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Nové dětské hřiště, foto: Jitka Chalupná

Úvodní slovo
Vážení spoluobčané,
v měsíci září nastartoval nový školní
rok, začaly první podzimní dny a také
závěrečná etapa rekonstrukce náměstí.
V posledním úseku se sice ještě pokládá
dlažba a kostky, ale po obvodu náměstí
se již zasadily první okrasné hlohy.
Ve výsadbě se bude dále pokračovat
a postupně začne instalace mobiliáře.
Slavnostní otevření náměstí plánujeme
na sobotu 28. 10. 2017. Více informací
o náměstí přinášíme na dalších stránkách
v rubrice Téma.
Dokončeny jsou, v tomto roce plánované, opravy chodníků v ulici Jiráskova,
Hollarova, Loretská a inišuje se v ulici
Palackého. V sídlišti Jiráskovo byly opraveny nejvíce poškozené plochy, celé sídliště
by mělo v budoucích letech projít revitalizací. Na tuto akci se nyní zpracovává studie
a následovat by měla projektová dokumentace. Ostatní dvě sídliště již projektovou
dokumentaci zpracovanou mají, tudíž se
na nich může začít pracovat. V nejbližší
době započne 1. etapa revitalizace sídliště Šumavská, která zahrnuje prostor nad
Základní školou Blatenská a čtyři dolní
cihlové bytovky. Touto investicí by se měly
vyřešit především parkovací plochy, zeleň

a chodníky mezi domy, a hlavně parkování
v ulici Mayerova. Naštěstí již bylo dokončeno napojení školní kotelny přes ulici
Mayerovu na centrální kotelnu v Okružní
ulici. I tento „rozoraný“ prostor bude součástí zmíněné revitalizace.
Napojení kotelny Domova s pečovatelskou službou v ulici Palackého na centrální
systém zatím probíhá. Tím by měly být
vyřešeny veškeré problémy s vytápěním
budovy v minulosti. Rekonstrukcí prochází barokní kaple sv. Anny, u blízkého
pomníku Rudolfa II. bylo dokončeno
vydláždění pro nové turistické posezení
a okolo pomníku samého. Co se týká částí
obcí, tak v Horažďovické Lhotě byla dokončena rekonstrukce veřejného osvětlení,
o dvě lampy bylo doplněno veřejné osvětlení
v Boubíně a ke konci tam spěje i zprovoznění elektronického vyzvánění kapličky.
V městském muzeu byla zahájena výstava
fotograií Václava Čubra. Kdo máte rád
Šumavu, přijďte se určitě podívat, výstava
potrvá do 2. 11. 2017. Velmi nás potěšil
hojný počet návštěvníků úvodní vernisáže. Přes nepřízeň počasí byl velký zájem
horažďovických obyvatel i o procházku po
židovských památkách ve městě.
Nejveselejší zářijovou akcí bylo zahájení

provozu nového dětského hřiště v Panské
zahradě. Jak se umí radovat děti, to už my
dospělí asi nedokážeme. Pro lepší využití hřiště a pohodlí návštěvníků byla
opravena podlaha v původním altánu
a zároveň zde bylo nainstalováno posezení
jako malé zázemí pro rodiče a děti. Chtěli
jsme nejen oživit tento trochu zapomenutý
kout města, ale i najít využití pro chátrající
a opuštěný altán.
Nesmíme ale zapomínat ani na okolní
obce, které jsou naší součástí. Ve Veřechově
poblíž v minulosti zrekonstruované bývalé
školy budou nainstalovány dva dětské
herní prvky, a to lanový kolotoč Skřítkův
vítr a dvoumístná pružinová houpačka
Dino. V příštím roce chceme s instalací
dětských prvků v dalších našich obcích
pokračovat. Snad nám to rozpočet na rok
2018 dovolí.
Přejeme vám alespoň trochu slunečné podzimní dny a našim starším spoluobčanům
hodně zdraví a pohody nejen 1. října, kdy je
tento den vyhlášen Mezinárodním svátkem
seniorů.
Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Přivítání prvňáčků starostou města

Procházka po židovských památkách
v Horažďovicích

Foto: Josef Chalupný

Foto: Simona Sládková

Výuka žáků základních škol v praktické části dopravní výchovy na dopravním hřišti
v areálu Na Lipkách

Foto: Jitka Chalupná

Veletrh ITEP Plzeň

Foto: Jitka Chalupná
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Téma
Rekonstrukce náměstí – nové řešení dopravy a parkování
S rekonstrukcí náměstí je spojen i nový
způsob dopravy a parkování na náměstí.
Provoz na náměstí bude od poloviny října
probíhat v režimu předčasného užívání
stavby, který potrvá do řádné kolaudace.
Lokálně se zde ještě mohou vyskytnout
drobná dopravní omezení způsobená
dokončovacími pracemi, ale nebudou mít
zásadní vliv na užívání náměstí.
Na náměstí se nově objeví dva druhy parkovacích míst. Po obvodu komunikace
jsou umístěna podélná parkovací stání
(v obr. V10a), která jsou prioritně určena
pro zásobování obchodů, ale mohou je
užívat i občané. Zde je umožněno parkování zdarma, maximálně však na dobu 15
minut. Zdarma, opět na max. 15 minut, je
možné parkovat i na ostatních parkovacích

místech (v obr. V10c) na náměstí, mimo
vyhrazená místa pro Městský úřad (v obr.
V10b). Tady platí stejný režim jako v minulosti, tedy výdej parkovacích povolenek
v podatelně úřadu.
I při krátkodobém parkování do patnácti minut zdarma je nutné vyzvednout
v automatu parkovací lístek a umístit ho
do automobilu na viditelné místo, aby bylo
zřejmé, kdy započala doba parkování.
Delší doba parkování bude zpoplatněna
takto:
• půl hodiny – 5 Kč, což je minimální
poplatek za parkování
• hodina – 10 Kč
• každá další hodina – 20 Kč.
K dispozici budou dva parkovací automaty,
umístěné na středové ploše náměstí.

Pro dlouhodobé stání jsou určena parkoviště v blízkosti centra (např. parkoviště
„U Hlaváčků“, u kina, u hotelu Prácheň),
která mají dostatečnou parkovací kapacitu. Plocha určená k parkování u hotelu
Prácheň se nedávno zvětšila o dalších 8
parkovacích míst a možnost dlouhodobého parkování je i na pivovarském dvoře.
Vjezd do klidové zóny před kostelem bude
povolen pouze pro zásobovací vozy, vozidla farnosti a samozřejmě vozidla IZS.
Ostatní vozidla (svatby, pohřby, atd.)
budou muset žádat Mú o povolení vjezdu
s časovým předstihem.
Ing. Michael Forman, starosta
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Z radnice
Rada města Horažďovice
4. 9. 2017
– schvaluje uzavření nájemní smlouvy se
SH ČMS – Sborem dobrovolných hasičů
Boubín, se sídlem Boubín 5 na pronájem prostor hasičské zbrojnice čp. 5 na
st. p. č. 10 v k.ú. Boubín o výměře 124,75
m 2 s účinností od 1. 9. 2017 na dobu neurčitou, za nájemné 1 000 Kč/rok
– schvaluje odprodej rypadla – nakladače
JCB 3CX SM4 za 220 000 Kč a uzavření
kupní smlouvy se spol. TERRAMET,
s. r. o., Obchodní 131, Čestlice
– schvaluje snížení odběru vody do
Mlýnského náhonu na stavidlech
Prácheňského jezu na úroveň minimálního sanačního průtoku dne 26. 9. 2017
od 7.00 do 15.00 hodin z důvodu umožnění prohlídky dna na výskyt perlorodky
a dalších vodních mlžů v úseku od stavidel Mlýnského náhonu u Prácheňského
jezu po stavidla odlehčovacího ramene
a po česle stavidel bývalého Hořejšího
mlýna

Rada města Horažďovice 18. 9. 2017
– rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky účastníka SMP CZ, a. s.,
Vyskočilova 1566, Praha 4, na realizaci stavebních prací „Revitalizace
sídliště Šumavská, Pod Vodojemem,
Horažďovice – I. etapa“ za nabídkovou
cenu 15 926 595,96 Kč vč. DPH
– jmenuje Mgr. Soňu Novákovou
a Mgr. Barboru Freund členy pracovní
skupiny pro regeneraci Městské památkové zóny Horažďovice
– schvaluje poplatek za umístění reklamních zařízení na sloupech veřejného
osvětlení ve vlastnictví města ve výši
5 Kč plus DPH za každé reklamní zařízení a každý i započatý den užívání
(celková doba umístění reklamního zařízení může činit nejvýše 30 dnů). Poplatek
bude v plné výši uhrazen před započetím
užívání
– přijímá cenovou nabídku irmy
ŠUMAVAPLAN projekt s. r. o., Újezd
409/19, Praha 1 ze dne 22. 8. 2017, na

zpracování projektové dokumentace
na opravu barokního glorietu ležícího
severozápadně od Horažďovic ve výši
175 450 Kč vč. DPH
– schvaluje zadávací dokumentaci části
nadlimitní veřejné zakázky na stavební
práce s názvem „Domov pro seniory
Horažďovice – stavební část“ zadávané
dle zákona č. 134/2016 Sb. v otevřeném
řízení, včetně příloh
– schvaluje uzavření smlouvy č. 41882017
s Plzeňským krajem (poskytovatel)
č. 41882017 o poskytnutí účelové dotace
ve výši 158 809 Kč na částečnou úhradu
nákladů spojených se zajištěním poskytování pečovatelské služby prostřednictvím
registrovaného poskytovatele sociálních
služeb v roce 2017
Výběr bodů z jednání rady města.
Kompletní usnesení z jednání rady města
je zveřejněno na adrese
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/rada.asp

Podomní prodej – proč pořád funguje a jak se bránit?
Na základě dotazů občanů k problému neomezeného pochůzkového a podomního
prodeje na území města Horažďovice uvádíme pro informaci následujících několik
údajů.
Pochůzkový a podomní prodej spočívá
v tom, že nabídka, prodej zboží a poskytování služeb jsou prováděny mimo
provozovnu, při nich je potenciální zákazník vyhledáván prodejcem z okruhu osob
pohybujících se na veřejně přístupných
místech nebo vyhledáván prodejcem
mimo veřejně přístupná místa, například
v domech, bytech, apod. Tedy – prodejce oslovuje zákazníka u jeho či v jeho
obydlí. Jedná se o prodej s vyhledáváním
potencionálního zákazníka bez předchozí
objednávky. Je pouze na zákazníkovi,
zda bude s prodejcem vůbec jednat nebo
dokonce, zda jej do svého obydlí pozve dál.
O podomní prodej nejde v případě nabízení
služeb jako např. nabídka mobilních operátorů, sjednání pojištění, sjednání levnějšího
dodavatele elektrické energie či výměna
elektroměrů, plynoměrů atd.
Město Horažďovice nemá v současné době
vydané podle § 18 živnostenského zákona
nařízení o omezení nabídky, prodeje zboží
a poskytování služeb mimo provozovnu.
Nařízení není nástrojem, který by sám
o sobě zabránil uzavírání pro zákazníky
nevýhodných smluv či představoval účinný

nástroj prevence kriminality.
Bez spolupráce občanů s Městskou policií
Horažďovice a Policií ČR obvykle ani není
možné zjistit, že dochází k podomnímu
prodeji, neboť např. městská policie nemá
zákonné prostředky k pohybu v bytových
domech ve stejné míře jako na veřejném
prostranství. Pouze v případě, že postižení občané budou důsledně spolupracovat
s městskou policií či Policií ČR, lze podomní prodej odhalit. Potřebná je zejména
bdělost občanů, kterým není lhostejno, kdo
se pohybuje v okolí jejich obydlí.
Ochrana poskytovaná trestním zákoníkem
je poměrně silná – porušování domovní
svobody je kvaliikováno ustanovením
§ 178 zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, v platném znění, jako neoprávněné
vniknutí do obydlí jiného nebo neoprávněné setrvání v něm. V případě jakéhokoli
vniknutí prodejce do obydlí bez pozvání
či setrvávání v obydlí navzdory tomu, že
občan dává jednoznačně obchodníkovi
najevo, že má odejít, je potřeba se obrátit
přímo na Policii ČR.
U seniorů a osob handicapovaných, jejichž
schopnost se účinně bránit je omezena,
bude jejich ochrana nadále záviset na zájmu
osob jím blízkých a okolí problém řešit.
Podle poznatků Policie ČR, Městské policie
Horažďovice a ČOI nebyl během roku 2016
a do současné doby roku 2017 zaznamenám

žádný případ oznámení podomního prodeje
či problém spojený s pochůzkovým prodejem.1
V případě uzavření kupní smlouvy na zboží
nebo poskytnutí služby mimo provozovnu
platí související ustanovení občanského
zákoníku a zákona o ochraně spotřebitele.
Rady a informace o právech spotřebitelů
jsou dostupné na internetových stránkách
České obchodní inspekce https://www.coi.
cz/pro-spotrebitele/ případně lze využít
kontaktní formulář https://www.coi.cz/
podatelna/.
Dále mohou spotřebitelé využívat služeb spotřebitelských poraden,
jejichž seznam zveřejňuje Ministerstvo
průmyslu a obchodu ČR na https://
www.mpo.cz/cz/ochrana-spotrebitele/
informace-pro-spotrebitele/prehled-spotrebitelskych-poraden-podle-kraju--152488/.
Odbor kanceláře starosty
Bezpečnost, OUI a krizové řízení

PAMATUJTE – Nejlepší obranou před
podomním prodejcem je zabouchnutí dveří. Rizika, která z neuváženého
podpisu nákupu zboží či jiné smlouvy
vyplývají, nejsou zrovna malá.
1
Pouze na jaře 2015 městská policie prověřovala oznámení. Jednalo se o legální prodejce ČEZ.
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Červené tašky připomenou, jak se zbavit vysloužilého elektra
Nezisková společnost ASEKOL provozující
celostátní systém zpětného odběru elektrozařízení se snaží nejen rozmísťováním
a pravidelným vyvážením speciálních červených kontejnerů v Česku rozšířit možnosti
recyklace nepotřebného elektra. V letošním roce budou například prostřednictvím
České pošty do vybraného města v každém
kraji doručené červené tašky, do kterých
mohou lidé vysloužilé spotřebiče nasbírat
a poté vložit do nejbližšího červeného kontejneru. Jde o další krok, kterým se ASEKOL
snaží zvýšit povědomí lidí v oblasti recyklace elektra a jeho celkové dostupnosti.
V měsících září a říjnu mohou očekávat ve
svých schránkách tyto červené tašky také
obyvatelé města Horažďovic. Společně
s nimi obdrží i letáky, které informují, že
vysloužilé elektrické a elektronické spotřebiče je třeba vhazovat právě do červených
kontejnerů. Na taškách budou navíc natištěny informace o rozmístění nejbližších
sběrných nádob na elektrozařízení.

Snaha společnosti ASEKOL usnadnit lidem
třídění drobného elektra tím nekončí. Další
kola akce s červenými taškami budou probíhat i příští rok.
Svůj nejbližší kontejner najdete na
www.cervenekontejnery.cz.
Asekol, a. s.

Odpadové hospodářství
– tašky na třídění odpadu
Vážení občané,
v podatelně městského úřadu pokračuje
výdej sad tašek na třídění odpadu. Sady
tašek město nabízí občanům ZDARMA jako
motivaci ke zvýšení úrovně třídění komunálního odpadu v domácnostech. Jedna sada
obsahuje 3 tašky (modrou, zelenou, žlutou),
každá taška je opatřena nápisem. Vyrobená
je z omyvatelného materiálu (polypropylenu) s křížově prošitými uchy. Rozměry
podstavy (25×25) cm, výška 40 cm. Do
jedné domácnosti je určená jedna sada.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Kotlíkové dotace
Vážení občané,
30. října 2017 v 8.00 bude na Krajském
úřadě Plzeňského kraje spuštěn příjem
žádostí do dotačního titulu „Pořízení ekologického vytápění v domácnostech II“.
Příjem žádostí potrvá do 31. ledna 2018
do 14.00 h anebo do vyčerpání alokace ve
výši 223,88 mil. Kč.
Příjem žádostí bude po vyhlášení výzvy
probíhat elektronicky, prostřednictvím
uživatelského účtu, který si žadatelé zřídí prostřednictvím aplikace eDotace. Tento účet
si můžete zřídit již nyní. Více informací ke
zřízení účtu a podání elektronické žádosti
naleznete na webových stránkách http://
dotace.plzensky-kraj.cz/verejnost
Předmětem podpory uvedeného dotačního
titulu je výměna stávajícího kotle na pevná
paliva s ručním přikládáním, který nesplňuje
3., 4. nebo 5. emisní třídu dle ČSN 303-5 za:
– tepelné čerpadlo
– kotel pouze na biomasu
– automatický kotel na uhlí a biomasu
(kombinovaný)
– plynový kondenzační kotel
Výše dotace na podporu výměny kotlů může
být maximálně 120 000 Kč. Podpora bude
dále navýšena o částku 7 500 Kč v případě,
že je výměna kotle realizována v prioritní
obci (město Horažďovice je prioritní obcí).
Jednou z povinných příloh k žádosti
je nově doklad o kontrole technického
stavu a provozu stávajícího kotle. Tento
dokument primárně slouží k potvrzení
relevantní emisní třídy stávajícího zdroje.

Pokud fyzická osoba tímto dokumentem
nedisponuje, lze u zdrojů vyměněných
před 31. prosincem 2016 ho nahradit jiným dokladem prokazujícím třídu
kotle (fotograie štítku, návod k obsluze či
jiné dokumenty), v případě kotlů, u kterých třída nebyla stanovena, lze nahradit
čestným prohlášením, že je třída kotle
neznámá.
Nový zdroj vytápění bude muset být součásti Seznamu výrobků a technologií viz
odkaz https://svt.sfzp.cz/
Podporu na výměnu zdroje tepla je
možno poskytnout pouze v rodinném
domě (stavba pro bydlení, ve které dle
§ 2 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných
požadavcích na využívání území, ve znění
pozdějších předpisů, více než polovina
podlahové plochy odpovídá požadavkům
na trvalé rodinné bydlení a je k tomuto
účelu určena, v níž jsou nejvýše tři samostatné byty a má nejvýše dvě nadzemní
a jedno podzemní podlaží a podkroví. Za
rodinný dům je považován také bytový
dům, v němž jsou nejvýše tři samostatné
byty a obytná část zemědělské usedlosti
(statku), která splňuje deinici pro byt,
který je převážně vytápěn kotlem na pevná
paliva s ručním přikládáním.
V případě dotazů kontaktujte:
Mgr. Lenka Platzová, tel. 377 195 485,
e-mail lenka.platzova@plzensky-kraj.cz
Ing. Lucie Vaňková, tel. 377 195 166,
e-mail lucie.vankova@plzensky-kraj.cz
K tomuto dotačnímu titulu Krajský úřad

Plzeňského kraje připravil ve spolupráci se
Státním fondem životního prostředí bezplatný informační seminář, který proběhne
16. října od 16.00 ve velké zasedací místnosti městského úřadu, na seminář není
potřeba se přihlašovat.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

POZVÁNKA NA SEMINÁŘ

KOTLÍKOVÉ DOTACE
v rámci kterého budou poskytnuty i informace k dotačním
programům Nová zelená úsporám a Dešťovka

KDY: 16. 10. 2017 od 16:00
KDE: Městský úřad v Horažďovicích, velká zasedací
síň, Mírové nám. 1
Program semináře:
1. Základní podmínky připravovaného nového dotačního titulu „Pořízení
vytápění

ekologického

v domácnostech

II“

na

podporu

výměny

stávajících kotlů na pevná paliva s ručním přikládáním pro fyzické osoby
v rodinných domech.
2. Postup k založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který je pro
podání žádosti nezbytný.
3. Nová zelená úsporám – bonus pro „kotlíkáře“, dotace na výstavbu a
rekonstrukci rodinných domů, podpora rekuperačních jednotek a zdrojů
tepla či elektrické energie.

4. Dešťovka – systém podání žádosti o podporu, souhrn a zkušenosti
z administrace.

Zájemci se mohou semináře zúčastnit bez nutnosti předchozího
přihlášení, seminář je bezplatný.
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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 19. září 2017 výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách města na adrese: http://www.muhorazdovice.cz/
muhd/. Žádost o úvěr se podává na závazném formuláři, který je k dispozici na inančním odboru města Horažďovice (číslo tel. 371 430 550)
nebo na internetových stránkách města ve složce formuláře pro podání – odbor inanční. Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:
Druh

Název/účel

Splatnost

Úrok p. a.

Max. výše úvěru

01

Obnova střechy (krytina + konstrukce)

5 let

1%

100 tis. Kč

02

Zřízení elektrického, plynového nebo jiného ekologického topení

4 roky

1%

60 tis. Kč

03

Zřízení čistírny odpad. vod nebo jiný ekolog. způsob
likvidace

4 roky

1%

60 tis. Kč

04

Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby s omezenou pohybovou schopností a 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. jednotky
z nebytových prostor

8 let

2%

150 tis. Kč

12

Vestavba bytu ve stávajícím domě

8 let

2%

150 tis. Kč

13

Nástavba bytu na stávající dům

8 let

2%

200 tis. Kč

Jednotlivé tituly úvěrů lze 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 spoluinancování
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 8. 11.
2017 v 11 hod.

Ing. Marie Velková
inanční odbor

Nově vybudované turistické posezení u Pomníku krále Rudolfa

za inanční podpory
Plzeňského kraje

Foto: R. Berger
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Kultura
Ševčíkovy
hudební večery
Písňový večer s pěvkyní
Gabrielou Pechmannovou
hotel Prácheň
pátek 6. 10. 2017 v 19.00 hodin
Vynikající sopranistka Gabriela
Pechmannová nabízí tentokrát program písní českých autorů: B. Martinů,
A. Dvořáka, J. Pazoura a jako perličku písňovou tvorbu pěvkyně Emy Destinnové.
Z díla světových autorů zpěvačka představí
milostný cyklus písní Wesendonk Lieder
R. Wagnera. Za klavírem usedne žádaný
korepetitor soutěže Pražského jara a renomovaný klavírista 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
Muzejník detektivem, aneb chytili jsme Ptáčka
Cesty předmětů do sbírek jsou někdy
klikaté a nevyzpytatelné. V polovině
srpna nám volali z MěÚ, že nám tam
někdo zanechal výšivku. Když jsem
cestou z muzea klopýtala přes náměstí
směrem k úřadu, jímala mě hrůza, co
nám tam kdosi zanechal a zda se bude
jednat o muzejní předmět či nikoli.
Velmi se mi ulevilo, když jsem uviděla
nádherný vzorník výšivek. Věděla jsem,
že ve sbírkách máme podobné kousky
a tento (s nápisem Fanny Šefčik in
Horaždiovitz. 1876) naši sbírku doplní
a rozšíří. Problém však nastal jinde.
Na rámu byl připnutý lístek se jménem
dárce a telefonním číslem. Volali jsme
na uvedené číslo, abychom za předmět
panu MUDr. Ivanu Ptáčkovi poděkovali a získali informace nezbytné pro
vystavení darovací smlouvy a zjistili
o předmětu více. Neozval se však doktor
Ptáček, ale paní Navrátilová z Uherského
Hradiště, která neměla nejmenší tušení
o výšivce, Horažďovicích ani panu doktorovi. Pátrání začalo. Věděli jsme, že
pan doktor je z Kladna, a tak jsme našli
telefonní číslo k němu do ordinace,
avšak místo sestřičky se ozvali „ovčáci
čtveráci“. Hledali jsme všude. Obvolali
jsme asi čtyři polikliniky a pět soukromých zubních ordinací, ale pana
doktora Ptáčka nikdo neznal. Dali jsme
výzvu na naše facebookové stránky
s prosbou o pomoc. Donesla se k nám
informace, že pan Ptáček je již pět let
v důchodu a naposledy měl ordinaci ve
městě Družec. V posledním záchvěvu
naděje jsme volali na tamější OÚ a byli
jsme úspěšní. Panu Kefentovi z družeckého úřadu se povedlo během jednoho
dne dohledat kontakt na pana doktora
a patří mu naše velké díky. Když jsme
panu Ptáčkovi konečně volali, byl velice
překvapený a říkal: „Já jsem vám psal
mail. Včera tu na mě zvonila nějaká
paní, kterou jsem vůbec neznal, asi dcera
mé bývalé pacientky, přečetla si na facebooku, že prý mě sháníte.“ Získali jsme
potřebné informace k vystavení smlouvy
a tento krásný předmět může putovat
k nám do sbírek. Tímto bychom rádi
poděkovali všem, kteří nám v detektivním pátrání pomáhali.
Dovolte nám, abychom u ptáčků ještě
chvíli zůstali a trochu Vám popsali

běžné strasti muzejníkovy. Obyčejná
věc, jako je větrání, může v muzeu znamenat nečekané komplikace. Koncem
srpna jsme v kapli čelili mohutnému náletu vlaštovek. Moc se jim
u nás v chládku líbilo a nebylo, jak
je přimět k odletu. Kapli před plošným bombardováním statečně uhájily
kolegyně Kateřina Červená a Hana
Stulíková a celý incident se obešel bez
ztrát na životech a větších šrámů na
tvářích Spasitele, sv. Jana a sv. Marie
Magdalské.
Závěrem bychom Vás ještě rádi pozvali
na nový přednáškový cyklus „Konec
války a život v nové republice“, který
je připraven především pro seniory.
4. října vám pomůže v „pátrání po
našich předcích v první světové válce“
pan Mgr. Tomáš Kykal z Vojenského
historického ústavu. Další sudou středu,
18. října, si můžete přijít poslechnout
Mgr. Tomáše Jakla, rovněž z VHÚ,
o „vzniku ČSR a boji za její území“.
Veškeré přednášky začínají vždy od
10.00 v divadelním sále, scházet se
můžete již od půl desáté. Vstupné
dobrovolné.
Dění v muzeu můžete sledovat na
www.facebook.com/MuzeumvZamku/
Za muzejní tým Mgr. Barbora Freund

Kaple sv. Kříže: srdce Páně
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Školy
ZŠ Komenského

ZŠ Blatenská

Bublifuk – komiksový
workshop

Skauti ve školní družině

V pondělí 18. 9. 2017 se žáci z 5. ročníku
zúčastnili besedy s panem J. W. Procházkou,
který píše komiksy a detektivky pro děti
i dospělé. Nejdříve nás pan Procházka seznámil s postupem, jak komiks vzniká, a také
kdo na něm pracuje – jako třeba ilustrátor, scénárista atd. I my jsme pracovali. Na

připravené pracovní listy jsme dokreslovali obličeje v různých pocitových situacích,
přiřazovali jsme citoslovce k obrázkům a rozpoznávali jsme, zda postavy mlčí, mluví,
křičí nebo přímo řvou. Všechny nás beseda
zaujala. Mohli jsme se zapojit do rozhovorů, vyjádřit vlastní názory a odpovídat na
spoustu otázek. Na závěr nás potěšil dárek od
pana Procházky – záložky a komiks o rodině
Simpsonových.
Moc rádi se zúčastníme dalšího setkání
s panem Procházkou nebo jinými zajímavými spisovateli, ilustrátory, herci nebo
zpěváky.
Žáci 5. A ZŠ Komenského Horažďovice

Ve středu 13. září 2017 nás navštívili
skauti a skautky ze střediska Prácheň
v Horažďovicích. S dětmi si popovídali
o svých aktivitách a představili jim svoji
práci. Určitě je potěšilo, že pro některé
děti nebyl skauting neznámý pojem
a leccos o jejich činnosti věděly. Kromě
povídání měli skauti připravený i aktivní
program. V tělocvičně si s dětmi zahráli
různé hry. Některé jsme znali, jiné pro
nás byly naprosto nové. Třeba hra na
„UPÍRA“! Vše ale dobře dopadlo, hra není
tak hrůzostrašná, jak by se podle názvu
zdálo. Všichni přežili ve zdraví. Skauti
zvládli velké množství dětí na výbornou.
Na závěr pozvali zájemce do své klubovny Na Panské v Horažďovicích. Zde
se všechny oddíly scházejí každý pátek.
Věříme, že plno dětí hry a další aktivity skautů zaujaly a přijdou se s rodiči
do klubovny podívat. A možná někteří
z nich rozšíří řady horažďovických Vlčat

a Světlušek, a budou tak pokračovateli
dlouhodobé skautské tradice v našem
městě.
Za ŠD Radka Benešová Šperlíková,
vychovatelka

Střední škola
Gastronomové v Itálii
Pobyt pro gastronomy u moře v Itálii na
podporu odborného vzdělávání aneb v jednoduchosti je krása.
I tento školní rok se naše škola zúčastnila
vzdělávacího programu od agentury Italy
Gastro Promotion s akreditací MŠMT pro
gastronomy. Akce se účastnilo 21 žáků
z oboru kuchař – číšník a gastronomie.
Můžeme říci, že týdenní pobyt v Itálii byl
víc než úspěšný. Každé dopoledne se neslo
v pracovním duchu, odpoledne žáci mohli
poznávat krásy Itálie. Od neděle do pátku

probíhaly na různých špičkových pracovištích odborné přednášky a praktické ukázky
italské gastronomie. Žáci si většinu věcí
mohli vyzkoušet.
V neděli v ranních hodinách jsme se zastavili
v Modeně na exkurzi ve výrobně balzamikového octa s možnou degustací. K večeři
nás čekala ochutnávka a seminář o výrobě
Proseca Superiore Valdobbiadene D.O.C.G.
V pondělí v ranních hodinách jsme se autobusem přepravili do vzdělávacího institutu
IAL Emiglia Romagna, kde probíhal celodenní kurz s tématem těstoviny a omáčky.
V první části kurzu jsme se během přednášky dozvěděli o daném tématu mnoho
zajímavého. Následovala praktická výuka za
přímé účasti místních odborníků, která končila degustačním obědem. V odpoledních
hodinách jsme měli možnost projít si nádherné město Cervie a navštívit muzeum soli.
Na závěr dne nás čekala výborná ochutnávka
italské zmrzliny.
V úterý dopoledne nás čekal kurz přímo
v hotelu Golf na téma ryby, plody moře.
První část byla realizována odbornou přednáškou a následně jsme byli nejen svědky,
ale i aktivními pomocníky zpracování
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a přípravy ryb. V odpoledních hodinách zbyl
čas i na koupání v Jaderském moři. Den byl
ukončen očekávanou návštěvou obchodního
centra IPER.
Ve středu od rána výuka probíhala ve vzdělávacím institutu IAL Emiglia Romagna na
téma pizza. Každý účastník si mohl vytvořit pizzu podle svého gusta. Po degustačním
obědě se všichni účastníci přepravili autobusem na prohlídku historického přístavu
v Cesenaticu. Poté jsme odjeli na poznávací
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výlet do republiky San Marino.
Ve čtvrtek v dopoledních hodinách se
v hotelu Golf konal kurz na téma rizoto
a úprava masa. Tradičně v první části probíhala odborná přednáška a následovala
praktická výuka, které jsme se všichni účastnili. Odpoledne strávili žáci na pláži.
V pátek jsme se naučili, jak se vyrábí
pravá italská káva, a všichni jsme si mohli
vyzkoušet café art. Odpoledne jsme navštívili gastronomické trhy, kde jsme zhlédli

gastronomické prezentace z různých evropských zemí (Rakousko, Německo, Španělsko,
Česká republika aj.). Poslední akcí naší
školy bylo předávání certiikátů o absolvování kurzů. A také některým našim žákům
nabídla garantka Mgr. Renata Kopecká stáž
ve špičkových hotelech na další prázdniny.
Zpracovaly:
Mgr. Jana Vaňatová, Iva Friedová

Dům dětí a mládeže informuje
Akce a kroužky v Domě dětí a mládeže
Po úspěšném a nabitém létě (11 táborů)
jsme se vrhli do přípravy zájmových
kroužků, které spustíme tradičně v prvním
říjnovém týdnu. Letáky s kroužkovou
nabídkou i přihlášky jsou k dispozici ve
školách, školkách, na všech pracovištích
DDM, jakož i ke stažení na www.ddm-hd.

cz. Do kroužků je možné se hlásit v průběhu celého října. I letos jsme do nabídky
přidali několik zcela nových titulů, některé
kroužky pro změnu rozšiřují svou činnost,
došlo však i na redukci, kdy neotvíráme
kroužky, které není možné zajistit personálně. I tak se můžete těšit z nabídky

volnočasové činnosti, která šíří svého spektra směle konkuruje větším městům. Novou
nabídku jednodenních či pobytových
programů připravilo pracoviště PROUD
– Envicentrum Podbranský mlýn (www.
envicentrum.eu), těšíme se tedy i na spolupráci se školami a školkami v regionu.

Netopýří noc

Vítězný obrázek Markéty Novákové ze soutěže
o nejkrásnějšího netopýra. Foto: Martin Jiran

Pozvánka
I v letošním šk. roce budou pokračovat pravidelné prohlídky areálu přírodovědné
stanice (nejbližší 22. 10.), rukodělné dílny
(11. 11. – Marmelády, 2. 12. – Adventní věnce)
a setkání s osobností (13. 10. – Canisterapie
s L. Trojanem), čekají nás i tradiční akce jako
Běh kolem Práchně (4. 11.) či Drakiáda (5. 11.).
Po 5 letech proběhne druhý ročník šifrovací
hry HLAVA. Zúčastnit se mohou rodiny či
týmy přátel, program bude koncipován pro
více výkonnostních skupin, takže na své si
přijde každý – POZOR – na hru je zapotřebí
se přihlásit předem.
V termínu podzimních prázdnin nabízíme
pro menší děti dvoudenní tábor s přespáním (Ve svém živlu/26.–27. 10. /PROUD
– Envicentrum Podbranský mlýn), se staršími
dětmi pro změnu vyrazíme v rámci projektu
Mezinárodní spolupráce do Slovinska, kde
nás čekají 4 dny strávené s místními skauty
v okolí města Cerknica.
Na všechny akce vás srdečně zveme a těšíme
se na viděnou!

Večer a podvečer v pátek 8. září patřily netopýrům. Na poloostrově za
Envicentrem PROUD proběhl již
12. ročník Mezinárodní noci pro netopýry,
na kterou díky bohatému programu a příznivému počasí dorazilo na 150 účastníků.
Ještě za světla se děti rozběhly plnit netopýří osmiboj. Při něm si vyzkoušely např.
průlet jeskyní, počítání netopýrů v kolonii, vyproštění netopýra chyceného do
nárazové sítě nebo princip echolokace.
Na poloostrově mezitím vyrostla galerie v přírodě, kde si návštěvníci mohli
prohlédnout a ohodnotit obrázky netopýrů nakreslené dětskými účastníky.
Vylosovaní výherci, kteří splnili všech osm
netopýřích úkolů, byli odměněni členkou
rady Plzeňského kraje pro oblast životního
prostředí a zemědělství paní Mgr. Radkou
Trylčovou. Stejně tak si cenu odnesla
vítězka výtvarné soutěže o nejkrásnějšího netopýra Markéta Nováková, které
na druhém a třetím místě sekundovali
Anička Listopadová a Antonín Myslík.
Po setmění program pokračoval krátkou
procházkou kolem Otavy, na které Prof.
Ing. Jaroslav Červený, CSc. (ČZU Praha)
představil práci s ultrazvukovým detektorem, přístrojem, který „překládá“
ultrazvuk letícího netopýra do slyšitelné
podoby, a tím je možné určit, o který druh
se jedná. Velký úspěch mezi diváky měla
ukázka několika jedinců volně žijících
netopýrů, které se povedlo do nárazových
sítí chytit zkušeným zoologům Ing. Jiřímu
Vlčkovi (Krajský úřad Plzeňského kraje
– odbor životního prostředí) a Ing. Václavu

Říšovi (Agentura ochrany přírody a krajiny
ČR). Z bezprostřední blízkosti tak návštěvníci mohli vidět jak volně žijící netopýry,
tak handicapované jedince ze ZO ČSOP
Nyctalus, které bylo možné si dokonce
pohladit. Večerní program zakončil přednáškou Prof. Ing. Jaroslav Červený, CSc.
o létajících savcích spolu s promítáním
ilmu Netopýři ve tmě.
Srdečně děkujeme spolupořadatelům,
mezi něž patří: Plzeňský kraj, ZOO Plzeň,
Agentura ochrany přírody a krajiny Plzeň,
ČESON, MŽP ČR, město Horažďovice,
ZO ČSOP Sylva Lunae, ZO ČSOP Nyctalus
a Mezi lesy, z. s.

Jak vyprostit netopýra z nárazové sítě.
Foto: Jana Hrdá

Kolektiv zaměstnanců
DDM Horažďovice
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Spolky
Akce klubu „Nebuď sám“ na ŘÍJEN
3. 10. Posezení s harmonikou – k tanci
a poslechu nám zahrají oblíbení Úterníci.
Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.
4.–20. 10. Výstava panenek ze soukromé
sbírky paní Anny Holečkové. Výstavu
najdete v jídelně DPS Palackého 1061, vždy
od 9 do 15 hod.
9. 10. Zvuková lázeň – tibetské mísy
a gongy s paní Mgr. Hanou Marešovou.
Společenská místnost ve 4. patře DPS
Palackého 1061, od 9 hod., projekt
„Seniorům dokořán“
9. 10. Holky v akci – „hnětynkové“ předposvícenské společné pečení. Jídelna DPS
Palackého, ve 13.30 hod.
11. 10. Vliv psychiky na lidské zdraví
přednáška Radmily Koňarikové.
Společenská místnost ve 4. patře DPS

Palackého 1061, ve 14 hod., projekt
„Seniorům dokořán“
12. 10. Zdobení hnětynek
společně si ozdobíme posvícenské hnětynky
– od 9.30 hod v hale DPS Loretská 1069 a ve
13.30 v jídelně DPS Palackého 1061
13. 10. Beseda s občany na téma zdravotní péče na Horažďovicku – začátek
v 15 hodin, jídelna DPS Palackého 1061
18. 10. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich
programem. Jídelna DPS 1061 Palackého
v 9.45 hod.
24. 10. Rodinné právo a dědictví
– přednáška na téma manželství – práva
a povinnosti, majetková práva, domácí
násilí. Dědické právo – závěť, dědická
smlouva, dědická posloupnost. Jídelna
DPS 1061 Palackého v 15 hod., projekt

Plzeňského kraje Infomovaný senior
25.–31. 10. Dušičková dílna – společná
práce na dušičkových vazbách. Dílna
v suterénu DPS Palackého 1061, vždy od
13 hod.
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.
oblastní charita

Podzimní zamyšlení
Letos se nedá říct, že podzim přišel.
Letos na nás podzim prostě spadl.
Naráz, bez příprav a bez varování. Stejně
tak jsme i my spadli do další sezóny.
Kromě prvního vystoupení na „Modrém
dni“ hned 2. září v kulturním domě
– kde jsme pochopitelně stylově zpívali v modrém – jsou za námi i první
čtyři zkoušky. Podzimní zkoušky. Ta
slunečná letní nálada, kterou v našem
spolku v červnu umocnil příchod dvou
nových členů, totiž tak trochu podzimně zešedla. Jeden z avizovaných dvou
nových členů se totiž přes prázdniny
rozmyslel a naše řady neposílil. Je nám
to velice líto zejména proto, že se jednalo o posílení mužské části, která by to
velmi potřebovala. A tak do nové sezóny
vstupujeme v počtu 27 osob, a to včetně
dirigenta a dvou příležitostných doprovazečů. Nevýhoda malého počtu členů
se pak projeví zejména v období dovolených, nebo pokud má pár osob zdravotní
problémy. Hned se nás sejde jen hrstka,
jak se také v září stalo. A tento malý
počet musí být – bohužel – znát i na
výsledném zvuku sboru.
Protože i druhé naše letošní vystoupení bude benefiční, neodolala jsem
a dala si vyhledat přesný význam tohoto
slova. Dočetla jsem se, že pojem benefice
pochází z latinského slova „beneficium“, které znamená dobrodiní, přízeň,

přátelská služba. Benefiční akce se tak
konají na počest někoho či ve prospěch
něčeho. Naše vystoupení dne 10. října
v klatovském kostele sboru Dr. Karla
Farského CČSH je součástí série koncertů, jejichž výtěžek bude věnován na
obnovení místních varhan.
A poté se již začneme věnovat přípravám na adventní a vánoční vystoupení,
o jejichž časech a datech vás budeme
včas informovat.

Případné zájemce upozorňuji, že zhruba
po 10 letech jsme se vrátili k pondělnímu termínu zkoušek. Více informací
si přečtete na webové stránce www.
psprachen.cz.
Za pěvecký spolek Prácheň
Simča Sládková
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Zajímavosti
Den české státnosti
28. září jsme si připomněli státní svátek
– Den české státnosti a sv. Václava
– nezapomenutelného patrona českého
národa. Tento vévoda Země české žil
v letech 907 – 935 a pocházel z panovnického rodu Přemyslovců. Za svého života
byl ztělesněným ideálem křesťanského
panovníka. Václav podporoval šíření
křesťanské víry v Zemi české, povolal kněží, dal do země přivézt relikvie
a zakládal na hradech kostely. Pojetí víry
přivedlo Václava k rozhodnutí přenechat
korunu bratrovi a zbytek života strávit
v klášteře. Než však mohl svoje rozhodnutí uskutečnit, vzalo vše tragický
konec. Václav byl zavražděn před bohoslužbou na pokyn svého vlastního bratra.
Vzorem křesťanské víry byl Václavovi už
jeho dědeček. Ten dal na svém sídle, hradišti Levém Hradci, vystavět mimo jiné
první kostel v Čechách. Hrob sv. Václava
se dnes nachází v Chrámu sv. Víta na
pražském hradě. Po Václavově smrti
kolovalo množství zvěstí o zázracích,
jež se měly údajně stát u jeho hrobu. Od
té doby je uctíván jako český mučedník
a národní světec.

Středověkou symboliku v sobě ukrývá
i česká svatováclavská koruna, kterou
nechal zhotovit Karel IV. Obruč s velkými liliovými květy je osázená
drahokamy (safíry – některé z nich jsou
největší na světě, spinely, turmalínem,
rubelitem a akvamarínem) a perlami.
Kameny mají složitou vnitřní koncepci.
Na přední straně převažuje červená
a na bocích modrá. I tyto barvy mají
svůj význam. Dva překřížené oblouky
pocházejí z opasku Blanky z Valois,
první manželky Karla IV. Oblouky jsou
ozdobeny perlami, smaragdy, rubíny
a spinely. Na vrcholu byla v safírové
schránce ukryta domnělá relikvie – trn
z Kristovy koruny. Brokátová čapka
pochází z roku 1723. Čelenka je spolu
s ostatními klenoty uložena v Korunní
komoře v Chrámu sv. Víta na Pražském
hradě a je vystavována jen při výjimečných příležitostech. Tato svatováclavská
koruna českých králů je součástí našich
korunovačních klenotů.
Mistrovské repliky svatováclavské
koruny, žezla a jablka byly vyrobeny
k letošnímu 670. výročí korunovace

Karla IV. českým králem pro putovní
výstavu. Autorem replik je jeden z nejlepších českých a evropských zlatníků,
legenda mezi šperkaři Jiří Urban. Dělal
šperky například pro anglickou královnu
Alžbětu II. a papeže Jana Pavla II. nebo
vytvořil repliku císařské koruny Svaté
říše římské. Při výrobě žezla s Urbanem
spolupracovali slovenští šperkaři
Cepkovi. Klenoty jsou v elektronicky
střežené vitríně se zámky, která je ze
speciálního skla.
Ke klenotům se váže mnoho legend
a kuriozit. Třeba ta, jež říká, že nasadí-li si někdo korunu neoprávněně, do
roka zemře. Tajemno dodává replika
středověkého popravčího meče. Legendy
říkají, že když se někdo dokázal přiblížit ke katovi a pohladil si jeho meč nebo
se dotkl provazu ze šibenice, mělo mu to
přinést štěstí či vyléčit nemoc.
Koruna, žezlo a jablko jsou vyrobeny
z pozlaceného stříbra a všechny zasazené
kameny jsou ze skla.
Karel Halml

Šumavští rodáci vzpomínají 2
Příběhy z bouřlivých válečných
i poválečných let
Šumava – pohoří oddělující Čechy od
Bavorska a tvořící přirozenou hranici mezi
oběma zeměmi – patřila a patří k nejkrásnějším a turisticky nejpřitažlivějším oblastem,
zejména po tom, co zmizela spolu se „železnou oponou“ i většina omezení zakazujících
vstup do celé řady lokalit.
Zdejší lidé byli vždy svérázní, protože hory
umí být stejně krásné jako zrádné a kruté.
V důsledku historického vývoje tu vedle
sebe žili po staletí Češi a Němci, a přesto, že
ne vždy to bylo soužití idylické, vycházeli
spolu v dobrém – už jen proto, že si často
museli vzájemně pomáhat. S nástupem nacismu v Německu se začaly vztahy kalit a po
skončení války byla většina zdejších Němců
vysídlena – buď za hranice, nebo byli rozptýleni po českém a moravském vnitrozemí.
Jejich opuštěné usedlosti obsadili osídlenci:
někteří jen proto, aby je vyrabovali, ale
mnohem více bylo těch, kteří tu chtěli nalézt
nové domovy a trvale žít.
Pak ale přišel únor roku 1948, Šumavou
probíhala přísně střežená hranice mezi

Východem a Západem a ti, kteří zde žili už
po generace, i nově příchozí museli opustit své domovy. Mnohé osady a především
samoty byly zničeny a na dlouhá desetiletí
z nich zmizel život.
O tom, jaká byla ta původní Šumava i její
lidé, vzpomínají místní rodáci.
Text působí jako mozaika, v níž se jednotlivé
kamínky skládají do větších celků, až nakonec vytvoří plastický obraz času, který sice
již dávno pominul, ale v paměti lidí zůstává.
Knihu zakoupíte v knihkupectví v Ševčíkově
ulici v Horažďovicích.

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

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

3. TÝDEN V ØÍJNU

16.10. - 20.10. 2017
prvních 30 min dennì ZDARMA

Jana Kotrbová

Pocitová mapa města Horažďovice – zapojte se do její tvorby i Vy!
Jak se cítíte v Horažďovicích? Radnice sbírá od lidí pomocí internetu podněty
k tvorbě pocitové mapy. Máte možnost označit dobrá i špatná místa.
PROSTĚ – Vyjádřete prostřednictvím mapy své pocity k místům ve městě.
Zapojte se a vytvořte svou pocitovou mapu na internetové adrese http://www.pocitovemapy.cz/horazdovice-2017 Odkaz bude fungovat do 13. 10. 2017.
Přivítáme, pokud se k aktivitě zapojí co nejvíce obyvatel města.
Odbor kanceláře starosty, Bezpečnost, OUI a krizové řízení
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Stálá divadelní
scéna Klatovy

Veřechov žije
V pátek 1. září 2017 přijeli do Veřechova
horažďovičtí ochotníci. Po více než
40 letech ožil místní kulturní dům
skvělou atmosférou divadelní komedie „Agentura drahoušek“, v režii paní
Andrejky Hlaváčové. Více než stovka
diváků se opravdu dobře bavila, smích
otřásal sálem, potlesk neměl konce. A my
chceme celé skupině divadelníků moc

a moc poděkovat za krásný večer, příjemnou zábavu a hlavně za čas, který věnovali
nám divákům v hledišti.
Za spokojené obecenstvo
Jiřina a Zdeněk Holubovi

vás zve na komedii o vztazích a „ideálním“
soužití kamarádek, které konečně mohou
žít po svém, která se uskuteční ve středu
18. října 2017 od 19.30 hodin
v Kulturním domě v Horažďovicích.
Rezervace a prodej vstupenek: Kulturní
dům Horažďovice, po–pá 9.00–13.00 hod.
tel. 608 212 210.
Danuše Hladíková

Historie horažďovických domů
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 79, Prácheňská ulice
Dům je poprvé zmiňován v roce 1619,
kdy patřil Pavlovi Rabštejnskému. Je
zmíněn v soupisu pohořalých po velikém
požáru města způsobeném drancováním vojsk generála Bonaventury Buquoye,
kdy mu bylo přiděleno 20 kmenů dřeva
na stavbu nového krovu. V roce 1626
žádala Mandalena Rabštejnská obec
o várku piva, to jí povoleno pod podmínkou, že je neprodleně povinna svůj
příbytek „vyzdvihnouti a stavěti“. Jinak jí
nebude povolena ani várka, ani provozování živnosti. V roce 1641 je dům uveden
jako dům Finkovský. V roce 1646 postupuje obec spáleniště řečené Finkovské
za 40 kop míšeňských ležící mezi domy
Kryštofa Trenského a Pavla Kramaříka
strany druhé Řehořovi Červenkovi a jeho
manželce Anně. V berní rule z roku 1654
je uveden jako švec. Obhospodařuje
7 strychů polí, chová 2 krávy, 1 jalovici
a 7 ovcí, s poznámkou k tomuto roku
jako „pohořalý“. V revizitaci berní ruly
z roku 1675 je jako majitel tohoto domu
zmíněn Jiří Mottl. V roce 1709 prodávají
svůj dům slove Mottlovský bratři Šimon
a Jan Mottlové na místě své sestry Anny
provdané Eliášové Janovi Pangrácovi

a Barboře manželce za 150 zlatých. Dům
na bratry Mottlovy připadl po smrti jejich
otce Jiřího Mottla, stejně tak louka za
mostem „jdouc k Oujezdci“. Jan Pangrác
se zavazuje platit dluhy, které po smrti
Jiřího Mottla zůstaly a na což věřitelé přistoupili. Působil ve městě jako kantor.
Protokol radní z let 1706–1712 upřesňuje,
že Jan Pankrác kantor ujal dům po nebožtíkovi Jiříkovi Mottlovi tchánu svém,
ležící mezi domy Václava Vrkala a Jakuba
Kozáka strany druhé za 150 zlatých od
svých pánů švagrů Šimona Mottle a Jana
Mottle a Anny Eliášový. V roce 1711 žádal
radní, aby mohl zůstat ve funkci. Na to
radní přistoupili, protože „mnoho mládeže
po ty léta vyučil“ a také hudební nástroje
„instrumenta musicalia“ sám opravoval.
V roce 1712 prodává dům Jan Pangrác po
svém tchánovi ležící mezi domy Václava
Vrkala a Jakuba Kozáka Janovi Šamšovi
za 145 zlatých. Jan Šamše musí složit
ihned v hotovosti 65 zlatých, ostatní
peníze každoročně po 10 zlatých až do
úplného zaplacení. V roce 1716 si stěžuje
radním Jan Šamše v příčině „koupeného
domu Mottlojc“ od pana Jana Pankráce
za 145 zlatých koupených. Když zatím
složil 65 zlatých. A že chce doplatit jen 20

kop, že víc nedá, protože za víc nestojí.
Proti tomu se ohradil Jan Pankrác, a že
je tedy ochoten jít s cenou na 130 zlatých.
V roce 1751 propouští Zuzana Šamšová
dům svůj vlastní, v městě situovaný vulgo
Šamšovský mezi domy Maura Hory
a Franze Schollera strany druhé Štěpánovi
Strakovi, zdejšímu měštěnínu za 130 zlatých, výměnou za jeho dům na předměstí.
Z roku 1738 pochází zhostný list Štěpána
Straky, tkalce, syna Jana Straky, zaměstnaného řadu let ve sklárně. List vydaný
Františkem Bonifácem, převorem cisterckého kláštera v Brně. V roce 1777 prodává
várečný dům řečený Šamšovský ovdovělá
Barbora Straková po Štěpánu Strakovi
svému zeti Janovi Kačerovskému ležící
mezi domy Václava Schollera a Karla
Skaly strany druhé za částku 130 zlatých.
Barbora Straková, jeho tchýně, si vymiňuje dožití v tomto domě. Dům postoupen
v roce 1798 synovi Matyáši Kačerovskému.
V roce 1812 provádí Matyáš Kačerovský
stavební práce v ceně 500 zlatých. Práce
prováděli Johann Klas, mistr zednický,
a Jan Huleš, mistr tesařský.
MgA. Jindřich Šlechta
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Chcete mě? Hledá se nový majitel.
Nabízíme k okamžitému odebrání ze
záchytu u Městské policie Horažďovice.
3 psi, kříženci, 1 rok stáří, všichni s očkovacím průkazem. V případě zájmu
o některého pejska a pro bližší informace si prosím volejte na Městskou policii
Horažďovice – 371 430 539, 724 333 630.
E-mail: mpolice@muhorazdovice.cz
Upřednostňujeme přímý kontakt se
zájemcem.
Odbor kanceláře starosty
Poděkování

Tímto chceme poděkovat p. Lence
Salákové za skvělou péči a práci
v záchytu Městské policie
Horažďovice a dále chceme poděkovat sdružení Nalezenci-Šumaváci
zastoupené p. Danou Čáchovou za
spolupráci v rámci umísťování nalezených či ponechaných psů.
Městská policie Horažďovice

Půdorys domu na plánu Stabilního katastru z roku 1837

Část ulice Prácheňská s domem čp. 81 na snímcích pro chystanou asanaci města, rok 1971, dům označen
šipkou, archiv p. Meduny

Současný stav objektu (r. 2017)

Horažďovický obzor / září 2017

15

JEDNO SKLO
ZDARMA
Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub a určených brýlových čoček HOYA.
Akci nelze kombinovat s jinými slevami. Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci našich optik.
Nabídka je platná od 25.9.2017 do 24.11.2017.

UŠETŘETE

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

Přední výrobce a dodavatel
vysoce kvalitních montovaných
rodinných domů v České
republice hledá

stavbyvedoucího pro realizaci dřevostaveb
Požadujeme:

Nabízíme:

■ smysl pro řád a koordinaci, zejména

■ stabilní práci v perspektivním oboru

subdodavatelských firem
■ výborné komunikační schopnosti
■ ochota vzdělávat se a předkládat inovace
■ autorizace výhodou, minimálně
autorizovaný technik (možno doplnit)
■ minimálně středoškolské vzdělání
stavebního směru
■ aktivní řidičský průkaz, ovládání PC,
znalost německého jazyka výhodou

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

■ mladý kolektiv

■ možnost dalšího vzdělávání
■ firemní benefity

■ odměna odpovídající náročnosti práce
a výsledkům
■ nástup možný ihned
Životopisy zasílejte na e-mail:
brejcha@atrium.cz nebo poštou na
adresu ATRIUM, s.r.o., Václav Brejcha,
Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice.

PALIVOVÉ DŘEVO

od 480Kč

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

Tel: 737 290 440
Facebook:
Dřevo Chanovice
www.drevolesysalak@seznam.cz

Horažďovický obzor / září 2017
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Staňte se součástí našeho týmu!
Od srpna 2017 jsme zahájili v našem závodě v Chanovicích provoz nové, moderní linky na výrobu
šalovacích desek. Z tohoto důvodu hledáme nové kolegy na různé pozice. A možná jste to právě Vy!
Od 1.5. nárůst mezd díky novému systému odměňování!

Hledáme:
Obsluhy výrobních linek
Řidiče vysokozdvižných vozíků
Údržbáře

Průměrná měsíční mzda od
25.000,-

Proč právě Pfeifer?

Jistota pracovního
místa u stabilní
mezinárodní
společnosti

Firemní doprava
do zaměstnání

Odměny a prémie:
výkonové a přítomnostní prémie,
odměny k životnímu
výročí, 13. plat

Závodní stravování,
stravenky

Dlouhodobá
perspektiva
Možnost
dalšího vzdělávání
a odborného růstu

Vzbudili jsme Váš zájem?
Navštivte náš závod v Chanovicích nebo volejte
kontakt paní Petra Moučková
736 527 419

nabor@pfeifergroup.cz

Pfeifer Holz s.r.o. · závod Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažd’ovice

Na některých
pozicích nově
možnost práce na
zkrácený úvazek

Náborov
příspěve ý
k
12.000,pfeifergroup.com/cs

Horažďovický obzor / září 2017
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DRÁČKŮV ZIMNÍ BAZÁREK
17. 10. - 20. 10. 2017
ÚT 17. 10. PŘÍJEM ZBOŽÍ 8:30 - 17:00 HOD
ST 18. 10. PRODEJ ZBOŽÍ 8:30 - 17:00 HOD
ČT 19.10. PRODEJ 8:30 - 17:00 HOD
PÁ 20. 10. PRODEJ 8:30 - 15:00 HOD
PÁ 20.10. VÝDEJ NEPRODANÉHO 19:00 - 20:00 HOD

NOVĚ HOTEL PRÁCHEŇ, HORAŽĎOVICE!!!
TEL: 605960370, E-MAIL: DRACKOVHD@SEZNAM.CZ
WWW.FACEBOOK.COM/DRACKOVHORAZDOVICE

Německá irma Wach-Bau GmbH
přijme na ŽL zedníky na strojní omítání
místo pracoviště Velburg.
Ubytování zajištěno, celoroční práce
s dobrým výdělkem. Kontakt 725 763 582

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

KOTLÍKOVKA 2017
nově od 30. 10.
www.a1solar.cz
Vyřízení Kotlíkovky, montáž a servis

KOTLE
TEPELNÁ ČERPADLA

Kontakt: Pavel Kodýdek, Pačejov 49, tel: 731 168 490
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Úžasná cena za tisk
čb strana 0,07 Kč, bar strana 0,37 Kč

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

3 590,-

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

Horažďovický obzor / září 2017
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HRÁTKY S PAMĚTÍ
16. 10. 2017 sál Městské knihovny Horažďovice
od 15.00 hod.
9. října 2017
9.00 hod.
oblastní charita
(4. patro)

Nenechte svůj m

zek
zahálet!
Kvízy, testy a praktické
ukázky trénování paměti

Pořádáno v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN za finanční
podpory Ministerstva kultury ČR

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

Kulturní program
KNIHOVNA

říjen

MĚSTSKÉ MUZEUM

2.–8. 10.
TÝDEN KNIHOVEN
V rámci Týdne knihoven bude pro čtenáře, kteří
mají problémy s včasným vracením knih, vyhlášena
AMNESTIE. V Týdnu knihoven nabízíme novým
čtenářům možnost REGISTRACE ZDARMA.
pondělí 2. 10.
měst. knihovna 8.00–11.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

HOTEL PRÁCHEŇ

středa 4. 10.
divadelní sál, 10.00
PÁTRÁNÍ PO NAŠICH PŘEDCÍCH
V PRVNÍ SVĚTOVÉ VÁLCE
Přednáškový cyklus „Konec války a život v nové republice“. Přednáška Mgr. Tomáše Kykala
pátek 13. 10.
divadelní sál, 17.00
ZLATOVLÁSKA
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

úterý 3. 10.
nový sál muzea 10.00
PESTROBAREVNÁ PAPUA
přednáška cestovatele Tomáše Kubeše pro 9. tř. ZŠ,
studenty SŠ

sobota 14. 10.
nádraží Horažďovice, 9.00
KRAJINA JAKO EMENTÁL
Cyklovýlet Aleše Červeného

4., 6., 9. a 10. 10.
EXKURZE STUDENTŮ SŠ HORAŽĎOVICE

středa 18. 10
divadelní sál, 10.00
VZNIK ČSR A BOJ ZA JEJÍ ÚZEMÍ
Přednáškový cyklus „Konec války a život v nové republice“. Přednáška Mgr. Tomáše Jakla

čtvrtek 5. 10.
sál knihovny 9.00, 10.00
POHÁDKOVÁ PALETA
netradiční loutkové představení TYJÁTRU pro MŠ
pátek 6. 10.
sál knihovny 9.00, 10.00
OČIMA STAROSTY
beseda se starostou Ing. Michaelem Formanem pro
9. tř. ZŠ
pondělí 9. 10.
obl. charita (4. patro) 9.00
ZVUKOVÁ LÁZEŇ
tibetské mísy a gongy s Mgr. Hanou Marešovou
úterý 10. 10.
sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
2. přednáška na téma “České dějiny a jejich souvislosti”
středa 11. 10.
obl. charita (4. p.) 14.00
VLIV PSYCHIKY NA LIDSKÉ ZDRAVÍ
Beseda s Radmilou Karaiátovou
pondělí 16. 10.
sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
úterý 24. 10.
sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
3. přednáška na téma „České dějiny a jejich souvislosti“

pátek 20. 10.
divadelní sál, 18.00
TKALCI ZE STRMILOVA TKAJÍ LÁTKY OD
ROKU 1870
Přednáška Zdeňka Kubáka
neděle 22. 10.
PROCHÁZKA PO MĚSTĚ
S ROMANEM VAŇKEM
u kašny na zámeckém nádvoří

14.00

pátek 6. 10.
TANEČNÍ 3. lekce

19.00

sobota 7. 10.
DIVADLO – ROZMARNÉ LÉTO

19.00

pátek 13. 10.
TANEČNÍ 4. lekce

19.00

sobotu 14. 10.
EXTRABAND

20.00

středa 18. 10.
DIVADLO – VELKÝ HOLKY NEPLÁČOU

19.30

pátek 20. 10.
TANEČNÍ – 1. PRODLOUŽENÁ

19.00

pátek 27. 10.
TANEČNÍ 6. lekce

19.00

neděle 29. 10.
15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, PĚČNOVANKA
Změna programu vyhrazena
Výlep plakátů, předprodej vstupenek apod.,
tel. 608 212 210, e-mail: kdhd@centrum.cz

OSTATNÍ AKCE
pondělí 9. 10.
18.00
KŘEST A PREZENTACE KNIHY „PROCITNUTÍ“
Černý Kafe, www.kouzlousmevu.cz
sobota 14. 10.
9.00–12.00
HAVELSKÝ JARMARK
řemeslný jarmark, Mladá dudácká kapela, divadlo
Meluzína, výtvarné dílny a další program
sobota 21. 10.
9.00–16.00
PARTNERSKÉ VZTAHY – SEMINÁŘ
www.kouzlousmevu.cz
pondělí 23. 10.
NEJEN DUŠIČKOVÉ TRHY
www.kouzlousmevu.cz

9.00–17.30

pátek 27. 10.
divadelní sál, 17.00
JAK KAŠPÁREK ZACHRÁNIL CIRKUS
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

pondělí 23. 10.
MEDITACE
www.kouzlousmevu.cz

28. 10.
9.00–16.00
PRÁCHEŇSKÝ KANCIONÁL
Exluzivní jednodenní výstava u příležitosti znovu
otevření náměstí

sobota 28. 10.
13.00–20.30
SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ NOVÉHO NÁMĚSTÍ
S KULTURNÍM PROGRAMEM

18.00

KAVÁRNA ŠIBULE
středa 4. 10.
17.00
CESTA KE ZDRAVÍ
Přednáška Norberta Hájka – přír. produkty RAMISSIO,
imunita, výživa, revitalizace, detoxikace, vzhled.

MĚSTSKÁ GALERIE
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
VÁCLAV ČUBR – NA CESTÁCH KRAJINOU:
ŠUMAVA
Výstava potrvá do 2. 11.

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

pátek 6. 10.
19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Písňový večer. Gabriela Pechmannová (soprán),
Daniel Wiesner (klavír).
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. Rezervace
vstupenek na tel. 603 229 559.

středa 11. 10.
ZADÁNO PRO ŽENY
Výroba cukrových ozdob.

ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

sobota 4. 11.
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Pavla Breuová – Nevšední tvář okamžiku

neděle 8. 10.
15.00
DOSTAVENÍČKO S HARMONIKOU
Hraje pan Miroslav Němec ze Zálesí (kapelník
Roštovanky).

16.30

17.00

sobota 21. 10.
18.00
VEČER PŘI SVÍČKÁCH S CHVILKOU POEZIE
pátek 27. 10.
THE BEATLES
Účinkuje „Jirka Horák & Co.“

18.00

Změna programu vyhrazena

MC HOUBA
sobota 7. 10.
CAPITÁN MORGAN VEČER
Speciální drinky, ceny a dárečky od Capitána
pátek 20. 10.
BEER-PONG V HOUBĚ
Již třetí turnaj v oblíbené hře 2člených teamů.
sobota 28.10.
Z RŮŽOVÉ NA JÄGERMEISTER KOMANDO
Jágr hostesky, soutěže o ceny, jágrdrinky
Celý říjen, jako jeden z mála podniků u nás, čepujeme
neiltrovaný, nepasterovaný Pilsner Urguell.

Otevírací doba: Út–Ne od 14.00 do 18.00
Kontakt: Libuše Mužíková, mobil – 732 930 360
(po dohodě možnost soukromých akcí)
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