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Vážení spoluobčané,
měsíc prosinec si patrně vzpomněl, 
že patří do kategorie zimních měsíců 
a seslal nám trochu sněhu. Pro údržbu 
komunikací žádná sláva, ale pro vytvo-
ření sváteční atmosféry úžasné. Ovšem 
jestli budou letošní Vánoce opravdu 
bílé, je ve hvězdách, tedy spíše v obla-
cích. V každém případě doufáme, že vám 
adventní čas zpříjemnila nová vánoční 
výzdoba jak na náměstí, tak na prů-
tahu městem. Rozsvícení vánočního 
stromu proběhlo ve sváteční atmosféře 
a stejně tak se povedl Adventní jarmark. 
A konečně jsme se v praxi přesvěd-
čili o tom, jak lze využít nový prostor 
na náměstí pro lepší organizaci těchto 

kulturních a společenských akcí. 
Kdo se nedostal na vánoční koncert 
hudební skupiny Spirituál kvintet, jistě 
využil nabídky dalších koncertů a různých 
svátečních akcí, kterými se měsíc prosi-
nec jenom hemží. Někteří z nás si prošli 
peklem předvánočního shonu, jiní zase 
Peklem v prostorách pivovaru doslova. 
V každém případě si zajděte, pokud vám to 
čas vůbec dovolí, alespoň na chvíli poroz-
jímat k andílkům na zámeckém nádvoří 
nebo na Červené bráně.
Dnes vás nebudeme zatěžovat čísly 
a novými údaji a informacemi. 
Přinášíme jen takovou drobnost, která 
vás snad potěší. Uvnitř čísla je vizuali-
zace prostoru zámeckého Parkánu tak, 

jak by mohl v budoucnosti vypadat. 
A malá hádanka na konec roku. Poznáte, 
co je na úvodní stránce prosincového 
Obzoru oproti dřívějším číslům nového? 
A co vy na to? Vaše názory, pokud chcete, 
nám prosím pište na fcb nebo na emailo-
vou adresu obzor@muhorazdovice.cz.

Přejeme vám v novém roce 2018 hodně 
zdraví a pozitivního myšlení. A řečeno 
slovy Jiřího Tichoty ze Spirituál kvin-
tetu – přejeme Vám příští rok lepší, než 
opravdu bude.

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

Rozsvícení vánočního stromu na náměstí

Česko zpívá koledy

Foto: Josef Chalupný

Foto: Vlaďka Šlechtová
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Peklo v zámeckém pivovaru

Tyjátr Horažďovice ve spolupráci s pekelníky z čertovského cechu i pro letošek připravili již tradiční Peklo HD, které se uskutečnilo 
v sobotu 2. 12. ve sklepních prostorách místního pivovaru. Pro malé i velké návštěvníky pekelné trasy bylo jako vždy zpřístupněno 
několik nových úseků, které chtěly ještě lépe přiblížit život místních čertů. Celý článek o letošním Pekle naleznete v příštím čísle HO.

 
Čertovský cech HD Foto: Jennifer Bauer a Jitka Chalupná
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Vážení občané,
upozorňujeme Vás, že dne 

30. 12. 2017 uplyne lhůta pro splnění 
povinnosti potvrzení Vaší žádosti 
o pronájem obecního bytu a správ-

nosti údajů v ní uvedených dle Zásad 
pronájmu obecních bytů ve vlastnic-
tví města Horažďovice čl. 3 odst. 4. 
V případě nesplnění této povinnosti 

budete ze seznamu vyřazeni.
Iveta Bechynská

Odbor investic a rozvoje majetku

Rada města Horažďovice  
20. 11. 2017

– schvaluje dar spolku ZO ČSOP Spálené 
Poříčí, p. s., na inancování zajištění pro-
vozu záchranné stanice (veterinární 
ošetření zvířat a krmivo pro zvířata) ve 
výši 3 000 Kč a schvaluje uzavření darovací 
smlouvy o poskytnutí daru 
– schvaluje pronájem části nebytových 
prostor v prvním podzemním podlaží 
zámeckého pivovaru čp. 1079 na st. p. č. 7/3 
o výměře 552,2 m2 v k. ú. Horažďovice za 
účelem pořádání akce PEKLO HD na dobu 
určitou od 20. 11. 2017 do 4. 12. 2017 za 
nájemné ve výši 1 000 Kč
– schvaluje uzavření Městské knihovny 
Horažďovice v době 27.–29. 12. 2017 a ome-
zení provozní doby dne 22. 12. 2017 do 
16.00 hod. 
– schvaluje uzavření smlouvy o zajištění 
přeložky plynárenského zařízení a úhradě 
nákladů s ní souvisejících mezi městem 
Horažďovice a GasNet, s. r. o., Klíšská 
940, Ústí nad Labem v záležitosti stavby 
„Revitalizace sídliště „Šumavská – Pod 
Vodojemem“ v Horažďovicích – II.–IV. etapa“ 
a na náklady města Horažďovice 

Rada města Horažďovice  
4. 12. 2017

– schvaluje pronájem části pozemku 
p.č. 2808 ostatní plocha o výměře 
190 m2 v k. ú. Horažďovice a uzavření 
nájemní smlouvy s Milenou Urbanovou, 
Horažďovice na dobu určitou od 
5. 12. 2017 do 31. 12. 2017 a nájemné ve 
výši 9 Kč/m2 pozemku + DPH 
jmenuje členy hodnotící komise nad-
limitní veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Domov pro seniory, 
Horažďovice“ 
– souhlasí s úplnou uzavírkou silnice 
III/17212 Boubín – Veřechov – hranice 
kraje a vedením objízdné trasy v ter-
mínu od 5. 12. 2017 do 12. 12. 2017 
z důvodu prováděné opravy výše uvedené 
komunikace 
– schvaluje uzavření nových nájemních 
smluv týkajících se pronájmu nebytových 
prostor Palackého 1061, Loretská 1069, 
1071, Horažďovice s Oblastní chari-
tou Horažďovice, se sídlem Palackého 
1061, Horažďovice, kterými se upravuje 
nájemní vztah dle zákona č. 89/2012 
Sb., výměry a názvy pronajatých pro-
stor a výše nájemného na 300 Kč/m2/rok 
s platností od 1. 1. 2018; nájemní vztah 
přitom zůstává zachován 
– schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Jiřím Urbánkem, Hraniční 70, Přední 
Ptákovice, Strakonice na vypracování 
projektové dokumentace a provedení 
související inženýrské činnosti k inves-
tiční akci „Zvýšení energetických 
úspor DPS 1061“ za nabídkovou cenu 
238 370 Kč vč. DPH 
– schvaluje dotaci Danielovi Motlíkovi, 
T. G. Masaryka 23, Sušice, na provoz 
pojízdné prodejny v měsících listopad–
prosinec 2017 ve výši 9 167 Kč 

– schvaluje termíny pro konání sva-
tebních obřadů na radnici a na zámku 
v Horažďovicích na rok 2018 
– schvaluje termíny kulturních akcí 
v roce 2018 pořádaných a organizovaných 
městem Horažďovice 
– schvaluje poskytnutí sponzorského daru 
Oblastní charitě Horažďovice – 220 ks vol-
ných vstupenek pro děti do 15 let na jednu 
hodinu do Aquaparku Horažďovice účelově 
pro děti účastnící se Tříkrálové sbírky 2018
– schvaluje konání akce rozdávání betlém-
ského světla skautskou skupinou Junák 
– Svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Prácheň Horažďovice a postavení tee-pee 
v prostoru před Červenou bránou dne 
23. 12. 2017 v době od 14.00 do 17.00 hod. 
– jmenuje na základě § 167 odst. 2 
zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, 
základním, středním, vyšším odbor-
ném a jiném vzdělávání (školský zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, členy škol-
ské rady za zřizovatele – Ing. Hana Kalná, 
Ing. Marie Velková, Bohuslava Kodýdková 
pro školskou radu při ZŠ Komenského, 
ZŠ Blatenská a bere na vědomí zápis o prů-
běhu a výsledku voleb do školské rady při 
ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská 
– schvaluje poskytnutí dotace na zajištění 
dopravní výchovy na dětském doprav-
ním hřišti pro dopravní výuku a výcvik 
žáků ZŠ v působnosti MěÚ Horažďovice 
ve výši 10 000 Kč, uzavření veřejnoprávní 
smlouvy se státní příspěvkovou organizací 
– Centrum služeb pro silniční dopravu, 
nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha 1 

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

Z radnice 

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 LEDNU

  15. 1. - 19. 1. 2018
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Otevírací doba Vánoce 2017
  Nedìle   24.12.2017  -  ZAVØENO
Pondìlí   25.12.2017  -   ZAVØENO

Úterý  26.12.  až  Sobota 30.12.2017
OTEVØENO  od  9:00  do  21:00 hod.

Pondìlí    1.1.2018    -  ZAVØENO
Nedìle   31.12.2017   -  ZAVØENO

  2.1. a 3.1.2018  -  OTEVØENO  od  9:00  do  21:00 hod.
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Téma

Parkán
Parkán – původně zámecká zahrada 
z jedné strany ohraničena právě zámkem 
a z druhé strany obvodovou kamennou 
zdí, tyčící se nad mlýnským náhonem. 
Trocha zeleně, trocha historie a trocha 
nostalgie. Po dlouhou dobu byl tento pro-
stor využíván jen příležitostně k pořádání 
kulturních akcí a sloužil jako venkovní 
prostor pro zámeckou vinárnu. Jeho nej-
větší slabinou je, že je to vlastně slepé 
místo a nedá se jím nikam projít.

Jak lze oživit tento prostor a dát mu novou 
podobu a funkčnost, Vám chceme ukázat 
ve studii, kterou pro město vytvořil 
Ing. Arch. Jiří Bíza. Základním záměrem 
je propojit Parkán se zámeckými schody 
pomocí průrazu v kamenné zdi na další 
terasu, která přímo se schody sousedí. 
Tady nás ještě čeká jednání se zástupci 
římskokatolické církve ohledně získání 
souhlasu k užívání tohoto pozemku. Další 
jednání bude probíhat i s orgány státní 

správy, zejména s památkáři, kteří se 
k záměru budou také vyjadřovat. Tak nám 
držte palce, ať vše dobře dopadne a podaří 
se z Parkánu vytvořit moderní „zámec-
kou zahradu“ a zároveň vznikne zajímavý 
turistický okruh historickou částí města. 
Celou studii můžete vidět na webu města 
v sekci investiční akce.

 
Ing. Michael Forman, starosta

CESTA PODÉL HRADEBNÍ ZDI
CESTA S PRŮCHODEM V HRADEBNÍ ZDI  

Stávající nevyužívaný prostor doporučujeme propojit s celým územím parkánu prolomením nového vstupu přes kamennou opěrnou zeď. Schodiště 
ke kostelu sv. Petra a Pavla doporučujeme propojit s nevyužívaným prostorem parkánu zpevněnou plochou s bylinkovou zahrádkou. Prolomení nového 
vstupu směrem k Parkánu umožní nejenom propojení a prostupnost celého území, ale i možnost spatřit Horažďovický zámek z jiného úhlu pohledu. PARKÁN ZA ZDÍ

cesta z kamenů 

ložených  do trávníku

truhlíky
s kvěinovou 

výsadbou

nová lavička 
v zákouí zdi

nový průchod 
kamennou stěnou

mlatová plocha

s lavičkami

vyvýšená plocha 

s kvetoucími keři

nový vstup 

z mezipodesty 
schodiště

Návrh řešení propojení na zámecké schody.
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Jak se kreslí večerníčky 

Kolik práce výtvarníka se skrývá za výro-
bou každého dílu oblíbeného seriálu Bílá 
paní na hlídání, ukázal dětem z prvních 
tříd ZŠ výtvarník, ilustrátor a spisovatel 
Vojtěch Jurík, známý pod pseudonymem 
Vhrsti.

Podle představ dětí namaloval Vhrsti Bílou 
paní, piráta, draka a jednoho z hlavních 
hrdinů seriálu, Barnabáše Černého. Děti se 
pobavily při promítání některých dílů večer-
níčku. Seznámily se se čtyřčaty Barnabášem, 
Matyášem, Tobiášem a Uriášem, kteří se 
spolu se svou kouzelnou paní na hlídání 
vypravili na výchovný koncert, do muzea 
a nakonec zachránili tatínka z břicha vel-
ryby, aby mohli společně oslavit Vánoce.
Příběhy z večerníčku Bílá paní na hlídání 
vyšly také knižně a možná se teď objeví na 
seznamu přání dětí pro Ježíška.
Akce byla uspořádána v rámci projektu Děti 
a čtení 2017 za inanční podpory MK ČR.

 
Eva Marešová

Kultura

Ohlédnutí za Ševčíkovými hudebními večery 
a vzpomínka na paní Jitku Kutišovou 
Kulturní počin Ševčíkovy hudební večery 
(ŠHV) se začal rýsovat v roce 2009 a byl 
společným projektem města Horažďovice 
a spolku Hudba bez hranic. Byl koncipo-
ván především k povznesení kulturního 
života v našem městě s využitím rekonstru-
ovaného secesního sálu v hotelu Prácheň. 
Začátky této aktivity, jako vše nové 
v kulturní oblasti města, nebyly vůbec jed-
noduché. S velkým úspěchem a za značného 
zájmu ze strany občanů proběhl v roce 2010 
první oiciální ročník ŠHV. V tom samém 
roce se rovněž nově nainstaloval do sálu 
hotelu kvalitní hudební nástroj, a to klavír 
od irmy PPH Collegium z Hradce Králové.
V roce 2017 proběhl již 8. ročník. Kvalita 
vystupujících umělců a organizace kon-
certů byla vždy na vysoké úrovni. Tato 

společenská aktivita získala pravidelné 
návštěvníky a program koncertů na další 
rok byl vždy netrpělivě očekáván.
Bohužel, niť se přetrhla. Paní Jitka 
Kutišová, věrná duše a organizátorka ŠHV, 
již není mezi námi. Její náhlý odchod před 
pár týdny šokoval všechny, kdo ji znali. 
Posledním koncertem, který se konal 
v prosinci, byl vzdán hold její činnosti 
a nasazení, které organizaci ŠHV věno-
vala. Hlavní interpretka večera sopranistka 
Gabriela Pechmannová věnovala své písně 
právě vzpomínce na paní Jitku Kutišovou.
Tímto prosincovým koncertem se uzavřela 
osmiletá historie ŠHV. Bez odborné, peč-
livé a každodenní práce paní Kutišové není 
v současné době, bohužel, v silách spolku 
Hudba bez hranic pokračovat v této aktivitě 

v takovém rozsahu a kvalitě, jež Ševčíkovy 
hudební večery měly. 
O dalším možném vývoji v této oblasti kul-
turního života vás budeme včas informovat.

 
Ing. Hana Kalná, místostarostka 

Foto: Petra Tomešová

Vyhodnocení soutěže  
„Sbírej samolepky projektu 
Děti a čtení 2017“ 

Soutěžní kartičky s nasbíranými samo-
lepkami odevzdalo 8 soutěžících. Všichni 
soutěžící dostanou knihu a drobné dárky 
od našich sponzorů.
Pořadí podle počtu nasbíraných 
samolepek:
1.–3. se shodným počtem samolepek:  
 Veronika Šlechtová
 Vládík Šlechta
 Michal Novák
4.–5.  Jolana Faustová
 Šárka Jindřichová
6.  Aneta Neubauerová
7.  Anna Kotišová
8.  Kateřina Kotišová 

Městská knihovna Horažďovice 
Vyhodnocení výtvarné soutěže „Zaostřeno na toleranci“ 

Soutěže se zúčastnilo 20 soutěžících, 
odevzdali celkem 23 soutěžních prací. 
Všichni soutěžící vyhrávají knihu 
a drobné dárky.
Děti do 6 let: 
1.  Natálka Rohová
2.  Tamara Holá
3.–4.  Amélie Čechová
 Adélka Janečková

Děti 7–10 let: 
1.  Magdaléna Machková
2.  Jindra Šlechta
3.–5.  Jacob Furlong
 Lucie Poskočilová
 Kateřina Turková

Soutěžní práce si můžete prohlédnout v měst-
ské knihovně na oddělení pro děti a mládež.

Foto: Petra Tomešová
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Křesťanská mateřská škola
Jak už to bývá, když se rok chýlí ke konci, 
i my máme sklon k jakémusi zúčto-
vání. S každou zapálenou svíčkou, s vůní 
vanilky a skořice, s tiše našlapujícími 
adventními dny přemýšlíme o tom:
Co se nám povedlo a co by se dalo udělat 
lépe? 
Zda naše víra, jak v křesťanském slova 
smyslu, tak víra v naše nejmenší, v jejich 
schopnosti, v to, co dokáží, jestli ta víra 
byla dost silná?
Zda jsme rozdali tolik lásky, kolik bylo 
potřeba?
Naštěstí vždycky zbývá naděje. Naděje, 
že i v příštím roce máme šanci a že na to 
nejsme sami.
Děkujeme tímto všem našim báječ-
ným rodičům a příznivcům za podporu 
(morální i materiální) a přízeň. A samo-
zřejmě našim úžasným dětem, že nám 
dovolí nahlédnout do jejich světa a nazírat 
věci z jiných úhlů. 
Přejeme Vám tímto požehnané svátky plné 
klidu a pokoje. Do roku 2018 nám všem 
občas umět nahlížet svět očima dítěte 
a radovat se i z maličkostí, víru silnou jako 
skála, moře lásky a někde v dáli jasně sví-
tící maják naděje. 

Školy

 
Za Křesťanskou mateřskou 
školu DUHA 
Bc. Lucie Listopadová
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Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2018  

přejí děti a kolektiv zaměstnanců  

z MŠ Na Paloučku Horažďovice 

ZŠ Blatenská 
Mikulášská nadílka

Dne 5. 12. 2017 se jako každý rok na škole 
ZŠ Blatenská uskutečnila Mikulášská 
laťka. My, žáci devátých tříd, jsme si spl-
nili náš školní sen, neboť jsme si konečně 
po devítiletém čekání nasadili masky 
nahánějící hrůzu, ale i masky svatých 
duší. Prostě jsme se převtělili v čerty, 
anděly a Mikuláše. 
Ale hezky od začátku. Pojďme se podí-
vat na průběh tohoto neobyčejného dne. 
Vše začalo v tělocvičně úvodním slovem 
paní ředitelky a pokračovalo tanečním 
vystoupením našich mažoretek, na něž 
navazovaly kreativně vymyšlené tance 
žáků z 2. stupně. Po tanečních vystou-
peních se děti z 1. stupně vrátily do tříd, 
kde měly připravený svůj program, a bylo 
na nich, jak si tento výjimečný den užijí. 
Samozřejmě ze začátku převažovalo 
napětí spojené s očekáváním příchodu 
čertovské výpravy, což se nikdy neobejde 
bez křiku a pláče. 
Někteří žáci z 2. stupně zůstali v tělo-
cvičně, začali překonávat laťku a snažili 
se vybičovat k nejlepšímu výkonu. Jiní, 
kteří neměli touhu ukázat své spor-
tovní umění, se rozutekli na zajímavá 
stanoviště, jako například pečení per-
níčků, hraní stolního fotbálku či zpívání 
vánočních koled. My jsme se však šli 
s nedočkavostí převléci za osobnosti 

z pekelné, ale i nebeské říše. A za malou 
chvíli zde postávalo několik hodných 
andílků se sladkými odměnami, brýlatý 
Mikuláš s berlou a jeho šikovný pomoc-
ník, černý anděl, jenž opatroval knihu 
hříchů. Nesměli chybět ani vyslanci 
Lucifera, knížete pekel. Ti vehnali svým 
hukotem a příšerným vzhledem pár 
dětem slzy do tváře. Mikuláš a černý 
anděl občas pokárali nezbedné děti za 
jejich hříchy, hodné pochválili a sladce 
odměnili. I další andělé nezůstali stra-
nou, dávali o sobě vědět, rozdělovali 
mezi dětskými andílky bonbony a občas 
vykouzlili nějaký žertík. Čiperní čertíci, 
kteří nevydrželi chvíli v klidu, museli 
před některými dětmi otevřít svůj čer-
tovský pytel a trochu jím postrašit 

rozdováděné a neukázněné jedince.
Mezitím, co jsme navštěvovali třídy na 
1. stupni, se sportovní odvážlivci a nad-
šenci snažili zdolat laťku. Samozřejmě 
i mezi námi se najdou sportovní duše, ty 
se vydaly skákat a některé se umístily na 
velmi pěkných místech.
Celý tento den se nám líbil. Mrzí nás, že 
jsme si to tady užívali naposledy. A i když 
nás tlačil čas, i přesto si myslíme, že 
jsme si ho vychutnávali, jak nejlépe jsme 
mohli. A na tento den budeme vzpomínat 
jen a jen v dobrém! 

 
Karolína Benediktová, Denisa 
Roubalová, Adéla Šimková 
– žákyně 9. B

Mateřská škola Loretská 
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Střední škola Horažďovice
Dny otevřených dveří 

Dny otevřených dveří na Střední škole 
Horažďovice jsou již tradicí. Žáci 
základních škol, kteří budou v blízké 
době volit své budoucí povolání, při-
cházejí se svými rodiči, aby získali 
maximum informací o nabízených 
oborech. Letos škola přivítala návštěv-
níky 16. listopadu a 8 prosince. Zájemci 
o studium, jejich rodiče, zástupci part-
nerských škol i příznivci školy z řad 
široké veřejnosti měli možnost prohléd-
nout si zázemí školy, učebny, odborné 
učebny, ateliéry, dílny i domov mládeže. 
Žáci studijních oborů Grafický design 
a Gastronomie – Food design, a tříletých 
oborů Cukrář, Kuchař – číšník, Aranžér, 
Opravář zemědělských strojů pod vede-
ním svých vyučujících prezentovali 
ukázky dovedností, které při studiu zís-
kali. Řadu zajímavých činností si mohli 
vyzkoušet prostřednictvím připravených 
workshopů i sami hosté.
Velký zájem byl zejména o moderní 
vybavení, stroje a přístroje, jejichž 
pořizováním škola reaguje na rychle 

se měnící trendy v jednotlivých obo-
rech a vysoké nároky budoucích 
zaměstnavatelů.
Studenti oboru Grafický design před-
vedli ukázky práce na 3D modelátoru, 
profesionálním vazači dokumentů, 
pneumatické sponkovačce a sekačce lišt 
pro obrazové rámy. Zájemci je mohli 
vidět také při práci s profesionální řeza-
čkou vizitek a gravírovacím a řezacím 
laserem.
Také obor Opravář zemědělských strojů 
se může pochlubit nejmodernější tech-
nickou základnou. Byl pořízen traktor, 
přívěs za traktor, čelní nakladač, nesený 
pluh, kombinátor, rotační žací stroj, 
obraceč a shrnovač píce, mulčovač, rad-
lice, podkopový nakladač a malotraktor. 
Na pracovišti ručního a strojního obrá-
bění byly předvedeny ukázky práce 
na univerzálním soustruhu a frézce. 
Technické vybavení montážní haly bylo 
doplněno o novou stojanovou vrtačku, 
kompresor s příslušenstvím a hydrau-
lický jeřábový zvedák.

Veškerá výše zmíněná technika byla 
pořízena v rámci realizace projektu 
Efektivní využití moderních techno-
logií v praktické výuce technických 
a uměleckých oborů, který byl předložen 
do 34. výzvy ROP NUTS II Jihozápad 
a jehož cílem bylo zvýšení efektivity 
odborné praktické výuky žáků Střední 
školy v Horažďovicích. 

 
Ing. Vladimír Greger, ředitel školy
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Tábory a PF 2018
V druhé polovině ledna zveřejníme propozice letních táborů a spustíme možnost 
přihlašování. Těšit se můžete na naprosté táborové novinky a celkové navýšení pořá-
daných letních akcí na 15 táborů!
Do roku 2018 přejeme všem lidem dobré vůle pevné zdraví a těšíme se na viděnou na 
některé z našich akcí. 

Jan, Šimon a Věra Řáhovi při výrobě adventního věnce v PROUDU. Skupina mladých chovatelů cestou na terarijní burzu v Č. Budějovicích.

Adventní věnce, terarijní burza 
a výukové programy pro školy

První prosincovou sobotu to u nás 
v PROUDu zavonělo jehličím a vánoční 
atmosférou. Přišly dva tucty návštěvníků 
z řad dětí i dospělých. Společně jsme 
tvořili adventní věnce – někdo toužil po 
klasice, jiný se nebál experimentovat. 
Zejména děti si užívaly hlavně zdobení 
a výsledky byly překrásné. Účastníci si 
hrdě odnášeli svá díla domů a advent 
mohl začít…
V druhou prosincovou neděli jsme 
s dětmi z chovatelských kroužků 
navštívili terarijní burzu v Českých 
Budějovicích. Na burze jsme obdivo-
vali především mláďata ještěrek a hadů. 
Kdo se nebál, mohl si pochovat roční 
krajtu nebo malou tarantuli. Po burze 
jsme stihli ještě dětské hřiště, adventní 
trhy na náměstí a pak jsme se spokojeni 
vydali vlakem domů. 
I během prosince probíhaly v PROUDU 
a Přírodovědné stanici výukové pro-
gramy na různá témata. V teple učeben 
se vystřídali žáci ze ZŠ T. G. Masaryka 
a ZŠ Lerchova ze Sušice, dále jsme uví-
tali ZŠ Nalžovské Hory, ZŠ Velhartice či 
ZŠ z nedalekých Žichovic. Nejčastějšími 
návštěvníky ovšem byli žáci horažďo-
vické ZŠ Komenského, kteří se zajímali 
o zdravý životní styl, anebo se učili 
třídit odpad v pilotním výukovém pro-
gramu (VP Třídím pro Horažďovicko), 
který vzniká díky spolupráci 
s DSO Horažďovicko. 

Pozvánka – výtvarná dílna, Ekoilm, řemeslný workshop, 
LŠ Modrava

Druhou lednovou sobotu pořádáme tra-
diční výtvarnou dílnu – tentokrát budou 
účastníci vyrábět své vlastní hodiny 
pomocí techniky decoupagé (13. 1. od 
9.00). 
V posledním lednovém týdnu pro-
běhnou Ozvěny Ekofilmu – pásmo 
promítání pro školy (29.–31. 1.), následo-
vané promítáním pro veřejnost (čtvrtek 
1. 2. od 18.00). Skrze uvedené projekce 
se připojujeme k tradiční akci, v rámci 
které se zdarma promítají dokumen-
tární filmy o palčivých problémech 
přírody. Máte možnost vidět film Megeti 
– ztracená vlčice, dojemný příběh 
samice vlčka etiopského, která putuje 
po vyprahlé vrchovině na střeše Afriky. 
Film zvítězil v kategorii Hlavní cena 
ministra životního prostředí. Druhým 
promítaným snímkem bude film Palčivé 
téma. Snímek mapuje několik evrop-
ských případů, kdy neúměrná podpora 
výroby bioenergie způsobila závažné 

přírodní škody. Film vyhrál katego-
rii Cena prezidenta festivalu. Oba filmy 
promítáme v anglické verzi s českými 
titulky. 
Do konce prosince 2017 nabízíme mož-
nost přihlásit se na víkendový řemeslný 
workshop pro dospělé zaměřený na 
mokré plstění a tkaní na hřebenovém 
stávku. Akce proběhne v první polo-
vině února 2018 v Envicentru PROUD. 
Lektorují Katka Červená (Městské 
muzeum) a Zuzka Drábková Trojanová 
(Envicentrum PROUD). Bližší infor-
mace naleznete na www.envicentrum.eu.
Tradiční lyžařská škola Modrava pro-
běhne i letos, zásadní změnou oproti 
minulým letům je však způsob přihlašo-
vání, kdy veškerou organizační agendu 
nově přejímá sušický Ski klub. Na www.
skiclubsusice.cz najdete informace 
včetně přihlášky, podmínek účasti, kon-
taktů atd.

 
Kolektiv zaměstnanců DDM Horažďovice

Zprávy z činnosti horažďovického Domu dětí a mládeže
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Oblastní charita 

Spolky

„Šumava čarovná“ – horažďovické seniory potěšily snímky 
fotografa Vládi Hoška

Akce klubu „Nebuď sám“  
na leden 2018

5.–7. 1. Tříkrálová sbírka – znovu Vás 
navštíví tři králové s požehnáním a pros-
bou o jakýkoli příspěvek na pomoc 
potřebným lidem doma i v zahraničí. 
8. 1. Holky v akci – další společné pečení 
z osvědčených receptů. Jídelna DPS 
Palackého, začátek ve 13.30 hod.
9. 1. Posezení s harmonikou – k tanci 
a poslechu zahrají oblíbení Úterníci. 
Jídelna DPS Palackého 1061, od 15 hod.
18. 1. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich pro-
gramem. Jídelna DPS 1061 Palackého 
v 9.45 hod.
23. 1. Turnaj ve stolních hrách se žáky 
SŠ Horažďovice – soutěžíme na poli tak-
tiky, vědomostí a nezbytného štěstí. Jídelna 
DPS Palackého 1061, začátek v 15.30 hod.

Pravidelné akce – každý týden
úterý Klub seniorů – kuchyňka v suterénu 
DPS 1061 Palackého, od 14 hod.
středa Turnaj v žolíkách – hala DPS 
Loretská 1069, začátek v 10 hod.
čtvrtek Mše svatá – kaple v suterénu DPS 
Palackého 1061, začátek v 15 hod.

Tříkrálová sbírka 2018 

proběhne v Horažďovicích 5. ledna 2018 
v době od 10 do 13 hod. a od 15 do 18 hod.
v okolních obcích 6.–7. ledna 2018 v době 
od 10 do 17 hod.
Výtěžek sbírky bude využit jako v minu-
lých letech na zkvalitnění služeb Oblastní 
charity Horažďovice, na úhradu nákladů 
spojených s poskytováním charitní 
ošetřovatelsko-pečovatelské služby 
a bezplatné občanské poradny. Dále 
budou inanční prostředky věnovány 
na volnočasové aktivity pro seniory 
a aktivizační činnosti při Oblastní cha-
ritě v Horažďovicích. Prostřednictvím 
této sbírky bychom rádi podpořili také 
dětské domovy v Chanovicích a Oselcích. 
A naším záměrem je i inančně podpořit 
rodinu mladého muže z našeho regionu, 
kterému jeho zdravotní stav znemožňuje 
volný bezbariérový pohyb. Opět chceme 
rozšířit inanční prostředky krizového 
fondu na pomoc lidem z Horažďovicka 
v krizové situaci způsobené přírodními 
vlivy. Kromě využití sbírky v regionu, 

kde byly prostředky získány, je část 
peněz zasílána na charitní účely zajišťu-
jící likvidaci následků živelných katastrof 
a pohrom, na pomoc lidem na okraji 
společnosti a mnoha dalším, jakkoliv 
strádajícím u nás i v zahraničí prostřed-
nictvím diecézních projektů a projektů 
Charity Česká republika. 
Rádi mezi koledníčky a vedoucími sku-
pinek přivítáme i nové tváře – pokud by 
se chtěl kdokoli aktivně zapojit do sbírky, 
kontaktujte nás prosím – tel: 376 512 596, 
mail: charita.horazdovice@tiscali.cz. 
Jménem Oblastní charity Horažďovice 
bych chtěla poděkovat všem dárcům 
Tříkrálové sbírky za sebemenší inanční 
dar, který se rozhodli věnovat do sbírko-
vých pokladniček. Velice si vážíme veškeré 
pomoci, kterou nám poskytujete, a záro-
veň vás prosíme – UDĚLEJTE ZNOVU 
DOBRÝ SKUTEK!

 
Bc. Olga Šulcová – koordinátor TS 2018
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Komušín
Rozsvícení vánočního stromku

Nastal čas adventu a Vánoc, na které se 
každý rok tak těšíme. O prvním advent-
ním víkendu byl na vsi slavnostně 
rozsvícen vánoční strom. Akce proběhla 
2.12.2017 od 17 hodin. Krásná atmosféra 
se nesla obcí zároveň s vůní svařáčku a za 
doprovodu koled. Chtěli bychom poděko-
vat městu Horažďovice za krásný stromek 
a osvětlení. Přejeme všem občanům krásné 
Vánoce a hodně štěstí do nového roku.

 
Spolek přátel Komušína

Pěvecký spolek Prácheň
Nesem vám noviny, poslouchejte…

… že je tu zase ta tajemná doba vánoční, 
doba, kdy se i největší škarohlídi mají 
chuť zasnít. Kdy pohled na mraky, ze 
kterých se sype sníh, přináší myšlenku 
na bílé Vánoce místo nadávek, kdo to 
má zase uklízet. Doba, kdy si rozsví-
tíme svíčku místo tvrdého světla zářivky 
a kdy si třeba i zazpíváme pár koled, 

místo toho, abychom se nudili a stě-
žovali si, že není na co koukat, před 
stále zapnutým televizorem. Doba, kdy 
se nám alespoň někdy podaří podí-
vat se na svět očima dítěte a radovat se 
i z maličkostí.
A tak až bude za vámi všechen ten 
velký spěch a shon, všechno nakupo-
vání, chystání a pečení, zastavte se na 
chvíli, pohlédněte na nebe a zapo-
slouchejte se do tichých zvuků vloček. 
A nebo do našeho zpěvu. Snad i ten vám 
dokáže zpříjemnit sváteční dny. Budeme 
se na vás těšit ve čtvrtek 28. pro-
since v 17 hodin v klášterním kostele 
Nanebevzetí P. Marie. A nebo v pátek 
5. ledna od 17 hodin na tříkrálovém 
koncertě v Pačejově. Abyste si zase po 
roce vyslechli, že „…nám, nám, naro-
dil se!“
Více na našich webových stránkách 
www.psprachen.cz. 

 
Za pěvecký spolek Prácheň 
Simča Sládková

Skautské středisko Prácheň 
Je konec

Už jen několik málo dní a máme tady konec roku 2017. Rád bych tedy jménem našeho 
střediska poděkoval všem organizacím, firmám i jednotlivým osobám, které nás 
v uplynulém roce jakkoli podpořily. Velmi si toho vážíme a věříme, že jejich náklon-
nost a sympatie k naší organizaci zůstanou zachovány nadále. 
Jako vedoucí střediska musím rovněž poděkovat všem kolegům z řad vedoucích. Jsou 
základními kameny naší činnosti a bez jejich nadšení a přesvědčení bychom vůbec 
nemohli existovat. Do skautingu vkládají množství vlastního volného času a energie 
bez jakéhokoli nároku na odměnu. 
Poděkování si v neposlední řadě zaslouží i všichni rodiče, kteří nám svěřují své děti. 
Zejména pak ti rodiče, kteří nám v naší činnosti pomáhají. 
Je i všechny další přátele a příznivce bychom rádi touto cestou pozvali na Betlémské 
světlo, které budeme rozdávat těsně před Štědrým dnem. Za zvuku vánočních koled 
k tomu dostanete svařák, větvičku jmelí a domů si odnesete světýlko, které bylo zapá-
leno v posvátném Betlémě. Setkání proběhne 23. prosince mezi 14. a 18. hodinou před 
Červenou bránou.
Nyní už mám na srdci pouze popřát všem našim příznivcům krásné prožití vánoč-
ního času, vyplněná přání a to nejen pod stromečkem a do nového roku mnoho 
zdraví, úspěchů, radosti i štěstí.

 
Za středisko Prácheň Martin Pompl
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Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 85 při Dolejší bráně 
V roce 1711 projevil zájem o „obecní 
domeček u dolejšky“ řezbář Michal 
Ottovaš u městské rady a „žádal, aby 
se jemu prodal“. Do této doby byla tato 
plocha zřejmě součástí městské brány. 
Ve stejném roce pak došlo k písem-
nému postoupení obcí domu „důmecz 
v dolejší bráně“ pro vystavění Michalu 
Odovašovi, řezbáři za 60 zlatých. Jak 
zápis dále upřesňuje „Prodán jest domec 
v dolejší bráně mezi zdima městskýma 
vystavení Michalovi Odovašovi rodilému, 
však pokřtěnému z turek“. Součástí domu 
je kus parkánu až pod rám soukenický. 
„Klus městský“ a průchod do jeho par-
kánu má být i nadále pro potřeby obce 
přístupný a nemá být „zbraňován a hin-
drován žádným vymyšlením“, protože 
„dle starobylého obyčeje klus a prů-
chod své místo míti má“. Zápis učiněn 
v přítomnosti Matěje Rábského, purk-
mistra, Matesa Zeberera, primasa, Maxe 
Stroboliuse, Jiřího Camilla, Václava 
Beneše, Václava Herytesa, přísežních, 
Václava Vrkala a Antonína Šenhansla, 
starších, Jana Šlechty z obce. Michal 
Ottovaš se do Horažďovic dostal, jak 
bylo uvedeno v protokolu radním z let 

1706–1712 k roku 1711 jako zajatec: 
„Ottovaš rozený turek, při obležení Vídně 
zajatej malej, pokřtěnej Michal, řemesla 
řezbářského“ v zápisu žádal k svátku 
od obce ½ sudu piva. Stal se předsta-
veným truhlářského cechu ve městě. 
Již o rok později v roce 1712 je zmíněn 
spolu s Řehořem Kroupou jako před-
stavený spojeného cechu truhlářského 
a zámečnického. V roce 1719 si stěžuje 
na Michala (psáno Odobaše!) řezbáře 
Jakub Eliáš, s tím, že k němu dává na 
učení truhlářského a řezbářského řemesla 
syna Antonína na dobu 5 let, s tím, že 
mu ale Ottovaš chce dát výuční list už 
po 3 letech. Jakub Eliáš si stěžuje, že jeho 
syn „ještě nic neumí, načež Odobaš odpo-
věděl, že on učedník jeho chce míti větší 
respekt nežli mistr, že se nechce doma 
při díle zastavit, obzvláště v den svá-
teční, když mu co rejsovati dá, že od 
toho odchází a nic dělati nechce, též že 
jest neposlušnej“. Jakub Eliáš se nako-
nec s radními a řezbářem Ottovašem 
dohodl na řádném dokončení studia 
v trvání 5 let. Jako řezbář pracoval Michal 
Ottovaš např. na interiérech kostelů 
v Dobrši (dle historika Karla Skalického). 
V roce 1755 prodává Zuzana, ovdovělá 

Ottovašová, dům se vším příslušen-
stvím ležící mezi branou městskou dolejší 
Tomáši Hoškovi, „zeti svému a dvoum 
synáčkům jeho z prvního manžel-
ství“. V roce 1768 prodává Tomáš Hošek 
dům v městě v Dolejší bráně za 110 zla-
tých Jakubu Šalanskému. Ten na sebe 
v rámci koupě nemovitosti ještě přejímá 
dluh Tomáše Hoška, který má u Josefa 
Kayslera, měštěnína a spolu primátora 
města Hor nad Nalžovy, v sumě 100 zla-
tých. V roce 1787 postupuje dům Jakub 
Šalanský s manželkou Dorotou synu 
Antonínovi za 100 zlatých. Dům leží mezi 
„branama městskýma“ se vším právem 
a příslušenstvím. V roce 1802 prodávají 
dům v bráně Dolejší Antonín a Kateřina 
Šalanských Alžbětě, ovdovělé Vaněčkové, 
za 395 zlatých. Ale již v roce 1805 prodává 
měšťanský dům v Dolejší bráně František 
Vaněček Vojtěchu Nikodémovi, měst-
skému postřihači, a jeho manželce Rosině 
za 760 zlatých. V roce 1832 bylo změněno 
původní číslování domu z čp. 40 na čp. 41. 
Toto číslování pak souhlasí s plánem sta-
bilního katastru z roku 1837. 

 
MgA. Jindřich Šlechta

Historie horažďovických domů

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 ekolo-
gického 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 ome-
zenou 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, kana-
lizace a ústředního topení 4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

09 Stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova sociál-
ního 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 vybudování nových kanalizačních přípojek 
z titulu 03. 
Bližší informace poskytne Ing. M. Velková, tel. 371 430 550, 
velkova@muhorazdovice.cz. 
Lhůta na podání žádosti končí dne 5. 2. 2018 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 21. prosince 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:
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Současný stav (rok 2017)

Dům s torzem dolejší brány na fotografi i z roku 1895

Umístění domu na plánu Stabilního katastru z roku 1837, 

umístěný mezi dvěma městskými branami. 

Stálá divadelní scéna Klatovy Vás zve na divadelní představení 

 

Úterý 23. 1. 2018 od 
19.30, předplatné sku-
piny H, Kulturní dům 
Horažďovice…A NA 
HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR 
v režii Jaroslava Grillara

Hra o konfrontaci světů, myš-
lenek a názorů. Nic není, jak 
bylo, nic nebude ani v kritic-
kém havlovském „budou-li“, 
které zmizelo v kremelském 
orloji. Každá konfrontace 
se vždy týká všech. Jedinec 
nezmůže tolik, jako když jsou 
všichni „proti větru“ (V+W). 
Týká se to především tole-
rance a lidského porozumění. 
V neznámé zemi na nezná-
mém místě se ocitá unesený 
diktátor. Terorista zjišťuje, že 
plán únosu selhal. Co teď s diktáto-
rem? Avšak každé neřešitelné, jak už 

pravili staří Řekové, může být i zábavné. 
Protože smích boří i tvoří.
Hrají: Miroslav Táborský a Jitka Ježková

 
SDS Klatovy
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Přivýdělek z domova. www.primavydelek.cz

Zajímavosti

Vánoční čas 
Vánoce jsou svátkem, který dnes slaví 
společně katolíci, protestanti, bezvěrci 
i jinověrci. Vnímáme je jako svátky pokoje, 
rodiny a lásky bez ohledu na své nábo-
ženské přesvědčení. Připravme se na ně 
v klidu a pohodě. 
První záznamy oslav Vánoc křesťany 
pochází již ze čtvrtého století z Říma, kde 
začali lidé oslavovat narození Ježíše Krista. 
Dodnes patří Vánoce k nejvýznamnějším 
křesťanským svátkům po Velikonocích. 
Mnozí z nás si jistě nedokáží předsta-
vit předvánoční čas bez vůně linoucí 
se z kuchyně, kde se peče vánoční cuk-
roví. To se někdy povede a je zařazeno do 
seznamu oblíbených vánočních cukro-
vinek. Jindy je to ovšem iasko a krásně 
nafocený kousek z časopisu letí i s recep-
tem do koše. 
Vánoční stromeček je vedle jesliček nej-
známějším symbolem Vánoc. V Česku 
však nemá velkou tradici. Poprvé jej 
postavil pro své přátele v roce 1812 ředitel 

pražského Stavovského divadla Jan Karel 
Liebich na svém libeňském zámečku 
Šilboch. Nový zvyk se však začal prosa-
zovat jen pozvolna, a to až ve 40. letech 
19. století v bohatých pražských měš-
ťanských rodinách. Do venkovských 
stavení pronikaly ozdobené vánoční stro-
mečky ještě pomaleji. Až do první světové 
války v mnoha domácnostech bývala 
pouze ozdobená smrková nebo jedlová 
větev. Dnes však patří stromek do každé 
rodiny a Vánoce si bez něho nedokážeme 
představit. 
A již zbývá zařídit to poslední a tím 
jsou vánoční dárky. Důkaz o vyměňo-
vání dárků existuje již z 16. století, kdy 
se nadělovaly mezi přáteli a příbuznými. 
Nejvíce dárků dostávaly samozřejmě děti. 
Bývalo zvykem, že se dárky začaly rozba-
lovat až v okamžiku, když se objevila na 
obloze první hvězdička – ale to muselo 
být jasno. Ta symbolizovala betlémskou 
hvězdu, která zazářila nad Betlémem 

v okamžiku zrození Ježíška. V našich 
zemích dárky původně nosil svatý 
Mikuláš, Ježíšek se k nám dostal až v 19. 
století z Německa. 
Barvy použité při adventní výzdobě mají 
svůj význam spojený s vánočním časem. 
Červená symbolizuje lásku, krev a oheň, 
zelená značí věčný život. Větve jehličňanů 
jsou neopadavé a jsou tedy považované za 
stále živé. Zlatá barva je považována za 
symbol Slunce, ušlechtilosti, velkorysosti, 
moudrosti nebo bohatství a hojnosti. Bílá 
zase vyjadřuje nevinnost a čistotu. Fialová 
je barvou postu a pokání za hříchy. Růžová 
symbolizuje radost a modrá nadpozem-
skou nebeskost, ale také víru a klid. 
Přeji Vám příjemné prožití vánočních 
svátků, úspěšný vstup do nového roku, 
hodně štěstí, zdraví, osobních a pracov-
ních úspěchů.

 
Karel Halml 

Šok na Nový rok!
Na Nový rok 1979 si asi dodnes vzpo-
mene každý, kdo ho zažil. O co tenkrát šlo? 
O nevídaný teplotní pokles, který se přihnal 
o silvestrovské noci. 
V prosinci 1978 panovala celkem tradiční 
zima se sněhem. Pravidelná vánoční obleva 
se však dostavila v neobvyklé síle. Sníh 
rychle roztál a panovalo jarní počasí s tep-
lotami až 15 °C! A tohle počasí trvalo do 
Silvestra. Již pár dnů předtím se ale začal 
propadat do Evropy od severu arktický 
vzduch. Sever Německa už zápasil s prud-
kým ochlazením a sněhovými bouřemi, 
ale my jsme žili v bezstarostném klidu. 
Nevzpomínám si, že by tehdy od meteoro-
logů přicházelo nějaké varování. 
Na Silvestra dorazila arktická fronta ke 
Krušným horám a vpadla do Čech. Tady 
ale měli všichni v hlavě spíš nastávající sil-
vestrovské radovánky. Počasí stále jarní, 
a tak mnozí vyrazili za zábavou nalehko. 
Ledový vzduch se sněhem však rychle pře-
cházel Čechy, do Horažďovic dorazil někdy 
před novoroční půlnocí. Déšť přešel ve sníh, 
rychle se ochlazovalo a ráno byl již mráz 

18 °C! Pocit ukrutné zimy násobil čerstvý 
vítr. Kdo se navracel po prohýřené silves-
trovské noci domů v jarním oblečení, byl 
v šoku! Teplota během krátké doby poklesla 
někde až o neuvěřitelných 30 °C! A k tomu 
10 cm sněhu!
Zamrzlo vše! Ale hlavně mokré uhlí ve 
vagonech. Elektrárny brzy „mlely“ z posled-
ního! Kolaps dopravy, energetiky. Už 
5. ledna nejvyšší státní orgány přikazovaly 
přísné šetření elektrickou energií, ve ško-
lách vyhlásili tzv. uhelné prázdniny (trvaly 
pak celé tři týdny), omezovalo se pouliční 
osvětlení, dokonce i televize vysílala až od 
půl deváté večer. Začátek pracovní doby se 
posunul až na 8. hodinu ranní (kdy už bylo 
světlo). Mrazy kolem –20 °C trvaly deset 
dnů, pak se zmírnily „jen“ na –10 °C. Až 
mírná obleva 20. ledna osvobodila tehdejší 
Československo (a celou Evropu) z ledového 
sevření. 
Dodnes si pamatuji, že jsme se odpole-
dne na Nový rok vydali s malou dcerkou 
na procházku (z okna bytu to nevypadalo 
tak tragicky), ale náraz ledového větru nás 

po několika krocích rychle vrátil domů. 
Mnoho lidí však mělo novoroční zážitky 
určitě daleko drsnější. 
Stovky zamrzlých vagonů s uhlím stály 
u elektráren zcela nedobytné. Energetici 
vyhlásili pro dodávku elektřiny stav 
nejvyšší nouze. Prostě šok, na který si 
pamětníci dodnes vzpomenou. Zajímavé 
je, že kronika města Horažďovic se o těchto 
událostech vůbec nezmiňuje. V lednových 
zápisech toho roku je jen všeobecně pár slov 
zhruba v tom smyslu, že spotřeba elektrické 
energie vzrůstá s rozvojem společnosti, ale 
elektrárny nestačí uspokojovat spotřebu. 
Tedy, že se musí šetřit např. vypínáním 
části veřejného osvětlení, osvětlení obchodů 
a omezováním kulturních akcí. Zkrátka nic 
zvláštního se neděje.
A víte, čemu vděčíme za zavedení tzv. let-
ního času? Právě téhle kalamitě. Od dubna 
1979 totiž máme z důvodu úspory elek-
trické energie zaveden letní čas.

 
Jiří Wagner
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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

pátek 26. ledna 2018 od 20.00 v kulturním domě
k tanci a poslechu hraje Scéna Strakonice

úvodní defilé a bohatá tombola jako tradičně
vstupné 150 Kč

předprodej vstupenek v cestovní kanceláři Ciao... na náměstí

TYJÁTR HORAŽĎOVICE SRDEČNĚ ZVE NA

KLOBOUKOVÝ DIVADELNÍ BÁL
ANEB NA HLAVĚ S ČÍMKOLIV

Vstupné 250 Kč
Předprodej v sídle firem

XXI. PLES ŠKROBAŘŮ

v HOTELU PRÁCHEŇ

Taneční vystoupení

V pátek 16.2.2018 od 20:00 hodin.

Hostem večera:

Yvetta Blanarovičová

Hraje:

De Facto
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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 

 

Děkujeme našim zákazníkům za přízeň a
přejeme krásné a klidné Vánoce.     

Pevné zdraví a úspěšný rok 2018 přeje
Stanislav Roubal s kolektivem

Vánoční otevírací doba:  
Restaurace a Pizzerie „U Papeže“ Strakonice Pizzeria „V Zámku“ Horažďovice

22.12. 10:30 – 15:00 22.12. 11:00 – 15:00
23.12. zavřeno 23.12. zavřeno
24.12. zavřeno 24.12. zavřeno
25.12. zavřeno 25.12. zavřeno
26.12. zavřeno 26.12. 11:00 – 22:00
27.12. 10:30 – 22:00 27.12. 11:00 – 22:00
28.12. 10:30 – 22:00 28.12. 11:00 – 22:00
29.12. 10:30 – 22:00 29.12. 11:00 – 23:00
30.12. 10:30 – 23:00 30.12. 11:00 – 23:00
31.12. zavřeno 31.12. zavřeno
1.1. 15:00 – 22:00 1.1. 15:00 – 22:00
Reservace a objednávky: 383 322 451 Reservace a objednávky: 376 511 694

Těšíme se na Vaši návštěvu v roce 2018.

PF 2018

Vám přeje kolektiv irem

BOSCH Car Service JANA VRÁNOVÁ a STK Horažďovice
	

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 
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Sledujte nás na facebooku

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

PF 2018 Vážení zákazníci,
děkujeme za Vaši důvěru v uplynulém roce.
Dovolujeme si Vám popřát klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2018

pak pevné zdraví a hodně�štěstí.
Váš tým ROSA Computers a RCnet

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 i rmy 
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

PALIVOVÉ DŘEVO od 480Kč

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

Tel: 737 290 440
Facebook: 

Dřevo Chanovice

www.drevolesysalak@seznam.cz

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
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Regionální informaèní centrum Prácheòska a cestovní kanceláø Ciao...
Vám i Vašim rodinám pøeje krásné prožití svátkù vánoèních,
mnoho zdraví, štìstí a pohody v roce 2018

Vánoèní otevírací doba:
21.12. - 8.00 - 16.00, 22.12. - 9.00 - 17.00
od 23.12. ZAVØENO
Potøebujete-li naše služby ve dnech 
27. - 29.12.17
volejte bìhem otevírací doby 9.00 - 17.00
tel. 383 323 450, 737 285 544
Ve dnech volna nás kontaktujte na mailu:
ladislav.havel@ciao.cz

My se na Vás opìt tìšíme 2.1.2018

21. prácheňský  
reprezentační  
ples

sobota 13. ledna 2018 ve 20.00

Město Horažďovice Vás srdečně zve na

Taneční orchestr pana Novotného z Plzně
Taneční klub Fialka ‒ předtančení 
Pole dance ‒ akrobatický tanec
Fotokoutek
Chutný raut
Vstupné: 250 Kč
Předprodej vstupenek od 11. 12. 2017 v IC Horažďovice, Mírové náměstí 15

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

Německá irma Wach-Bau GmbH 

přijme na ŽL zedníky na strojní omítání 
místo pracoviště Velburg. 

Ubytování zajištěno, celoroční práce 
s dobrým výdělkem. Kontakt 725 763 582
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KULTURNÍ DŮM

sobota 13. 1.  20.00
21. PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES, 
PŘEDTANČENÍ, RAUT…
Předprodej vstupenek: IC Horažďovice, Mírové ná-
městí 15.

sobota 20. 1.  20.00
JETENOVICKÝ BÁL
Hraje Melodion, předtančení a tombola. 
Předprodej vstupenek: 724 609 710

úterý 23. 1.  19.30
DIVADLO … A NA HRUŠCE SEDÍ DIKTÁTOR 
Hra o konfrontaci světů, myšlenek a názorů. Hrají: 
Miroslav Táborský a Jitka Ježková.

pátek 26. 1.  20.00
KLOBOUKOVÝ DIVADELNÍ BÁL
Hraje Scéna Strakonice, úvodní deilé, bohatá tom-
bola. Předprodej vstupenek: cest. kancelář Ciao... na 
náměstí

neděle 28. 1.  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU „JIHOČEŠTÍ RODÁCI“ 

Změna programu vyhrazena

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

OSTATNÍ AKCE

sobota 16. 1.  17.30
KONSTELACE
www.kouzlousmevu.cz

pondělí 29. 1.  18.00
MEDITACE
www.kouzlousmevu.cz

KAVÁRNA ŠIBULE 

sobota 6. 1.  18.00 
VE ZDRAVÍ DO NOVÉHO ROKU 
Přednáška paní Líby Žákové z Písku. 

pátek 12. 1.  18.00 
CESTOPISNÁ PŘEDNÁŠKA – LAOS 
Uvádí horažďovický fotograf a cestovatel Josef 
Chalupný. 

neděle 21. 1.  15.00 
DOSTAVENÍČKO 
S harmonikou vás pobaví pan Miroslav Němec ze 
Zálesí. 

sobota 27. 1. 18.00 
46 LET V OPERNÍM ORCHESTRU DJKT 
Nenechte si ujít besedu s paní Jitkou Moserovou.

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 5. 1. divadelní sál, 17:00
LOUTKOVÉ DIVADLO 
divadelní spolek Tyjátr

O BUDULÍNKOVI

pátek 19. 1. divadelní sál, 17:00
LOUTKOVÉ DIVADLO 
divadelní spolek Tyjátr

JAK PRINC S VODNÍKEM VYTOPILI PEKLO

pátek 26. 1. divadelní sál, 18.00 
VŠE CO JSTE KDY CHTĚLI VĚDĚT O MUZEU, 
ALE BÁLI JSTE SE ZEPTAT

Přednáška s besedou Mgr. Barbory Freund

MC HOUBA

sobota 13. 1.  
LÉTAJÍCÍ LIŠKA
Večer s novinkou Black Fox

pátek 19. 1.  16.00
VEČER DESKOVEK A HER 
Přijď si zahrát aktivity, dostihy, dance-pad nebo 
twister

sobota 27. 1.  21.00
ROKOTÉKA S MILOŠEM ZEMENEM
Retro Roková párty s Legendárním DJ z Rock rádia

pátek 2. 2.  
POTÁPĚČSKÁ PÁRTY
Tradiční akce letos v novém kabátě.

Připravujeme: 

10. 2.  
PIVNÍ RADOSTI A VEPŘOVÉ NEŘESTI

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 

sobota 13. 1.  Zámek DDM, 9.00–12.00
VYROBTE SI HODINY!
Vytvořte si vlastní hodiny technikou découpage. 
Velký výběr ubrousků a všechny komponenty v ceně, 
určeno pro dospělé a SŠ. Vstupné 150 Kč 

neděle 28. 1.  Přírodověd. stanice, 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Rodinné odpoledne – zavzpomínejte na léto u zvířá-
tek v učebně exo-tery. Vstupné 25 Kč.

po–st 29.–31. 1.  EC PROUD
OZVĚNY EKOFILMU PRO ŠKOLY
Dopolední projekce přírodovědných dokumentů pro 
školy. Info na www.envicentrum.eu.

čtvrtek 1. 2.  EC PROUD, 18.00–20.00 
OZVĚNY EKOFILMU
Večerní projekce 2 oceněných snímků 43. ročníku 
mezinárodního ilmového festivalu. Vstup zdarma.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA MODRAVA 
– letošní ročník tradiční lyž. školy se děje zcela v režii 
sušického Ski klubu, více informací (podmínky, při-
hlášky, kontakty atd.) najdete na www.skiclubsusice.cz.

KNIHOVNA

úterý 16. 1.  Praha
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
Promoce, návštěva Strahovské knihovny

úterý 23. 1.  sál knihovny 9.00 a 11.00
T. G. MASARYK
Beseda s ilustrátorkou a spisovatelkou Renátou 
FučíkovouI (pro 6. tř. ZŠ)

čtvrtek 25. 1.  sál knihovny 18.00
ETIKOTERAPIE
přednáška MUDr. Vladimíra Vogeltanze.  
Vstupné 150 Kč

pátek 26. 1.  sál knihovny 9.00 a 10.00 
JOHANA S NOSEM NAHORU
Beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou (pro 5. tř. ZŠ)

úterý 30. 1.  sál knihovny 8.00 a 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
1. přednáška na téma „Gian Lorenzo Bernini – genius 
evropského baroka“

Vyhlášení výtvarné a literární soutěže v rámci pro-
jektu Kde končí svět? 2017/2018

„JÁ JSEM TVŮJ ČLOVĚK“


