
Vážení spoluobčané,
měsíc listopad očesal poslední listí z našich 
stromů a vítr ho zdatně rozfoukal do všech 
zákoutí. Takže se v našich ulicích přede-
vším zametalo, odstraňovaly se uschlé 
a popadané větve a zazimovala se zeleň. 
Slavnostní otevření náměstí naštěstí jen tak 
tak uniklo silné vichřici a s ním spojenému 
výpadku elektrické energie. Děkujeme všem 
spolkům i jednotlivcům, kteří se na této 
první velké akci na novém náměstí podí-
leli a tzv. přiložili ruku k dílu. V blízkosti 
kostela byla do dlažby nově nainstalována 
pamětní deska zhotovená ze staré původní 
kamenné desky. Možná si jí při svých pod-
zimních procházkách všimnete. 
Na náměstí se v listopadu konal svato-
martinský jarmark a dnes tam již kraluje 
vánoční strom. Nová vánoční výzdoba 
rozzáří nejen tento strom, ale i sloupy 
veřejného osvětlení v ulici Ševčíkova 
a Havlíčkova, kašnu, stávající vánoční 
strom u kina a částečně i hlavní prů-
jezd městem. Čeká nás i malé vánoční 
překvapení jak na náměstí, tak v pro-
storu u Červené brány vedle kulturního 
domu. Předmětem častých dotazů bývá 
budoucnost tohoto nově vytvořeného pro-
storu – zda nebude prázdný, na co se tam 
budeme moci dívat. Město plánuje nain-
stalovat zde architektonický prvek, jehož 
součástí by měla být perla a voda, dva 
hlavní symboly řeky Otavy.
V prosinci by ještě měly začít opravy 

části komunikace z Velkého Boru do 
Chanovic a také úsek z Boubína až na hra-
nici s Jihočeským krajem. Vynechán bude 
úsek v obci Veřechov, a to kvůli plánované 
výstavbě kanalizace. V bývalé lékárně 
v ulici Prácheňská začala přestavba vnitřní 
dispozice na tři nové byty, z toho jeden 
bude bezbariérový. Pro zabezpečení vstupu 
do budovy ZUŠ byl do druhých vstupních 
dveří nainstalován přístupový systém na 
čipy. Po rozdání čipů uživatelům bude 
tento systém využíván především v odpo-
ledních hodinách, kdy probíhá výuka 
jednotlivých žáků. Stále ještě čekáme na 
odstranění několika nedodělků či vad na 
náměstí - úprava hran obrubníků, oprava 
vodorovného značení na parkovacích plo-
chách, v ulici Msg. Fořta pak instalace 
lampy veřejného osvětlení u Červené brány 
a oprava spádování dlažby. 
Hlavním tématem měsíce listopadu 
bylo sestavování rozpočtu a rozpočto-
vého provizória na příští rok. Největším 
inančním výdajem v následujícím roce 
bude výstavba domu pro seniory. Naše 
žádost o investiční dotaci podaná na 
jaře na Ministerstvo práce a sociálních 
věcí ČR sice prošla několikastupňovým 
vyhodnocením stejně jako 14 dalších 
žadatelů, ale z důvodů inančních mini-
sterstvo nakonec vybralo jen 6 projektů. 
Novou žádost o dotaci podáme opět na 
jaře příštího roku a pádným argumen-
tem by měla být skutečnost, že bude již 

vybrán dodavatel stavby. Konec výbě-
rové řízení na zhotovitele této rozsáhlé 
investice se díky vynuceným změnám 
v projektové dokumentaci posunul až na 
8. ledna 2018. Pozitivní zprávou snad je, 
že už se ozvali první zájemci z řad staveb-
ních irem, proto doufáme, že budeme mít 
z koho vybírat. 
Bohužel přinášíme smutnou zprávu 
z oblasti kulturního života našeho města. 
Náhle zemřela paní Jitka Kutišová, členka 
spolku Hudba bez hranic, která již několik 
let v našem městě organizovala s velkým 
úspěchem Ševčíkovy hudební večery. 
8. prosince nás čeká poslední koncert roku 
2017 a v roce příštím se tato aktivita zcela 
zastavuje. Možná je každý nahraditelný, 
ale v některých případech to hodně dlouho 
trvá. Na paní Jitku Kutišovou více zavzpo-
mínáme v příštím čísle Horažďovického 
obzoru. Nyní si jen dovolíme poděkovat za 
veškerou aktivitu, energii a čas, který kul-
turnímu životu ve městě věnovala. 

Přejeme Vám hodně síly a energie na pře-
žití měsíce prosince plného výročních 
schůzí, dotahování restů doma i v práci 
a také vánočních večírků a setkání. 
A hodně klidu a pohody o svátcích 
vánočních.

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

Úvodní slovo

11/2017

1. prosince 2017 / Neprodejné
Ročník XX. (XXXVIII) / Číslo 11

foto: J. Chalupná
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Fotoreportáž

Foto: Jitka Chalupná

Slavnostní otevření zrekonstruovaného náměstí

Setkání zástupců prácheňského regionu v Horažďovicích.

Svatomartinský jarmark

Foto: Tomáš Mašek

Foto: Vlaďka Šlechtová

Dne 13. 11. 2017 se na městském úřadě 
uskutečnilo tradiční setkání starostů 
a tajemníků prácheňského regionu 
s poslanci a senátory, jehož cílem je vzá-
jemná výměna informací týkající se 
veřejné správy a poskytování zpětné 
vazby zákonodárcům v tom, jak legis-
lativa působí na územní samosprávné 
celky. Setkání se zúčastnili zástupci města 
Horažďovice, Klatovy, Sušice, Blatná, 
Písek, Strakonice, Volyně, Prachatice, 
Vodňany, Vimperk a Netolice, senátoři 
a poslanci Parlamentu České republiky 
za Jihočeský a Plzeňský kraj.
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Téma

Houba Challenge 2017
Tato celoroční sportovní výzva pro 
začínající i aktivní sportovce (nejen 
v Horažďovicích) dospěla do inále. 
Kondiční tréninky každý týden, tradiční 
závody i nové akce přilákaly k pravidel-
nému pohybu více než stovku mužů, žen 
i dětí. Jejich hnací silou se stalo zajímavé 
motivační bodování a z mého pohledu 
postupně docházelo k velkému zlepšení 
kondice všech jednotlivců. Významně se 
také podařilo navýšit účast na závodech, 
které se v Horažďovicích a okolí každo-
ročně pořádají. 
Vzpomeňme si na XC Muničák (MTB 
Ježíkov) a Běh okolo Práchně (KČT). 
Rekordní účastí se pyšnily závody X-terra 
Houba Triatlon, Zahradní pětiboj, 
Zářečský železný muž a žena. Příjemným 
překvapením byl zájem o nové sportovní 
události, jako byly HD Extreme Cross 
Country – překážkový běh na Ostrově, 
Nejrychlejší Špičák či víkendové puto-
vání Hrady a rozhledny. Novinkou byla 
týmová soutěž Adventure Race na lomu 
v Čímicích, na jejíž přípravě spolupraco-
vala irma Air point. Tato bojovka sklidila 
velký úspěch nejen u sportovců, ale 
i u diváků. 
A co mě těší snad nejvíce? Projekt Houba 

Challenge pomohl přitáhnout k pravi-
delnému pohybu řadu lidí, kteří by jinak 
v sobě nenašli odvahu či chuť pustit se 
do sportování. Mnohým účastníkům se 
změnil jejich celkový přístup ke sportu, 
k sobě i ke svému zdraví. Vytvoření nové, 
velmi pestré a zajímavé komunity je totiž 
silná motivace dále pokračovat v zapo-
čatých sportovních aktivitách. Vtažením 
a zapojením do projektu sportovců na 
dálku přesáhl dokonce rámec Horažďovic. 
Potěšujícím dopadem této výzvy jsou 
také tréninky mimo bodování Houba 
Challenge. Nejen registrovaní spor-
tovci, ale i spousta dalších využívá pro 
zlepšování své fyzičky nově postavené 
workoutové hřiště a podařilo se zorganizo-
vat krásné cyklovýlety. 
Nechci zde hodnotit výkony a výsledky 
jednotlivců. Ty můžete najít na www.
houbachallenge.cz. Dovolte mi ale poděko-
vat vám všem, kteří jste se této sportovní 
výzvy zúčastnili, pomohli vytvořit pod-
mínky a podpořili ji. Bez vás by to nešlo! 
Byli a jste pro mne svým přístupem velkou 
motivací k této krásné práci a těším se na 
vás u dalšího pokračování. 
Dovolím si na závěr citovat mého kama-
ráda a sportovce Vojtu, který věnoval na 

počátku projektu Houba Challenge tyto 
řádky: „Ahoj, dnes jsem se dozvěděl o chys-
taném projektu Houba Challenge a jsem 
jím nadšený. Podobný prostor pro setkávání 
přátel sportu různého věku, zájmu i pohy-
bové úrovně tu dlouho chyběl. Všeobecně 
poslední dobou vzrůstá zájem o parkur, 
street workout a podobně, ale chybělo místo 
a fundované vedení. Pokud by se záměr 
zdařil a vznikla by otevřená skupina lidí, 
kteří by se na této platformě podporovali 
v osobním růstu, bylo by to skvělé. Cítím 
v tom velký potenciál, dokonce tak silný, že 
by mohl přesvědčit mnoho váhajících o tom, 
že je rozhodně lepší vyměnit pohodlné 
zápecí domova (počítače a mobilu) a oproti 
tomu získat partu fajn lidí, možnost poznat 
něco nového, realizovat se a pracovat na 
všestrannosti. Líbí se mi myšlenka pospoli-
tosti. Mám radost, držím palce.“ 
Nebojím se říci, že cíle projektu byly více 
než vrchovatou měrou naplněny. Sezóna 
je ale už nenávratně za námi a do dalšího 
období nás ženou výzvy nové. Tak sportu 
a Houba Challenge 2018 ZDAR!

 
Za Houba Challenge 
Miloslav Svatoš
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Rada města Horažďovice 23. 10. 2017

– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
veřejné zakázky na stavební práce 
s názvem „Rekonstrukce lesní cesty Opěš, 
Horažďovice“ účastníka Lesní stavby, s. r. o., 
Palackého 764, Nýrsko, za nabídkovou cenu 
2 643 849,67 Kč vč. DPH 
– schvaluje nájemní smlouvu mezi městem 
Horažďovice a manželi Jitkou a Václavem 
Bláhovými, Třebomyslice k části pozemku 
p. č. 605/1 o výměře cca 90 m2 v k. ú. 
Třebomyslice u Horažďovic s účinností od 
1. 11. 2017 na dobu neurčitou a nájemné ve 
výši 7 Kč/m2 pozemku 
– schvaluje zveřejnění návrhu střednědo-
bého výhledu rozpočtu na roky 2018–2026
– schvaluje uspořádání akce – Slavnostní 
otevření zrekonstruovaného náměstí na 
Mírovém náměstí dne 28. 10. 2017 včetně 

kulturního programu a ohňostroje a schva-
luje vstup zdarma do Městského muzea 
Horažďovice dne 28. 10. 2017 
– schvaluje podání žádosti o dotaci z dotač-
ního programu Ministerstva kultury 
ČR „Podpora projektů k připomínkám 
významných výročí naší státnosti (1918, 
1968, 1993)“ pro rok 2018 organizační slož-
kou Městské muzeum 
– schvaluje návrh na prohlášení věci za kul-
turní památku: Židovský hřbitov na Loretě 
v Horažďovicích 
– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
účastníka SAP s. r. o., Snět 24, Dolní 
Kralovice, na dodávku komunálního mani-
pulátoru s přísluš. za nabídkovou cenu 
1 324 950 Kč vč. DPH

Rada města Horažďovice  
6. 11. 2017

– rozhodla o přijetí nabídky uchazeče 
Stavby Vichr s. r. o., Dlouhá Ves 151, na 
realizaci akce „Adaptace části čp. 77“ za 
nabídkovou cenu 3 699 342 Kč vč. DPH
– schvaluje pachtovní smlouvu se společ-
ností OSEVA Seeds s. r. o., Komenského 
1028, Horažďovice na část pozemku 
p. č. 238/86 v k. ú. Horažďovic za pachtovné 
ve výši 3 000 Kč/ha na dobu určitou od 
1. 12. 2017 do 30. 9. 2018
– schvaluje cenu za pacht zemědělských 
pozemků na rok 2018 ve výši 3 000 Kč Kč/ha
– schvaluje Ceník parkovného za stání sil-
ničních motorových vozidel na vymezených 
místních komunikacích v Horažďovicích
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
účastníka GEORAP, s. r. o., Na idlo-
vačce 505/2, Praha 4 na dodávku 
komunálního vozidla s příslušenstvím pro 
zimní údržbu komunikací za nabídkovou 
cenu 1 933 580 Kč vč. DPH
– schvaluje podání žádosti o dotaci z dotač-
ního programu Ministerstva kultury ČR 
„Integrovaný systém ochrany movitého 
kulturního dědictví“ organizační složkou 
Městské muzeum na konzervování a restau-
rování sbírk. předmětů, požadovaná dotace 
517 000 Kč
– souhlasí s uzavřením Křesťanské MŠ a MŠ 
Loretská v době od 27. 12. 2017 do 2. 1. 2018 
– souhlasí s podáním projektu MŠ Loretská 
na úpravu školní zahrady mateřské školy do 
Výzvy č. 16/2017 vyhlášené Státním fondem 
životního prostředí v rámci Národního pro-
gramu Životní prostředí do maximální výše 
podpory 500 000 Kč 

Výběr bodů z jednání rady města. Kompletní 
usnesení z jednání rady města je zveřejněno 
na www.muhorazdovice.cz.

Z radnice 

HOSPODA U HLAVÁČKŮ

STŘEDA 6. 12. 2017 OD 18.00 HOD
Zeptat se můžete na cokoliv, nejen starosty, ale i radních
– při kávě, kterou Vám nabídneme zdarma.

 

 

Spolek rodáků a příznivců města Horažďovice 

zve všechny své členy a širokou veřejnost na přednášku 
 p. Karla Fořta s názvem: 

Od kriminalistických včerejšků k pisatelským zítřkům, 
která se bude konat 3. 12. 2017 od 14.30 hod. v restauraci U Hlaváčků. 

Podrobnosti jsou uveřejněny ve vývěsní skříňce u Červené brány. 
Zároveň spolek zve všechny své členy a ostatní občany města 

na rozsvěcení vánočního stromu, které se bude konat  v tentýž den  
na nově zrekonstruovaném náměstí.  
Nenechte si ujít významnou událost. 

Zve výbor spolku. 
 
 

 

 

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 PROSINCI

  18.12. - 22.12. 2017
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM



5Horažďovický obzor / listopad 2017

1 

 

Město Horažďovice 
 
Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na vymezených 
místních komunikacích v Horažďovicích 
 
Rada města Horažďovice na svém zasedání dne 06.11.2017 usnesením č. 70/29 
schválila na základě § 23 odst. 1 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích 
a zákona o cenách č. 526/1990 Sb. tento Ceník parkovného za stání silničních 
motorových vozidel na vymezených místních komunikacích v Horažďovicích. 

 
Čl. 1 

Stání silničního motorového vozidla na vymezených parkovacích plochách 
Cena  dle čl. 2 odst. 2 Nařízení města Horažďovice č. 4/2017 o stání silničních 
motorových vozidel ve vymezených oblastech na území města Horažďovice  v souladu 
s přílohou č. 1 uvedeného nařízení se stanoví takto: 
 
Stání silničního motorového vozidla na parkovacích plochách na Mírovém náměstí v 
Horažďovicích 
 
Cena za prvních 15 minut  ………………………       0 Kč 
Cena za prvních 30 minut ……………………….       5 Kč 
Cena za první hodinu …….. …………………….   10 Kč 
Cena za každou další započatou hodinu ………  20 Kč 
 
Sjednaná cena se platí zakoupením parkovacího lístku prostřednictvím parkovacího  
automatu.   

Čl. 2 
Provozní doba parkovacího automatu 

Provozní  doba parkovacího automatu se stanoví takto: 
  pondělí – pátek 8:00 – 18:00 hodin 
    sobota   8:00 – 12:00 hodin    

 

Čl. 3 
Zrušovací ustanovení  

Tento Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na vymezených 
místních komunikacích v Horažďovicích ruší Ceník za stání silničních motorových 
vozidel na vymezených místních komunikacích v Horažďovicích schválený usnesením 
Rady města Horažďovice č. 71/7 ze dne 06.04.2005. 

 

Čl. 4 

Tento Ceník parkovného za stání silničních motorových vozidel na vymezených 
místních komunikacích v Horažďovicích nabývá účinnosti dnem 01.12.2017. 
 

 
 
 
  Ing. Michael Forman  v. r.          Ing. Hana Kalná  v. r.  
             starosta                                                                            místostarostka        
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Schránka v pomníku obětem válek

28. 10. 2017 bylo slavnostně otevřeno 
zrekonstruované Mírové náměstí. 
Při této příležitosti byla do základu 
pomníku obětem válek uložena „časová 
kapsle“ s poselstvím pro příští gene-
race. Jak již bylo psáno v předchozích 
číslech, pomník byl v rámci rekon-
strukce náměstí rozebrán a přesunut ke 
kostelu sv. Petra a Pavla. Při jeho demon-
táži byla v roce 2016 nalezena původní 
schránka z roku 1947. Na doporučení 
kulturní komise byla tato schránka ulo-
žena v městském muzeu s tím, že by 
měla být vyrobena schránka nová. Na 
vzhledu a obsahu schránky se domlou-
vala kulturní komise společně s vedením 
města. Vycházelo se z toho, že by do 
schránky měly být umístěny předměty 

a dokumenty, které budou navazo-
vat na obsah původní kapsle, vysvětlí 
důvod přesunutí pomníku a přiblíží naši 
současnost. Válcová schránka o prů-
měru 21,5 a výšce 35 cm byla vyrobena 
z masivního černého plastu, který je 
pro naši dobu tak příznačný. Na víko 
byl vyryt nápis HD 28. 10. 2017. Do 
schránky byly následně uzavřeny tyto 
předměty a dokumenty:
– úvodní list starosty města se stručným 
popisem průběhu rekonstrukce náměstí 
a přesunu pomníku
– periodika z 25. 10. 2017: mf-Dnes, 
Klatovský deník, Hospodářské noviny, 
Lidové noviny. (z 25. 10. byla i periodika 
z původní schrány)
– základní statistické údaje 

Kultura

Ševčíkovy 
hudební večery
Klasická píseň s Gabrielou 
Pechmannovou a Danielem 
Wiesnerem

hotel Prácheň
pátek 8. 12. 2017 v 19.00 hodin
Vynikající sopranistka Gabriela 
Pechmannová nabízí tentokrát pro-
gram písní českých autorů: B. Martinů, 
A. Dvořáka, J. Pazoura a jako per-
ličku písňovou tvorbu pěvkyně Emy 
Destinnové. Z díla světových autorů zpě-
vačka představí milostný cyklus písní 
Wesendonk Lieder R. Wagnera. Za kla-
vírem usedne žádaný korepetitor soutěže 
Pražského jara a renomovaný klavírista 
Daniel Wiesner, který program obo-
hatí 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.

 
 spolek Hudba bez hranic, z. s.

Městské muzeum Horažďovice 

Na cestách s muzeem 

Od konce září jede provoz muzea na „vol-
noběh“. Zdálo by se, že nastane období 
„pohodové práce v muzeu“. Opak je 
pravdou. Svedli jsme papírovou válku 
s nakupenými smlouvami a jinou admini-
strativou, která tu na nás trpělivě čekala. 
Podali jsme dvě žádosti o dotace na 
MKČR a bude-li nám přáno, snad zaseté 
ovoce sklidíme již v příštím roce. V tomto 
urputném boji hodláme vytrvat i nadále. 
Mnohdy mi přijde, že se zde nezasta-
víme ani na chvilku. Minulé měsíce 
byly vpravdě cestovatelské. S panem 
Kokaislem jsme se podívali do zemí 
Střední Asie, s panem Čubrem po cestách 
krajinou Šumavy, s Českou televizí jsme 
se zatoulali na nedalekou sv. Annu, s paní 
Breuovou do snového dětského světa 
a s Alešem Červeným jsme se projeli po 
stopách horníků do Hor Matky Boží a na 
Kasejovicko. Další cestovatelskou událostí 
byl koloběžkový zájezd na místo ležení 
generála Tortensona, který v naší inter-
netové soutěži vyhrál pan Rosa. Drobné 
technické problémy jsme vyřešili „gumi-
cukovým spřežením“ a za asistence kolegy 
Červeného se náš zájezd k velké radosti 
všech zúčastněných vydařil.
V našem cestovatelském zápalu jsme ani 
nezaznamenali, že se rok s rokem sešel. 
Ráda bych touto cestou poděkovala všem 
pracovníkům muzea, že jsme na nelehké 
muzejní cestě překonávali překážky 

s úsměvem a humorem. Vděk patří rovněž 
všem spolupracovníkům našeho muzea 
a v neposlední řadě Vám, našim návštěv-
níkům a podporovatelům, za neutuchající 
přízeň.
V adventním čase přeji všem více pohody 
a v novém roce jen samé úsměvy.

 
Za muzejní tým 
Mgr. Barbora Freund

Koncerty podpořil Plzeňský kraj, www.turisturaj.cz
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Přednáška ŽIVOT VE STŘEDNÍ 
ASII – poděkování 

Dne 3. 11. 2017 proběhla v městském 
muzeu přednáška doc. Ing. PhDr. Petra 
Kokaisla, Ph.D. na téma Život ve Střední 
Asii. Petr Kokaisl je nejen vysokoškol-
ský pedagog a vášnivý cestovatel, ale také 
aktivní člen organizace Alterra, která se 
zaměřuje na materiální pomoc potřeb-
ným ve státech Střední Asie. Vyslechnout 
přednášku o životě tamních obyvatel vás 
přišlo celkem 31! Na dobrovolném vstup-
ném a vašich příspěvcích jsme pro činnost 
Alterry získali téměř 2 000 Kč a mohli 
jsme tak koupit avizované koberce do dět-
ského domova v kyrgyzském Biškeku. 
TÍMTO VŠEM JEŠTĚ JEDNOU MOC 
DĚKUJEME.

 
Za organizaci Alterra  
Dana Benediktová
Více informací na alterra.cz

z Horažďovic a okolí
– aktuální turistické mapy HD a okolí, 
3 různé kusy
– rozhovor s Vernonem Schmidtem, 
str. 3–4, HO 10/2016
 – publikace J. Chalupného II. světová 
válka na Horažďovicku, druhé rozšířené 
vydání
– HO 3/2015 a 9/2017, kde jsou infor-
mace o rekonstrukci náměstí
– Týdeník Klatovska č. 38/27, titulní list 
s článkem o horažďovickém náměstí
– 3 ks archů s 6 foty náměstí v průběhu 
a těsně před dokončením rekonstrukce
– seznam předmětů nalezených ve 
schránce z r. 1947
– kopie nejdůležitějších dokumentů 
z původní schránky: úvodní list Svazu 
osvobozených politických vězňů, 
seznam legionářů z I. sv. v., s. členů 
Svazu osvobozených politických vězňů 
na Horažďovicku, s. občanů HD popra-
vených v letech 1942–45, s. Židů z HD, 
kteří byli za okupace připraveni o život.
– mince 1, 2, 5, 10, 20, 50 Kč
– stravenka Sodexo 75 Kč, slevové karty 
Penny a Teta
– CD a f lash disk s nahraným projektem 
rekonstrukce náměstí
Je to zvláštní pocit, podílet se na pří-
pravě časové kapsle, která bude otevřena 
až mnoho let po vaší smrti.

 
Za kolektiv městského muzea
Aleš Červený
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Křesťanská mateřská škola
Když křesťanská slaví narozeniny, aneb 50 není žádné stáří…

… je to jen několik popsaných lístků 
v kalendáři. Tak si zpíváme letošního škol-
ního roku všichni v křesťanské mateřince. 
Naše DUHA slaví kulaté výročí… a je to 
„dáma“ v nejlepších letech. Byla otevřena 
počátkem školního roku 1967/68 jako 
běžná mateřská škola sídlištního typu, 
postavená v akci „Z“, k níž náležely i dvě 
oddělení jeslí. Jejími vrátky prošlo nepočí-
taně rodičů, dětí, stejně tak i zaměstnanců. 
Jako křesťanská škola započala zde svoji 

historii psát 1. lednem 1990, po same-
tové revoluci. Zažila množství proměn 
svého vnitřního i venkovního vzhledu 
a uspořádání, včetně školní zahrady 
a obsazení. Zažila, zažívá a bude zažívat 
proměny a změny i do budoucna. Všichni 
si přejeme, aby všechny změny byly ku 
prospěchu všech, kteří ji navštěvují, budou 
navštěvovat nebo zde pobývat a pracovat.
Výročí školy chceme náležitě a důstojně 
oslavit. S odkazem na ně probíhají a budou 

probíhat po celý školní rok akce s výro-
čím související, na něž zveme všechny 
příznivce DUHY. Plánujeme je v pestrém, 
duhovém spektru tak, jak je umí „DUHA“ 
vykouzlit sama. 
Do současné doby již proběhlo několik akcí: 
• Zamykání zahrady s lampiónovým prů-
vodem a vypouštěním lampiónů přání na 
novém náměstí.
• Adventní tvořivé dílny spojené se dnem 
otevřených dveří a ochutnávkou dobrot ze 
školní jídelny.
Další akcí bude vánoční besídka dne 
21. 12. od 15.30 hodin ukončená spo-
lečnými zpěvy na schodech. A hned 
po ní srdečně zveme na Adventní kon-
cert v podání dětí všech tříd, pěveckého 
kroužku Duháček a pedagogického 
sboru. Koncert proběhne 22. 12. od 15.15 
hodin v klášterním kostele Nanebevzetí 
Panny Marie a umocní nadcházející 
vánoční dobu, tolik dětmi milovanou 
a očekávanou. 
Chystáme také velikonoční tvořivé dílny 
a velkou závěrečnou letní akci, která by 
měla proběhnout na nově zrekonstruo-
vané školní zahradě, popřípadě zámeckém 
nádvoří. O všech budeme s předstihem 
informovat. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

 
Za křesťanskou mateřskou školu  
Mgr. Alena Průchová

Školy
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Školní přebory v plavání
Dne 2. 11. se konaly školní přebory v pla-
vání ZŠ Horažďovice Komenského.
Kategorie 1.–3. a 4.–5. ročníků plavala 
prsa a kraul, 6.–7. a 8.–9. ročníky prsa, 
kraul a znak.
Celkem se zúčastnilo 42 dětí z 1.–5. roč-
níků a 20 z 8.–9. ročníků.
Nejrychlejším plavcem roku 2017 se 
stal Adam Faltys a plavkyní Veronika 
Šafandová. 
Ti nejlepší si zazávodí na okresních pře-
borech v Klatovech 22. 11.
Všem účastníkům děkujeme za podané 
výkony i za slušné chování po dobu akce 
i při přesunech na bazén a do školy. 

 
J. Stichenwirthová

Dívky ze „staré školy“ se staly přebornicemi v krajském kole 
přespolního běhu 

21. 9. 2017 se našim běžkyním III. kategorie podařilo vyhrát okresní kolo v přespol-
ním běhu na 1500 m. Zajistily si tím postup do kola krajského, které se konalo 6. 10. 
v Tachově.
Při cestě tam jsme si říkali, že být do 5. místa by byl úspěch. Konkurence byla velká 
– plzeňské, tachovské, přeštické školy, mnoho závodnic mělo na sobě atletické dresy 
s logem svého atletického oddílu. I přesto se našim holkám podařilo získat 1. místo 
a tím si zajistit účast v republikovém finále. Vendulka Panušková ze sedmého ročníku 
obsadila celkové druhé místo v jednotlivkyních, což je velký úspěch. 
Republikové finále se konalo 19. 10. v Hradci Králové v areálu Stříbrný rybník. Dívky 
zde získaly 13. místo.
Složení družstva: Vanda Herzigová, Veronika Šafandová, Zuzana Králová, Kateřina 
Chladová, Vendula Panušková, Kateřina Brabcová, Ester Hermanová.
Všem závodnicím gratulujeme a děkujeme za reprezentaci naší školy, města 
Horažďovice i Plzeňského kraje. 

 
J. Stichenwirthová

Mateřská škola Loretská 
Barevný podzim v MŠ Na Paloučku

Pomalu končí podzim, který nám nabídl 
nepřeberné množství plodů a barev. Děti 
na toto téma rády kreslily, malovaly, 
vystřihovaly, lepily a velmi oblíbené byly 
činnosti, při kterých se pracovalo s pří-
rodním materiálem. Při vycházkách do 
přírody jsme pozorovali její proměny, 
sbírali jsme kaštany, žaludy, šípky a listy 
a z nich pak dle své fantazie společně tvo-
řili „podzimníčky“ a koláže. Děti se učily 
chápat, že každý člověk je součástí pří-
rody, musí v ní žít a chránit ji. Ve dnech 
nevlídného podzimního počasí jsme si 
spravili náladu pohádkami a písničkami. 
I při zpívání a hudebně pohybových čin-
nostech využíváme ke zpestření přírodní 
materiál, jako kamínky, mušle nebo 
vodu v uzavřených pet lahvích. Na těchto 
netradičních hudebních nástrojích se 
zaposloucháváme do jejich zvuků, zkou-
máme tvary, povrchy a seznamujeme se 

s jejich původem. U dětí jsou velmi oblí-
bené a často jich používáme i při našich 
hudebních vystoupeních.
Podzimní období jsme ukončili tvoři-
vými dílnami s rodiči a s Andělskou 
pohádkou jsme vykročili do adventního 
času plného kouzel a přání. Čeká nás 
mikulášská nadílka, pohádka v kultur-
ním domě Od čerta k Ježíškovi, ve školce 
nás navštíví divadélko Dráček s pohád-
kou O kouzelné vločce. Pro rodiče 
připravíme vánoční besídky a pěvecký 
kroužek Sluníčko potěší svým vánočním 
zpíváním jako každý rok seniory v blíz-
kém penzionu. Potom už se budeme těšit 
na Vánoce a příchod Ježíška.
Všem přejeme radostné a klidné prožití 
adventních dnů.

 
Z MŠ Na Paloučku I. Polerecká

ZŠ Komenského
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Záložka do knih spojuje školy 

Do projektu se žáci naší školy zapojují 
každoročně. Cílem tohoto česko-slo-
venského projektu je navázání kontaktů 
mezi českými a slovenskými základními 
školami a víceletými gymnázii a pod-
pora čtenářství prostřednictvím výměny 
záložek do knih. 
Knihovna Jiřího Mahena v Brně 
a Slovenská pedagogická knižnica 
v Bratislave vyhlásily letos už 8. ročník 
projektu. Zvoleno bylo téma: „Tajuplný 
svět knižních příběhů“.
Naší partnerskou školou se stala ZŠ ze 
Spišské Nové Vsi. Téměř všichni žáci 
od prvních do devátých tříd v hodinách 
výtvarné výchovy kreslili, malovali, 
lepili, vystřihovali, aby vytvořili co 
nejkrásnější a nejzajímavější záložky. 
Doplnili je milými pozdravy a vzkazy. 
Do partnerské školy jsme jich ode-
slali 289 a netrpělivě čekali na dárek ze 
Slovenska.
Konečně 30. října doručila pošta balík 
se stejným počtem záložek. Jak se našim 
nejmladším žákům líbily, můžete posou-
dit z přiložené fotografie. 

 
Libuše Motlová

Základní škola Horažďovice, Komenského ul. 211
Vás zve na 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ spojený s Vánočními trhy
7. 12. 2017 od 14.00 do 17.00 hod.

Základní umělecká škola
Rok 2017 se pomalu, ale jistě blíží ke 
svému konci. Pro nás na ZUŠce je tedy 
program jasně daný. Na konci října se 
naši nejstarší žáci LDO zúčastnili dra-
matických dílen „Nahlížení“ v Bechyni. 
A v listopadu proběhl již tradiční 
„Strašidelný“ koncert, do kterého se 
zapojili žáci všech oborů (hudba, výz-
doba sálu a moderování). Pro velkou 
část žáků to bylo první veřejné vystou-
pení na velkém společném koncertě. 
Krásné kostýmy navodily opravdu 
strašidelnou atmosféru. Byl to krásný 
koncert.
Na prosinec máme pro vás připraveny dva 
koncerty. Ve středu 6. 12. se uskuteční 
Mikulášský koncert a v úterý 19. 12. pak 
koncert Vánoční. Oba koncerty budou 

tradičně v hotelu Prácheň od 16 hodin.
Ale koncerty nejsou naší jedinou akti-
vitou. Konečně dochází k zabezpečení 
školní budovy v odpoledních hodi-
nách. Všichni žáci, resp. jejich zákonní 
zástupci si musí vyzvednout čipy, 
pomocí nichž se do školy budou dostá-
vat. Všichni ostatní návštěvníci školy si 
budou muset sjednávat schůzky s jed-
notlivými vyučujícími.
Dále pracujeme na velkých akcích, 
které se uskuteční v letech 2018 
a 2019. V květnu přivítáme na jed-
norázovém koncertu soubor ze 
švýcarského Amriswilu, ležícího neda-
leko Bodamského jezera. Na červen 
jsme se zapojili do projektu Asociace 
ZUŠ ČR a České filharmonie a v říjnu 

bychom měli přivítat v Horažďovicích 
na týdenní návštěvě smíšený orchestr 
od Basileje. Čeká nás mnoho práce, ale 
na úvodní schůzce s rodiči jsme dostali 
od vás, kteří jste se zúčastnili, tolik nové 
energie, že jsme si začali být jisti, že vše 
společně zvládneme. Moc si vážíme vaší 
podpory a jsme vděčni za každý nápad, 
každou pomoc či radu.
Rád bych vám všem popřál klidné pro-
žití adventu a budeme se všichni těšit na 
další společná setkání.

 
Mgr. Martin Petrus, ZUŠ Horažďovice
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ZŠ Blatenská 
Úspěch ve výtvarné soutěži věnované šumavským šelmám

Město Horažďovice se nachází v těsné blíz-
kosti jednoho ze čtyř národních parků 
ležících na území České republiky. A právě 
šumavská příroda působí díky pohnuté 
československé historii nedávné doby, 
během níž byly příhraniční kopce zjizveny 
stovkami kilometrů ostnatého drátu, jako 
brána do biomu naprosto netypického pro 
současnou a člověkem obhospodařovanou 
krajinu střední Evropy. Samotné ozna-
čení Šumava pochází z praslovanského 
významu šuma, který by se dal přeložit 
jako hvozd či hustý les. A právě tyto chrá-
něné lesy se staly přirozeným domovem 
živočichů a rostlin, jež bychom na jiných 
lokalitách České republiky hledali jen 
marně. Velká pozornost se v poslední době 
upíná především k šelmám – tedy savcům, 
jejichž osud se zdál být ještě před 50 lety 
zpečetěn. Díky obětavé práci místních 
ekologických pracovníků a kvalitní osvětě 
se ale začíná nepříznivá karta obracet. Již 
v 80. letech 20. stolení byla na Šumavu 
navrácena největší kočkovitá šelma – rys 

ostrovid. Pozvolna se k nám přiro-
zeně vrací i vlk obecný, který byl stejně 
jako rys a medvěd na Šumavě vyhuben 
v druhé polovině 19. století. Pozorovat 
zde můžeme i šelmy vzrůstu menšího, 
jmenujme například lasici kolčavu, kunu 
skalní či jezevce lesního. A jelikož by 
se na osvětě mělo pracovat neustále, 
vyhlásila Správa NP Šumava výtvarnou 
soutěž s celorepublikovým dosahem, jež 
nesla název Šumavské šelmy. Do kres-
lení či malování se s vervou sobě vlastní 
zapojili i žáci navštěvující ZŠ Blatenská. 
A s upřímnou radostí můžeme oznámit, 
že v tvrdé konkurenci v rámci katego-
rii do 13 let obsadila krásné páté místo 
Zuzana Malíková ze třídy 7. B. Věříme, že 
se nejedná o jediný letošní úspěch a že za 
svou odváděnou práci budou šikovní žáci 
velmi brzy odměněni dalším sladkým 
plodem úspěchu. 

 
Mgr. Petr Curko

Den otevřených dveří 

Dne 25. října 2017 proběhl na ZŠ Blatenská 
Den otevřených dveří. Všichni přítomní 
si mohli prohlédnout nejen areál školy, 
občerstvit se, vyrobit si nějaké maličkosti, 
ale také mohli v tělocvičně zhlédnout 
představení našich žáků. 
Celým programem diváky provázel 
kouzelník Pokustón se svou asistent-
kou. Tyto postavy ztvárnily Karolína 
Benediktová a Denisa Roubalová, žákyně 
9. B. Na plánované vystoupení si je pozvaly 
jiné pohádkové osobnosti – Mach se 
Šebestovou, a to v podání Adély Dubanové 
a Kristýny Petrusové. I tito žáci mají díky 
darovanému sluchátku nějaké zkušenosti 
s magií kouzel, ale přece jen se od zkuše-
nějších rádi něco přiučí. Proto předali slovo 
kouzelníkovi i jeho asistentce a nechali 
je, aby jim předvedli svůj kouzelnický um 
a vyčarovali divákům pár pěkných čísel. 
Pokustón se dětem snažil splnit jejich tajná 
přání, neboť se od své asistentky dověděl, 
že by se jeho malí kamarádi rádi setkali 
s různými pohádkovými bytostmi a že by 
se též chtěli inspirovat nadanými umělci, 
sportovci, tanečníky, vědci… A opravdu 
se mu to povedlo! Diváci mohli spatřit 
vystoupení několika známých pohádko-
vých postaviček, zatancovat si s tanečními 
nadšenci, zasnít se do líbezných melodií, 
zazpívat si se známou zpěvačkou a zhléd-
nout umění mladých chemiků, kteří se 

pokusili předvést obecenstvu magickou sílu 
tajemné alchymie a vtáhnout ho do krásy 
věčného zkoumání a objevování. 
Na konci svého programu se ještě 
kouzelník se svou sympatickou a krás-
nou asistentkou rozloučil s Machem 
a Šebestovou, za vše jim poděkoval, 
a dokonce se přiznal, že se mu tady líbilo 
a že se sem ještě vrátí.
Myslím si, že se všem osobnostem vystou-
pení povedlo, všem účinkujícím děkuji 
a těším se na další společnou spolupráci.

 
Mgr. Petra Jánská

Zuzana Malíková



12 Horažďovický obzor / listopad 2017

Zprávy z činnosti Domu dětí a mládeže Horažďovice
Podzimní prázdniny – 4 živly a Slovinsko

Podzimky proběhly ve znamení dvou 
pobytových akcí – mladší děti si užily 
v PROUDU přespávačku (Ve svém živlu). 
Tematickým cílem tábora bylo krocení 
4 živlů, účastníci vyráběli draky (vítr), 
stavěli ohňové objekty (oheň) a vodní 
mlýnky (voda), závěrem pracovali s hli-
něnými barvami (země). Se staršími 
dětmi z Přírodovědného klubu jsme se 
v rámci projektu Setkání s lidmi a pří-
rodou Slovinska vypravili do slovinské 
Cerknice. Akce se odehrála pro účast-
níky v nízkonákladovém režimu i díky 
podpoře Plzeňského kraje (dotační pro-
gram Podpora mezinárodní spolupráce 
dětí a mládeže v roce 2017). Ve Slovinsku 
nás čekal náročný program. Cestou do 
Cerknice jsme prozkoumali Lublaň, 
jedno z nejmenších evropských hlavních 
měst. Odpoledne nás čekalo ubytování 
a zasloužený odpočinek po cestě. Druhý 
den jsme během terénní exkurze porov-
nali místní krasové Skočjanské jeskyně 
s těmi moravskými, které jsme s dětmi 
z Přírodovědného klubu navštívili loni. 

Skočjanské jeskyně jsou od roku 1986 
zapsány na seznamu přírodního a kultur-
ního dědictví UNESCO. Za miliony let 
se tu vytvořilo mnoho jeskyněk, kaskád 
a vodopádů, pramenů a jezírek. Název 
pochází od vesničky Škocjan, pod kterou 
řeka Reka vstupuje v ponoru Velká dolina 
do podzemí a vyvěrá až poblíž italského 
Terstu, kde ústí do Jaderského moře. Na 
začátku prohlídky se zdálo, že neuvidíme 
nic zvláštního, ale později jsme zaslechli 
šumění vody a při vstupu do jedné z nej-
větších jeskynních prostor Evropy, do 
Martelovy dvorany, se nám doslova zatajil 
dech. Na délku měří tento prostor 380 m, 
na šířku 120 m a na výšku úctyhodných 
146 m. Jestliže nás odpoledne okouz-
lily krásy přírodní, večer jsme pro změnu 
strávili v Piranu, jednom z nejkrásněj-
ších měst na pobřeží Jadranu, kde jsme 
nasáli atmosféru pobřežního historického 
města. Třetí den patřil setkání s cerknic-
kými skauty z „Društva tabornikov, Rod 
jezerska ščuka“. Peter, Luka, Matevž, Gaja, 
Nikita a Ernestina nás provedli po své 

Cerknici a společně jsme se vydrápali na 
horu Slivnica, odkud byl monumentální 
výhled na široké okolí včetně Cerknického 
jezera, které v průběhu roku mění svoji 
velikost. Dříve si lidé dokonce mysleli, že 
za změny mohou čarodějnice, které sídlí 
na hoře Slivnica a které jezero vysávají. 
Dnes víme, že hladina kolísá díky souvi-
sejícím podzemním krasovým systémům. 
Za nejvyššího stavu dosahuje plocha 
vodní hladiny okolo 30 km², jindy naopak 
téměř mizí... I přes počáteční ostych se 
děti daly do řeči a společně zpracovaly 
malý projekt o rozdílech či společných 
jmenovatelích našich měst, den jsme pak 
zakončili společnou večeří. Poslední den 
jsme strávili na cestě domů, plánovanou 
zastávku v rakouském Salzburgu nám 
bohužel zatrhlo větrné počasí, které nám 
nedovolilo ani vystoupit z auta, natož 
zkoumat krásy města. Salzburg tedy 
necháváme na příště. V budoucnu bychom 
rádi ve spolupráci s horažďovickými 
skauty naše nové slovinské přátele uvítali 
v Horažďovicích. 

Dny GIS, netradiční zavařeniny 
a drakiáda

Již potřetí jsme u příležitosti meziná-
rodního dne GIS pořádali pro školy na 
míru postavený výukový program. I letos 
žáci pracovali s mapovými podklady za 
pomoci IT techniky, nově si ale pomohli 
knižní publikací vydanou městským 
muzeem (Výlet proti času – Dvě tváře 
jedné krajiny, 2008), kdy přímo v terénu 
prováděli srovnávací analýzu vybraných 
objektů v našem městě, celý program tím 
dospěl ke komplexnějšímu pojetí.
I přes nízkou účast považujeme letošní 
první ročník Netradičních zavařenin 
za úspěšný, pochoutky z dýní a kdoulí 
vypěstovaných v Přírodovědné stanici 
stály opravdu za to. Vybrané recepty 
můžete sami vyzkoušet, jsou zveřejněny 
na webu pracoviště PROUD.
Drakiáda, kterou již tradičně pořádáme 
s horažďovickými skauty, proběhla na 
Loretě – letos kromě draků létaly i bub-
liny, někdy vskutku impozantních 
rozměrů!

Pozvánka

V první prosincový víkend vás zveme 
na tradiční Adventní dílnu – v prostředí 
PROUDU budeme vyrábět adventní 
věnce (sobota 2. 12.), o druhém víkendu 
jedeme s dětmi z Exo-tery na terarijní 
burzu (neděle 10. 12.). Třetí prosincový 
víkend se děje ve znamení činnosti našich 
klubů – zatímco děti z Přírodovědného 
a Historického klubu vyrážejí do terénu, 
v PROUDU proběhne víkend pro rodiče 
s dětmi. Ten se, podobně jako páteční 
setkání s Janem Wirthem – zajímavou 
osobností klatovského regionu – ponese 
v předvánočním duchu. Při minulém 
setkání mluvil páter, soukromý zemědě-
lec a našinec Mgr. Jan Wirth především 
o svém životě a fungování církve, tento-
krát budou ústředním motivem setkání 
Vánoce, coby tradiční křesťanský svátek, 
který ale může v čase a místě nabývat růz-
ných podob (pátek 15. 12.). Poslední akcí 
roku 2017 bude 9. ročník Krmení zvířátek, 
které proběhne v Přírodovědné stanici ve 
vánoční pondělí (25. 12.).
Přejeme vám příjemné předvánoční dny 
a těšíme se na viděnou na našich akcích.

 
Kolektiv pedagogů z DDM 
Horažďovice

Kromě tradičních draků létaly letos nad 

Horažďovicemi i bubliny úctyhodných rozměrů.

Společné foto účastníků výšlapu na Slivnicu, která je 

pro cerknické obyvatele obdobou naší Práchně.
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Vynikající vybavenost Střední školy Horažďovice! 
Střední škola Horažďovice díky projektu 
v rámci ROP NUTS II Jihozápad pod 
názvem Moderní technologie v graic-
kém designu a gastronomii získala skvělé 
vybavení pro výuku uměleckých a gastro-
nomických oborů. 
Nové vybavení odborných učeben rea-
gující na současné technologie v praxi 
umožňuje žákům absolvovat modernizo-
vané vzdělávací programy a následně se 
lépe uplatnit na trhu práce.
Díky projektu poskytujeme žákům prak-
tickou výuku v adekvátních prostorách 
s odpovídajícím technickým vybavením, 
které umožní jejich aktivnější zapojení do 
výuky.
Projekt podporuje jak obory umělecké, 
tak obory gastronomické. 
Umělecké obory
Žáci uměleckých oborů mají v součas-
nosti k dispozici 4 výtvarné ateliéry, 
které jsou díky projektu vybaveny tímto 
zařízením:
Tiskový plotter včetně řezací hlavy
Tento stroj slouží k tisku a výrobě pro-
pagačních prostředků, graických prací, 
plakátů, bannerů, fotograických výstupů 
a prezentačních tiskovin. Žáci pracují 

s moderní technologií a budou moci na 
základě poptávky prezentovat své práce 
na veřejnosti. Přímo se nabízí spolupráce 
s gastronomickými obory ve škole. Žáci 
pro ně připravují jídelní menu, prezen-
taci jídel a nápojů, cukrářských výrobků 
apod.
Tiskárny
Tyto stroje umožňují žákům vytvářet 
kvalitní tisky, žáci vytvářejí reklamní 
publikace, plakáty, letáky, katalogy, bro-
žury apod.
Automatizovaná řezačka
Tento stroj žáci používají pro tvorbu 
paspart, řezání vizitek, kartonů.
Satinýrka – hlubokotiskový lis na gra-
ické práce
Lis je používán jako nástroj pro tisk 
z výšky i hloubky
Tepelný lis
Tato technologie umožní žákům tisk 
na textil, vytvářejí tak další řadu pro-
pagačních prostředků, které mohou 
prezentovat.
Tablety k počítačům
Žáci využívají tyto nové interaktivní 
pomůcky pro zefektivnění a zkvalitnění 
výstupů své graické práce.

Gastronomické obory
Pro cvičnou kuchyni: konvekto-
mat s digestoří, myčka s odkládacím 
stolem, čtyři sporáky s troubou a odsá-
váním, pec na pizzu, chladicí a mrazicí 
stůl, kuchyňský robot, výdejní stůl, 
fritéza.
Pro přípravnu studené kuchyně: sporák 
s troubou, myčka s odkládacím stolem, 
nářezový stroj, kombinovaná lednice, 
malý konvektomat s digestoří, lávový 
gril.
Pro učebnu stolničení: kávovar s mlýn-
kem na kávu, pokladní systém obsluhy, 
lambovací vozík s vybavením.
Realizace tohoto velkolepého projektu 
umožnila našim žákům získat cenné 
zkušenosti, které zvýší jejich šance na 
současném trhu práce. 

 
Ing. Vladimír Greger, ředitel školy
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Akce klubu „Nebuď sám“ na prosinec
1. 12. Vystoupení dětí ŠD Blatenská – 
pásmo se zimní tématikou. Jídelna DPS 
Palackého 1061, začátek ve 13.30 hod.
4. 12. Adventní rozjímání – předsváteční 
pozastavení s jáhnem Samuelem Vašinem 
a farářkou Církve československé husit-
ské Miroslavou Jarolímovou. Společenská 
místnost 4. patro, DPS Palackého 1061, 
začátek ve 14 hod. 
5. 12. Mikulášské posezení s harmonikou 
– nadílka Mikuláše s jeho družinou, potom 
k tanci a poslechu zahrají oblíbení Úterníci. 
Jídelna DPS Palackého ve 14:00 hod. 
7. 12. Vystoupení dětí MŠ Na Paloučku 
– básničky a písničky vonící sněhem. 
Společenská hala v přízemí DPS Loretská 
1069. Začátek v 10 hod.
7. 12. Léta 80. v Horažďovicích – poví-
dání a promítání krátkých ilmů z našeho 
města s p. Rybou a p. Šobrem. Společenská 
místnost 4. patro, Palackého 1061, začátek 
v 16.30 hod.

11. 12. Holky v akci – předvánoční 
pečení tradičního cukroví z osvědče-
ných receptů. Začátek ve 13.30, jídelna 
DPS Palackého 1061.
12. 12. Předvánoční posezení v Loretské 
– sousedské setkání v příjemné atmosféře. 
Společenská hala DPS č. 1069 Loretská – 
od 9.30 hodin.
13. 12. Dílna – pleteme velká očka – ple-
tení na rukou i prstech. Tvůrčí dílna 
v suterénu DPS Palackého 1061, od 
13.30 hod.
15. 12. Koncert pěveckého a chrámového 
sboru Velkobor – pohlazení krásným 
zpěvem a sváteční náladou. Koncert se 
koná v hale DPS Palackého č. 1061 od 
16.30 hod. 
18. 12. Tvůrčí dílna – vytváříme vánoční 
výzdobu na hroby. Dílna v suterénu DPS 
Palackého 1061 bude otevřená v čase 
10–15 hod.
20. 12. Setkání s dětmi z KMŠ – tentokrát 

dětem oplatíme návštěvu ve školce my. 
Sraz před Palackého 1061 v 9.30 hod, pří-
padně přímo u KMŠ v 9.45 hod
20. 12. Koncert sboru Prácheň – nevšední 
chvíle s písněmi pěveckého spolku 
Prácheň. Koncert se koná v hale DPS 
Palackého č. 1061, začátek v 18.00 hodin. 
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.

Do nového roku 2018 přejeme všem 
našim příznivcům zdraví, štěstí a Boží 
požehnání!

 
Oblastní charita Horažďovice

Oblastní charita Horažďovice 
hledá 
Zdravotní sestru pro Domácí ošetřovatelskou službu – vedoucí služby

Náplň práce: poskytování zdravotní péče v domácím prostředí (HOME CARE); 
vedení malého kolektivu zdravotníků
Pracovní úvazek: plný úvazek; 1 – směnný provoz 
Místo výkonu: Horažďovice a přilehlé obce k okruhu 15 km
Nástup: od 1. 2. 2018
Nabízíme:
• mzdové ohodnocení: 18 000 Kč 
• 5 týdnů dovolené
• zaměstnanecké beneity – příspěvek na obuv + oblečení, příspěvek na stravování 
a další 
• možnost supervize, spolupráce s psychologem a dalšího vzdělávání hrazeného 
zaměstnavatelem
Požadujeme: 
• vzdělání SŠ, VOŠ nebo VŠ dle odborné způsobilosti dané zákonem č. 96/2004 Sb., 
včetně osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu
• minimální praxe u lůžka: 3 roky
• řidičský průkaz skupiny B – aktivní řidič 
• znalost práce na počítači
• trestní bezúhonnost a zdravotní způsobilost k práci v terénních podmínkách
• schopnost vést malý tým zdravotních sester
Kontakt:
Šárka Čáňová – 733 755 945 
nebo svůj životopis pošlete na adresu charita.horazdovice@tiscali.cz 
Těšíme se na Vás!

Spolky

Jak na mobily a tablety se 
dozvěděli horažďovičtí senioři 
z přednášky pana Václava Rosy

Foto: Petra Tomešová, městská knihovna
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Hlohy na horažďovickém náměstí 
Přicházíte-li k plaveckému bazénu 
v Horažďovicích, po pravé straně uvidíte 
hezky upravený patrový dům (viz dobová 
fotograie z 30. 2. 1937 – povodeň).
V tomto domku žil a podnikal pan 
František Kandr – pěstitel a šlechtitel růží 
i okrasných dřevin. Za tuto jeho činnost se 
mu dostalo uznání nejen u nás v Čechách, 
ale i v zahraničí. Zahradnická irma prospe-
rovala a pan Kandr postavil ve Strakonické 
ulici nový dům s vodárenskou věží (dnes 
sídlo irmy Elika, s. r. o., prodej paliv). 
Paní Sedláčková, dcera pana Kandra, nám 
nedávno darovala krásnou dopisnici z roku 
1935. Tato dopisnice se dnes stává aktuální, 
neboť se týká prodeje a výsadby okrasných 
dřevin. Zdá se velmi pravděpodobné, že 
pan Kandr dodal v roce 1941 hlohy i pro 
výsadbu na zkrášlení horažďovického 
náměstí. Jak se říká, vše už tady bylo…
Je dobře, že pokračujeme v tradici našich 
předků na nově zrekonstruovaném náměstí. 
Fanděme stromům a užívejme si naše hezké 
náměstí.

 
Karel Lukeš, Mgr. Stanislav Jůda

Běh kolem Práchně 
V sobotu 4. listopadu se konal již 24. ročník 
závodu „Běh kolem Práchně“. Závod pořádá 
Klub českých turistů společně s DDM 
Horažďovice. Okruhová trať dlouhá 6,5 km 
má start a cíl před zámkem. Vede terénem 
na Prácheň a zpět po silnici. Šatny a zázemí 
pro závodníky byly zajištěny v prostorách 
DDM v zámku. Na startu jsme letos přivítali 
rekordních 41 běžců. Z toho opět rekord-
ních 10 místních Horažďováků a 13 žen. 
Nejlepší z našich byl Pavel Cvach na krásném 
třetím místě. První tři běžci v jednotlivých 
kategoriích obdrželi věcné ceny, za které 
děkujeme irmám OVAG, Autodoprava Šanta 
a Městskému úřadu Horažďovice. Za rok na 
shledanou na 25. ročníku se za pořadatele těší 

 
Jirka Zich a Tomáš Pollak

Vila Jana – povodeň 30. 2. 1937

Nabídka okrasných dřevin p. Kandrem

Kroužek mladých hasičů 
První schůzka po prázdninách začala v polo-
vině září. Přišli mezi nás noví kamarádi 
a hned se zapojili do přípravy na podzimní 
kolo hry Plamen, které se konalo 21. října 
v Předslavi. Počasí nám na tréninky moc 
nepřálo, ale využili jsme každé možnosti 
na trénování venku. Nadešel den D a my 
jsme vyrazili do Předslavi, kde jsme šli na 
disciplínu až v půl jedné. První nás čekala 
disciplína štafeta CTIF, začínali mladší 
a zaběhli 5. čas z 25 družstev. Potom šli na 
start starší a zaběhli 7. čas z 32 družstev. 
Následoval závod požární všestranosti, na 
trať vyrazilo jedno družstvo mladších a dvě 
straších, mladší skončili na 5. místě a celkově 
po sečtení bodů jsou zatím na 4. místě. První 
družstvo starších doběhlo na 5. místě a druhé 
nedoběhlo z důvodu pádu jedno člena při 

překonávání lana, na štestí byl jenom otře-
sen. Po sečtení bodů obsadili starší celkově 
4. místo.
Týden po soutěži jsme se začali připravovat 
na ukázky, aby předvedli své dovednosti při 
slavnostním otevření náměstí. Předvedli jsme 
štafetu dvojic a netradiční štafetu.
Taky jsme navštívili výtopnu Babín, která se 
nachází v Horažďovicích předměstí na vlako-
vém nádraží. Pan Matějovský seznámil děti 
s rekonstrukcí lokomotiv a vagonú, povozil 
děti na točně a vysvětlili dětem, jak to fun-
govalo na hradle. Chtěli bychom ještě jednou 
poděkovat kolektivu, jak se tam o nás starali 
a věnovali nám svůj čas.

 
SDH Horažďovice
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Adventní plánování 
A je tu zase ta magická doba adventní. 
Doba příprav a chystání, doba naku-
pování, pečení a vaření, ale také doba 
rozjímání a těšení. A pro nás zpěváky 
v neposlední řadě doba koncertů, vystou-
pení a – nebo jen tak – zpívání. 
Hned ve středu 13. prosince se, doufám, 
sjedeme s co nejvíce z vás – našich 
posluchačů a spoluobčanů – na akci 
Česko zpívá koledy. Na náměstí se v 18 
hodin připojíme k desítkám míst a měst 
v Čechách, a dokonce i v zahraničí. 
Přijďte a zastavte se pár minut při zpěvu 
– nebo alespoň poslechu – nejznámějších 
koled, které nás i vás naladí na vánoční 
„notu“. 
Pro pěvecký spolek tím začínají dva 
týdny, během kterých zazní hned 5 kon-
certů. Dne 16. prosince pojedeme na 
pozvání Oblastní charity Písek zapívat 

na charitativní akci v kostele Narození 
Panny Marie v Písku. Bude to naše první 
vystoupení v tomto městě. Ve středu 
20. prosince přijdeme již tradičně potě-
šit obyvatele penzionu svým vánočním 
programem. V úterý 26. prosince se usku-
teční již několik let plánovaný koncert 
v kostele sv. Josefa ve Slavíkovicích. Náš 
hlavní vánoční koncert je naplánován na 
28. prosince v 17 hodin v horažďovickém 
kostele Nanebevzetí P. Marie. A hned 
v pátek 5. ledna – již posedmé – tříkrá-
lový koncert v Pačejově.
Na našich vystoupeních zazní pochopi-
telně kromě tradičních i nové skladby. 
Své zkoušky nyní tedy budeme věnovat 
opakováním a nácviku písní advent-
ních, vánočních a koledám, abychom pro 
vás připravili co nejpříjemnější zážitky. 
Doufáme, že se s vámi na některém 

z koncertů uvidíme a že vám zpříjem-
níme vánoční čas. 
Více našich webových stránkách 
www.psprachen.cz. 

 
Za pěvecký spolek Prácheň 
Simča Sládková

Otavácký podzim 
S příchodem nového školního roku nám 
bylo potěšením přivítat dlouhodobé i nové 
členy Otáváků v naší nově rozšířené klu-
bovně. Součástí programu na uvítanou 
bylo nahlédnutí do naší dlouhodobé his-
torie formou kronik a projekce fotograií. 
Počasí nám přálo, takže bylo možné zahrát 
venkovní hry, udělat táborák a připravit 
se na večerní program spojený s projekcí 
ilmu a následné přespání v klubovně. 
Máme radost, že naše nové prostory přišlo 
zhlédnout vedení města, kterému touto 
cestou děkujeme za ochotu pomáhat při 
realizaci volnočasových aktivit dětí naší 
organizace.
V říjnu jsme byli přizváni k akci Podzim 
pod Zelenou horou pořádanou KČT 
ve spolupráci s Pionýrskou skupinou 
Nepomuk, která nám poskytla zázemí ve 
své klubovně. Tam jsme přespali a ráno 
vyrazili na pochod s možností prohlídky 

zámku Zelená hora, u příležitosti 200. 
výročí nalezení Rukopisu zelenohorského. 
Za nádherného slunečného počasí jsme 
zdolali 14km trasu a vyrazili vlakem zpět 
k domovu.
V závěru října nám bylo velikou ctí zúčast-
nit se otevření nově zrekonstruovaného 
Mírového náměstí, kde jsme rozdávali 
horký čaj a české buchty zkřehlým účast-
níkům této slavnostní akce. 
Listopad přinesl již tradiční podzimní 
turistickou výpravu na Šumavu pořádanou 
PS Otava Sušice, tentokrát na Prášilsko 
a jezero Laka. Kromě zmíněného jezera 
jsme prošli místy zaniklých obcí Šumavy 
(Ždánidla, Gsenget, Hůrka, Vysoké Lávky 
a Formberg) a prohlédli si hrobku sklář-
ské rodiny Abelů v Hůrce. Pohnutý osud 
těchto míst byl hmatatelný díky ponurému 
počasí, které nám na vrcholku kopců uká-
zalo, že paní zima je za dveřmi. A protože 

se náš pochod uskutečnil na svatého 
Martina, na vlastní kůži jsme pocítili jeho 
příjezd na bílém koni. 
 S blížícím se adventem a koncem roku 
bychom vám touto cestou rádi popřáli 
veselé Vánoce a hodně štěstí v novém roce. 

 
Otaváci

Adventní a vánoční koncerty Pěveckého a chrámového sboru Velkobor 

Stejně jako v minulých letech, kdy si Pěvecký 
a chrámový sbor Velkobor připravil pro své 
posluchače Českou mši vánoční J. J. Ryby, 
Truvérskou mši Petra Ebena a vloni morav-
skou Missu pastoralis in C boemica Josefa 
Schreiera, sáhl po další hudební perle. 
Nastudoval III. pastýřskou mši koledovou 
moravského autora a skladatele Františka 
Laštůvky. Na koncertech dále uslyšíte tra-
diční české a moravské koledy a vánoční 
písně, ale také spirituály. Poprvé zazpíváme 
už první adventní neděli při rozsvěcování 
vánočního stromečku ve Velkém Boru, 

termíny ostatních koncertů vidíte níže. 
9. 12. (16.00) Spolkový dům Rabí
9. 12. (18.00) kostel Proměnění Páně Žihobce
10. 12. (17.00) kostel sv. Markéty Kašperské 
Hory
15. 12. (16.30) DPS Horažďovice
15. 12. (18.30) KD Olšany
16. 12. (14.00) kostel Narození Panny Marie 
Písek (spolu s pěveckým sborem Prácheň 
a Sonitusem Písek)
16. 12. 2017 (18.00) kostel sv. Ondřeje 
Bezděkov
26. 12. 2017 (14.00 a 15.00) skanzen 

Chanovice
29. 12. 2017 (18.00) kostel sv. Jana Křtitele 
Velký Bor

Podrobnosti, fotograie a videa můžete zhléd-
nout na www.sborvelkobor.webnode.cz.
Všem svým příznivcům děkujeme za pod-
poru, těšíme se na setkání na některém 
z našich koncertů a přejeme klidný advent 
a krásné Vánoce.

 
Velkobor
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Zajímavosti

Slavnostní otevření Mírového náměstí 
O státním svátku 28. října odpoledne jsme 
byli svědky slavnostního otevření nově 
zrekonstruovaného náměstí s bohatým pro-
gramem. Ještě před vlastním otevřením 
náměstí nám zpestřila chvíle očekávání 
dechová hudba Otavanka, naši mladí hasiči 
svými ukázkami a byla též k vidění technika, 
kterou vlastní horažďovický Sbor dobrovol-
ných hasičů. 
Úderem 14. hodiny se účastníci shromáž-
dili před tribunou, kde byl krátký projev 
starosty města a architekta pana Lejska, jenž 
v proslovu připomněl, že náměstí pochází 
již ze 13. století a má i hodně pohnutou his-
torii. Přesně před 70 roky, 28. října 1947, 
byl odhalen pomník první a druhé světové 
války. Tohoto aktu se mimo jiných zúčast-
nila i Milada Horáková. Jak později dopadla, 
jistě všichni víme. Krátký projev měl i jáhen 
Církve československé husitské Samuel Vašín 
a pan vikář Petr Koutský náměstí požehnal. 

Následovalo přestřižení pásky a lid se odebral 
za zvuku zvonů před kostel k přeloženému 
pomníku, kde již stála čestná stráž v dobo-
vých uniformách.
Následovalo položení věnce za město staros-
tou a místostarostkou a několik kytic za různé 
korporace. I zde bylo několik vzpomínko-
vých přednesů, uložení kazety s dokumenty 
pod pomník pro příští generace, zazněly salvy 
a vše zakončila státní hymna. 
Volný čas až do spuštění krásného 
ohňostroje, kde se objevoval pomalu nápis 
Horažďovice a pomalu zase mizel, byly 
na tribuně pořady pro děti i dospělé a vše 
doplňovala hudba. I na strávníky bylo 
pamatováno.
Ať se náměstí líbí nebo ne, hlavně že je 
hotové! 

 
Karel Halml 

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

Dolejší brána
Dolejší bránu tvořily původně dvě části. 
Dodnes se zachovalo torzo vnitřní brány. 
Městské hradby jako součásti vstupních 
bran vznikaly ve dvou etapách. Nejstarší 
vnitřní pás hradeb doplněný po celé ploše 
o cimbuří pochází z let 1279 – cca 1307, 
kdy snad již jako kompletní čelilo oblé-
hání králem Rudolfem Habsburským. 
Financování druhého pásu hradeb doplně-
ného o charakteristické čtverhranné bašty 
je doloženo v unikátně zachované početní 
knize města z let 1454–1465. Tehdy stavěli 
například jednu z velikých bašt zedníci 
Vácha a Hůska a byl jim stanoven příslušný 
plat. Rovněž jsou v knize uvedeny dílčí 
doplňky na stavbě tzv. Dolejší brány, jako 
např. dřevěný most vedoucí patrně přes 
suchý příkop. Obě brány, tedy dnes stojící 
torzo a zbořená hlavní brána, pocházejí 
zřejmě až z té druhé etapy výstavby opev-
nění. Tento pás hradeb byl stavěn mezi 
lety 1459–1478, tedy mezi nabytím města 
bratry Janem a Rackem Kocovskými, 
a rokem, kdy došlo k obléhání města 
v roce 1478. Horažďovičtí se tehdy úspěšně 
bránili a vzdali se až v momentě, kdy 

nebylo ve městě co jíst. (Roční obléhání 
města podrobně popsal Karel Pletzer 
v Jihočeském sborníku historickém 34, 
rok 1965, str. 127–136). V roce 1711 si 
stěžují radním Ignác Bouda a Antonín 
Schenhanzl, že už se dlouho Dolejší brána 
neotvírá, načež byl branný napome-
nut, aby hleděl být bedlivější. Snad právě 
Dolejší bránu představuje kresba ze skicáře 
Bedřicha kardinála ze Schwarzenbergu 
z první poloviny 19. století, uloženého ve 
sbírce alb a graických listů ve Státním 
okresním archivu v Českém Krumlově. 
U kresby není bohužel zaznamenáno, 
o jakou městskou bránu se jedná, víme 
jen, že jde o Horažďovice. Plány této brány 
se v archivu nedochovaly, jistou možnost 
může nabízet archiv stavebního úřadu, 
popřípadě pozůstalost v podobě map 
a plánů uložených u potomků horažďovic-
kých stavitelů z přelomu 19. a 20. století, 
pokud se dochovaly. Mezi významné sta-
vitele tehdy patřili Daniel Majer, Alois 
Čech nebo Josef Vaněček. Dnešní torzo 
brány, jak ji známe, zde stálo zřejmě již 
v 16. století, byla-li vůbec někdy zastře-
šena. Perokresba Jana Willenberga z roku 

1602 zobrazuje pouze jedinou dnes zboře-
nou bránu v rámci vnějšího pásu hradeb 
s baštami doplněnými o hrázděný ochoz. 
Zbořená brána zde stála ještě v roce 1837, 
kdy ji zaznamenal plán tzv. Stabilního 
katastru. Byla zbořena snad v souvislosti 
se stavbou nárožního domu čp. 949 v roce 
1882. Zde je v plánu ještě zachycen půdo-
rys brány. Lze předpokládat, že po jejím 
zboření posloužil jako stavební materiál 
pro stavbu zmíněného domu.

 
MgA. Jindřich Šlechta

Historie horažďovických domů

Hmotová rekonstrukce Dolejší brány dle kresby 

kardinála ze Schwarzenbergu (kresba autor)

Advent 
Letošní první prosincová neděle byla záro-
veň první nedělí adventní. Slovo advent 
je latinské a znamená příchod. Jeho pod-
stata vychází z křesťanství. Toto období 
vrcholí 24. prosince na Štědrý den, kdy 
se narodil Ježíš, a trvá asi čtyři týdny. 
Proč asi? Protože počet dní je pohyblivý 
a má nejvíce 28 dnů a nejméně 22. A to je 
právě zajímavá situace letošního adventu. 
Poslední, čtvrtá adventní neděle, je záro-
veň Štědrým dnem. Ten tedy skončí o třetí 
hodině odpolední a začínají Vánoce. Pro 
letošní rok připadla první adventní neděle 
na 3. prosince. 
Tak jako mají jakousi přípravnou dobu 
velikonoční svátky v podobě čtyřicetiden-
ního půstu, i Vánoce mají přípravnou 
dobu ztišení, takzvaný advent, aby 
radostné Gloria, které zazní na půlnoční 
mši, ještě více vyniklo. 
V adventním čase má svátek několik 
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Současná podoba Dolejší brány s vyznačením zbořené 

první brány (rok 2017)

Výřez z plánu stavby nárožního domu čp. 949 

z roku 1882, kde je vidět ještě půdorys brány 

(číslování – 1. Torzo brány s přilehlým domem, 

2. Půdorys zbořené brány, 3. Kaple sv. Vojtěcha) Situace Dolejší brány na tzv. Stabilním katastru z roku 

1837 s vyznačením pravděpodobného místa, odkud 

byla provedena kresba. Dále úhel pohledu autora, který 

zachycuje kresba (číslování – 1 dnešní torzo brány, 

2. zbořená brána) A – čtverhranná bašta zřetelná i na 

kresbě kardinála Schwarzenberga

Dolejší brána, kresba ze skicáře kardinála 

Bedřicha ze Schwarzenbergu z první poloviny 

19. století

Perokresba Jana Willenberga z roku 

1602, ukazuje dva pásy městských 

hradeb, vnitřní s cimbuřím a již torzem 

dnešní brány, dále druhý pás hradeb 

s čtverhrannou baštou a neexistující 

první bránu.

světců a světic (Mikuláš, Barbora, Lucie) 
a s těmito dny je spojeno mnoho zvyků, 
pověr a magických praktik. Na první 
neděli adventní se rozsvěcují vánoční 
stromy na náměstích, objevuje se vánoční 
výzdoba a jsou prodejní trhy a jarmarky. 
V domácnostech se také rozsvěcují svíčky 
na adventních věncích, ale pozor, aby od 
nich nevznikl požár. První adventní neděle 
má název železná, po ní následuje bron-
zová, třetí je stříbrná a poslední nese název 
zlatá.

 
Karel Halml 

Barborky

Z mnoha prastarých křesťanských zvyků 
je řezání barborek zvykem, který je stále 
živý i v povědomí těch, kteří do kos-
tela nechodí. Na svátek světice Barbory 
4. prosince mnozí z nás uříznou něko-
lik větévek třešní a dají do vázy s vodou. 
V chladnější místnosti pak většinou na 
Vánoce větévky rozkvetou a mile připo-
menou, že slunce se zase začíná navracet. 
Že jaro je sice ještě předaleko, ale přesto 
už si na něj pomalu můžeme myslet. Den 
se začíná prodlužovat. 
Řezání barborek má, jak jinak, původ 
v osudu svaté Barbory. Jediné a krásné 
dcery bohatého kupce z maloasijské 
Nikomédie (dnes město Izmit, asi 100 km 
východně od Istanbulu). Otec v obavě, 
aby se jeho dcera nestala křesťankou, 
ji izoloval od světa ve věži, kde žila sice 
v přepychu, ale bez svobody. Stejně ji neu-
hlídal. Barbora přijala tajně křesťanství 
a víry se nechtěla zříci, což otce rozlí-
tilo natolik, že ji udal jako křesťanku 
a po krutém mučení ji pak na popravišti 

dokonce vlastnoručně sťal. Prý byl za to 
vzápětí usmrcen bleskem…. Stalo se asi 
v roce 305 našeho letopočtu. 
A co že má tenhle smutný příběh spo-
lečného s něžně rozkvetlou větévkou? 
Prý se Barborka cestou na popraviště 
dotkla větévky, která pak uprostřed zimy 
rozkvetla…
K tomuto zvyku potom přidaly zami-
lované dívky ještě různá vylepšení. 
Nejhezčí je asi to, že myslí-li nerozhodná 
dívka na více mládenců, označí každou 
větvičku jménem oblíbence. A podle toho, 
která větvička rozkvete nejdřív, toho si 
vyvolí za manžela…
Až se tedy letos vypravíte pro barborky, 
vězte, že tímto symbolem obnovy života 
vzdáváte nejen poctu zimnímu sluno-
vratu, ale i poctu jedné nešťastné dívce 
s krutým osudem, který se naplnil před 
sedmnácti stoletími… 

 
Jiří Wagner

Rozkvetlé barborky – symbol zimního slunovratu. – Foto J.Wagner
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                           prostor nad hasičárnou

                                                             

Tel.  777 013 036

  Od  4. 12. bude probíhat prodej vánočních stromků

Normandská jedle, borovice černá, lesní, stříbrný smrk

Vánoční stromky
proti prodejně Květiny Milenflora

	

Cukrárna Kavárna Segafredo 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková 

 

PŘIJME 

PRODAVAČKU PRODAVAČKU –– SERVÍRKUSERVÍRKU 
 

Měsíční příjem 16 000 ÷ 18 000,- Kč 
 

• Nevyučené v oboru zaučíme. 
• Mezi směnami možnost ubytování. 
• Příspěvek na dopravu. 
• Nabídka zařízeného služebního bytu. 
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE – 

studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna. 
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr. 

 

Kontakt: Osobně vobně v cukrárně v Blatné, nebo na cukrárně v Blatné, nebo na 
tel.: 602tel.: 602 659659 545, resp. 608545, resp. 608 939939 373373 
	

Požadujeme:

Přední výrobce a dodavatel vysoce kvalitních 
montovaných rodinných domů v České republice hledá
vhodného uchazeče na pozici:

kalkulant/programátor

Nabízíme:
■ kalkulace rodinných domů ve stávajícím SW
■ tvorba nového rozpočtového programu
■ propojení stávajících firemních databází
■ aktualizace a údržba stávajícího IS

■ perspektivní práci v mladém 
    kolektivu
■ zázemí stabilní firmy se sídlem                
    v Horažďovicích
■ odpovídající finanční ohodnocení
■ firemní benefity

Životopisy zasílejte na e-mail: 
makovec@atrium.cz nebo 
poštou na adresu ATRIUM, s.r.o.,       
Vlastimil Makovec,                     
Strakonická 1056, 
341 01 Horažďovice.

Náplň práce:

■ výbornou znalost EXCEL (makra a VBA) 
■ znalost programovacího jazyka výhodou
■ analytické myšlení, spolehlivost a pečlivost
■ ochota učit se nové věci a schopnost 
    týmové práce
■ znalost AJ nebo NJ výhodou

 

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 

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

Přivýdělek z domova.
www.primavydelek.cz
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 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

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

 

 

VISHAY ELECTRONIC spol. s r.o. závod ESTA Blatná  

Přijme nové spolupracovníky/ce na pozice: 

 

 

• Pracovník elektromontáže 
– pájení, drobné montáže, obsluha zavíracího stroje apod. – práce vhodná i pro ženy 

 

• Svářeč  
– sváření nerezových a hliníkových nádob kondenzátorů 

 

• Pracovník kovovýroby 
– práce s nerezovým plechem 

 

• Mechanik seřizovač  
– navíjecí stroje poslední generace 

 

• Pracovník expedice  
– dokončení výrobků, balení 

 

• Pracovník impregnace 
– impregnace olejem a hmotou 

 

• Pracovník lakovny  
– příprava a stříkání kondenzátorů 

 
Nabízíme:  

     - nadprůměrné výdělky 

     - náborový příspěvek 5 000,- Kč 
     - práce na HPP u stabilní nadnárodní společnosti 

     - příspěvek na dovolenou a Vánoce (13. a 14. plat), ostatní       

       nadstandardní příplatky 

     - dovolenou 25 dní + další dny za odpracovanou dobu 

     - příspěvek na dopravu až 1 000,- Kč/měsíc 

     - příspěvek na životní připojištění 

     - variabilní složka mzdy 

     - dotované stravování 

     - každoroční navyšování mzdy (v tomto roce 8 %) 

     - příspěvek na dětský tábor 

 
Zájemci mohou volat 383 455 516, životopis na: Jana.Benesova@vishay.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/

• 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•

HUAWEI P9 Lite Mini

4 299,-
Čtečka otisků prstů na zadní straně

Android 7.0 + EMUI 5.1.
5“ IPS displej s rozlišením 1280x720

procesor Snapdragon 425

RAM 2GB
vnitřní paměť 16GB

microSD až 128GB
fotoaparát zadní 13MPx, přední 5MPx

možno vložit dvě nanoSIM karty nebo

9000 ibodů + 2 299 KčSPLÁTKY∗ 0 Kč + 10x 473 Kč

jednu nanoSIM kartu a jednu microSD kartu

Tiskárna, kopírka, skener, fax.

Černobílé dokumenty tiskne rychlostí až 18 str./min a barevné až 10 str./min.
Ke skenování a kopírování slouží jak plocha skeneru, tak i automatický podavač
dokumentů s kapacitou až 35 listů. S pomocí dotykové displeje můžete snadno skenovat přímo do e-mailu.

∗Cena platí při odevzdání jakekoli staré tiskárny na prodejně COMFOR

2 999,- 2 499,-*

HP Officejet Pro 6960

Nabízím 

PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH 
PROSTOR 

o výměře 131 m2 v Horažďovicích 

u nádraží v objektu č. p. 428

Jedná se o 2 místnosti (32 m2) 

– možné využití jako prodejna nebo 

kanceláře

a dále 1× dřevěný sklad s rampou (99 m2)

INFORMACE na telefonním čísle: 777 112 505

NABÍDKA ZAMĚSTNÁNÍ

Společnost K.H.A. s.r.o. zabývající se obráběním kovů, 
se sídlem v Plánici, přijme pro rozšiřující se výrobu 

pracovníky pro obsluhu NC obráběcích strojů. 

Práce je ve třísměnném provozu, vhodná též pro ženy. 

Požadujeme:  Pečlivost
  Chuť učit se novým věcem

Nabízíme: 23 000–27 000 Kč hrubého 
  Stravenky / 100 Kč
  Dovolená / 25 dní
  Pracovní smlouva na neurčito
  Nadstandardní příplatky / práce přesčas

Individuální platové podmínky na základě zkušeností.
V případě Vašeho zájmu kontaktujte prosím vedoucího provozu irmy 
p. Davida Balíčka na telefonu 724 035 007, nebo se ptejte přímo v sídle 
společnosti.

K.H.A. s. r. o., Nepomucká 269, 340 34 Plánice – CZ
Tel. +420 376 375 911, Fax +420 376 375 916, www.kha.cz
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Děti a zaměstnanci Křesťanské mateřské školy v Horažďovicích  

Vás zvou na 

ADVENTNÍ KONCERT 
DUHÁČKU, JEDNOTLIVÝCH TŘÍD A PEDAGOGŮ DUHOVÉ MATEŘINKY 

který se koná dne 22. prosince 2017 od 15.15 hod. 

v klášterním kostele Nanebevzetí Panny Marie. 

 

 

 

 

 
 

Zastavte se na moment v předvánočním shonu a přijďte se zaposlouchat do vánočních 
písní v podání maličkých a větších zpěváků a zpěvaček.  

                   13. 12. v 18.00 hod
                 u vánoèního stromku 
                  na Mírovém námìstí

    MÌSTO HORAŽÏOVICE A REGIONÁLNÍ DENÍK
VE SPOLUPRÁCI S ÈESKÝM ROZHLASEM POØÁDAJÍ

Pøijïte si spoleènì zazpívat koledy:
Nesem vám noviny, Narodil se Kristus Pán,
Pùjdem spolu do Betléma, Pásli ovce Valaši, 
Rolnièky, Štìstí, zdraví, pokoj svatý a Veselé vánoce

          ÈESKO 
ZPÍVÁ KOLEDY
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21. Prácheňský  
reprezentační  
ples

sobota 13. ledna 2018 ve 20.00

Město Horažďovice Vás srdečně zve na

K tanci a poslechu hraje: 
Taneční orchestr pana Novotného z Plzně
Dále je pro Vás připraven bohatý program a chutný raut.
Předprodej vstupenek od 11.12.2017 v IC Horažďovice, Mírové náměstí 15.



HOTEL PRÁCHEŇ

středa 6. 12.  16.00
MIKULÁŠSKÝ KONCERT
koncert ZUŠ 

pátek 8. 12.  19.00 
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Písňový večer. Gabriela Pechmannová (soprán), 
Daniel Wiesner (klavír). 

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

úterý 12. 12.  17.00
VÁNOČNÍ KONCERT
Poupata a Kvítek 

neděle 17. 12. 15.00
VÁNOČNÍ KONCERT ORIGINAL BAND  

úterý 19. 12. 16.00
VÁNOČNÍ KONCERT
koncert ZUŠ 

Kulturní program prosinec

Uzávěrka dalšího čísla je 12. prosince v 10.00 hod., 
vydání 22. 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.

KULTURNÍ DŮM

pátek 8. 12.  19.00 
MATURITNÍ PLES 4.AGD

neděle 17. 12.  18.00 
VÁNOČNÍ KONCERT – VOLNÉ SDRUŽENÍ 
HORAŽĎOVICKÝCH ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ

pondělí 25. 12.  20.00 
KABÁT REVIVAL + WEGET ROCK

sobota 30. 12.  15.00 
SILVESTROVSKÉ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU, 
„MALÁ MUZIKA NAUŠE PEPÍKA“

neděle 31. 12.  20.00 
SILVESTROVSKÁ RETRO PARTY 80's 90's  
DJ TAZZY
raut + bohatá tombola

Změna programu vyhrazena

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

OSTATNÍ AKCE

sobota 2. 12.  9.00–16.00 
POSVÁTNÉ MUŽSTVÍ – KONSTELAČNÍ SEMINÁŘ 
www.kouzlousmevu.cz

čtvrtek 7. 12.  14.00–17.00 
VÁNOČNÍ TRHY V ZŠ KOMENSKÉHO

sobota 9. 12.  9.00–16.00 
POSVÁTNÉ ŽENSTVÍ – KONSTELAČNÍ SEMINÁŘ 
www.kouzlousmevu.cz

středa 13. 12. náměstí
ČESKO ZPÍVÁ KOLEDY
tradiční akce

sobota 16. 12. 9.00–12.00 
ADVENTNÍ JARMARK
řemeslný a farmářský jarmark na náměstí s kultur-
ním programem

sobota 16. 12. 18.00
ADVENTNÍ KONCERT – SPIRITUÁL KVINTET
kostel sv. Petra a Pavla na náměstí (lístky vyprodány)

pondělí 18. 12.  17.00 
VÁNOČNÍ MEDITACE NA OSTROVĚ 
www.kouzlousmevu.cz

úterý 26. 12.  17.00 
X. VÁNOČNÍ KONCERT NA PRÁCHNI 
pořádá SDH Velké Hydčice na prostranství před kos-
telem sv. Klimenta, jehož interiér bude zpřístupněn. 
Těšit se můžete také na Živý betlém. 

KAVÁRNA ŠIBULE

neděle 3. 12.  16.00
TVŮRČÍ DÍLNA
Výroba vánočních přáníček. Materiál pro výrobu 
bude připraven. Vstupné dobrovolné.

sobota 9. 12.  18.00
BEATLES
Vzpomínkový večer v podání Jiřího HORÁKA 
& Company. Vstupné dobrovolné.

pátek 15. 12.  18.00
PROVONĚNÝ VEČER
Výrobu bylinných krémů uvádí Lenka ŘÍHOVÁ. 
Vstupné dobrovolné.

neděle 17. 12.  15.00
DOSTAVENÍČKO
Na harmoniku hrají pánové František JANČAR z Blatné 
a Stanislav ROJÍK ze Strakonic. Vstupné 50 Kč.

středa 20. 12.  18.00
VEČER PŘI SVÍČKÁCH
Předvánoční povídání a koledy s kytarou Mirky 
JAROLÍMOVÉ. Vstupné dobrovolné.

pátek 29. 12.  15.00
ODPOLEDNE S POHÁDKOU
Čtení Báchorek od Boženy Němcové.

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

pátek 1. 12. divadelní sál, 18.00 
MUZEUM HORAŽĎOVICE  
– VČERA, DNES A ZÍTRA
Přednáška s besedou Mgr. Barbory Freund

pátek 8. 12. divadelní sál, 17.00
JAK HONZA S KAŠPÁRKEM O HLADU 
VYHNALI ČERTA Z HRADU
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

pátek 22. 12. divadelní sál, 17.00
VÁNOČNÍ POHÁDKA
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

MC HOUBA

sobota 2. 12.  
MIKULÁŠSKÁ NADÍLKA
I k nám do Houba zavítá Mikuláš.

pondělí 25. 12.  
TRADIČNÍ VÁNOČNÍ
stromeček, dárečky, punč zdarma

úterý 26. 12.  ZS Sušice 13.30
HOUBA HOKEJ
Stačí brusle a hokejka. Odvoz z Houby zajištěn v 12.30

středa 27. 12.  18.00
VELKÝ VÁNOČNÍ BEERPONG
Vánoční odreagování při oblíbené hře dvojic.

sobota 30. 12.  
VELKÁ ZPÍVANÁ
posezení se sdružením „Kučerovci“

neděle 31. 12.  
SILVESTR 2017
Přivítejte s námi nový rok 2018. Bohatý raut.  
Vstup 100 Kč.

1.–5. 1. 2018  
ZAVŘENO

MĚSTSKÁ GALERIE

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:

PAVLA BREUOVÁ – NEVŠEDNÍ TVÁŘ OKAMŽIKU
Výstava potrvá do 1. 3. 2018

ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

DDM HORAŽĎOVICE 

pátek 15. 12.  EC PROUD, 19.00
JAN WIRTH: O VÁNOCÍCH 
Předvánoční beseda se známým s farářem.

Vstupné 50 Kč.

pondělí 25. 12.  Přírodov. stanice, 10.00
VÁNOČNÍ KRMENÍ ZVÍŘÁTEK
Dobroty pro zvířátka (suché a nesolené pečivo) vítá-
ny. Vstup zdarma.

KNIHOVNA

5. 12.  sál knihovny, 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
6. přednáška na téma „České dějiny a jejich souvislosti“

8. 12.  nový sál muzea, 9.00 
JAK SE KRESLÍ VEČERNÍČEK 
Beseda s ilustrátorem a spisovatelem VHRSTI  
(pro 1. tř. ZŠ)

PŮJČOVNÍ DOBA 22. 12. 2017 – 3. 1. 2018

Oddělení pro dospělé

Pá 22. 12.  8.00–12.00 13.00–16.00

Po 25. 12.  SVÁTEK

St 27. 12.  ZAVŘENO

Pá 29. 12.  ZAVŘENO

Po 1. 1.  SVÁTEK

St 3. 1.  8.00–12.00 13.00–18.00

Oddělení pro děti

Pá 22. 12.  12.00 – 16.00

Po 25. 12.  SVÁTEK

St 27. 12.  ZAVŘENO

Pá 29. 12.  ZAVŘENO

Po 1. 1.  SVÁTEK

St 3. 1.  12.00–16.30


