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Měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému povznesení města Horažďovice

Vážení spoluobčané,
měsíc září nám dopřál ještě pár horkých 
dnů a obrovské množství hub jedlých 
i nejedlých. Pak během jedné noci náhlým 
a citelným ochlazením přešel do podzimu. 
Díky častějším přeháňkám se ale opět zaze-
lenala suchá a vypálená místa a zahrady 
snad dostaly trochu síly na další přežití. 
Co se týká aktuálních investičních akcí, 
v současné době se realizuje výměna střešní 
krytiny na kulturním domě, do kterého 
v poslední době již lehce zatékalo až na 
taneční parket. V městském muzeu bylo 
vyměněno severní okno v zámecké kapli. 
Probíhá výměna oken a oprava fasády 
v obecním domě č. p. 4 na náměstí. Stejná 
investice čeká i naše zdravotní středisko 
v ulici Blatenská. U bytového domu č. p. 148 
(laťový dům na Husově náměstí) byla rozší-
řena a zpevněna parkovací plocha. 
V Základní škole Komenského začala 
přestavba učebny pro přírodní vědy 
a v Základní škole Blatenská přestavba 
učebny fyziky s plnohodnotným vyba-
vením. Obě investiční akce budou 
z 90 procent dotovány prostřednictvím 
Místní akční skupiny Pošumaví. Nové pro-
story v Křesťanské mateřské škole jsou nyní 
těsně před kolaudací a od října by měly být 
našim nejmenším k dispozici.

Z důvodu rozsáhlejší opravy chodníků 
dojde od začátku října postupně k čás-
tečným uzavírkám místní komunikace 
v ulici Loretská (u irmy Kovaltos), v ulici 
Smetanova (od nádraží ČD směrem 
k nemocnici po levé straně) a v ulici 
Zářečská (prostor za mostem u společných 
garáží). V říjnu by měl být přeložen kabel 
vysokého napětí v ulici Mayerova a násled-
ným vybudováním parkovacích míst by se 
měla dokončit 1. etapa revitalizace sídliště 
Šumavská. Pokračování revitalizace tohoto 
sídliště dále směrem k prodejně COOP 
bylo schváleno pro příští rok. Firma, která 
bude výše jmenovanou přeložku prová-
dět, by měla také nainstalovat nové veřejné 
osvětlení v parčíku u nemocniční zdi, a tím 
osvětlit tento temný kout.
Koncem měsíce září nás navštívili 
zástupci družebního švýcarského města 
Heimberg a s nimi členové spolku 
Jodlerclub. Spolupráce mezi našimi městy 
je již dlouholetá, proto bylo na co navázat. 
Na společném hudebním večeru v kul-
turním domě vystoupily i naše místní 
pěvecké spolky Prácheň, Volné sdružení 
horažďovických zpěváků a muzikantů, 
Originál Band a Otavanka. Na závěreč-
ném rozloučení v městském muzeu pak 
vystoupil pěvecký spolek Velkobor. Všem 

výše uvedeným spolkům děkujeme za 
reprezentaci města.
Těší nás i sportovní akce, které se v září 
konaly, jako již tradiční Horažďovické kolo, 
cyklistické závody dětí v Okružní ulici, 
které měly i přes nepřízeň počasí hojnou 
účast. Děti si s chutí zazávodily a pro 
všechny byly připraveny odměny. Zajímavé 
hosty jsme mohli potkat na Memoriálu 
Slávka Šimka, vzpomínkovém tenisovém 
turnaji. Poděkování patří všem, kdo se 
podíleli na organizování těchto akcí. 
Dobrou zprávou z oblasti kultury je infor-
mace, že Ševčíkovy hudební večery budou 
i nadále pokračovat. V příštím roce nás 
čeká 5 koncertů. Podrobný program bude 
včas zveřejněn. Nastávající měsíc říjen bude 
také kulturně a společensky bohatý. Srdečně 
Vás zveme 1. 10. do kulturního domu na 
oslavu Dne seniorů, 13. 10. na Havelský 
jarmark a 28. 10. na oslavy 100 let českoslo-
venské státnosti. 

Přejeme vám příjemné podzimní dny 
a „šťastnou“ ruku při komunálních volbách, 
které se konají 5.–6. 10. 2018. 

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

Návštěva zástupců partnerského města Heimberg

ITEP 2018 – veletrh cestovního ruchu v Plzni

foto: Jitka Chalupná

foto: Jitka Chalupná

 
Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury
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Rada města Horažďovice  
27. 8. 2018

– schvaluje poskytnutí dotace Pěveckému 
spolku Prácheň na slet historických zpě-
váckých spolků v Praze ve výši 10 000 Kč 
– schvaluje záměr pronájmu části 
st. p. č. 1/2 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře cca 31,2 m2 v k.ú. Horažďovice za 
účelem zřízení dvou parkovacích míst pro 
automobily na elektrický pohon a dobíjecí 
stanice pro tyto automobily
– schvaluje uzavření smlouvy dílo na akci 
„Oprava nátokové části biologické linky 
č. 3 a č. 4 ČOV Horažďovice“ se společ-
ností ENVI-PUR s. r. o., Na Vlčovce 13/4, 
Praha 6 za cenu 1 044 706 Kč vč. DPH 
– schvaluje podání žádosti o dotaci 
ze Státního fondu rozvoje bydlení 
z programu „Regenerace veřejných pro-
stranství na sídlištích“ pro rok 2018 na 
druhou etapu akce „Revitalizace sídliště 
Šumavská x Pod Vodojemem“
– v záležitosti odprodeje VZV DESTA DVH 
1622 N schvaluje uzavření kupní smlouvy 
mezi městem Horažďovice a společností 
Parasol Mont s. r. o., Čechova 2641/44, Jižní 
Předměstí, Plzeň za 37 000 Kč 

Rada města Horažďovice 10. 9. 2018

– schvaluje uzavření smlouvy 
mezi Plzeňským krajem a městem 
Horažďovice o poskytnutí účelové 
dotace z programu „Stabilizace a obnovy 
venkova Plzeňského kraje 2018“ na akci 
„Komušín – oprava vodní nádrže“ ve 
výši 250 000 Kč“
– bere na vědomí Rozhodnutí 
Ministerstva kultury o poskyt-
nutí dotace z Programu regenerace 
městských památkových rezervací 
a městských památkových zón pro rok 
2018 na obnovu nemovitých kulturních 
památek bytového domu čp. 67 (bývalý 
špitál) a severního okna v kapli zámku 
ve výši 400 000 Kč
– schvaluje plán obnovy a energetické 
optimalizace veřejného osvětlení v časo-
vém horizontu 2019–2023 zpracovaný 
společností AKTÉ spol. s r. o., Nám. 
T. G. Masaryka 1280, Zlín z 08/2018
– v záležitosti organizační složky 
Městská knihovna Horažďovice:
schvaluje uzavření darovací smlouvy 
mezi městem Horažďovice a spol. 

LYCKEBY AMYLEX, a. s., Horažďovice 
(dárce) na poskytnutí peněžního daru ve 
výši 3 000 Kč a schvaluje uzavření daro-
vací smlouvy mezi městem Horažďovice 
a spol. Pfeifer Holz s. r. o., Chanovice 
(dárce) na poskytnutí peněžního daru ve 
výši 5 000 Kč
– schvaluje částečnou uzavírku části 
místní komunikace v ulici Nábřežní, 
Loretská a Smetanova pro účely stavby 
„Oprava chodníků 2018“ ve dnech od 
1. 10. 2018 do 9. 11. 2018 v rozsahu dle 
žádosti společnosti SAFEROAD Czech 
Republic, s. r. o. Plzeňská 666, Líně
– v záležitosti vstupného do Městského 
muzea Horažďovice: 
– schvaluje bezplatné vstupné pro seni-
ory nad 65 let dne 1. 10. 2018
– schvaluje bezplatné vstupné na 
výstavu „Konec Velké války“ dne 
28. 10. 2018

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

Z radnice 

OZNÁMENÍ

Vážení občané,
v budově městského úřadu bylo zří-
zeno veřejné místo zpětného odběru 
použitých baterií. Sběrný box je umís-
těn v zádveří budovy radnice, vpravo 
u vstupu na podatelnu
Sběrný box je určen pro shromažďování 
těchto typů baterií:
– knolíkové články, mikrotuž-
kové a tužkové baterie, malé a velké 
monočlánky, ploché baterie, 9V hranaté 
baterie a dobíjecí baterie lehčí než 1 kg,
– všechny typy baterií používaných 
v domácnosti (ze svítilen, hraček, elek-
troniky, dálkových ovladačů, hodin, 
budíků, zvonků, mp3 přehrávačů, 
mobilních telefonů apod.).
Baterie se musí svými rozměry vejít 
do otvoru ve sběrném boxu, nelze je 
odkládat vedle boxu.
Baterie rezavé, rozbité nebo tekoucí 
(lepkavé) do boxu nevhazujte! Ty patří 
do sběrného dvora jako nebezpečný 
odpad.

Ing. Anna Vachušková, 

odbor životního prostředí

Návrat hasičského vozidla  
CAS 32 T–148 do služby po opravě
Dne 29. srpna 2018 bylo městem převzato u irmy ZEKA Slavičín, s. r. o. opravené vozi-
dlo CAS 32 T–148 patřící Jednotce požární ochrany III (Sboru dobrovolných hasičů) 
Horažďovice
Vozidlo CAS 32 T–148 slavnostně uvedli do provozu na Hasičské zbrojnici Horažďovice 
dne 31. srpna 2018 a 8. září 2018 starosta města Horažďovice Ing. Michael Forman a veli-
tel jednotky Václav Melka ml.
Oprava byla především hrazena z inančních prostředků města a částečně dotačním titu-
lem z Plzeňského kraje. Celková cena opravy byla 1 502 094,00 Kč.
Vozidlo bylo vyrobeno před koncem roku 1979 a do služby k jednotce bylo zařazeno 
následně v roce 1980.
K základním technickým datům lze uvést, že se jedná o vozidlo Tatra, model T 148, na 
vozidle jsou nádrže na 6 000 litrů vody a 600 litrů pěnidla. Výkon čerpadla je 3 200 litrů 
za minutu. Vozidlo jako cisterna je též vybaveno dýchacími přístroji, plovoucím čerpa-
dlem a motorovou pilou.
I přes určité stáří má vozidlo jisté přednosti, a to zejména v jednoduché obsluze, ve velmi 
dobré průchodnost terénem, malé výšce vozidla a snadné opravě případných poruch.
Opravená CAS 32 T–148 je určena především k dodávce velkého množství hasebních látek 
na požářiště. 
Moderně opravená a vylepšená technika pomůže hasičům při plnění mnohdy ne leh-
kých a jednoduchých úkolů především spojených s hašením požárů na polích, loukách 
a v lesích.
V tomto jim vedení města i my všichni ostatní přejeme mnoho zdaru a samozřejmě co 
nejméně takto vynucených výjezdů. 

 
Odbor kanceláře starosty, Bezpečnost, OUI a krizové řízení
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9.30–18.00 Ukázka polního hotovostního ležení pilotů RAF (zámecké nádvoří) 
10.00  Slavnostní zasazení lípy
13.30  Odhalení lavičky rodáků V. „Rogera“ Páry, pilota RAF (Husovo nám.)
14.30  Zahájení slavností, pokládání věnců
15.00  Adéla Zejfarová a Sunny Swing 
15.30–18.00  Letci jižního Plzeňska v RAF a život V. „Rogera“  Páry – přednáška PhDr. Daniela Švece 
   s ukázkami četných dobových předmětů a publikací  (divadelní sál Městského muzea) 
16.30  Hašlerka – staropražská kapela
18.00  Ohňostroj

V rámci oslav doporučujeme navštívit:

městské muzeum – výstava „Konec Velké války a život v nové republice 
aneb jak se žilo v Horažďovicích (1918–1938)“. Vstup zdarma. 
požární zbrojnici – „Síň tradic hasičstva města Horažďovice“

Horažďovice / Mírové náměstí / 28. 10. 2018

Oslavy 
republiky100



5Horažďovický obzor / září 2018

Kultura

Stálá divadelní scéna Klatovy vás zve na divadelní 
představení Milena má problém
Šárka Vaculíková
Čtyři hlasy, čtyři ženy, čtyři životní zku-
šenosti a jedna nevěsta v den svatby.
Hravé, dravé ale i vážné a především 
vtipné představení. Všem ženám před 
svatbou, po svatbě, s dětmi i bez nich, 
všem mužům (těm, co doma uklízejí, 
i těm, co neuklízejí)… 
Všem, co se chtějí zkrátka pobavit nad 
pravdivostí života. 

Scénář, režie, hraje: Šárka Vaculíková
Neděle 7. října 2018 od 19.30, 
předplatné skupiny H, 
Kulturní dům Horažďovice 

Předprodej vstupenek: 
INFOCENTRUM, Mírové náměstí 15, 
Horažďovice, 341 01, tel. 376 511 999

Ševčíkovy hudební večery
Rádi bychom pozvali všechny čtenáře na 
výjimečný koncert z cyklu Ševčíkových 
hudebních večerů, který se uskuteční 
v pátek 19. října 2018 v 19.00 hodin 
v sále hotelu Prácheň. Při příležitosti 
100. výročí založení Československé 
republiky a rovněž 140. výročí narození 
pěvkyně Emy Destinnové si budeme moci 
poslechnout hudebně-literární kompo-
zici „Zahrada srdce“ v podání umělců ze 
Slovenska.
Účinkovat bude vynikající sloven-
ská herečka Božidara Turzonovová, 
kterou známe jako představitelku Emy 
Destinnové z i lmu Božská Ema i z řady 
dalších československých a českých i lmů, 
a mužské pěvecké okteto Danubius Octet 

Singers, které sdružuje profesionální 
pěvce a členy předních uměleckých těles 
(sbor Vídeňské státní opery, Slovenské 
i lharmonie a Opery Slovenského národ-
ního divadla), pod vedením mladého 
dirigenta a sbormistra Daniela Simandla, 
který toto těleso založil.
V hudební části programu se můžeme 
těšit na díla z mužské sborové tvorby 
A. Dvořáka, B. Smetany, L. Janáčka, 
E. Suchoně, J. Cikkera a dalších českých 
a slovenských skladatelů v prove-
dení pěveckého okteta. V podání paní 
Turzonovové v programu zazní umě-
lecký přednes básnické tvorby Emy 
Destinnové a předčítání z osobní kore-
spondence pěvkyně. Těšíme se se všemi 

na viděnou při tomto nevšedním umě-
leckém zážitku.
V současnosti rovněž jednáme o usku-
tečnění příští, 10. sezóny, Ševčíkových 
hudebních večerů. Pro příští rok chys-
táme 5 koncertů, a pokud vše dobře 
dopadne, o konkrétních termínech 
a programu sezóny budeme informovat 
již na říjnovém koncertě.
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: 603 229 582.

 
za spolek Hudba bez hranic, z. s. 
Ing. Magda Černá

Milena 

ŠÁRKA VACULÍKOVÁ 
scénář, režie, hraje

hudba Jan Šikl / dramaturgie Apolena Vacková 
technická supervize Ondřej Michalík
produkce Tereza Tomášová 

foto: Hynek Čermák

MÁ PROBLÉM

D I V A D L O  V  C E L E T N É

Vytištěno v ofsetové tiskárně Stuare, s.r.o., Jihlavská 2f, Troubsko-Veselka, 
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Jakubské nám. 5 / 602 00  Brno
Kancelář divadla:
Rezervace a informace: 
na tel.: , e-mailem: 
Pokladna otevřena ve všední dny 12.00 - 19.00, so,ne: hodinu před začátkem představení.
Vstupenky je možné zakoupit také na webu divadla a v prodejní síti

partneři:

hlavní mediální partneři:

mediální partneři:

Hrají: 
Milan Šteindler, Jiří Fero Burda  Jiří Pecha, 
Petr Halberstadt, Filip Teller, Šárka Vaculíková, 
Mariana Chmelařová

Autor a režie: 
Luboš Balák

Jan Hus dávno již upálen. Na Českou zemi valí se hordy 
cizáckých nepřátel, kterým čelí jen hrstka našich. Na malém 
ostrohu tyčí se osamoceně nevelká tvrz hejtmana Arnošta. 
I na ni brzy dolehnou krutosti doby a válečných požárů. 
Křižácká přesila blíží se a muži, ženy ale i panicové a panny
budou nuceni rozhodnout se čemu dát přednost – boji, 
či zbabělosti, cti, či ohnutým zádům? 
Jakou cestu zvolí naši předkové, jakou cenu tím dají svým 
životům? Toť důležitá otázka, neb na jejich skutcích a činech 
stojí i společnost dnešní a my nejsme jiní než oni.
Hra z doby husitské o našich pradědech a prabábách, kteří 
nežili zase tak dávno.

w w w . d i v a d l o b o l k a p o l i v k y . c z

Foto: Renata Mládenková
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Muzeum pátrá 

Prosíme místní občany zdvořile o pomoc při 
pátrání po identitě krojované Aninky a jejího 
„prince“, kteří byli účastni na Národopisné 
výstavě českoslovanské v Praze, konané 
v roce 1895 na výstavišti v Holešovicích.
Na rubové straně je psáno ručně, černým 
inkoustem: „Já a Aninka jako sedláci v kroji 
o Národopisné výstavě v roce 1894“.
Fotograie zhotovil fotoateliér Karla Jiříčka 
v Horažďovicích.

 
Mgr. Iva Košatková, pověřená vedoucí; 
Mgr. Roman Vaněk, badatelský provoz

Balkón po rekonstrukci otevřen 
Po rekonstrukci byl otevřen balkón, na kterém mohou návštěvníci v rámci prohlídky zámeckého okruhu při pěkném počasí posedět 
na lehátkách nebo židlích u stolku.

Vernisáž výstavy ilustrací Jana Chaloupka 

„I sloni sbírají houby“, tak nazval symbolicky 
svou výstavu věnovanou zejména dětské 
ilustraci malíř, PaeDr. Jan Chaloupek. Pozvánce 
i plakátu na výstavu vévodil slon sbírající 
chobotem houby, omalovánka, kterou si každý 
mohl dovybarvit dle svého.
Zároveň tato omalovánka měla poukázat všem, 
kteří kdy v ordinaci u lékaře dostávali pro děti 
obrázek, že jeho autorem je pravděpodobně 
právě Jan Chaloupek. Jeho omalovánky 
vycházely v miliónových nákladech a některé 
z léků pro děti byly také dle návrhu autora 
(Mucosolvan, Micardis, Spiropent). Toto 
skryté autorství obrázků, některým rodičům 
i dětem tak povědomé, tak našlo svého strůjce. 
Bylo to milé setkání, kdy jsme se dozvěděli 
i o zákulisí ilustrování knih i práci výtvarného 
editora v nakladatelství. 
Zadní místnost v galerii rozveselila zvířátka 
z kalendářů, která „trpí“ na lidské neduhy 
a v hlavní místnosti jsou originální ilustrace 

z knih „Čínské pohádky“, která byla oceněna 
v roce 2008 v soutěži o „Nejkrásnější knihu“. 
Další představené ilustrace pocházejí z knihy 
„Tichomořské pohádky“. Výstavu doplňují 
sochy ze dřeva a v chodbě je na ukázku volná 
tvorba autora, koláže.

 
Mgr. Iva Košatková, pověřená vedoucí

Městské muzeum Horažďovice 
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Mateřská škola Na Paloučku
Sešli jsme se v září s úsměvy na tváři, kluci i holčičky zavítali do naší školičky

V září naše MŠ Na Paloučku opět naplno 
ožila. Některé děti to u nás dobře znaly, 
jiné přišly poprvé. Přivítali jsme se ve tří-
dách nesoucích názvy: Ptáčci, Berušky, 
Včelky, Zajíčci a Motýlci. Poslední dvě 
zmiňované třídy prošly v období prázd-
nin rekonstrukcí. Ve třídách jsme se sžívali 
během her a nejrůznějších výtvarných, 
pracovních, hudebních, environmentál-
ních, komunikativních a pohybových 
aktivit. Prostředí tříd a prostory MŠ byly 
vyzdobeny dětskými výtvory. Na vycház-
kách jsme kromě blízkého okolí MŠ 
prozkoumávali Loretu, Ostrov, Panskou 

zahradu, zahrádky u Tržiště i okolí řeky. 
Obklopeni barevnými tóny podzimu jsme 
nacházeli přírodniny, které budeme vyu-
žívat při tvoření v zimním období. Dne 
26. 9. se na zahradě naší MŠ konala tra-
diční podzimní párty. Paní učitelky a pan 
učitel z naší MŠ připravili bohatý program, 
kde si všichni mohli vyzkoušet výtvarné, 
pracovní a pohybové dovednosti a spo-
lečně se pobavit. Návštěvníci si vyzkoušeli 
konstruktivní tvoření se zástupci 
SŠ Horažďovice, seznámili se s loutkami 
divadla TyJáTr, skládali pohádkové puzzle 
a tvořili záložky s Městskou knihovnou 
Horažďovice, sledovali vystoupení mažo-
retek a hru létniček dětí ze ZŠ Blatenská, 
seznámili se se zvířátky z přírodovědné 
stanice, ochutnali pomazánky a nápoje 
z naší kuchyně. Bylo to pro všechny pří-
jemně strávené odpoledne. 
V říjnu se těšíme na setkání s dravci, 
navštívíme městskou knihovnu, kde nás 
herci divadla TyJáTr seznámí s pohádko-
vými marionetami. Rodiče mohou využít 
možnosti vyšetření zraku svých dětí spo-
lečností Prima Vizus. V jednotlivých 
třídách připravíme podzimní dílničky, kde 

mohou rodiče společně se svými dětmi 
tvořit. Zájemci o podzimní fotografo-
vání budou mít možnost využít nabídku 
irmy Photodienst Brno. O všech chysta-
ných akcích a aktivitách vás budeme včas 
informovat na webových stránkách www.
mshorazdovice.cz. Přejeme všem příjemné 
a barevné podzimní dny.

 
Z MŠ Na Paloučku Jaroslava Maxová

Křesťanská mateřská škola DUHA
Už je tu zas podzimu čas….

Stejně jako se mění příroda s příchodem 
nového ročního období, změnila se i naše 
duhová mateřinka. Nešlo to sice tak hladce, 
jako to umí příroda, ale podařilo se! 
Jsme rády, že s příchodem měsíce října 
můžeme naše nejmenší i jejich rodiče při-
vítat v nově zrekonstruované škole. Září 
bylo pro všechny poněkud náročnější, 
ale zvládly jsme to. Chtěli bychom touto 
cestou poděkovat zejména Základní škole 

Komenského za propůjčení prostor školní 
družiny a vychovatelkám ŠD, neboť i pro 
ně bylo dozajista náročné být celé září 
v provizoriu školních tříd.
Za pochopení a vstřícnost děkujeme 
i rodičům „našich“ dětí a stejně tak jim 
děkujeme za velkou pomoc při „znovuza-
bydlování“ naší školičky.
Proměnila se nejen škola, ale i školní 
zahrada. Dokončuje se první část její pro-
měny, inancovaná z grantu od Nadace 
Proměny Karla Komárka. 
Slavnostní otevření zahrady spojené se 
Dnem otevřených dveří KMŠ DUHA se 
uskuteční v neděli odpoledne dne 21. 10. 
2018 (o přesné hodině budeme informovat 
na našich webových stránkách, face-
booku školy a letáčcích). VŠICHNI JSTE 
SRDEČNĚ ZVÁNI!
A nyní už se jen těšíme, až budeme spo-
lečně s dětmi obdivovat krásy podzimu 
na vycházkách do přírody, na společné 

tvoření z jejích darů, na oslavu posvícení, 
kde si s dětmi ozdobíme hnětynky, až 
budeme zpívat, tancovat, hrát si a poznávat 
nové kamarády …

 
Ivana Salvová, KMŠ DUHA

Školy
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ZŠ Blatenská 
Školní družina

Naše školní družina byla v provozu 
jeden prázdninový týden v červenci. 
Činnosti se zúčastnili žáci ZŠ Blatenská 
i ZŠ Komenského. Aby dětem nebylo líto, 
že musí chodit do školy, zatímco jejich 
kamarádi užívají volno, připravily pro ně 
vychovatelky pestrý program. Za pou-
hých pět dnů jsme uskutečnili Cestu kolem 
světa, zúčastnili jsme se exkurze u hora-
žďovických hasičů, podnikali jsme výlety 
do okolí, sportovali jsme. Udělali jsme 
si čas i na společné hry, zpívání, kreslení 
a vyrábění. První den nového školního 
roku proběhl zápis do družiny a klubu. 
Přivítali jsme starší žáčky, ale také jsme 

byli zvědaví na nové prvňáčky. O družinu 
byl veliký zájem, všechna čtyři oddělení 
nám doslova „praskají ve švech‘‘. Velký 
zájem je i o školní klub, který zajišťuje 
činnost žákům 2. stupně. První dny byly 
plné nových zážitků a zkušeností nejen 
pro prvňáky. I starší žáci museli zase přejít 
z prázdninového provozu na ten školní. 
V družině všechny čeká rok plný aktivit, 
společné zábavy, sportování i relaxace. Tak 
si všichni popřejme, ať je to rok pohodový 
a plný příjemných zážitků. 

 
Za ŠD Radka Benešová Šperlíková

ZŠ Komenského 
Edison 

Ve spolupráci se studentskou nezis-
kovou organizací AEISEC byl na 
ZŠ Komenského ul. v Horažďovicích rea-
lizován týdenní mezinárodní projekt 
EDISON. Při něm nám sedm studentů 
z různých koutů světa nejen představilo 
v anglickém jazyce své země, ale při-
pravilo si pro nás i další zábavné herní, 
pohybové i hudební aktivity. Žáci tak 
zábavnou formou získávali mnohé zku-
šenosti a vylepšovali si své jazykové 
dovednosti. Ukázali nám, že česká společ-
nost rozhodně není xenofobní. Rozsáhlejší 
reportáž o tomto projektu, založenou na 
postřezích našich-vašich dětí, můžete 
očekávat v dalším čísle Horažďovického 
obzoru. 

 
ZŠ Komenského
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Spolky

Dětský den v Třebomyslicích 
Srpnové akce jsme ukončili rozloučením 
s prázdninami – dětským dnem. Pro 
nepřízeň počasí se akce konala v sále 
kulturního domu. Slečny Karolínka 
Makovcová a Anička Kotišová připra-
vily pro děti různé hry. Děti skákaly 
v pytlích, házely kroužky, míčky, sklá-
daly obrázky, chytaly rybičky, poznávaly 

různá zvířátky, běhaly slalom apod. 
Za soutěžení obdržely sladké odměny 
a občerstvení. Přejeme dětem do nového 
školního roku hodně úspěchů.

 
Božena Holečková, 
kronikář 

Oblastní charita 
Akce klubu „Nebuď sám“ na říjen 2018

2. 10. Posezení s harmonikou – k tanci a poslechu nám zahrají 
oblíbení Úterníci. Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.
3. 10. Šumava Františka Malocha Po stopách profesora botaniky 
k pramenům Otavy pohledem fotografů manželů Kožíškových. 
Společenská místnost 4. patro DPS Palackého 1061 od 14 hod. 
Projekt „Seniorům dokořán“.
8. 10. Holky v akci – předposvícenské, „hnětynkové“ pečení. 
Jídelna DPS Palackého, začátek ve 13.30 hod.
9. 10. Cvičení s Romanou – relaxační cvičení s p. Romanou 
Krásnou. Společenská místnost 4. patro DPS Palackého 1061, 
od 9 hod. Projekt „Seniorům dokořán“.
10. 10. Zdobení hnětynek s možností nechat si ozdobit vlastní 
hnětynky. Zájem hlaste v kanceláři OCH – max 5 ks na osobu. 
Od 13 hod v jídelně DPS Palackého 1061.
11. 10. Zdobení hnětynek s možností nechat si ozdobit vlastní 
hnětynky. Zájem hlaste v kanceláři OCH – max 5 ks na osobu. 
Od 10 hod v hale DPS Loretská 1069.
 16. 10. Výlet na Šumavu zeleným autobusem dostupná Šumava. 
Odjezd od DPS Palackého 1061 v 7.30 hod, cena bude upřes-
něna. Přihlášky v kanceláři OCH, nebo na tel. 376 512 596.
17. 10. Moštování jablek s dětmi z KMŠ v přírodovědné stanici – 
nádoby na mošt s sebou! Sraz před DPS 1061 Palackého v 9:45 hod. 

Zájem o dopravu automobilem hlaste předem v kanceláři OCH.
24. 10. Bašty první republiky – beseda s autorkou kuchařek 
p. Mirkou Kuntzmannovou. Společenská místnost 4. patro 
DPS 1061 Palackého v 14 hod. Projekt „Seniorům dokořán“. 
25.–29. 10. Dušičková dílna – vytvořme společně dušičkové 
vazby. Dílna v suterénu DPS Palackého 1061 vždy v čase od 
10–14 hodin.
Výstava makrofotograií přírody p. Anny Kratochvílové 
Unikátní snímky doplněné poezií p. Renaty Pinkasové je možno 
shlédnout po celý měsíc říjen v hale DPS Palackého 1061.

Pravidelné akce – každý týden
Úterý klub seniorů – kaple v suterénu DPS Palackého 1061 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.

Oblastní charita Horažďovice upozorňuje, že na akcích pořá-
daných OCH mohou být pořizovány obrazové záznamy, které 
slouží k prezentaci její činnosti.
Telefon: 376 512 596
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DDM
sobota 6. 10. 14.00–17.00
JABLKOBRANÍ
Již 4. ročník oblíbené podzimní akce – liso-
vání jablek, dílnička pro děti a soutěž 
o nejlepší jablečný moučník! Přírodovědná 
stanice 
neděle 14. 10. 14.00
RODINNÉ ODPOLEDNE KLUBU 
RODIČŮ S DĚTMI 
První letošní akcí klubu bude procházka 
přírodou a inspirace na podzimní venkovní 
hříčky pro nejmenší i jejich rodiče. Park 
Ostrov (u lávky)
sobota 27. 10.  14.00 
NETRADIČNÍ ZAVAŘENINY
Společné vaření chutney a marmelády. 
Kdoule a dýně z Přírodovědné stanice! 
Envicentrum PROUD.
neděle 28. 10.  Přírodovědá stanice, 
14.00
KRMENÍ A KOMENTOVANÁ 
PROHLÍDKA
Rodinné odpoledne u zvířátek ve Stanici.
29.–30. 10. Envicentrum PROUD
PODZIMKY NA MLÝNĚ
Dvoudenní tábor s přespáním pro žáky 
1. stupně ZŠ. Přihlášky a info na www.
ddm-hd.cz.
sobota 3. 11.  Zámek
BĚH KOLEM PRÁCHNĚ
Tradiční podzimní běh pořádaný spolu 
s KČT.

MC Houba
sobota 6. 10.  20.00 
XI. CIDER PÁRTY 
Zahájení zimní sezóny s Kingswoodem.
pátek 12. 10.   19.00
VEČER DESKOVEK II.
Přijďte vyzkoušet známé i neznámé des-
kové hry
Aktivity, Dostihy, Česko…
sobota 13. 10.  20.00 
TOP HITY S ONDROU
Osvědčené hity s oblíbeným showmanem.
sobota 27. 10. 20.00
ČESKOSLOVENSKÁ DISKOTÉKA 
Oslavíme Česko s českými hity 
a Republikou.

Kavárna ŠIBULE
pátek 5. 10.  18.00
OLDIES NIGHT 
Hity 60.–70. let v podání Jiřího Horáka & 
Company.
sobota 6. 10.  15.00
DÁMSKÝ KLUB
Vyrábíme posvícenské ozdoby.
neděle 21. 10.  15.00
DOSTAVENÍČKO, aneb Kavárnička dříve 
narozených. Lidové písničky a harmonika 
pana Miroslava Němce.
pátek 26. 10.  18.00
2. ŘECKÝ VEČER 
Povídání s paní Zdeňkou Kučerovou 
o poloostrově Chalkidiki a přilehlých ost-
rovech spojené s projekcí.

Sport

Nábor dětí stále pokračuje…
Ahoj kluci a holky, jste ve věku 4–7 let a máte rádi fotbal? Pokud ano, tak neváhejte a přidejte se k nám!
Od září trénujeme 2× týdně ve sportovním areálu v Horažďovicích, a to každé pondělí a středu od 16.00. Bližší informace vám rádi sdělíme 
na níže uvedeném kontaktu. Josef Korbel, tel: 602 125 271, email: korbel.p@seznam.cz

Mladší přípravka 2018–2019 Starší přípravka 2018–2019

Knižní novinka z regionu
Toulání Šumavou a Pošumavím s profesi-
onálním průvodcem Josefem Peckou
Kniha přinese tipy na 67 tras pro pěší a cyk-
listy od Nýrska po Lipno. Ty vás zavedou také 
na místa, která nejsou zatím příliš známá 
a navštěvovaná, přestože jim atraktivita 
nechybí. Kdo je všechna projde nebo projede, 
může pak tvrdit, že viděl celou Šumavu. Josef 
Pecka pracuje jako profesionální průvodce 
Šumavou a také o Šumavě často publikuje.
Knihu zakoupíte v knihkupectví 
v Ševčíkově ul. V Horažďovicích.

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

Dům čp. 110
V roce 1617 je dům zmíněn, že dříve 
náležel radnímu Tomáši Smíškovi 
Boleslavskému. Měl časté spory s vrch-
ností, které řešila i kancelář císaře 
Rudolfa II. V roce 1601 vystupoval 
například proti nařízení horažďovické 
vrchnosti Teobaldu Švihovskému, načež 
vsazen do šatlavy, kde strávil 18 týdnů. 
Důvodem byla zřejmě i zpronevěra peněz 
v obchodu se solí, který měl na starosti. 
Tomáš Smíšek se následně raději odstě-
hoval s manželkou Ester do Prahy, kde 
si zakoupil dům. V roce 1619 je majite-
lem domu uvedena Maruše Šmídová. 
Dům je zmiňován v souvislosti s při-
dělením kmenů na stavbu shořelého 
domu po velikém požáru města způ-
sobeném drancováním vojsk generála 
Bonaventury Buquoye. Bylo jí přiděleno 
20 kmenů dřeva na vystavění krovu. 
Škoda na domě odhadnuta na 200 kop. 

V roce 1635 prodává Pavel Šmíd dům, 
který patřil předtím Maruši Šmídové, 
Lorenzu Papšovi k ruce jeho manželky 
Kateřiny, sestry Pavla Šmída. Dům 
je situován mezi domy Jana Křenka 
a Foltýna Hendrycha strany druhé za 
53 kop a 30 grošů míšeňských. Pokud 
by se vrátil z vojny její bratr Matyáš, je 
povinna mu dát díl na základě kšatu 
Maruše Šmídové. Kateřina Šmídová 
je rovněž povinna se postarat o dceru 
Pavla Šmída Ludmilu. V roce 1646 zís-
kává tento dům na základě poslední vůle 
Pavla Šmída Foltýn Hendrych s Dorotou 
manželkou. Foltýn Hendrych byl tehdy 
majitelem i sousedního domu. Dům 
po dobré paměti Lorenzovi Papšovi 
prodávají obratem v roce 1647 Jiřímu 
Millerovi a jeho manželce Kateřině za 
50 kop. Dům leží mezi domy Jana Křenka 
a téhož Foltýna Henrycha (pozn. uží-
vala se forma příjmení jak Hendrych, 

tak Henrych či Hernych). Dle berní 
ruly z roku 1654 zde tehdy hospodařila 
Kateřina Millerová, mydlářka, chovala 
2 svině. V roce 1666 převádí Kateřina 
dům „k dědičnému vládnutí“ na svého 
nového manžela Jana Křenka ležící 
mezi domy téhož Jana Křenka a domem 
Foltýna (tentokrát Hernycha), rovněž 
druhý dům na předměstí ležící mezi 
domy Barbory Kardynálové a domem 
Kateřiny Truskové. Nakonec ale pro-
dávají dům za 50 zlatých v tomtéž roce 
Václavu Křenkovi, strýci Jana Křenka, 
načež se přestěhovali do jeho soused-
ního domu. V tzv. revizitaci berní ruly 
z roku 1675 je uveden Václav Křenek 
s přípisem „kožišník, na zdraví nedo-
statečný, řemeslo provozovati nemůže“. 
V roce 1684 prodává Václav Křenek dům 
Matěji Rábskému a jeho ženě Lidmile za 
80 zlatých. Dům je situován mezi domy 
Matěje Gregora a domem Pavla Hladotína 

Historie horažďovických domů

Hasiči a 100 roků republiky (6. část)

Rok 2018 je rokem, ve kterém se oslavuje 
sté výročí vzniku samostatného českoslo-
venského státu. Na počest tohoto výročí 
v dalším pokračování vzpomínám na 
významné roky a události, které se během 
sta let staly jak v republice, tak i u našeho 
hasičského sboru. 
Posledně jsem skončil v roce 1958, kdy 

si sbor připomněl 80 let od svého zalo-
žení v roce 1878. V dalších letech po 
tomto roce se začíná obnovovat činnost 
sboru, jsou pořádány zábavy, sběr želez-
ného šrotu, a hlavně začíná výcvik členů. 
Je také vyměněn starý dřevěný žebřík 
z roku 1928 (asi 16 m) – chlouba sboru 
– a nahrazen novým osmnáctimetrovým 

na gumových kolech. Již se také vážně 
uvažuje o stavbě nové zbrojnice, protože 
přicházející nová technika se do staré 
nevejde. Výroční členské schůze se zlep-
šují a jsou navštěvovány představiteli 
města, zástupci Národní fronty, Veřejnou 
bezpečností a dalšími. K zajímavos-
tem patří také požár krytého vagonu 

Zajímavosti

Rýžování zlata
Dne 13. 9. 2018 jsme vyrazili do 
Horažďovic k řece Otavě. Cílem našeho 
výletu bylo rýžování zlata. Auty jsme 
dojeli k železničnímu mostu, od kterého 

jsme pokračovali pěšky přibližně 2 km 
k našemu místu. 
Sešlo se nás 33 dětí z domácí školy. 
Rozdělili jsme se do tří skupin – na rýžo-
vání zlata, na určování vodních živočichů 
a na poznávání stromů a květin.
U řeky nás už očekával sběratel minerálů 
pan Aleš Červený z místního muzea, který 
nám začal vyprávět o zlatonosné Otavě. 
Jméno řeky pochází z keltského slova 
Atawa, což znamená bohatá řeka. Každý 
dostal rýžovací pánev, do které jsme si 
dali překátrovaný říční písek. Pánví jsme 
točili pod vodou, abychom vyplavili lehké 
minerály. Na dně pánve nám zůstaly těžké 
minerály – magnetity, granáty, kyanid 

a zlato. Jejich postupným vymýváním nám 
při troše šikovnosti zůstaly na dně vytou-
žené zlatinky. 
Každému se podařilo vyrýžovat alespoň 
pár zlatinek. Průměrně si každý odnesl 
15 zlatinek, největší zlatokopové jich měli 
30. Zlatinky jsme si nalepili na modrou 
kartu zlatokopů.
Rýžování jsme si všichni moc užili a už se 
těšíme na další výlet.

 
Za komunitní školu Sušice zapsali 
Andrej, Josef, Lukáš a Štěpán 
ze 4. ročníku
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strany druhé. Do doby prodeje byla 
na domě „železná kráva“ tj. pravidelný 
poplatek církvi, tento poplatek se ale pře-
vádí na jiný dům řečený Opatovský. Na 
základě poslední vůle Matěje staršího 
Rábského v roce 1731 odkazuje půl domu 
velebnému a vysoce váženému panu 
Janovi Alexandrovi Rábskému, faráři 
Maloborskému. Druhá polovina připadne 
jeho bratru Matesovi. Masný krám odka-
zuje Kašparovi Rábskému. Díl domu po 
Janu Kašparovi Rábském přechází na 
sestru Annu provdanou Tichou. Ta pro-
dává svoji polovinu domu v roce 1744 
bratrovi Kašparovi za 75 zlatých. V roce 
1763 prodává Kašpar Rábský dům s kous-
kem parkánu za 200 zlatých Václavu 
Tingerovi, ležící v ulici v koňském trhu 
mezi domem Gregorovským a domem 
Jana Orenusa. Majitelem 

 
MgA. Jindřich Šlechta
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Současný stav (rok 2018)

s kusovým zbožím v Pačejově. Toto bylo 
z větší části po uhašení vyneseno, ale prý 
bylo brzo rozkradeno. 
V roce 1962 byl vytipován prostor pro 
stavbu zbrojnice, kde stávaly garáže 
Jáchymovských dolů, a město již zajiš-
ťuje projekt. Bylo provedeno cvičení na 
farmu Osevy dálkovou dopravou vody. 
Bylo povoláno 22 sborů. Další požár 
o rok později úmyslně založený (manko) 
se stal ve Střelských Hošticích ve vojen-
ském skladu, kde se chodilo po kotníky 
v mastnotě. Projekt na novou zbrojnici 
byl vypracován v roce 1964 a byl dán 
k posouzení městu a hasičům. Neznámý 
vtipálek povolal k požáru rodinného 
domu ve Velkém Boru hasiče až z Dlouhé 
Vsi. Byl také ustaven hasební obvod sklá-
dající se z 24 sborů z okolí. 12. 12. 1964 se 
Horažďovice dočkaly otevření kulturního 
domu.
Roku 1967 na hasičské schůzi již hovoří 
předseda MěNV s. Panuška o stavbě 
hasičské zbrojnice jako o hotové věci. 
31. března 1968 obdržel sbor nejvyšší sva-
zové vyznamenání „Prapor ÚV SPO“. 
Stalo se tak u příležitosti 90 let založení 
sboru. V ten den se také konala v kult. 
domě okresní konference. Byl také zvolen 
prezident Ludvík Svoboda. Plány reál-
ného socialismu zlikvidoval vstup armád 
Varšavské smlouvy. To, co inspirovaly 
plány politiků Dubčeka, Smrkovského 
a dalších, stalo se temnotou. ČSSR 

byla obsazena armádami NDR, Polska, 
Maďarska, Bulharska a SSSR. Rudá 
armáda u nás zůstala „dočasně“ skoro 
čtvrt století.
Rok 1969. Výroční členská schůze 
odsouhlasila připravenost sboru na 
výstavbu zbrojnice. Rozbouraly se 
garáže Jáchymovských dolů, zara-
zil se první vytyčovací kolík a akce „Z“ 
započala. Nebylo soboty, aby nepřišlo 
cca 20-25 hasičů, ale chodili i členové 
organizací a pomáhaly i podniky svojí 
technikou. Byla také navázána spolupráce 
s vojenskými hasiči. Stavba pokračovala 
rychlým tempem i v roce následují-
cím a již se také uvažovalo o otevření 
zbrojnice na podzim roku 1971. Byl také 
přijat jako stálý pracovník pan František 
Velíšek. Blesk zapálil také stavení v Týnci. 
Stavba nové zbrojnice se dokončovala 
a s velkou slávou byla otevřena 16. října 
1971 o pracovní sobotě. K této události se 
také objevily 2 nové hasičské vozy: Tatra 
138 a Avie 30. 
Jarní sucho v r. 1972 způsobilo mnoho 
starostí s polními a lesními požáry, 
hlavně na Práchni. Perličkou byl požár 
v Nábřežní ul. u nejmenovaného občana, 
kdy při vytápění skleníku chytly papíry 
a od nich oheň přeskočil na souseda. 
Nepovolal pomoc – i když měl telefon, při 
příjezdu jednotky ani neotevřel. Hašení 
bylo provedeno od souseda. Za záchranu 
majetku nás ještě pomlouvá a hanobí. 

Jsou lidé různí. Tolik kronika. V témže 
roce byl pořádán také maškarní průvod 
za účasti 67 masek, to se opakovalo 
i v roce následujícím. 
V r. 1978 se konala oslava 100 let trvání 
(tehdy požárního sboru). Oslavy byly 
zahájeny 9. června položením věnců 
k pomníku padlých. Ráno 10. 6. byl 
proveden budíček na vozidle městem, 
dopoledne slavnostní schůze a námětové 
cvičení. Odpoledne průvod na Ostrov, 
kde účinkoval Mrákovský soubor a večer 
zábava v kulturním domě, který byl ote-
vřen 12. prosince 1964. 
Pokračování příště 

 
Karel Halml

Dům na plánu stabilního katastru z roku 

1837

V E Ř 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, Čt 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
   3. TÝDEN V ŘÍJNU
  15.10. - 19.10. 2018
prvních 30 min denně ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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130 let transverzálky
Dneska už to slovo skoro nikomu nic 
neříká. Dokonce ani když uvedu celý 
název: Českomoravská transverzální 
dráha. A přece její otevření v r. 1888 na 
úseku Horažďovice–Domažlice bylo 
velkou slávou, na níž nechyběl nikdo, kdo 
v Pošumaví něco znamenal. Představitelé 
měst a samotné stavby, samozřejmě úřední 
vašnostové a mnozí další – pozvaní i nepo-
zvaní z řad zvědavé veřejnosti. Dne 30. září 
1888 jel po trati Horažďovice–Domažlice 
slavnostní vlak s pozvanými funkcionáři 
a den nato byla na této trati zahájena pra-
videlná železniční doprava.
Proč ten divný název – transverzálka? 
Protože předtím byla vytvořena paprsko-
vitá železniční síť hlavních tratí z Vídně do 
velkých měst Rakouska-Uherska. Ale pak 
bylo železniční síť nutno propojit příčně 
neboli transverzálně, aby se získalo kratší 
spojení mezi dalšími městy. Třeba aby se 
z Horažďovic nemuselo jezdit do Klatov 
přes Plzeň. A v našem případě šlo i o spo-
jení s Bavorskem. Kromě státní správy, 
pro niž měly železnice tehdy i strategický 
vojenský význam (rychle dopravit vojsko 
k hranicím říše), byli motorem stavby 
transverzálky hlavně místí podnikatelé, 
jimž se tím otvíral svět, snadno mohli své 
výrobky vyvážet na velké vzdálenosti. 

Stavba trati Horažďovice–Domažlice 
v letech 1885–88 dala pracovní příležitosti 
mnohým lidem z okolí i místním podni-
katelům (dřevo, kámen). Odborné práce, 
zejména stavbu mostů, prováděli Italové. 
Zvláštností pak byli i tzv. trhani (lze vzpo-
menout na stejnojmennou Nerudovu 
povídku). To byli ti nejchudší nádeníci, 
kočovní dělníci, kteří přicházeli se stav-
bou každé trati a po jejím dokončení zas 
odcházeli na stavbu jinou. 
Osudy jmenované trati a dění na ní za 
dobu její existence jsou nad rozsah této 
vzpomínky. Aspoň připomenout musím, 
že koncem války, na jaře 1945 byla tato 
trať vystavena náletům amerických let-
ců-hloubkařů, kteří ničili lokomotivy 
jedoucích vlaků (rozstříleli jim vždy 
parní kotel – proto také „kotláři“), a tím 
znemožňovali Němcům přesun materi-
álu a lidí na trati. Koncem dubna 1945 
zažilo i horažďovické nádraží dvakrát 
jejich nálet, byť škody na nádražní budově 
nebyly tak velké. 
Mé osobní vzpomínky na tuhle trať jsou 
už přes padesát let staré. Jezdil jsem tehdy 
denně do školy z Horažďovic do Sušice. Tři 
roky a také předtím i potom. Možná tisíc 
jízd jsem na tomto úseku absolvoval. Takže 
jsem znal každý záhyb tratě. V té době bylo 

horažďovické nádraží pěkně upravené, 
plno květin, dokonce i bazének s vodotrys-
kem – to jinde neměli. Pamatuji se hlavně 
na pana výpravčího Hrabáčka, jak s červe-
nou čepicí před příjezdem každého vlaku 
vyšel na perón, zprava i zleva zkontrolo-
val trať. A pak vlak – „páru“ nebo červený 
motorák – který přijel, zase s píšťalkou 
a se zelenou „plácačkou“ vypravil na další 
cestu. V té době, kdy nákladní doprava na 
trati byla značná, bylo pro nás kluky také 
pravidelnou podívanou tzv. „šíbování“ 
neboli posunování. Stáhly se závory přes 
silnici, lokomotiva vždy z nádraží vytáhla 
řadu vagonů až k mostu přes Otavu a pak 
je po částech za pomoci posunovačů rozřa-
ďovala na jednotlivé koleje. Obdivoval 
jsem posunovače s červenými praporky, 
kteří čekali na nádraží mezi nárazníky 
vagonů, až s třísknutím dorazí další vozy, 
aby je propojili. 
Bylo by to dlouhé vzpomínání. Už 130 let 
stojí i horažďovické nádraží. Dnes působí 
poněkud ošuměleji než v dobách dřívěj-
ších. Jako by ta naše transverzálka měla 
svá nejlepší léta už za sebou.

 
Jiří Wagner

13

I horažďovické nádraží by mohlo vyprávět, co za těch 130 let už zažilo a vidělo.Foto J. Wagner
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Přehled zdrojů historických informací o Horažďovicích 
Na internetu se nachází několik digitalizo-
vaných zdrojů, které mají vztah k historii 
Horažďovic. Za dalšími je zapotřebí vyra-
zit do archivů. V příslušných archivech 
pak stačí vyplnit badatelský list a následně 
lze pomocí vlastního digitálního fotoapa-
rátu pořídit libovolné množství snímků 
pro vlastní potřebu bez poplatku. V okres-
ním archivu v Klatovech nalezneme vše, 
co se týká města, historie, školství, měst-
ského národního výboru, cechů, farního 
úřadu a podobně. Zatímco státní oblastní 
archiv se sídlem v Klášteře u Nepomuka 
přibližuje to, co náleží velkostatku, tj. 
vrchnosti na zámku a zejména její hospo-
daření (lesy, rybníky, dobytek, pole), dále 
církevní a poddanské záležitosti (pozem-
kové knihy spádových vesnic). Vzhledem 
k tomu, že školství bylo pod správou 
řádu maltézských rytířů, nalezneme řadu 
památek od 18. stol. ve fondu Velkostatek 
Strakonice, uloženém ve Státním oblastním 
archivu v Třeboni, nachází se zde i plány 
kostela sv. Petra a Pavla z počátku 19. sto-
letí. Eichlerova sbírka v archivu Národního 
muzea nabízí pro Horažďovice úplný soupis 
a prezentaci otisků městských pečetidel 
pro 14. až 19. století. Množství písemného 
materiálu nalezneme v tomto archivu pro 
Horažďovice pod označením Topograie.
• Asi nejznámější je internetový portál 
portafontium.cz, kde lze dohledat 
všechny digitalizované matriky, pergame-
nové listiny, nejstarší gruntovnice, tedy 
pozemkové knihy pro celý plzeňský kraj, 
kroniky školní a městské. V současné 
době probíhá kompletní digitalizace 
všech pozemkových knih.
• Dále je důležitý online přístup na 
portál inventáře.cz, kde po zadání hesla 
Horažďovice najdeme podrobné inven-
táře např. městského archivu (do 18. stol.), 
včetně popisu veškerého spisového mate-
riálu, což je dobré např. pro genealogy, 
soupisy městských knih, dále se zde nachá-
zejí inventáře zaniklých cechů, následují 
školy, okresní soud, národní výbor 
a podobně. Na začátku strojopisu bývá 
uvedena charakteristika fondu, dějiny, pře-
hled zaměstnanců u archivu města atd.
• Dalším známým internetovým zdrojem je 
monasterium.net, kde jsou umístěny listiny 
města, a zejména pak listiny pro Horažďovice 
z fondu řádu maltézských rytířů.
• Důležitým zdrojem je manuscriptorium.
com, tedy digitalizované fondy našich 
knihoven, za zmínku stojí kompletní 
digitalizace Graduálu literátského bratr-
stva v Klatovech ze 16. století s bohatými 
iluminacemi.
• Dalším vítaným zdrojem je oldmaps.
geolab.cz, kde jsou zpracovány významné 

mapy Čech jako např. 1. vojenské mapo-
vání prováděné ve druhé polovině 
18. století. V tomto případě šlo zejména 
o zachycení terénu krajiny, rybníky, cesty 
a podobně. Domovní zástavba je spíše 
symbolická. Asi zásadní je tzv. Stabilní 
katastr všech lokalit (pro Horažďovicko 
roku 1837), kde lze sledovat první téměř 
přesné zaměření domů a pozemků.
• Velice známý je odkaz na digi.ceske-
archivy.cz, kde zpřístupňují pracovníci 
jihočeských archivů městské knihy, 
urbáře, listiny, mapy, plány a podobně. Lze 
zde již dohledat pozemkové knihy např. 
sousedních Střelských Hoštic a dalších 
lokalit nedalekých Jižních Čech. Jsou zde 
však věci i k Horažďovicím.
• Dále soupis opisů listin královské, církevní 
či regionální povahy prováděné již od 19. 
století na 147.231.53.91/src/index.php, kde 
Centrum medievistických studií zpřístup-
ňuje např. soubor odborných knih známý 
pod názvem Archiv Český, Desky Dvorské, 
či dvoudílný listář města Plzně a podobně.
• Následuje fond badatelna.eu, kde lze po 
zadání do kurzoru „Desky zemské větší“ 
dále přes „základní informace“ a na další 
straně „Inventář“ procházet zatím čás-
tečně digitalizovaný fond knih tzv. Desk 
zemských počínající rokem 1541 a kde lze 
sledovat dílčí soupisy poddaných, pro-
deje panství, vesnic, popisy tvrzí, hradů, 
dále pozůstalosti, převody nemovitostí 
a podobně. V tomto fondu, tj. badatelna.
eu, je pro Horažďovice důležitý inventář 
pod názvem „Stará manipulace“, kde jsou 
uvedeny spory města s císařskou kanceláří 
(spor o clo mezi HD a Kašperskými Horami, 
vzpoura měšťanů proti Švihovským a další), 
dále fond „Maltézští rytíři“, kde se v pěti 
kartonech nacházejí originály či opisy listin 
pro Horažďovice z let 1298–1924, korespon-
dence, plány, jednotliviny se však nacházejí 
napříč inventářem. 

• Rovněž je zajímavý fond, i když v digita-
lizaci nedokončený, „Kartotéky Augusta 
Sedláčka“, autora velikého díla o Hradech 
v království českém pod označením 
augustsedlacek.cz. Zde lze dohledat v líst-
kovém katalogu odkaz na zdroj, kde je 
originál užitého pramene uložen.
• Velice přínosné je online zpřístupnění 
diplomových prací na theses.cz, kde se 
po zadání hesla Horažďovice objeví velké 
množství prací na rozličná témata, i když 
ne všechny jsou přístupné veřejnosti. 
Vyčerpávající je například dílo Maltézská 
fara v Horažďovicích 1251–1850 od Lucie 
Hesounové.
• Digitalizované jsou rovněž časopisy 
Otavan s nejstaršími pokusy o zpraco-
vání regionální historie Pootaví vydávané 
v Písku od roku 1863 na stránkách cte-
nizpisku.cz, zde odkaz na díla a dále 
pod písmenem „O“ je odkaz na časopis 
Otavan. 
• Neméně zajímavým je odkaz na depozi-
tum.cz katolické teologické fakulty, kde je 
digitalizovaný soupis památek vydávaný 
na přelomu 19. a 20. stol. Horažďovicko 
a Strakonicko sice nebylo vydáno tiskem, 
lze však dohledat Sušicko (Budětice, 
Nazamyslice) a Klatovsko (Nalžovy, 
Zavlekov).
• Okrajově lze doložit Archiv hl. m. Prahy 
ahmp.cz, kde stojí za zmínku po roz-
kliknutí „archivní katalog“ soupis osob 
přijatých do Prahy, kde je zmíněn např. Jan 
Hollar, dále zhostné listy horažďovických 
měšťanů či Rentzova heraldická sbírka 
s vyobrazením erbů české šlechty. 
Výběr je orientační a určitě ne konečný. 
Každopádně pro zájemce o historii regionu 
nabízím tímto odkazy pro vlastní zájmo-
vou a badatelskou činnost.

 
MgA. Jindřich Šlechta 

HRÁTKY S PAMĚTÍ 
  22. 10. 2018 sál Městské knihovny Horažďovice 

                      od 14.30 hod. 

Nenechte svůj m zek                

zahálet! 
               

 

 

                        Přijďte mezi nás! A nezapomeňte na brýle! 

Akce je pořádána Městskou knihovnou Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“  

Kvízy, testy a praktické ukázky                                           
trénování paměti      
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ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování fasád, 
zemní a výkopové práce 

tel.: 725 763 582

tesař/truhlář
zedník/fasádník (vyučení není podmínkou)

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

dělníky do výroby dřevostaveb          
v Oselcích na pozice:

Životopisy zasílejte na e-mail: brejcha@atrium.cz nebo písemně        
na adresu ATRIUM, s. r. o., Václav Brejcha, Strakonická 1056,              
341 01 Horažďovice, tel.: 376 547 211.

DRÁČKŮV ZIMNÍ BAZÁREK

ST 17. 10. PŘÍJEM ZBOŽÍ 8:30 - 17:00 HOD 

ČT  18. 10. PRODEJ ZBOŽÍ 8:30 - 17:00 HOD  

PÁ  19. 10. PRODEJ ZBOŽÍ 8:30 - 15:00 HOD 

PÁ 19. 10. VÝDEJ NEPRODANÉHO  18:00 - 19:00 HOD 

WWW.FACEBOOK.COM/DRACKOVHORAZDOVICE

TEL: 605960370, E-MAIL: DRACKOVHD@SEZNAM.CZ

Bosch Car Service Horažďovice 

Připravíme váš vůz na TK a ME

Možnost objednání 
na EMISE + STK Horažďovice 

přes naše webové stránky

www.boschservis.horazdovice.cz

www.stk.horazdovice.cz

Tel. +420 376 512 522
+420 777 115 505

Oznámení

ŘEŠENÍ MIMOŘÁDNÝCH SITUACÍ  
V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

Minimanuál pro veřejnost

PŘIPRAVTE SE NA MIMOŘÁDNOU SITUACI

Připravte se na případné výpadky elektřiny

1.  Sledujte www.cezdistribuce.cz.

2. Dobijte svůj mobilní telefon a popř. powerbanku.

3. Připravte si přenosné svítilny a náhradní baterie, popř. svíčky.

4.  Pokud vlastníte mobilní náhradní napájecí zdroj,  

zkontrolujte jeho stav.

5. Dotankujte pohonné hmoty (zdroj, auto apod.).

6.  V případě vícedenního výpadku elektřiny budete 

pravděpodobně muset řešit zdroj pitné vody (balená pitná 

voda, připojení napájecího zdroje k čerpadlu z vrtu), zdroj tepla 

(dřevo do krbových kamen, spacáky), na vaření campingový 

vařič či venkovní gril. Nezapomeňte na dostatečnou zásobu 

pravidelně užívaných léků.

7. Jako zdroj informací lze využít přenosné rádio na baterie.

TYPY UDÁLOSTÍ V DISTRIBUČNÍ SOUSTAVĚ

PODLE PŘÍČINY

Porucha Neplánovaná událost, která má za 

následek poškození či omezení 

standardního provozu zařízení  

distribuční soustavy.

Zvýšená  
poruchovost

Stav v distribuční soustavě, kdy došlo  

ke kumulaci poruch.

Kalamitní stav Stav v distribuční soustavě při  

nadměrné kumulaci poruch obvykle 

způsobený klimatickými jevy, který 

není za běžných podmínek řešitelný 

v zákonem daném čase.

Předcházení  
stavu nouze

 Stav vyhlašovaný provozovatelem 

přenosové nebo distribuční soustavy 

v případech, kdy hrozí reálné riziko vzniku 

stavu nouze.

Stav nouze  Stav vyhlašovaný provozovatelem 

přenosové nebo distribuční soustavy  

za podmínek vymezených energetickým 

zákonem.

SKUPINA ČEZSKUPINA ČEZ

Město Horažďovice, organizační složka Technické 
služby, nabízí k prodeji osobní terénní vůz LADA 
NIVA 2121 za cenu 42 000 Kč, Multicar M 2510 

– sypač za cenu 42 800 Kč. Bližší informace k pro-
deji techniky sdělí v době od 8.00 hod. do 10.00 hod. 

– provozní technik TS p. Roman Berger, 
tel. 604 339 903.
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Požadujeme:

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

projektant
Nabízíme:

Životopisy zasílejte na e-mail: brejcha@atrium.cz nebo na adresu 
ATRIUM, s.r.o., Václav Brejcha, Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice.

■ odpovídající vzdělání SŠ/VŠ

■ znalost programu AUTOCAD (SEMA)

■ časovou flexibilitu

■ praxe v oboru výhodou (autorizace)

■ ochotu vzdělávat se a učit se novým

     věcem

■ výborné komunikativní schopnosti

■ stabilní a perspektivní

     zaměstnání v týmu odborníků

■ odpovídající finanční ohodnocení

■ příspěvek na stravování

■ zázemí firmy s tradicí od roku

     1993

■ nástup možný ihned

Bonusy

Zdraví Program 
slev 

a výhod

Cestovní 
pojištění

Lékař na 
telefonu

Navštivte nás 
ve Strakonicích na adrese   
Plánkova 629

 je u 211 a ví proč 

chytrá

rodina
až 4 000 Kč pro 
4člennou rodinu třeba 
na sportovní aktivity



Horažďovický obzor / září 2018 17



Horažďovický obzor / září 201818

praktický lékař 
pro dospělé

MUdr. Šimon Matějka

reGistrace Je JedNodUcHá:
• zavolejte nám na 376 512 742 nebo
• vyplňte on-line registrační formulář
https://www.mediclinic.cz/
jak-se-registrovat
Převod zdravotní dokumentace zajistíme za Vás.

adresa ordinace: Blatenská 311, Horažďovice

přiJíMáMe
NoVé pacieNtY

	

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. 608545, resp. 608 939939 373373 
	                                                                       

9. října 2018 

od 9:00 hod. 

oblastní charita 

(4. patro) 

CVIČENÍ S ROMANOU 

Pořádá městská knihovna ve spolupráci s oblastní charitou v rámci projektu „SENIORŮM DOKOŘÁN“ 

za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 

JÓGA PRO ZDRAVÍ A KRÁSU 

 

 

 

 
 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 450Kč

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

Tel: 737 290 440

Facebook: 

Dřevo Chanovice

www.drevolesysalak@seznam.cz
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HAVELSKÝ
JARMARK
MÍROVÉ NÁMĚSTÍ HORAŽĎOVICE

SOBOTA 13. ŘÍJNA 
9.00–12.00 hod.

Výstava hnětynek – galerie Městského muzea

Řemeslný a farmářský jarmark

Od 10.00 loutková pohádka „ŠKOLA PRO ČERTICI“  
– divadelní sál Městského muzea

Známý pouliční lašinetář 

Občerstvení

Zajímá vás, jak vypadala kuchyně obyčejných lidí za 1. republiky nebo naopak, jaké gastronomické 
libůstky si vychutnávali tehdejší slavní? Nenechte si ujít pořad autorky řady kuchařských knih  

Miroslavy Kuntzmannové 

                                                     24. října 2018 

začínáme ve 14.00 hod. 

                                                   v oblastní charitě  

                                                    (4. patro) 

 
 

 

Pořádá městská knihovna ve spolupráci s oblastní charitou v rámci 
projetku SENIORŮM DOKOŘÁN za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 

 

        

                                                    

 

 
 

PozvánkaPozvánkaPozvánkaPozvánka    
 
 

Sbor dobrovolných hasičů Horažďovice 
 

zve občany v sobotu 20. října 2018 na 
 

okresní soutěž Mladých hasičů  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
od 8:00 v areálu Panské zahrady (štafeta CTIF) 

od 8:30 v anglickém parku Ostrov
(Závod požárnické všestrannosti - běh na 2,3 km, 6 stanovišť) 

 

Předpokládaný konec akce cca 15:30 
 

Prosíme návštěvníky parku o ohleduplnost vůči soutěžícím. 



Kulturní program říjen

Uzávěrka dalšího čísla je 16. října v 10.00 hod., 
vydání 26. října 2018. 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 5. 10.  17.00 
ČESKO-ŠVÝCARSKÝ KONCERT 
koncert ZUŠ Horažďovice + Orchester der Musikschule

sobota 6. 10.  19.00 
DALIBOR JANDA A PROTOTYP 
Říká si Hurikán – narozeninový megakoncert

neděle 7. 10.  19.30 
MILENA MÁ PROBLÉM 
– uvádí Stálá divadelní scéna Klatovy

pátek 12. 10.  19.00 
TANEČNÍ KURZ – 3. lekce

sobota 13. 10.  20.00 
EXTRA BAND 
– celovečerní bigbít

pátek 19. 10.  19.00 
TANEČNÍ KURZ – 4. lekce

sobota 20. 10.  20.00 
TURBO + GALILEO 
– celovečerní bigbít

pondělí 22. 10.  19.00 
ZDENĚK IZER – „NA PLNÝ COOLE“ 
– One man show

středa 24. 10.  19.00
FRANTIŠEK NEDVĚD + HOSTÉ – KONCERT

pátek 26. 10.  19.00 
TANEČNÍ KURZ – „1. Prodloužená“

sobota 27. 10.  20.00 
KEČUP 
– celovečerní bigbít

neděle 28.10.  15.00 
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – HORALKA

OSTATNÍ AKCE

sobota 13.10. Mírové náměstí 

9.00–12.00
HAVELSKÝ JARMARK
Řemeslný a farmářský jarmark, divadlo Meluzína, 
lašinetář, výstava hnětynek. 

čtvrtek 18.10.  18.00 
MEDITACE
www.kouzlousmevu.cz

sobota 20. 10. Panská zahrada 

 8.00–15.30
OKRESNÍ SOUTĚŽ MLADÝCH HASIČŮ
soutěž 60 družstev z okresu Klatovy.

28. 10.  Mírové náměstí a okolí, 9.30–18.30 
OSLAVY 100 LET REPUBLIKY 
– bohatý kulturní program, sázení lípy, odhalení pa-
mětní desky, pokládání věnců, ohňostroj.

DDM 

KAVÁRNA ŠIBULE 

MC HOUBA 

rozpis akcí na str. 10

MĚSTSKÁ GALERIE

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:

JAN CHALOUPEK 
TAKY SLONI SBÍRAJÍ HOUBY
Veselé ilustrace pro děti. Výstava potrvá do 2. 11. 2018.

ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

sobota 3. 11. galerie, 16.30
DAVID SLÁDEK – DO ULIC
Vernisáž výstavy. Fotograie z hloubi londýnských 
demonstrací. Výstava potrvá do 3. 11. – 21. 2. 2019

Vstup na výstavy v galerii a do lapidária v atriu 
zdarma. Jednotlivé vstupné do expozice alpských mi-
nerálů 20 Kč.

MĚSTSKÉ MUZEUM

pátek 5. 10. divadelní sál, 17.00
LOUTKOVÉ DIVADLO 
– divadelní spolek Tyjátr
POPELKA

sobota 6. 10. celý den
KRAJINA JAKO EMENTÁL
Cyklovýlet Aleše Červeného.

neděle 7. 10. nádvoří zámku, 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA PRÁCHNĚ
Provází Mgr. Roman Vaněk.

pátek 12. 10. divadelní sál, 18.00
PŘEDNÁŠKA – ČÍM SE U NÁS PLATILO 
PhDr. Jiří Chvojka. Přednáška spojená s ukázkami 
platidel. Po přednášce budou mít účastníci možnost 
posouzení jejich „pokladů“. Vstupné dobrovolné.

pátek 19. 10. divadelní sál, 17.00
LOUTKOVÉ DIVADLO 
– divadelní spolek Tyjátr
ZLATOVLÁSKA

pátek 26. 10.  divadelní sál, 18.00 
PŘEDNÁŠKA – PŘED VZNIKEM REPUBLIKY 
Mgr. Adam Hanus. Každodennost za první světové 
války. Vstupné dobrovolné.

neděle 28. 10. divadelní sál, 15.30–18.00
PŘEDNÁŠKA – ŽIVOT V. „ROGERA“ PÁRY, 
LETCI JIŽNÍHO PLZEŇSKA V RAF 
PhDr. Daniel Švec. S ukázkami četných dobových 
předmětů a publikací. Vstupné dobrovolné.

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:

JINDŘICH BUXBAUM 
PURIM. PŘÍBĚH KRÁLOVNY ESTER. 
Fotograie ze života židovské komunity. V divadelním 
sále od 1. 10. 2018 do 30. 12. 2018.

KNIHOVNA

1.–7. 10. 
TÝDEN KNIHOVEN
V rámci Týdne knihoven bude pro čtenáře, kteří 
mají problém s včasným vracením knih, vyhlášena 
AMNESTIE. V Týdnu knihoven nabízíme novým 
čtenářům možnost REGISTRACE ZDARMA.

pondělí 1. 10.  8.00–11.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ (měst. knihovna)

pondělí 1. 10.  sál knihovny 9.00, 10.00
JAK PEJSEK S KOČIČKOU OSLAVILI 28. ŘÍJEN
Loutkové představení v podání divadelního souboru 
Tyjátr pro MŠ.

úterý 2. 10 sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
1. přednáška na téma „České dějiny a jejich souvis-
losti II.“

středa 3. 10.  sál knih.10.00 pro 8. tř. ZŠ 

  oblastní charita 14.00 
ŠUMAVA FRANTIŠKA MALOCHA
Po stopách profesora botaniky k pramenům šu-
mavské řeky Otavy pohledem fotografů, manželů 
Kožíškových.

čtvrtek 4. 10.  sál knihovny 8.15 a 10.00
T. G. MASARYK V KOMIKSU
Netradiční představení osobnosti T. G. Masaryka 
v podání Zdeňka Ležáka pro 7. tř. ZŠ.

pátek 5. 10.  sál knihovny, 9.00 a 10.00
OČIMA STAROSTY
Beseda se starostou města Ing. Michaelem Formanem 
pro 9. tř. ZŠ.

úterý 9. 10.  oblastní charita 9.00 
CVIČENÍ S ROMANOU
Jóga pro zdraví a krásu.

úterý 9. 10.  sál knihovny 9.00 a 10.00 
FEJETON VČERA A DNES
O fejetonech dnes a za 1. republiky s fejetonistou 
Dušanem Kučerou pro 6. tř. ZŠ.

úterý 16. 10.  sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
2. přednáška na téma „České dějiny a jejich souvislosti II.“

pondělí 22. 10.  sál knihovny 14.30
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti.

středa 24. 10.  oblastní charita 14.00 
BAŠTY Z 1. REPUBLIKY
Beseda s autorkou řady kuchařských knih Miroslavou 
Kuntzmannovou.

úterý 30. 10.  sál knihovny 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
3. přednáška na téma „České dějiny a jejich souvislosti II.“

HOTEL PRÁCHEŇ

pátek 19. 10. 19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
ZAHRADA SRDCE
Mužské pěvecké okteto Danubius Octet Singers 
(vede Daniel Simandl) a Božidara Turzonovová 
(umělecký přednes). Koncert k 100. výročí založení 
Československé republiky.

Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. Rezervace 
vstupenek na tel. 603 229 582.


