod stínadly, zvané Klín pod 5 strychy
a nad Klínem druhé pole a louka na Jarově.
Pokud by Jan Vrkal chtěl odprodat svůj
dům, vymiňuje si předkupní právo jeho
otčím Petr Stegl, stejně tak, kdyby chtěl Petr
Stegl prodat něco z dědictví Vrkalovského,
má předkupní právo Jan Vrkal. Dvůr
Vrkalovský na předměstí jako část dědictví
kupuje pro sebe Petr Stegl. Z 20. září roku
1746 se zachoval z ruky Jana Vrkala opis
staršího dokumentu popisujícího nepřátelský útok na město Horažďovice a velký
oheň 22. 6. 1619 s vyčíslením škod u jednotlivých stavení (seznam obyvatel) a ohně
ze dne 2. srpna. 1746. Jan Vrkal prodává
dům v roce 1743 židu Mauru Löwimu za
135 zlatých, 100 zlatých složeno v hotovosti.
V roce 1772 kupuje dům po nebožtíkovi
Maurovi Löwovi Josef Kartzovský s manželkou Annou za 230 zlatých. Dům je situován
mezi domy Bernardiny Budeciusové a strany
druhé domu Barbory Strakové. Pozůstalí
sirotci po Mauru Löwi si vymiňují, že
pokud by po dovršení zletilosti měli zájem

se do domu vrátit, má jim jej nový vlastník
postoupit. V roce 1779 prodává Karel Skala
Martinovi Vorlovi staršímu a Anně manželce dům várečný a nezávadný v městě se
vším právem a příslušenstvím za 225 zlatých
rýnských. Anna Vorlová manželka prodává
dům v roce 1786 Petrovi Dědovskému za
220 zlatých. Prodávající manželé si vymiňují v prodávaném domě „zadní světničku
k obývání až do jejich obou zemření“. Ve
stejném roce měl být dům ale prodán Anně
hýsové. Mladší přípis na pravém okraji
stránky oznamuje, že jej kupuje Anna
Týsová od Karla Skaly, jenž na dům zápis
měl, ale dům nakonec v roce 1779 Matějovi
Vorlovi prodal. V roce 1791 prodává Jan
Týs (Johann Šebesta jinak Týs – na konci
u podpisů smluvních stran) dům vlastní právovárečný Jindřichovi Šímovi k ruce Janovi
a Markétě Cellerinových za 350 zlatých.

Plán domu na stabilním katastru z roku 1837

Současná podoba objektu (rok 2017)

MgA. Jindřich Šlechta
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Zvonění proti Turkům
Hlas zvonů provázel v minulosti člověka
neustále: zval k bohoslužbám, oznamoval denní čas, ozýval se při významných
událostech v životě člověka, měl funkci
poplašnou, ale někdy provázel i události
z našeho dnešního pohledu až kuriózní.
V minulém čísle HO jsem zmiňoval
zvonění proti mrakům nesoucím kroupy
a bouře, proti větru, mrazům a jiným nepřízním počasí. Do těch zvláštností lze zařadit
i zvonění proti Turkům.
V 16.–17. století byla střední Evropa
ohrožena snad nejvíce tureckými nájezdy.
Koncem července 1566 bylo zle, Turci táhli
na Vídeň. Habsburský císař Maxmilián II.
krom sbírání vojska nařídil všeobecné
vzývání Pána Boha proti Turku nepříteli.
V té době Horažďovice patřily urozenému
pánu Václavu Švihovskému. Tedy se zvonilo
i v Horažďovicích, stejně jako v každém
městě, městečku i vsi, kde byl kostel.
Zvonilo se vždy v 10 hodin dopoledne, půl
hodiny předtím ani potom nesměl žádný
zvon znít, aby nedošlo k mýlce. Každý, kdo
zvonění zaslechl, byl povinen pokleknout
a Pána Boha prosit za milost, vítězství a přemožení toho úhlavního nepřítele. Každý
pátek měli kněží mít v kostelech krátké

kázání na toto téma, po němž následovala mše. A po tu dobu se nesměly žádné
krámy otvírat, nic prodávat ani kupovat
a vůbec se lid neměl ničím jiným zabývat.
A vrchnost, tedy i ta horažďovická, byla
odpovědna, že lid domácí i přespolní bude
v kostele a bude naslouchat slovu Božímu
a věnovat se nábožným modlitbám. Navrch
bylo nařízeno, aby v „těchto zarmoucených
časích a nastalých úzkostech a těžkostech“
byla zapovězena všechna posvícení, tance
a světské kratochvíle. Jen veselí svatební se
tolerovala.
Těžké obavy dolehly nepochybně i na
Horažďovice. Zvony střídaly modlitby.
Turkům na cestě do Vídně zbývalo
překonat už jen poslední překážku –
dobýt pevnost Siget (na půl cesty mezi
Bělehradem a Vídní). A jak to s tím
zvoněním a vzýváním Boha nakonec
dopadlo? Nečekaně: už za měsíc a pár dnů
zvonění a modliteb (4. 9. 1566) Pán Bůh
dopustil, že hlava všech Turků, sultán
Sulejman II., náhle ve svých 72 letech
před Sigetem zemřel na úplavici. Turci
jeho smrt zatajili, pevnost ještě za velkých
ztrát dobyli, ale Sulejmanův nástupce
sultán Selim II. už k dalšímu válčení

chuť neměl a s Habsburskou říší uzavřel
mír. Pro ten čas. Na 8 let. Tureckému
nebezpečí však zdaleka nebyl konec. Ještě
dlouho trvalo dál.
Až tedy zazní zase horažďovické zvony,
vzpomeňme si, s jakými obavami jim
v době tureckého nebezpečí naši předkové
kdysi naslouchali.
Jiří Wagner

Krutost válek s Turky zachycuje i nástěnná malba
v horažďovickém zámku (detail). Foto J. Wagner

Hledáme nové
zaměstnance
Staňte se i Vy součástí silné
rodiny Pfeifer. Přidejte se k nám!
Jistota pracovního místa
v mezinárodní rodinné
společnosti

Prémiový systém: výkonnostní a přítomnostní
prémie, inanční bonus

Firemní svozy do
zaměstnání

Dlouhodobá perspek
perspektiva a možnost dalšího
vzdělávání

hr@pfeifergroup.cz
+420 602 659 522
pfeifergroup.com/cs

Závodní
stravování

Náborov
příspěve ý
k
12.000,-
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Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu
Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách
z našeho chovu! Stáří 14–19 týdnů.
Cena 149–180,– Kč/ks.
Prodej: Horažďovice – u vlak. nádraží
29. září 2017 – 15.50 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek –
cena dle poptávky.
Pá 9.00–16.00 hod. tel. 601 576 270, 728 605 840

PRODEJ
KROUHANÉHO ZELÍ A HLÁVEK
Karel Pavelka, Hajská 24, Strakonice
LETOS OPĚT ZELÍ VYPĚSTOVANÉ
BEZ CHEMICKÉHO OŠETŘENÍ.
ZAČÁTEK PRODEJE 11. 9. 2017
Bližší informace na tel: 731 823 813, 604 361 964
WWW.ZELIHAJSKA.CZ

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

Chlaďař s dlouholetou praxí provádí
montáže, opravy a revize klimatizací,
tepelných čerpadel a veškerého chlazení.
Karel Pavelka, Hajská 6, Strakonice, tel.: 731 823 813

Jóga a tanec
14,30–15,30 hod
Tanečně pohybový kroužek pro děti z MŠ (od 4.10.)
15,45–16,45 hod
Jóga pro žáky 1. stupně ZŠ (od 13.9.)
17,15–18,45 hod
Jóga pro dospělé a mládež (od 13.9.)
19,00–20,00 hod
cvičení ve stylu Port de bras (od 13.9.)
Kurzy probíhají v MŠ Křesťanská každou středu
pod vedením L. Holečkové, tel. 720 314 523

POZVÁNKA
Rádi bychom využili příležitosti
přestěhování naší irmy do nových
kancelářských prostorů a pozvali Vás co nejsrdečněji

Den otevřených dveří

na
Firma A-INVENT s. r. o. je výhradní dovozce decentrálních
větracích systémů inVENTer a dodavatel teplovzdušných solárních panelů AIR-INVENT. Téma větrání získává v posledních
letech stále více a více na významu. Odstranění vlhkosti a plísní,
čistý vzduch pro alergiky, úspora energie pomocí zpětného
zisku tepla, zachování hodnoty budov, to jsou témata, o kterých je stále častěji slyšet a o kterých se píše čím dál tím víc.
Nechte se pořádně informovat o tématu větrání hned z první
ruky, prohlédněte si naše modely větracích systémů pro novostavby i rekonstrukce v provozu a rozšiřte si Vaše vědomosti
o naše rozsáhlé znalosti.
Samozřejmě Vám poskytneme i malé občerstvení ve
formě rautu. Akce se bude konat v Horažďovicích, Husovo
náměstí 148
v pátek 8. září 2017 od 11.00 do 18.00
na celou akci Vás srdečně zve Váš inVENTer – team
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Výprodej betonové dlažby
až

–40 %

Platnost: od 9. 8. 2017 do vyprodání zásob.
Betonová dlažba 400×400×45 mm 1. a 2. jakost
vybrané druhy: od 218,– do 266,– Kč včetně DPH/
m2
Betonová dlažba 300×300×30 (33) mm, 2. jak.
všechny druhy: 121,– Kč včetně DPH/m2
Teraco dlažba broušená 300×300×30 mm 2. jak.
všechny druhy: 180,– včetně DPH/m2

TERASO Horažďovice, s. r. o.
Blatenská 587
341 01 Horažďovice
Expedice po–pá
6.00–13.30 hod
tel. 376 512 628, mob: 602 123 678
teraso@teraso.cz

www.teraso.cz

Sledujte nás na facebooku
https://www.facebook.com/rosacomputers/

3. ROK ZÁRUKY
ZDARMA*
tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz

18

Horažďovický obzor / srpen 2017

Kontaktní telefon: 722 905 684
Email: Ak.Havlena@gmail.com , www.ak-havlena.cz
adresa pobočky: Ševčíkova čp. 32, Horažďovice
Úřední hodiny: Středa 09:00-17:00 hod.
Pátek: 09:00-13:00 hod.
- právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy a jinými úřady
- sepisování všech druhů smluv-kupní, darovací, směnné apod.
- návrhy na povolení oddlužení, pokud se nacházíte v neřešitelné finanční situaci
- vymáhání pohledávek

Firma INTERIORS manufacture & design a. s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář – nábytkář
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo a Anglii
– vyučení v oboru truhlářství
– jazykové znalosti: NJ – AJ
– výborné platové podmínky
* Konstruktér / Technolog výroby
* Programátor CNC strojů
* Asistent/ka projektu
– VŠ vzdělání
– znalost NJ plynně
Pracoviště:
INTERIORS manufacture&design a. s., 335 44 Kasejovice č. p. 337
Kontaktní osoba:
Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246, email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

PALIVOVÉ DŘEVO

od 480Kč

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

Tel: 737 290 440
Facebook:
Dřevo Chanovice
www.drevolesysalak@seznam.cz
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OBČANSKÉ SDRUŽENÍ MEZI LESY
ZO ČSOP SYLVA LUNAE

Mezinárodní noc

pro netopýry
v Horažďovicích
pátek 8. září od 18 hodin
Populárně naučná přednáška / ilm o životě netopýrů / výstava
program pro děti - soutěže o ceny / ukázka hendikepovaných netopýrů
ultrazvukový detektor / odchyt a prezentace živých netopýrů
Místo konání: na poloostrově u Mlýnského náhonu mezi tenisovými kurty a PROUDEM - Envicentrem Podbranský mlýn.
Vstup na akci je zdarma.
Doporučujeme vzít si s sebou baterku.
Poznámka: Akce se koná za každého počasí.
Kontakt: M. Jiran, tel.: 720 543 084

Netopýr velký
Foto: Jana Juráková

20 let s Vámi

www.turisturaj.cz

KŘÍŽ SMÍŘENÍ
Šumava

Zhůří pod Javornou

Dům s pečovatelskou službou Palackého, Horažďovice

27.9.2017
Pomník padlým
americkým vojákům

SMÍŘENÍ A ODPUŠTĚNÍ NENÍ ZAPOMENUTÍ

Kaple na místě zničeného
hřbitova

9. 9. 2017 od 10.00 hod
VZPOMÍNKA NA VZTYČENÍ A POSVĚCENÍ KŘÍŽE SMÍŘENÍ - NÁVRAT OLTÁŘNÍHO KAMENE PO 65
LETECH
Pozvánka na slavnost
Svátek Povýšení svatého Kříže 14. září, je dnem, na který připadá také výročí vztyčení a posvěcení
Kříže smíření ve Zhůří u Javorné. V těchto místech v květnu 1945, v jednom z posledních střetů války,
zahynulo celkem 37 vojáků. Společně si na tento den vzpomeneme v sobotu 9.9. Kříž smíření je plodem
spolupráce neformálního společenství podobně smýšlejících lidí a vstřícnosti Města Hartmanice.
V neposlední řadě i pomoci farních společenství Velhartic a Horažďovic.
Vlastní stavba kříže vychází ze středověkého pojetí tzv. „smírčích křížů“. Je koncipován jako štít
s křížem v umístěným v jeho centru. Postaven je z kamenných kvádrů s volným prostorem ve tvaru kříže
uprostřed. Do kvádrů jsou ze zadní strany, na přání donátorů jednotlivých kvádrů, vkládány jimi určené
artefakty.

PROGRAM SLAVNOSTI:

Program
15:00 - 19.00
• mše svatá - celebruje Mons. Pavel Posád
• mažoretky ZŠ Blatenská
• výstava fotograií činnosti Charity
• tvořivá dílna a společenské hry nejen pro děti
• zdravotní koutek - měření tlaku a cukru v krvi
• občerstvení a živá hudba - Úterníci
Srdečně zve OBLASTNÍ CHARITA HORAŽĎOVICE

Před mší svatou bude zástupci skautů ze Sušice přenesen k oltáři kapličky oltářní kámen,
nejposvátnější část komunisty zničeného zdejšího kostela. O tom, že oltářní kámen byl zachráněn, se
nevědělo 65 let. Následovat bude mše svatá. Poté budou vybrané artefakty umístěny v Kříži smíření. Celá
slavnost bude ukončena krátkými proslovy účastníků.
Na místo slavnosti je mimořádně povolen vjezd motorových vozidel. Slavnosti se tak mohou
zúčastnit všichni, kteří se zúčastnit chtějí.
Veškeré informace o možnostech vložení „svých“ artefaktů
do Kříže, možných příspěvků na instalaci a údržbu Kříže i jeho okolí je
možno získat:
Kontakty:
Ing. Kamil Kosturik

www.krizsmireni.cz
tel: +420 603 806 302

PS. Prosím Vás, spáchejte dobrý skutek tím, že tuto pozvánku
předáte dál.

Kulturní program
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
pátek 22. 9
19.00
ZAHÁJENÍ TANEČNÍCH
1. lekce, vedou taneční mistři – manželé Kociánovi
neděle 24. 9.
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
Horalka

15.00

pátek 29. 9.
TANEČNÍ
2. lekce

19.00

sobota 30. 9.
KEČUP
čtyřhodinový bigbítový speciál

21.00

neděle 1. 10.
DEN SENIORŮ
předtančení, Josef Zíma, Otavanka

15.00

DDM HORAŽĎOVICE
pátek 8. 9. (příchod po lávce na Lipky) 18.00–22.00
MEZINÁRODNÍ NOC PRO NETOPÝRY 2017,
POLOOSTROV ZA EC PROUD
12. ročník jedinečné akce pro děti i dospělé pod
širým nebem. Pozorování, odchyt a ukázky živých
netopýrů, přednáška a promítání, soutěže o ceny.
Akce probíhá za každého počasí, vstupné zdarma.
sobota 23. 9.
14.00–17.30
JABLKOBRANÍ, PŘÍRODOVĚDNÁ STANICE
Rodinné odpoledne – moštování, řemeslná dílna, hry,
posezení u ohně a 2. ročník soutěže o nejlepší jablečný moučník. Za nepříznivého počasí (vytrvalý déšť)
se akce nekoná. Vstupné 25 Kč.

MC HOUBA

Změna programu vyhrazena
Výlep plakátů, předprodej vstupenek apod.,
tel. 608 212 210, e-mail: kdhd@centrum.cz
Stále přijímáme přihlášky do tanečních. Přihlášky si
lze vyzvednout také v Černém Kai, vyplněné lze vhodit do schránky KD.

KNIHOVNA
středa 6. 9.
sál knihovny, 9.30
KOUZLENÍ S PAPÍREM ANEB DRUHÁ ŠANCE
PRO KNIHU
workshop s Mgr. Ivanou Sieberovou
pondělí 18. 9.
sál knihovny, 9.00
JAK SE DĚLÁ BUBLIFUK
o novém komiksovém časopisu pro děti s Jiřím
Walkerem Procházkou, 5 tř. ZŠ
úterý 26. 9.
sál knihovny, 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
1. přednáška na téma „České dějiny a jejich souvislosti“

sobota 2. 9.
VELKÉ PIVNÍ SLAVNOSTI
hraje Nektar Boys, pivní speciály, prasátko na grilu
sobota 9. 9.
MOTOROVÁ PÁRTY
hraje Hárlet, přehlídka motorek na zahradě
16.–17. 9.
HRADY A ROZHLEDNY www.houbachallenge.cz
Víkend na kole či pěšky (Prácheň, Rabí, Kašperk,
Javorník, Sedlo, Svatobor, Chanovice)
sobota 23. 9.
STODOLA SUMMER CLOSING 2017
grilujeme krocana...
sobota 30. 9.
STODOLA KONČÍ, HOUBA TANČÍ
Pátry dole v klubu, DJ´s, Welcome drinks

OBLASTNÍ CHARITA
AKCE KLUBU „NEBUĎ SÁM“

MĚSTSKÉ MUZEUM
neděle10. 9.
14.00
PROCHÁZKA PO ŽIDOVSKÝCH PAMÁTKÁCH
V HORAŽĎOVICÍCH
Mgr. Roman Vaněk a Mgr. Barbora Freund
(u kašny na zámeckém nádvoří)
pátek 15. 9.
divadelní sál, 18.00
ŠKOLSKÉ SESTRY DE NOTRE DAME
A HORAŽĎOVICE
Přednáška Mgr. Romana Vaňka
sobota 23. 9.
nádraží Horažďovice, 9.00
KRAJINA JAKO EMENTÁL
Cyklovýlet Aleše Červeného
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
ARCHEOLOGIE TŘICETILETÉ VÁLKY
V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH
Součástí výstavy jsou archeologické nálezy z průzkumu horažďovického náměstí k tématu třicetileté
války. 30. 9. ve 14.00 proběhne derniéra výstavy:
komentovaná prohlídka expozice – Mgr. Barbora
Freund a Aleš Červený.
155. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PĚVECKÉHO SPOLKU
PRÁCHEŇ
Výstava potrvá do 30. 9.

5. 9.
Jídelna DPS Palackého 1061, 15.00
POSEZENÍ S HARMONIKOU
po letní pauze nám opět zahrají oblíbení Úterníci.
11. 9.
Jídelna DPS Palackého, 13.30
HOLKY V AKCI
společné pečení z osvědčených receptů.
12. 9.
Sraz u DPS Palackého 1061, 7.30
VÝLET DO BOROVAN
návštěva kláštera se zahradami a města. Přihlášky na
tel. 376 512 596 nebo v kanceláři Charity.
20. 9.
Jídelna DPS 1061 Palackého, 9.45
SETKÁNÍ S DĚTMI Z KMŠ
veselé tvoření a povídání s malými návštěvníky.
25. 9.
Palackého1061, 13.30
VÝTVARNÁ DÍLNA
společné tvoření v dílně v suterénu DPS
27. 9.
DPS Palackého 1061, odpoledne
OSLAVA 20. VÝROČÍ VZNIKU CHARITY
A DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
Bohatý kulturní, společenský a duchovní program.
PRAVIDELNÉ AKCE:
úterky – Klub seniorů DPS 1061 Palackého od 14 hod,
středy – Turnaj v Žolíkách – DPS Loretská 1069 od
10 hod, čtvrtky – Mše svatá – kaple v suterénu DPS
1061 od 15 hod

září
MĚSTSKÁ GALERIE
sobota 2. 9.
VERNISÁŽ VÝSTAVY VÁCLAV ČUBR
– NA CESTÁCH KRAJINOU: ŠUMAVA
Výstava potrvá do 2. 11.

16.00

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

OSTATNÍ AKCE
pondělí 11. 9.
MEDITACE
www.kouzlousmevu.cz

18.00

úterý 26. 9.
INTUITIVNÍ KRESBA
kurz, www.kouzlousmevu.cz

18.00

čtvrtek 28. 9.
KRÁSA DUŠE ŽENY
pobyt, seminář, www.kouzlousmevu.cz

RETRO DIVADELNÍ KAVÁRNIČKA „ŠIBULE“
– nově otevřeno od 1. 9. 2017 – naproti kinu v domě
Moserových
Program:
sobota 2. 9.
RENDEZ-VOUS PRO TYJÁTR

17.00

neděle 3. 9.
15.00
DOSTAVENÍČKO S HANKEM VONDRÁŠKEM
pátek 15. 9.
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Josefa Chalupného

18.00

neděle 17. 9.
POHÁDKOVÁ BABIČKA
čtení pohádky pro malé i velké

15.00

Otevírací doba:

Po
Út
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Čt
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Ne

zavřeno
14.00–18.00
14.00–18.00
zavřeno
14.00–20.00
14.00–20.00
14.00–18.00

Kontakt: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360
Další program bude uveřejněn na vývěsce kavárny
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