
Vážení spoluobčané,
měsíc říjen k nám byl milosrdný, ukázal 
svoji vlídnou tvář, a tak jsme si užili pár 
pěkných dnů pozdního „babího“ léta. 
Počasí ideální pro dokončení venkov-
ních investičních akcí. Dokončené a městu 
od prováděcí irmy předané je náměstí 
doplněné lavičkami, stojany na kola, odpad-
kovými koši a informačními tabulemi. Celá 
plocha vypadá hned útulněji. Schází už 
jen parkovací automaty a dvě elektronické 
úřední informační desky. Náměstí je již 
průjezdné a plně funkční, včetně parkova-
cích míst, na kterých lze zatím bez placení 
parkovat. V ulici Ševčíkova a Havlíčkova 
je platný stejný režim, jako byl v minulosti, 
tedy zákaz stání, ale možnost zastavení. Do 
ulice Msg. Fořta je vjezd zakázán, výjimku 
má samozřejmě dopravní obsluha. 
V době, kdy čtete tento úvodník, máme již 
za sebou slavnostní otevření nového náměstí 
a první možnost vyzkoušet si nový prostor 
v praxi. Snad nám vyjde počasí a neproprší 
celý den a všichni si užijeme toto společné 
setkání. Součástí akce bude i zabudování 
schránky s poselstvím pro další generace 
pod památník obětem světových válek. 
Další plánované akce v tomto roce, které 
již budou probíhat na novém náměstí, jsou 
Svatomartinský jarmark a samozřejmě roz-
svícení vánočního stromu. Během stavby 
byly do dlažby na náměstí před domy č. p. 4 
a 14 zabudovány kameny zmizelých tzv. 

Stolpersteiny. Tyto kameny můžete nově 
objevit i v Havlíčkově ulici před domy 
č. p. 44 a 51 a v ulici Pzeňská před domem 
č. p. 265. Jako v letech minulých jedná se 
o uctění památky židovských rodin, které 
nepřežily holocaust. 
Dokončeno bylo napojení kotelny Domova 
s pečovatelskou službou na centrální vytá-
pění. Prováděcí irma musí dát okolní terén 
do původního stavu a dále uklidit prostor 
v blízkosti ZŠ Blatenská. V ulici Palackého 
u Domova s pečovatelskou službou jsou 
nově vyznačena 3 parkovací místa pro ZTP. 
Prosím respektujte nové dopravní značení. 
Opravena byla kaple u pramene na Svaté 
Anně a dále pokračují i práce na opravě 
fasády a komínů u pivovaru. Změnu 
zaznamenal i prostor u Základní školy 
Komenského, kde byla stará, nevzhledná 
autobusová zastávka vyměněna za novou, 
moderní. V měsíci říjnu bylo také vybudo-
váno další menší dětské hřiště, tentokrát 
v lokalitě u Tržiště v blízkosti zahrádkář-
ské kolonie. Mrzí nás, jak někteří obyvatelé 
z blízkého okolí na tuto skutečnost nega-
tivně reagovali. Doufáme, že se podobné 
reakce nedočkáme od občanů v okolí 
nemocniční zahrady, kde se v nejbližší době 
začne stavět Domov pro seniory. Od polo-
viny měsíce října je vyhlášeno výběrové 
řízení na zhotovitele stavby. Na přelomu 
měsíce listopadu a prosince by mělo být 
rozhodnuto a prostor předán stavební 

irmě. Se svým předpokládaným rozsa-
hem 200 mil Kč je to největší investiční 
akce města za posledních 30 let. Ze strany 
vedení města jí bude samozřejmě věnována 
maximální pozornost, neboť čím kvalitněji 
se nyní postaví, tím menší budou provozní 
výdaje v budoucnosti. 
V současné době již běží přípravné práce na 
sestavování rozpočtu pro rok 2018. Během 
října jsme oslovili ředitele a ředitelky našich 
příspěvkových organizací (MŠ, ZŠ, ZUŠ) 
ohledně jejich požadavků na nové inves-
tice a opravy. Nejbolavějším místem obou 
našich základních škol jsou sportoviště, 
u ZUŠky nedostatek vhodných prostorů pro 
výuku. V terénu jsme se sešli i se zástupci 
částí města (Veřechova, Boubína, Svatého 
Pole, Komušína, Třebomyslic, HD Lhoty 
a Babína), abychom zrekapitulovali, co se 
dosud udělalo a co je třeba zahrnout do 
nového rozpočtu. Příští rok se ještě zamě-
říme na obecní budovy, hasičárny, vodní 
nádrže a zeleň. Ale v letech dalších by měly 
být značné inanční prostředky vynaloženy 
na vybudování kanalizace a opravy míst-
ních komunikací.

Přejeme Vám klidné listopadové dny plné 
podzimních barev. 

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

Úvodní slovo

10/2017

27. října 2017 / Neprodejné
Ročník XX. (XXXVIII) / Číslo 10

foto: Aleš Červený



2 Horažďovický obzor / říjen 2017

Fotoreportáž

Den seniorů 2017

Turistické dřevěné schránky

Havelský jarmark

Foto: Jitka Chalupná

Foto: Jitka Chalupná

Ve spolupráci s Plzeňský krajem a Městem 
Horažďovice jsme nechali vytvořit turis-
tické dřevěné schránky.
Nacházejí se v zámeckém parku Ostrov, 
na vrchu Prácheň a u kaple sv. Jáchyma 
a sv. Anny.
Je v nich umístěno turistické razítko, mapa 
naší oblasti a propagační materiály města. 
Věříme, že přispějí ke zatraktivnění těchto 
turistických cílů.

 
Za regionální informační centrum 
Prácheňska Vladimíra Šlechtová
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Změny v našem městě zachycené fotoaparátem

Téma

Původní autobusová zastávka. Nynější stav – někdy je dobré vidět srovnání „před a po“

Nové dětské hřiště u Tržiště pár dní před svým otevřením. 1. listopadu by mělo projít revizní kontrolou z hlediska bezpečnosti a pak se již může používat a dělat radost 
našim nejmladším.

Kaple Sv. Anny a Sv. Jáchyma po rekonstrukci – přijďte se podívat. Dětské prvky u obecní budovy ve Veřechově - také čekají na svojí bezpečnostní revizi.
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Rada města Horažďovice 9. 10. 2017

– schvaluje dohodu o předčasném uží-
vání stavby „Rekonstrukce a revitalizace 
Mírového náměstí v Horažďovicích 
– II. etapa“ mezi městem Horažďovice 
a společností Silnice Klatovy a. s., 
Vídeňská 190, Klatovy 
– v záležitosti kina Otava v Horažďovicích: 
a) bere na vědomí rozhodnutí o podpoře 
kinematograie na projekt „Digitalizace 
kina Otava (Dukla) v Horažďovicích“ ve 
výši 700.000 Kč na uznatelné náklady spo-
čívající v nákupu a instalaci DCI projektoru 
a serveru
b) bere na vědomí zamítnutí podpory kine-
matograie na projekt „Modernizace kina 
Otava (Dukla) v Horažďovicích“ spočívající 
ve výměně sedaček a související technologie
– schvaluje pronájem části nebytových 
prostor o výměře 11 m2 v suterénu domu 
Palackého 1061, Horažďovice Svazu zdra-
votně postižených – Šumava – Klub 
Horažďovice, Palackého 1061, Horažďovice 
za účelem skladu s platností od 1. 11. 2017 

na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 500 Kč/rok
– schvaluje dotaci Danielovi Motlíkovi 
T. G. Masaryka 23, Sušice, na provoz 
pojízdné prodejny v měsících srpen–říjen 
2017 ve výši 10 000 Kč a schvaluje uzavření 
příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskyt-
nutí dotace 
– schvaluje mimořádný příspěvek Základní 
umělecké škole Horažďovice, příspěvkové 
organizaci ve výši 13.700 Kč na pořízení 
čipů ovládajících zabezpečený vstup do 
budovy Blatenská 310, Horažďovice 
– schvaluje podání žádosti Základní školy 
Horažďovice, Blatenská 540, příspěv-
ková organizace, Do dotačního programu 
Plzeňského kraje „Mikrogranty pro oblast 
školství, mládeže a sportu v roce 2017“ na 
projekt „Rozvoj badatelsky orientované 
výuky v přírodovědných předmětech“ 
– schvaluje poskytnutí dotace Ciao…, 
cestovní kan., s. r. o., Strakonice, Ve výši 
10 164,50 Kč na inancování turistických 

dřevěných schránek pro úschovu turis-
tických razítek a propagačních materiálů 
a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí dotace
– schvaluje Plán zimní údržby na období od 
1. 11. 2017 do 31. 3. 2018 
– souhlasí se zřízením distribučního místa 
k zajištění distribuce Plzeňské karty mezi 
občany Plzeňského kraje, k zajištění mož-
nosti využívat nadstandardní slevy ve 
veřejné dopravě poskytované Plzeňským 
krajem a souhlasí s uzavřením příkazní 
smlouvy a s uzavřením smlouvy o zpraco-
vání osobních údajů 
– rozhodla o přijetí nabídky společ-
nosti WSA doprava a parkování s. r. o, 
Na Plachotě 156, Radonice, na reali-
zaci veřejné zakázky s názvem „Dodávka 
a instalace 2 ks parkovacích automatů“ za 
nabídkovou cenu 294 756 Kč vč. DPH
Výběr bodů z jednání rady města. Kompletní 
usnesení z jednání rady města je zveřejněno 
na www.muhorazdovice.cz.

Z radnice 

Bioodpad u řeky 

Vážení občané,
opatřením obecné povahy č.j. ŽP/13386/13 
z června 2014 bylo Krajským úřadem 
Plzeňského kraje stanoveno záplavové 
území Otavy a vymezená aktivní zóna.
V souladu s ustanovením § 67 odst. 2 
zákona č. 254/2001 Sb., o vodách je zaká-
záno v aktivní zóně skladovat odplavitelný 
materiál, látky a předměty, zřizovat oplo-
cení, živé ploty a jiné podobné překážky.
Na základě povodňové prohlídky se 
zástupci města a správce významného vod-
ního toku Otava (Povodí Vltavy, s. p.) bylo 
zaznamenáno, že na řadě míst v bezpro-
střední blízkosti řeky, zejména v lokalitě 
zahrádkářské kolonie “Za Tvarem“, se 
nacházejí různé hromady posekané trávy, 
listí a jiných bio materiálů, výjimkou nejsou 
jednoduché lavičky apod. Pozemky, které 
jsou k tomuto účelu zneužívány, patří státu 
s právem hospodaření Povodí Vltavy, s. p., 
popř. městu.
Dovoluji si připomenout, že nakládání 
s komunálním odpadem (bioodpad ze 
zahrad je jednou ze složek komunálního 
odpadu), upravuje obecně závazná vyhláška 
města č. 1/2015, dle které BIO odpad 
z údržby zahrádek a zeleně jsou fyzické 
osoby povinny:
1. přednostně využívat k výrobě kompo-
stu domácím kompostováním na vlastních 
pozemcích (mnozí obdrželi pro tento účel 

od města kompostéry), 
2. anebo odkládat do kontejnerů k tomuto 
účelu rozmístěných na území města (jedná 
se o 1100litrové kontejnery hnědé barvy). 
Odpady se odkládají do kontejnerů, niko-
liv vedle kontejnerů, bez pytlů, obalů 
a podobně,
3. anebo předávat bioodpad do sběrného 
dvora v jeho provozní době. Provozní doba: 
úterý a sobota (9.00–12.00, 14.00–18.00), 
čtvrtek (14.00–18.00). Dopravu do sběrného 
dvora si každý zajistí sám.
Máte-li velkou zahradu nebo bioodpadu 
produkujete větší množství a tento odpad 
nekompostujete, využívejte sběrný dvůr 
přednostně!
Žádáme občany, aby se zdrželi odkládání 
bio odpadu v rozporu s vodním zákonem 
a v rozporu s obecně závaznou vyhláškou 
města 1/2015.
Upozorňujeme, že odkládání zakázaného 
materiálu v aktivní zóně je přestupkem dle 
vodního zákona, za který lze uložit pokutu 
až do výše 20 000 Kč.
Odkládání odpadu v rozporu s obecně 
závaznou vyhláškou je přestupkem, za 
který je možné uložit pokutu až do výše 
50 000 Kč.

 
Ing. Anna Vachušková, odbor 
životního prostředí
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 Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice 
Tajemnice 

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních 
samosprávných celků a o změně některých zákonů (dále jen zákon) 
vyhlašuje 

výběrové řízení
na pozici vedoucího odboru výstavby a územního plánování  

MěÚ Horažďovice 

Místo výkonu práce: Horažďovice 
Druh práce: vedoucí odboru výstavby a územního plánování  
Pracovní poměr na dobu neurčitou, se zkušební dobou na 6 měsíců
Předpokládané datum nástupu: dohodou 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:

• úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním občanem ČR, popřípadě fyzická 
osoba, která je cizím státním občanem a má v ČR trvalý pobyt 

• dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bezúhonná 
• ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon správních činností stanovených 

zvláštním právním předpisem 

Další požadavky: 
• vysokoškolské vzdělání v magisterském nebo bakalářském studijním programu 
• kvalifikační předpoklady dle § 13a nebo § 24 zákona č. 183/2006 Sb. stavební zákon   
• spolehlivost, flexibilita, zodpovědnost 
• schopnost samostatného řešení problémů
• schopnost práce v kolektivu a vedení kolektivu 
• umění jednat s lidmi, velmi dobrá komunikace 
• znalost práce s PC 
• řidičský průkaz sk. B 

výhodou: 
• zkouška zvláštní odborné způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na 

úseku stavebního řádu a vyvlastnění nebo na úseku územního plánování 
• praxe v oblasti veřejné správy 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul 
• datum a místo narození 
• státní příslušnost 
• místo trvalého pobytu včetně telefonního spojení 
• e-mail 
• číslo OP 
• datum možného nástupu 
• datum a podpis uchazeče 
• souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, 

ve znění pozdějších předpisů (volnou formou) 

  

K přihlášce se připojí tyto doklady: 

• životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a odborné znalosti a dovednosti 
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 
• lustrační osvědčení dle § 4 odst. 1) a čestné prohlášení dle § 4 odst. 3) zákona č. 451/1991 

Sb. pro uchazeče narozené před 1. 12. 1971 

Platové podmínky:  

• odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb. a NV č. 222/2010 Sb. 
v platném znění 

• platová třída odpovídající druhu vykonávané práce: 11 

Přihlášky do výběrového řízení: 
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce lze podávat v termínu do 7. 11. 2017
do 13 hodin na adresu: Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, nebo 
osobně v téže lhůtě do podatelny MěÚ Horažďovice. Uzavřenou obálku označte nápisem: 
�Výběrové řízení - V“ 

Bližší informace poskytne Ing. Ivana Dušková, tel. 371 430 577,  duskova@muhorazdovice.cz  

Navštivte naše internetové stránky: www.muhorazdovice.cz 

 Horažďovice 17. 10. 2017                                                            

Ing. Ivana Dušková,    
tajemnice MěÚ         
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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

Úvěry z Fondu rozvoje bydlení 

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 vybu-
dování 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

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:

Jednání o bezpečnosti na teritoriu města a ORP Horažďovice

Schůzka k bezpečnostní situaci ve městě 
a na území obce s rozšířenou působností 
(ORP) Horažďovice se za účasti starosty 
Ing. Michaela Formana, pracovníka bez-
pečnosti a krizového řízení Městského 
úřadu Horažďovice, vedoucího strážníka 
městské policie Pavla Bláhy, vedoucího 
Dopravního inspektorátu Klatovy kpt. 
Mgr. Tomáše Šafaříka a zástupce vedou-
cího Obvodního oddělení Policie ČR 
v Horažďovicích npor. Mgr. Jakuba Šmata 
uskutečnila na radnici 19. a 25. 9. 2017.
Jednání bylo především zaměřeno na 
zhodnocení letní turistické sezony a smě-
řování další spolupráce v období do konce 
roku. Dalším cílem bylo dále rozvinout 
vzájemnou spolupráci a komunikaci tzv. 
Community Policing. Jednotlivé metody, 
které z této ilozoie vycházejí, jsou 

založené na spolupráci policie, veřejnosti, 
samosprávy a místních organizací a insti-
tucí. Nejvíce záleží na velice otevřené, 
partnerské, profesionální komunikaci, 
sdílení a informování o společných problé-
mech v oblasti bezpečnosti a kriminality, 
hledání a především přijímání společných 
řešení a postupů. Všechny tyto metody 
jsou zaměřené na předcházení škodám 
a následkům kriminálního a rizikového 
chování nebo na předcházení takovému 
chování.
Užší vzájemná spolupráce jistě povede 
ke společnému zkvalitnění života 
v Horažďovicích a na Horažďovicku.

 
odbor kanceláře starosty
bezpečnost, OUI a krizové řízení

16. zasedání 
Zastupitelstva města 

Horažďovice 

se koná 27. 11. 2017 od 18.00 hodin 
ve velké zasedací místnosti Městského 

úřadu Horažďovice 

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

 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 LISTOPADU

  20.11. - 24.11. 2017
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Kultura

Ševčíkovy 
hudební večery
České saxofonové kvarteto

hotel Prácheň
pátek 17. 11. 2017 v 19.00 hodin
Zkušení hráči kvarteta předvedou publiku 
všechny typy nejvíce užívaných saxofonů 
v pořadu Od klasiky k jazzu. Do přestávky 
se ve výběru skladeb různých historických 
období dozvíme zajímavosti o vývoji nástroje, 
bez kterého si dnes už vůbec nedovedeme 
představit jazzovou hudbu. Ta zazní inten-
zivně v druhé polovině koncertu, ve které 
uslyšíme jazzové evergreeny. Zveme všechny 
na večer s Romanem Fojtíčkem (vedoucí 
souboru založeného v roce 2003), Radimem 
Kvasnicou, Otakarem Martinovským 
a Michalem Kostiukem, zkušenými hráči, 
které pojí láska ke hře na saxofon.

Náhradní termín koncertu 
Gabriely Pechmannové

hotel Prácheň
pátek 8. 12. 2017 v 19.00 hodin
Koncert vynikající sopranistky Gabriely 
Pechmannové byl pro náhlé onemoc-
nění přeložen z původního říjnového 
termínu na pátek 8. 12. 2017. Program 
písní B. Martinů, A. Dvořáka, J. Pazoura, 
Emy Destinnové. a R. Wagnera zůstává 
v platnosti. Pěvkyně se všem příznivcům 
omlouvá za vzniklé komplikace.

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

Městské muzeum Horažďovice 

Zprávy z muzea

Městské muzeum pořádá od října 2017 
přednáškový cyklus „Konec války a život 
v nové republice“. Říjnových dopoledních 
přednášek se ujali historici z Vojenského 
historického ústavu Praha. V listo-
padu nás čekají ještě dvě přednášky, 
konkrétně Identita vs. integrita od Jana 
Jiráka, archiváře klatovského muzea 1. 11. 
2017 a následně přednáška Užité umění 
v období 1. republiky od PhDr. Jana 
Mergla ze Západočeského muzea v Plzni 
15. 11. 2017 vždy v 10.00 v divadelním 
sále Městského muzea Horažďovice. 
Podzimní část přednáškového cyklu bude 
zakončena 29. 11. 2017 exkurzí do našeho 
hlavního města. Mgr. Barbora Freund 
seznámí účastníky s pražskými kubistic-
kými a rondokubistickými památkami 

jako je Banka československých legií 
a palác Adria. Dále navštívíme první 
kubistickou stavbu v Praze Dům U Černé 
Matky Boží a v ní výstavu „Český 
kubismus“.
Pro přihlášení a bližší informace se obra-
cejte na Hanu Ferdovou – 371 430 634 
nebo ic@muzeumhd.cz. 
V městské galerii proběhla velmi úspěšná 
výstava Václava Čubra – Na cestách 
krajinou: Šumava. V sobotu 4. listo-
padu v 16.30 srdečně zveme na výstavu 
s názvem „Nevšední tvář okamžiku“ paní 
Pavly Breuové, která potrvá do 1. března 
2018.

 
za muzejní tým Bc. Hana Ferdová

Připomeňme si horažďovického rodáka, který by se letos dožil 
95 let.

Jmenoval se Jaromír Vraštil 
(16. 5. 1922 – 16. 9. 1979).
I když toto jméno mnohým již nic neříká, 
na realistické obrázky indiánů z dob-
rodružných knížek si vzpomene téměř 
každý. Jaromír Vraštil je příznačně nazý-
ván posledním mohykánem dobrodružné 
ilustrace 20. století. Byl to český malíř, 
graik, řezbář, ale proslavil se především 
jako nezaměnitelný ilustrátor dobrodružné 
literatury, kde se specializoval především 
na indiánskou tematiku. Ilustrování knih 
se věnoval již během studia na plzeň-
ském gymnáziu. Pak vystudoval Vysokou 
školu uměleckoprůmyslovou, obor užitá 
malba a od roku 1949 pracoval jako samo-
statný výtvarník, ilustrátor dětské knihy. 
Ilustroval řadu knih zahraničních i domá-
cích autorů. Byly to například romány 
J. F. Coopera (Lovec jelenů, Poslední 
mohykán, Stopař, Průkopníci, Prérie), 
Zane Grey (Ken Ward v džungli, Na lovu 
šelem, prázdniny v pralese), Julese Verna 
(Bratři Kipové, Honba za meteorem 
a doktor Ox, Podivuhodná dobrodruž-
ství výpravy Barsacovy…). Dále ilustroval 
knihu Tave-šala a další příběhy od Karla 
Maye, čtyři díly Tekumseha od Fritze 
Steubena, Salgariho Černého korzára 
a mnoho dalších. Výjimečná byla také jeho 
spolupráce s Náprstkovým muzeem, kdy 
jako znalec indiánských kultur ilustroval 

etnograickou publikaci Václava Šolce 
Nejstarší Američané. Používal ojedině-
lou techniku sgraitového proškrabávání 
barevných vrstev, která jeho realistické 
ilustraci dodala značnou expresivní styli-
zaci. I v evropském kontextu se jeho tvorba 
řadí mezi špičku v tomto oboru.
Zemřel náhle, když se pravděpodobně 
nešťastnou náhodou smrtelně zranil 
jednou zbraní ze své sbírky. Jeho smrt byla, 
i přes četné otazníky, oiciálně označena za 
sebevraždu.

 
Aleš Červený,  
Městské muzeum Horažďovice Koncerty podpořil Plzeňský kraj, www.turisturaj.cz
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Městská knihovna Horažďovice 

 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A OBLASTNÍ CHARITA VÁS SRDEČNĚ ZVOU  

 

NA PROMÍTÁNÍ SNÍMKŮ ZE ŠUMAVY FOTOGRAFA VLADISLAVA HOŠKA  

ŠUMAVA ČAROVNÁ 

 

29. listopadu 2017 

od 14.00 hod.  

v oblastní charitě 
 

 

POŘÁDÁNO V RÁMCI PROJEKTU „SENIORŮM DOKOŘÁN“ ZA FINANČNÍ PODPORY MINISTERSTVA KULTURY ČR 

 

STÁŘÍ – ČERVÁNKY MOUDROSTI 
 

MĚSTSKÁ KNIHOVNA A OBLASTNÍ CHARITA VÁS ZVOU 
 NA PŘEDNÁŠKU ALENY BÍLKOVÉ 

 
 

                   15. listopadu 2017 
                  od 14.00 hod. 
                v oblastní charitě 

 (4. patro) 
        

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

                                    

 

Týden knihoven

Také v letošním roce připravila Městská 
knihovna v Horažďovicích v rámci „Týdne 
knihoven“ zajímavé akce a besedy pro své 
čtenáře a návštěvníky.
Fotograf, cestovatel a velký dobrodruh 
Tomáš Kubeš vyprávěl horažďovickým 
studentům o tom, jak vypadá puto-
vání deštným pralesem na ostrově Nová 
Guinea, když chcete najít Korowaje – kani-
baly ze stromových domů. 
Děti z místních mateřských škol pomohly 
správně poskládat známé pohádky Karlu 
Šťastnému z divadelního spolu Tyjátr 
při netradičním loutkovém představení 
„Pohádková paleta“. Všechny pohádky 
nakonec dobře dopadly, i když při pří-
chodu ježibaby nebo vlka ukápla i nějaká 
slzička.

O aktuálním dění ve městě se diskuto-
valo při páteční besedě studentů 9. tříd 
ZŠ se starostou města Ing. Michaelem 
Formanem. Nejvíc otázek se týkalo rekon-
strukce náměstí, digitalizace kina a plánů 
na řešení sportovních zařízení. Na řadu 
přišly i dotazy na fungování městského 
úřadu a pravomoci starosty a zastupitel-
stva. Na závěr vyzval pan starosta děti, aby 
se zapojily se svými podněty do virtuální 
pocitové mapy, kterou najdou na webových 
stránkách městského úřadu.
Knihovnu si přišlo prohlédnout 74 stu-
dentů SŠ, dětské oddělení knihovny 
navštívily se svými učitelkami děti ze 
Čtenářského klubu ZŠ Komenského.
Akce pokračují i po skončení Týdne 
knihoven. V pondělí navštívila seniory 

v Oblastní charitě Mgr. Hana Marešová, 
která s sebou přinesla tibetské mísy 
a gongy a další nástroje plné harmonic-
kých a přírodně čistých zvuků a vibrací. 
Senioři měli možnost vyzkoušet, jestli 
jim hra na tyto nástroje přináší radost 
a rovnováhu.

V Týdnu knihoven využilo 26 nových čte-
nářů možnost zaregistrovat se na 1 rok 
zdarma. 
Všechny akce proběhly v rámci projektů 
„Děti a čtení“ a „Seniorům Dokořán“ za 
inanční podpory Ministerstva kultury ČR.

 
Za MěK Eva Marešová, 
Petra Tomešová
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Křesťanská 
mateřská škola
O posvícení pěkně to voní…. 

Také v naší duhové mateřince se roz-
voněly posvícenské hnětynky, které nám 
upekla paní kuchařka. Děti se při jejich 
zdobení proměnily v malé výtvarníky 
a vznikly tak originální výtvory, z nichž 
některé prezentovaly naši mateřskou školu 
i na havelském jarmarku.
Nevadí, že nás babí léto trochu ošidilo, 
my jsme přivítali pestrobarevný podzim 
s otevřenou náručí a ve školce se začínají 
objevovat skřítci podzimníčci, vytvoření 
šikovnýma rukama a fantazií našich dětí.
I v letošním školním roce myslíme na 
babičky a dědoušky z domu s pečovatel-
skou službou a jednou za měsíc za nimi 
chodíme na návštěvu. Společně zpíváme, 
tvoříme a tato setkání jsou potěšením pro 
malé i velké.
Stalo se již tradicí, že každý podzim pro 
nás divadelníci ze spolku Tyjátr připraví 
ukázku horažďovických marionet. Jejich 
prostřednictvím jsme si znovu připomněli 
řadu známých pohádek. Dětem zářily 
oči, když si mohly popovídat s Ježibabou, 
Sněhurčiným trpaslíkem či mazanou 
liškou, která přelstila Budulínka. Za 
tento zážitek děkujeme Tyjátru i měst-
ské knihovně, v jejímž sále se setkání 
uskutečnilo.
Konečně začíná velká proměna naší 
zahrady. Škola na ni získala grant 
z Nadace Proměny Karla Komárka 
v Praze. Velkou zásluhu na získání 
grantu má naše emeritní paní ředitelka 
Mgr. Alena Průchová. Se svým týmem 
věnovala tomuto projektu spoustu úsilí 
a patří jí za to velký dík, stejně jako za 
veškerou práci, kterou jako učitelka 
a ředitelka pro školu vykonala. 
Při proměně zahrady přivítáme každou 
pomocnou ruku z řad rodičů i přátel 
školy. O všech akcích budeme informovat 
na vývěskách v budově školy, webových 
stránkách i facebooku.
Rádi bychom vás všechny pozvali k nám 
do školky na letošní předadventní dílny 
a zároveň den otevřených dveří, které se 
budou konat dne 30. 11. 2017 od 15.00. 
Přijďte k nám na návštěvu, trochu tvoření 
a něco dobrot z naší kuchyně.
Přejeme všem krásné podzimní dny.

 
Za KMŠ Ivana Salvová

Mateřská škola Loretská 
Nový školní rok v MŠ Na Paloučku v novém kabátku 

Je za námi začátek školního roku, který 
byl v MŠ Na Paloučku v letošním roce 
ještě náročnější než jindy. Koncem srpna 
přecházela do inále přestavba, která 
započala již koncem července a zahrno-
vala rekonstrukci celého hospodářského 
pavilonu s výjimkou školní kuchyně. 
Došlo k prostorovému rozšíření třídy 
pro nejmenší, tedy dvouleté děti. Nově 
byly vybudovány další prostory, které 
s touto třídou souvisejí – šatna pro děti 
i pro zaměstnance, přípravná kuchyně, 
kabinet. Rekonstrukce se dočkala i šatna 
provozních zaměstnanců, přemístěna 
byla ředitelna, prádelna i sklad prádla 
a nově vzniklo také zázemí pro učitele 

– sborovna. V současné chvíli stavební 
irma ještě pracuje na vybudování tělo-
cvičny, která vzniká z nevyužívaných 
prostor u vstupní haly a z bývalé garáže. 
Přestavba pro nás znamenala omezení 
v průběhu prázdnin, kdy jsme nemohli 
vařit v naší školní kuchyni. Velké podě-
kování patří paní ředitelce ZŠ Blatenská 
a zaměstnancům školní jídelny této školy, 
kteří vyšli vstříc naší žádosti o spolupráci 

a pro děti vařili. I přes toto omezení 
byly během července, kdy byla naše MŠ 
v provozu, plně obsazené dvě třídy MŠ. 
Poděkování si zaslouží také zaměstnanci 
technických služeb města, kteří nám 
velmi pomohli při stěhování nábytku 
i jiného materiálu. Do práce a úklidu 
se zapojili nemalou mírou také všichni 
zaměstnanci MŠ a společnými silami 
jsme zvládli zahájit školní rok ke spoko-
jenosti rodičů včas. Poslední a největší 
poděkování však patří našemu zřizova-
teli, tedy zástupcům města Horažďovice, 
bez jejichž podpory by se tato přestavba, 
která byla velmi potřebná, zcela jistě 
vůbec neuskutečnila.

Září znamenalo pro MŠ Na Paloučku 
také konání již tradiční Podzimní párty 
na školní zahradě. Tako akce, která je 
určena nejen rodičům a dětem naší MŠ, 
ale také široké veřejnosti, se i v letošním 
roce dočkala vysoké návštěvnosti. Pro 
děti byly připraveny aktivity výtvarné, 
pracovní, tvořivé i sportovní. K vidění 
bylo velmi zdařilé vystoupení mažo-
retek a dětí z 1. stupně ze ZŠ Blatenská 
s pohádkovým a písničkovým pro-
gramem. Navštívili nás pracovníci 
přírodovědné stanice s ježky a dal-
šími zvířátky, zapojil se i výtvarný obor 
ZUŠ Horažďovice, k vidění bylo pod-
zimní tvoření paní Malíkové, které si 
děti prakticky vyzkoušely. Všem našim 
partnerům, kteří obohatili náš program, 
děkujeme a těšíme se na další spolupráci.

 
Z MŠ Na Paloučku Bc. Jitka Černá

Školy

Děti z KMŠ.
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Základní umělecká škola 
Nový školní rok je v plném proudu a já 
vám přináším informace z naší ZUŠky. 
V průběhu prázdnin jsme vytvořili nové 
webové stránky. Aktuální informace 
o škole tak můžete sledovat na www.
zushorazdovice.cz. Žáky a rodiče pak 
jistě zajímá informace o převedení veš-
keré školní dokumentace do elektronické 
podoby (www.izus.cz – všichni žáci 
i zákonní zástupci mají svá přístupová 
hesla). Věříme, že tyto novinky nám 
všem usnadní naši spolupráci a budeme 
ji v maximální možné míře využívat.
Všichni společně se připravujeme na 
tři tradiční podzimní koncerty (16. 11. 
„Strašidelný“, 6. 12. Mikulášský a 19. 12. 
Vánoční), které se budou konat v hotelu 
Prácheň. Na „Strašidelném“ koncertě se 
představí naši mladší žáci, pro které to 
bude v mnoha případech první vystou-
pení na „velkém“, společném koncertě. 
Přijďte nás podpořit ve čtvrtek 16. 11. 
od 16.00 hodin do sálu hotelu Prácheň.

Velice se těšíme na spolupráci a spo-
lečná setkávání s vámi všemi. Vážíme si 
podpory ze strany rodičů i dalších pří-
znivců školy a věříme, že i letošní rok 
bude inspirativní pro všechny, kteří mají 
zájem o umělecké vzdělávání. Bez vás 
by určité aktivity nebylo možné realizo-
vat, protože podpora z míst, která by se 
na podpoře podílet měla, prostě neexis-
tuje. Jsme malá škola, a pokud nechceme 
upravovat školné (jako že nechceme), 
tak v určitých momentech potřebujeme 
pomoc zvenčí. Zatím neexistují žádné 
dotační programy pro ZUŠ, tak se obra-
címe na zřizovatele. Marně. Přes mnohé 
ústní sliby bylo zatím vždy rozhodnuto, 
že žádná podpora nepřijde. Máme štěstí, 
že jsou mezi vámi tací, kteří nás podpoří. 
Vážíme si toho a mnohokrát děkujeme.

 
Mgr. Martin Petrus

ZŠ Blatenská
Šesťáci v přírodě 

V polovině září se uskutečnily všemi 
toužebně očekávané adaptační kurzy 
žáků navštěvujících šesté třídy 
ZŠ Blatenská. Tyto třídenní akce probí-
haly v neustále modernizovaném areálu 
Školy v přírodě nacházejícím se na okraji 
malebných Střelských Hoštic nedaleko 
Horažďovic. Sraz přihlášených účast-
níků proběhl před budovou školy přesně 
podle plánu. Tentokrát jsme se ale ke 
vstupním dveřím otočili zády a něko-
lik minut po osmé hodině jsme se plni 
očekávání vydali na pěší túru k místu 
určení. Ihned po příchodu do Hoštic 
na nás čekalo příjemné překvapení 

v podobě krásných a pohodlných chatek. 
Vzhledem k nabitému programu jsme 
ovšem ani chvilku nezaháleli a okamžitě 
jsme se pustili do hraní stmelovacích her, 
které nás provázely po všechny tři dny. 
Mezi aktivity s velkou odezvou patřily 
například Gordický uzel, Hon na lidi, 
Pavoučí síť, Loď, Had, Sportovní pěti-
boj či Přetahovaná o šátek. Rozmanité 
hry byly zaměřené především na rozvoj 
spolupráce, a to nejen mezi žáky samot-
nými, ale i mezi žáky a jejich třídními 
učiteli. Třída 6. A se pak dočkala milého 
bonusu, neboť k překvapení všech při-
jeli do Hoštic profesionální vojáci 

z nedalekých kasáren, kteří si pro děti 
připravili spoustu zábavných aktivit. Po 
dvou společně strávených nocích jsme se 
vydali směrem k domovům, k nimž jsme 
šťastně dorazili obohacení o spoustu 
nových zážitků. Dle ohlasů spokoje-
ných žáků se adaptační kurzy povedly na 
výbornou. Na závěr si dovolíme pochvá-
lit i tamní kuchyni, která snese srovnání 
i s těmi nejlepšími restauracemi v okolí.

 
Mgr. Petr Curko (třídní 6. A), 
Mgr. Petra Jánská (třídní 6. B)

 

 

 

Rodiče, děti, přátelé a příznivci  
naší školky  

zveme Vás všechny  
na 

 

TRADIČNÍ 

 PŘEDADVENTNÍ 

 DÍLNIČKY 
 spojené se Dnem otevřených dveří 

Kdy: 30. listopadu 

Kde: ve všech našich třídách 

V kolik: 15.00 

Co s sebou: dobrou náladu a šikovné ruce 

 

Těšíme se na Vás  

v naší duhové mateřince. 
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Akce klubu „Nebuď sám“ na LISTOPAD
6. 11. Aby tělo nebolelo – povídání 
o zdraví s Mirkou Jordánovou. Začátek ve 
13.30 hod, společenská místnost 4. patro 
DPS Palackého 1061.
7. 11. Posezení s harmonikou – k tanci 
a poslechu nám zahrají oblíbení Úterníci. 
Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.
8. 11. Jak na mobily a tablety – před-
náška Václava Rosy o mobilních telefonech 
a tabletech nejen pro seniory. Společenská 
místnost 4. patro DPS Palackého 1061, 
začátek ve 14 hod.
13. 11. Holky v akci – společné pečení 
z osvědčených receptů. Jídelna DPS 
Palackého, začátek ve 13.30 hod.

15. 11. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich progra-
mem. Jídelna DPS 1061 Palackého v 9.45
15. 11. Stáří, červánky moudrosti – před-
náška Aleny Bílkové. Společenská místnost 
4. patro DPS Palackého 1061, ve 14 hod. 
Projekt „Seniorům dokořán“.
20 11. Jóga pro zdraví a krásu – cvičení 
s Romanou Krásnou. Společenská místnost 
4. patro DPS Palackého 1061, začátek v 9.00
22.–24. 11. Adventní dílna – vytvořte 
si svou vlastní adventní výzdobu. Dílna 
v suterénu DPS Palackého 1061 bude ote-
vřena vždy od 13 hod.
28. 11. Turnaj ve stolních hrách – začátek 
v 13 hodin, jídelna DPS Palackého 1061

29. 11. Šumava čarovná – promítání 
snímků ze Šumavy fotografa Vladislava 
Hoška. Společenská místnost 4. patro DPS 
1061 Palackého, začátek ve 14 hod. Projekt 
„Seniorům dokořán“.
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

Sbor dobrovolných 
hasičů 
V sobotu 23. září se u Prášil – kde stávala 
vesnice Slunečná – konala akce s názvem 
Bezpečná Šumava 2017. Organizátorem byla 
Správa Národního parku (NP) Šumava spo-
lečně s odborem Záchranné služby, Armády 
ČR a Hasičským záchranným sborem 
(HZS) Plzeňského a Jihočeského kraje. Byl 
to již sedmý ročník, kdy se veřejnosti před-
stavily jednotlivé složky Integrovaného 
záchranného systému České republiky. 
Kromě hasičů NP Šumava se předvedli také 
profesionální a dobrovolní hasiči, policie 
státní i městská, vojáci, záchranná služba, 
prostě všichni, kteří se podílejí na záchraně 
ve všech oblastech. Letošní akce byla zamě-
řena hlavně na požáry v oblastech, kde je 
ještě mnoho nevybuchlé munice. Byl před-
veden také hasičský robot a vzducholoď. 
Největší zájem byl o vrtulník, jehož osádka 
předvedla několik ukázek. 
Horažďovičtí „dobráci“ se zúčastnili této 
akce se žebříkem, cisternou a vozidlem 
ARO v počtu pěti dospělých a třech dětí. 

 
Karel Halml, účastník 

Málo nás, málo vás…
Jsou za námi dva měsíce nové sezóny a také její dva první koncerty: beneiční Modrý den 
v horažďovickém Kulturním domě a další v klatovském kostele dr. Karla Farského. Přesto, 
že jsme tu zpívali před nečetným obecenstvem, myslím, že jsme si vystoupení užili a diváci 
nás odměnili srdečným potleskem. 
V souvislosti s oběma akcemi mne zase – po kolikáté už – napadlo, jak je možné, že v našem 
městě, ve městě, kde je pět tisíc obyvatel, kde pracuje několik pěveckých sborů, spolků 
a sdružení, divadelní ochotníci, loutkáři, ve městě, kde je 6 škol (z nichž jedna je přímo 
umělecká) – a tedy několik desítek pedagogů a mnoho dalších kulturních lidí – se jich nena-
jde ani 50, kteří by přišli na kulturní či společenskou akci. O městě velikosti Klatov ani 
nemluvě… Ono se totiž velmi špatně zpívá před poloprázdným sálem, kdy vystupující hrají 
přesilovku nad posluchači… 
Ale to jsou vystoupení, která jsou již za námi. V nejbližší době plánujeme zúčastnit se 
společného zpívání v rámci slavnostního otevření nově zrekonstruovaného náměstí dne 
28. října. Vzhledem k tomu, že náš dirigent měl již dlouhodobě naplánované jiné závazky, 
nemohli jsme vystoupit samostatně, ale naši členové budou zpívat společně s Volným sdru-
žením, Original Bandem a Kvítkem.
A pak už nás bude čekat řada adventních, vánočních a novoročních koncertů. Vždyť téměř 
polovina vystoupení za rok je nakumulována do posledního měsíce. Proto už nyní začí-
náme s opakováním a nácvikem nových skladeb, abychom vám všem zpříjemnili vánoční 
čas. Věřím, že alespoň ve sváteční vánoční době si najdete čas nasytit nejen svá těla, ale i své 
duše a srdce hudbou, pohodou a krásnou vánoční atmosférou. Že alespoň v tuto dobu „pře-
silovku“ hrát nebudeme. Přesný rozpis všech vystoupení uvedeme v příštím Obzoru, anebo 
se na něho můžete podívat na našich webových stránkách www.psprachen.cz. 

 
Za pěvecký spolek Prácheň Simča Sládková

Spolky

BESEDA 
S MGR. VÁCLAVEM CHALOUPKEM

pátek 3. listopadu 2017 – 18.00 hodin
předsálí kulturního domu 

SVÉRADICE
Setkání se známým režisérem, scéná-
ristou, tvůrcem známých Večerníčků 

o zvířatech, milovníkem přírody a sou-
časným senátorem.



12 Horažďovický obzor / říjen 2017

Zajímavosti

28. říjen 

V sobotu 28. října 2017 byl státní svátek 
– Den vzniku samostatného českosloven-
ského státu v roce 1918. Byl to také den, 
kdy bylo slavnostní otevření nově zrekon-
struovaného náměstí. Staré, vybudované 
ve II. světové válce, je již jen ve vzpomín-
kách a na fotograiích. 
Při této slavnosti byla také uložena kazeta 
s dokumenty na nové místo přeloženého 
pomníku patřícího všem, kdož polo-
žili životy v obou světových válkách. 
Při demontáži tohoto pomníku v par-
číku – 9. 3. 2016 – byla nalezena schránka 
obsahující různé dokumenty a předměty 
z roku 1947. Byl to např. seznam před-
mětů a dokumentů, jako je úvodní dopis, 
seznam legionářů z I. světové války na 
Horažďovicku, seznam členů Svazu osvo-
bozených politických vězňů, občanů 
HD popravených za okupace, Židů z HD 
umučených v koncentračních táborech, 
různé odběrní poukazy, šatenky, ban-
kovka 5 Kčs, drobné mince, různé noviny 
a pamětní list, který doslova přepisuji: 

Pomník, který kryje tyto pamětní spisy 
byl zbudován roku 1947 a tohoto roku 
v památný den 28. října odhalen. Je svěd-
kem smutným i radostným. Smutným 
proto, že bude připomínat současníkům 
i generacím příštím strašná leta první 
i druhé světové války a všechny tyto 
zkoušky a oběti, které český národ musil 
přinést, aby se dočkal svobody. Zejména 
druhá světová válka, doba německé oku-
pace, připravila o život statisíce dobrých 
českých lidí. Jména těch, kdož buď trpěli 
ve věznicích nebo za vlast životy položili, 
jsou vložena do této kasety. To jsou kruté 
vzpomínky na utrpení národa. Leč památ-
ník tento má i svoji světlou, radostnou 
stránku: ukazuje, že český člověk se nebál 
nejhorších muk, žalářů i strádání, aby 
pomáhal připravit součastníkům i těm, 
kdož po nás přijdou, časy lepší, svobodu 
a samostatnost národa, statek nejcen-
nější. Rasová nenávist okupantů připravila 
o život v německých koncentračních tábo-
rech též obrovské množství příslušníků 

židovského národa. Z Horažďovic je 
uvedeno 120 Židů, kteří přišli o život 
v německých koncentračních táborech, 
ponejvíce v plynových komorách. 
Za Svaz osvobozených vězňů pode-
psáni: předseda Karl, jednatel Rosenauer 
a ostatní členové výboru: Josef Poustka, 
Marie Bublíková, Miroslav Naxera, 
Jaroslav Levý, Josef Ciněk, Jaroslav Štěpán 
a Václav Sládek. Razítko je nečitelné. 
Všechny dokumenty jsou uloženy 
v muzeu Horažďovice. V nové kazetě 
jsou kopie nejdůležitějších dokumentů 
z původní schránky a nově některá 
čísla Horažďovického obzoru, Týdeník 
Klatovska, publikace pana Chalupného 
II. světová válka na Horažďovicku, 
všechny druhy mincí, aktuální údaje 
o Horažďovicích a další. Je to tedy 70 roků, 
co byl slavnostně odhalen pomník na dnes 
již neexistujícím zeleném náměstí. 

 
Karel Halml 

Život v Babíně 
V sobotu 30. 9. jsme se za slunečného 
počasí sešli již na 6. tradičním pouťovém 
volejbalovém turnaji v obci Babín. 
Jako každý rok se i ten letošní konal 
opět v kostýmech, tentokrát na téma: 
filmoví hrdinové. Po důkladných pří-
pravách se na návsi odpoledne sešlo 
přes 20 postav z české i světové kinema-
tografie. Celkem 5 týmů v kostýmech 
soupeřilo o drobné ceny.
A kdo zvítězil? Přece ten nejlepší! Turnaj 
byl završen společným grilováním v nově 
pořízeném grilu a vítězství řádně osla-
veno. I když jsme malá vesnička a není 
nás zde mnoho, těší nás, že se scházíme 
a bavíme bez rozdílu věku. Kdo přišel, 
nelitoval, a kdo lituje, že tam nebyl, ať 
přijde mezi nás příště.
Akcí v Babíně se koná víc, na konci srpna 
proběhla rybářská soutěž, na podzim je 
naplánována drakiáda, pak rozsvítíme 
vánoční stromeček, oslavíme konec roku 
a budeme plánovat zase mnoho akcí na 
příští rok…. napsali ti, kterým není spo-
lečenský život v Babíně lhostejný.

 
Jana Truhlářová

Ještě o zvonění na mraky
V červencovém čísle HO v článku o zvonění proti mrakům jsem psal, že zmínku o zvonění 
na mraky přímo v Horažďovicích jsem nenašel. A přece našel. V archivu muzea je odkaz na 
manuál z r. 1712, resp. na časopis Otavan (č. 3–5 /1921 – K. Němec), že v tomto roce se ode-
hrála v Horažďovicích tragédie: Urozenému pánu Ubaldtu Maxu Krumpoltzovi, t. č. hejtmanu 
panství horažďovského, se utopil malý synek. Zdrcený otec žádal radu města i za přítomnosti 
faráře, aby se mu dalo zvonit. Ale konšelé to zdvořile odmítli, že zvonit se utopenému syn-
kovi nemůže, že se utopeným nikdy nezvoní. S tím, že zvony jsou svěcené proti mračnům a na 
zahnání zlého povětří. A zvoněním utonulému by „ke zmaření přijíti mohly“. Do budoucna že 
by takové ochranné moci už neměly a obci i sousedům by se mohla stát škoda.
Strach konšelů před bouřemi a zlým povětřím a víra v zázračnou moc zvonů byly silnější 
i než soucit s urozeným pánem. Dnes už si o tom můžeme myslet, co chceme. Ale jedno 
víme najisto: i v Horažďovicích se na mraky pilně zvonilo!

 
Jiří Wagner
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Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 78, Prácheňská ulice 
Dům je poprvé zmiňován v roce 1619, 
kdy patřil Kristýně Hrabovské a jejímu 
nejmenovanému zeti. Je zmíněna v sou-
pisu pohořalých po velikém požáru města 
způsobeném drancováním vojsk generála 
Bonaventury Buquoye, kdy mu bylo při-
děleno 30 kmenů dřeva na stavbu nového 
krovu. Odhad škod po požáru činil 
450 kop. V roce 1626 postupuje v rámci 
poslední vůle Magdalena Rejčková tento 
dům „se vším nábytkem co se vyna-
jíti může“ svému manželovi Jakubovi 
Rejčkovi, rodáku z Malého Boru. V roce 
1633 měl Jakub Rejček pronajat rovněž 
Podbranský mlýn. Svého manžela ale 
přežila a dům následně postupuje Řehoři 
Červenkovi smlouvou z roku 1641, 
když předává Řehoř Červenka s Annou 
manželkou dům ležící mezi domy 
Finkovským a Víta Zajíčka od Magdaleny 
Rejčkové výměnou za svůj dům (čp 80) 
mezi domy Kateřiny Špornové a téhož 
domu Finkovského. V roce 1646 pro-
dává Řehoř Červenka dům vlastní ležící 
mezi domy Víta Zajíčka a spáleniš-
těm Finkovským Kryštofu Trenskému 

a Kateřině manželce za 190 kop míšeň-
ských, přičemž ihned složil padesát kop 
v hotovosti a dále každoročně po dvaceti 
kopách až do vyplacení celé sumy vždy 
ke svátku svatého Víta. V pozdějším při-
psaném zápisu Řehoř Červenka uvádí, že 
mu byl dům zcela splacen počínaje rokem 
1647 s doplacením v roce 1653. V berní 
rule v roce 1654 je uvedeno, že osíval 
31 strychů polí, chová 2 koně, 3 krávy, 
2 jalovice, 10 ovcí a 9 sviní. V roce 
1687 prodává Jakub Trenský s bratrem 
Kašparem a sestrou Kateřinou dům po 
nebožtíkovi otci jejich Kryštofu Trenském 
Jakubu Kozákovi a Zuzaně manželce 
za 210 zlatých spolu se „starodávným 
klusem a společnými žlaby“. V roce 1727 
sepisuje Jakub Kozák poslední vůli. V ní 
odkazuje dům manželce Zuzaně. Po její 
smrti má dům přejít na dceru Bětušku 
za 250 zlatých. Splátky budou předá-
vány těmto osobám „Rosině provdané 
Schollerové (později noví majitelé domu), 
vnuku mému po nebožce Verunce Tichej, 
Kateřině Hlavatej, Anně vdově řezbářce, 
která v Praze pozůstává“. Kromě podě-
lení polí, musí proplatit jeho žena 

„židům za barvy co jsem dlužen“. V roce 
1727 prodán pozůstalými po nebožtí-
kovi Jakubu Kozákovi dům Františku 
Schollerovi a manželce Rosině ležící mezi 
domy Jana Šamše „z kteréhož klus do 
domu jeho odstarodávna jest“ a obecním 
spáleništěm strany druhé za 300 zla-
tých a „všechen nábytek hospodářský, 
vůz na kolesníky, řetězy, brány, sekery“. 
V roce 1765 prodává a postupuje dům 
vlastní a nezávadný František Scholler 
svému synovi Václavu Schollerovi ležící 
mezi domy Františka Ludvíka a domem 
Barbory Strakové za 100 zlatých. V roce 
1794 kupují v dražbě právovárečný nezá-
vadný dům v městě po zemřelém Václavu 
Schollerovi Josef Rábský s manželkou 
Kateřinou za částku 607 zlatých. V roce 
1799 prodávají Josef Rábský s Kateřinou 
manželkou dům Antonínu Palaufovi za 
730 zlatých. V roce 1830 prodává mydlář-
ský mistr Antonín Palauf dům várečný 
se zahradou Josefu Koubovi, zednickému 
mistru, za 665 zlatých.

 
MgA. Jindřich Šlechta

Historie horažďovických domů

U HusityVolnočasový	klubPo	-	U� tod	13:00	do	17:00

Strakonická	149341	01Horažďovice

FotbálekKulečnıḱDeskové	hrySpousty	zajıḿavých	knih,	a	mnoho	dalšı.́
IE AN  MO IK SA II ED

VENO SL KS ÁO  K HS UE SČ  ITV SE KK ÁRÍ C

Akce DDM v listopadu 2017:
Sobota 4. 11. 
Běh kolem Práchně, Zámek, 8.00
24. ročník 6,5 km závodu pořádáme ve spolupráci s KČT 
Horažďovice.
Sobota 11. 11. 
Netradiční zavařeniny, EC PROUD, 9.00–12.00
Dílna pro veřejnost. Marmeláda a kořeněné „čatní“ z kdoulí a dýní 
z Přírodovědné stanice. Vstupné 50 Kč.
Neděle 12. 11. 
Drakiáda na Loretě, od 14.00
Dračí soutěže, obří mýdlové bubliny, čínský létající drak Aiko 
a mnoho dalšího, pořádá DDM a Skaut Horažďovice. 
Za nepříznivého počasí se akce nekoná.
13.–16. 11. 
Dny GIS pro školy, EC PROUD, 9.00–12.00
Workshopy ke Dni GIS pro školní kolektivy (2. stupeň ZŠ), 
info na www.envicentrum.eu.
Neděle 26. 11. 
Komentovaná prohlídka, Přírodovědná stanice, od 14.00. 
Vstupné 25 Kč.
Sobota 2.12. 
Adventní věnce, EC PROUD, 9.00–12.00
Tradiční předvánoční dílna pro veřejnost, vlastní korpusy a svíčky 
s sebou.
Vstupné 30 Kč.
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Současná podoba objektu (rok 2017)Plán na přestavbu domu z roku 1866, červeně značené přestavby ve zmíněném roce, Státní okresní archiv 

Klatovy, Archiv města Horažďovice

Půdorys domu na plánu Stabilního katastru z roku 1837

Kobylky u Horažďovic 

Dneska si to už ani nedovedeme předsta-
vit: nad městem se objeví chřestící mrak, 
který zastíní i slunce – a dosedne-li někam, 
je tam za chvíli jen holá země. A přece zni-
čující nálety kobylek čili sarančat nebyly ani 
na území dnešní ČR v minulém tisíciletí 
žádnou velkou zvláštností. 
Zhoubné nálety žravých kobylek jsou zmí-
něny už v bibli a byly považovány za boží 
trest. Od dob nejstarších písemných pamá-
tek u nás se vyskytují i zmínky o náletech 
kobylek na našem území. Kobylky se k nám 
dostávaly z oblasti Černého moře zejména 
podél Dunaje za pomoci příznivého větru. 
Nalétávaly do uherských nížin a odtud na 
Moravu nebo do Polska. Někdy se z Moravy 
nebo i z Polska dostávaly až do Čech, popř. 
Polabím až do Německa. Od středověku jsou 
v letopisech zmíněny desítky zhoubných 
náletů tohoto hmyzu. Je pravdou, že jihozá-
padní Čechy byly náletů, které se nejčastěji 
konaly v srpnu a v září, většinou ušetřeny. 
Zdá se, že přímo v Horažďovicích se 
kobylky asi nevyskytly. Ale přinejmen-
ším v okolí byly. Např. je zaznamenáno, že 
v letech 1338 a 1346 úrodu v Kraselově (asi 
12 km jv. od HD) zpustošily. V roce 1544 

přilétly kobylky např. do Plzně, v r. 1549 do 
Klatov. Roku 1694 do Písku.
Začátkem října 1748 se objevily kobylky 
v Českých Budějovicích. Jejich oby-
vatelstvo se veřejnými modlitbami, 
procesím a prosebnou mší pokoušelo 
přimět je k odletu. Což se podařilo (pole 
byla sklizena a kobylky neměly mnoho 
co žrát). Téhož roku navštívily kobylky 
také Kraselov, Němčice a Hoslovice na 
Strakonicku. Lidé je zde holemi sráželi do 
připravených příkopů a zahazovali zemí. 
Ještě hůře bylo hned příštím rokem 1749, 
kdy kobylky přilétly z jižní Moravy opět 
do Č. Budějovic už koncem srpna. Zdejší 
městská rada dala střílet z děl a zvonit na 
zvony, měšťané stříleli z pušek v naději, 
že se kobylky hluku leknou, ale marně. 
Naštěstí bylo už po žních, a tak kobylky 
zpustošily jen louky a stromy. Kobylek na 
stromech bylo prý tolik, že pod nimi pras-
kaly i silné větve. Když usedly na zem, byla 
jich prý vrstva 1 až 2 pídě (píď je přibližně 
20 cm). Začátkem září se kobylky pře-
souvaly z Č. Budějovic dál k Písku, kolem 
Strakonic přes Radomyšl, dál na Plánici, 
Nepomuk, Žinkovy. Na Nepomucku 

přelétaly v děsivých hejnech z místa na 
místo. Pravděpodobně se však tedy i tenkrát 
našemu městu vyhnuly. 
Naposledy byly v Čechách kobylky zazna-
menány r. 1875 na Tachovsku. 
Proč nálety stěhovavých kobylek v 19. sto-
letí náhle ustaly, těžko říci. Snad proto, 
že zemědělská půda začala být intenziv-
něji obdělávána, a tím se značně omezila 
jejich líhniště. A tak dnes nám pustošivé 
nálety žravých kobylek připomínají už jen 
rčení. Třeba: Je jich jako kobylek – Spoušť 
jako po kobylkách – Hladoví jako kobylky 
a podobně. 

 
Jiří Wagner

Nálet žravých kobylek podle středověké rytiny.
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ZDARMA

www.axis-optik.cz

              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.

JEDNO SKLO

UŠETŘETE
ZA ZNAČKOVÁ SKLA

Strakonice, Bezděkovská 30
Horažďovice, Ševčíkova 38

 

KOTLÍKOVKA 2017 KOTLÍKOVKA 2017
  

nově od 30. 10. 

 Vyřízení Kotlíkovky, montáž a servis  

Kontakt: Pavel Kodýdek, Pačejov 49, tel: 731 168 490  

www.a1solar.cz 

KOTLE 

TEPELNÁ ČERPADLA 
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Hledám pronájem bytu 2+1 nebo 3+1
Pouze Horažďovice.

Tel.: 721 453 694 

VAJNOT SPOL. s. r. o., PROVOZOVNA 
HORAŽĎOVICE, přijme ZÁMEČNÍKA 

s platným svářečským průkazem do pracovního 
poměru i brigádně. TELEFON 724 832 379.

 

 
 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 

 

PALIVOVÉ DŘEVO od 480Kč

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

Tel: 737 290 440
Facebook: 

Dřevo Chanovice

www.drevolesysalak@seznam.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

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

* Truhlář – nábytkář Místo pracoviště: Kasejovice

*Montážní dělník v zahraničí Práce v Německu / Anglii

* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo a Anglii 
– vyučení v oboru truhlářství / jazykové znalosti – NJ – AJ 
– výborné platové podmínky

* Konstruktér 

*Manažer výrobních kalkulací a rozpočtů
–min. SŠ – technického směru / místo pracoviště: Kasejovice / Plzeň

* Asistent/ka projektu 
– vzdělání ekonomického, technického směru / znalost NJ plynně

Pracoviště: INTERIORS manufacture&design a. s., 335 44 Kasejovice č.p. 337
Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
Životopisy zasílejte na email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
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tel 376 511 722 email rosacom@rosacom.cz web www.rosacom.cz

Sledujte nás na facebooku

https://www.facebook.com/rosacomputers/

Speciální herní režim × extrémně rychlá doba odezvy 1 ms umožňující plynulé
hraní i sledování filmů bez zpoždění nebo sebemenšího náznaku rozmazání ×
typ panelu TN × velikost obrazovky 24“ (16 : 9) × rozlišení 1.920 x 1.080 × jas
250 cd/m2 × 16,7 milionů barev × porty: 1 x D-Sub, 1x HDMI kabel v balení
ZDARMA (20884227237) Koupí produktu získáte 119 iBodů

• značkové počítače

herní počítače skládané na míru•

monitory, tiskárny, klávesnice, myši•

montáže a instalace•

mobilní telefony•

wifi routery, opakovače•

zabezpečení domácností•

připojení k internetu•

webové stránky•
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2. 12. 2017  | 13–18
pivovar 
Horažďovice

hd
přijďte

popeklit!

nové
peklodivy!

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

vstupné 50 Kč

těší se na vás ČERTOVSKÝ CECH HD 

                 

Srdečně Vás zveme na nultý ročníK Dýňobraní, 
který se uskuteční v NO CČSH Horažďovice 

Dýňobraní 
Program 

- Od 16 hod vyřezávání dýní 

- Ochutnávka dýňových polévek                
a domácího svařáku 

- Malování na obličej 

- Opékání buřtů 

- Rozsvícení dýňových strašidel 
Kde? Strakonická 149, Horažďovice          

Kdy? 4. 11. 2017 Čas? Od 16 hodin  

KČT  a  DDM  HORAŽĎOVICE 

Pořádají  v sobotu 4. listopadu 

24. ročník závodu 
 

 

 

 

START: v 10.00 hod. před Zámkem 

Presentace a zázemí pro závodníky od 8.00 hod. 
v prostorách DDM v zámku. 
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HORAŽĎOVICE

Mírové náměstí

ROZSVÍCENÍ  
VÁNOČNÍHO  STROMU

Program rozsvícení vánočního stromu:
• tradiční rozsvícení a požehnání vánočního stromu

• adventní hudba v podání Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů

• vánoční punč

3.12.2017
od 17.30 hod.



HOTEL PRÁCHEŇ

pátek 17. 11.  19.00 
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Od klasiky k jazzu. České saxofonové kvarteto pod 
vedením Romana Fojtíčka. 

Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma.  
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 559.

pátek 8. 12.  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.

Kulturní program listopad

Uzávěrka dalšího čísla je 21. listopadu v 10.00 hod., 
vydání 1. prosince 2017. Redakce si vyhrazuje právo 
vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. 
Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou 
redakčně kráceny. Náklad 2700 výtisků. Distribuováno 
do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma. 
Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové 
náměstí 1, IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, 
fax 376 547 529, e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. 
Za věcnou a jazykovou správnost textu odpoví-
dají autoři, složení redakční rady: Ing. Hana Kalná, 
Ing. Ivana Dušková, Jitka Chalupná. 
Povoleno OkÚ Klatovy pod registrační značkou MK ČR 
E 11878. ISSN 1802-7741. Tisk: Dragon Press, Klatovy.

KNIHOVNA

úterý 7. 11.  sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
4. přednáška na téma “České dějiny a jejich 
souvislosti”

středa 8. 11.  obl. charita (4. p.) 14.00
JAK NA MOBILY A TABLETY
přednáška Václava Rosy o mobilních telefonech a tab-
letech pro seniory

středa 15. 11.  obl. charita (4. p.) 14.00
STÁŘÍ – ČERVÁNKY MOUDROSTI
přednáška Aleny Bílkové

čtvrtek 16. 11.  sál knihovny 9.30, 11.00 
JAK SE STRAŠÍ STRÁCHNIVEC 
Beseda s autorkou knih pro děti a nezávislou specialist-
kou na PR a sociální sítě Terezou Meravou. Pro 3. tř. ZŠ

sobota 20. 11.  obl. charita (4. patro) 9.00
CVIČENÍ S ROMANOU
jóga pro zdraví a krásu 

úterý 21. 11.  sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
5. přednáška na téma “České dějiny a jejich 
souvislosti”

pondělí 27. 11.  sál knihovny 14.30
HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti

středa 29. 11.  obl. charita (4. p.) 14.00
ŠUMAVA ČAROVNÁ
promítání snímků ze Šumavy fotografa Vladislava 
Hoška

OSTATNÍ AKCE

sobota 4. 11.  
ZDRAVÉ TĚLO – CHRÁM PRO MOU DUŠI
www.kouzlousmevu.cz

úterý 7. 11.  
KONSTELACE
www.kouzlousmevu.cz

sobota 11. 11. 9.00–12.00
SVATOMARTINSKÝ JARMARK
řemeslný a farmářský jarmark, kulturní program, 
v 18.00 lampionový průvod

úterý 14. 11.  
SEMINÁŘ PRO MUŽE
www.kouzlousmevu.cz

pátek 17. 11.  
ČESKÁ KUCHYNĚ VEGANSKY
www.kouzlousmevu.cz

sobota 25. 11.  
JAK ZNOVU NAJÍT SMYSL ŽIVOTA
www.kouzlousmevu.cz

pondělí 27. 11.  
ADVENTNÍ TRHY
www.kouzlousmevu.cz

KAVÁRNA ŠIBULE

pátek 3. 11.  18.00 
ČAS ADVENTU, ČAS ZÁZRAKŮ
přednáší léčitelka Libuše Žáková z Písku

sobota 11. 11.  18.00 
ZA OPONOU
Střípky z divadelního zákulisí.

pátek 17. 11.  17.00 
POJĎTE SI HRÁT
Lumpárny s maňásky.

neděle 19. 11.  15.00 
DOSTAVENÍČKO 
Na harmoniku hraje Pavel Hlobík.

pátek 24. 11.  18.00 
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA
Uvádí Josef Chalupný.

středa 29. 11.  18.00 
VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Jak začíná divadlo – scénické čtení.

Změna programu vyhrazena

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

MĚSTSKÉ MUZEUM

středa 1. 11. divadelní sál, 10.00
IDENTITA VS. INTEGRITA, ANEB 
POTÁHNEME ZA JEDEN PROVAZ?
Přednáší Jana Jiráka. Přednáškový cyklus „Konec 
války a život v nové republice“

pátek 3. 11. divadelní sál, 18.00 
ŽIVOT VE STŘEDNÍ ASII
Přednáška doc. Ing. PhDr. Petra Kokaisla 

pátek 10. 11. divadelní sál, 17.00
ČERVENÁ KARKULKA
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

středa 15. 11 divadelní sál, 10.00
UŽITÉ UMĚNÍ V DOBĚ 1. REPUBLIKY 

Přednáší PhDr. Jan Mergl Ph.D. Přednáškový cyklus 
„Konec války a život v nové republice“

pátek 17. 11. divadelní sál, 17.00
JAK ŠEL HONZA DO SVĚTA
Loutkové divadlo – Pohádky, loutky a lidé, Strakonice

neděle 19. 11. u kašny, zámek, 14.00 
PROCHÁZKA PO MĚSTĚ  
S ROMANEM VAŇKEM

pátek 24. 11. divadelní sál, 17.00
PRINCEZNA ROZMARÝNKA
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

středa 29. 11. 
EXKURZE – ČESKÝ KUBISMUS – PRAHA
v rámci cyklu „Konec války a život v nové republice“

MC HOUBA

sobota 4. 11.  
BĚH KOLEM PRÁCHNĚ
závěrečný závod seriálu, večer tepovka v houbě 
www.houbachallenge.cz, pořádá KČT

pátek 17. 11.  
POKER NIGHT 
Sit and go a další hry celou noc.

sobota 25. 11.  
GALAVEČER HOUBACHALLENGE
Slavnostní vyhlášení celoroční výzvy. Hraje JAM4U 

MĚSTSKÁ GALERIE

ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

sobota 4. 11.  16.30
VERNISÁŽ VÝSTAVY
PAVLA BREUOVÁ – NEVŠEDNÍ TVÁŘ OKAMŽIKU
Výstava potrvá do 2. 11. – 1. 3. 2018

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

pátek 3. 11.  19.00 
TANEČNÍ 7. lekce

pátek 10. 11.  19.00 
TANEČNÍ 8. lekce

sobota 11. 11.  20.00 
PARKÁN + ROCK AFTERPARTY

pátek 17. 11.  19.00 
TANEČNÍ 2. prodloužená

pondělí 20. 11.  19.30 
DIVADLO – LEDOVÁ KRÁLOVNA

pátek 24. 11.  19.00 
TANEČNÍ 10. lekce

sobota 25. 11.  19.00 
TANEČNÍ – 11. lekce – stolování 

neděle 26. 11.  15.00 
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, „AMATOVKA“

čtvrtek 30. 11.  10.00 
„PLANETA ZEMĚ“

Změna programu vyhrazena

Výlep plakátů, předprodej vstupenek apod.,  
tel. 608 212 210, e-mail: kdhd@centrum.cz


