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Měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému povznesení města Horažďovice

foto: Jitka Chalupná

Vážení spoluobčané,
měsíc říjen nás provedl velice příjemným
„babím“ létem až k úžasně barevnému podzimu. Hned první říjnový den proběhla
v kulturním domě oslava Mezinárodního
dne seniorů. Pár dnů poté začal v sále městské knihovny další rok Univerzity třetího
věku a zájem našich seniorů byl nad očekávání veliký. Aktivita našich seniorů nás
velice těší. Přejeme jim i nadále plno elánu,
zdraví a spokojenosti.
Nejdůležitější událostí měsíce října byly
komunální volby. Volební účast v našem
městě byla 52,12 %, což převýšilo účast celorepublikovou, která byla pouze 47,34 %.
Nové zastupitelstvo v našem městě by mělo
mít toto složení:
Ing. Michael Forman, ObčanéHD
Ing. Hana Kalná, ObčanéHD
Bc. Karel Šmrha, ObčanéHD
Mgr. Alena Průchová, ObčanéHD
Bc. Michal Šedivý, ObčanéHD
Mgr. Martina Pomplová, ObčanéHD
Josef Vítovec, ObčanéHD
Jana Kvetoňová, ObčanéHD
Josef Růta, ObčanéHD
Lenka Ondřejíčková, ObčanéHD
Jiří Lukeš, ObčanéHD
Mgr. Naděžda Chládková, ČSSD
Mgr. Karel Zrůbek, ČSSD
Ing. arch. Jiří Kučera, Nezávislí pro HD

Jan Buriánek, ODS
MUDr. Jan Jehlík, ODS
Bc. Lucie Listopadová, ODS
Jak je z přehledu patrné, vítězným subjektem se stalo sdružení nezávislých kandidátů
ObčanéHD. Do rady města budou navrženi: ing. Michael Forman (starosta),
Ing. Hana Kalná (místostarostka), Bc. Karel
Šmrha (člen), Mgr. Alena Průchová (člen)
a Bc. Michal Šedivý (člen).
Vzhledem k podzimním zahradním
pracím bylo ve městě rozmístěno 5 dalších kontejnerů na bio-odpad. Po 1 ks
byla posílena místa v ulicích Okružní,
Zářečská, a Žižkova a dva kontejnery nově
přibyly v ulici Loretská. Samozřejmě je
to jen jeden ze způsobů, jak likvidovat
bio-odpad. Nejlepší cestou stále zůstává
kompostování na vlastní zahradě, ale tento
způsob práce s bio-odpadem se už bohužel z reálného života vytrácí. Co se týká
obecní zeleně, byla dokončena revitalizace parčíku ve středové části Veřechova.
Dosázena byla zeleň na revitalizované části
v sídlišti Šumavská. Přeložka kabele vysokého napětí v ulici Mayerova byla také
provedena a do konce listopadu má být
v této části sídliště dokončena výstavba
dalších parkovacích míst.
Určitě jste zaznamenali již dříve avízované opravy chodníků v ulicích Loretská,

Smetanova a Zářečská. Buďte prosím
velmi opatrní při pohybu v těchto lokalitách. Z důvodu výměny povrchu bude
ve dnech 5.–9. 11. uzavřena komunikace
Horažďovice–Boubín a bude nutné jezdit
po značené objížďce přes V. Hydčice.
Pod kopcem Loreta se instaluje nové
posezení s malým překvapením pro
naše nejmenší. Tato aktivita je realizována z dotačního titulu Plzeňského kraje
„Podpora obnovy a stability venkova“.
V měsíci říjnu začala další větší investiční akce, a to výměna oken v našem
zdravotním středisku. Harmonogram
byl zpracován, ale provádějící irma není
schopna jej dodržet, jelikož nemá dostatek pracovníků. Tím nájemcům v tomto
objektu způsobila nemalé problémy.
Město se všem dotčeným subjektům
omlouvá a nastalou situaci ve spolupráci
s irmou řeší.
Srdečně vás zveme na oslavy 100 let státnosti, které se konají v neděli dne 28. 10. dle
připraveného programu.
Přejeme vám i nadále příjemné podzimní
dny a děkujeme za důvěru, kterou jste nám
projevili v komunálních volbách.
Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka

Ustavující zasedání zastupitelstva města se bude konat v pondělí 5. 11. 2018 od 18.00 hod. v kulturním domě.
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Fotoreportáž
Den Seniorů
Akce se uskutečnila za inanční podpory Plzeňského kraje.

Havelský jarmark

foto: Jitka Chalupná

Foto: Vladimíra Šlechtová

Jablkobraní

Foto: Jiří Vašků

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury
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Rozhovor
4 otázky pro ředitelku ZŠ Komenského Mgr. Marcelu Šmrhovou
Co vám nejvíce komplikuje
výkon vaší funkce?

… toho bude hodně. Neustálé vyplňování výkazů, statistik, technické
poruchy v budově školy, dostatek financí
na pomůcky, platy, změny ve vyhláškách
a zákonech. ZVONÍ!!! Konečně jdu mezi
žáky a učit!!!!!!!!!!!!
Jaké aktivity jsou pro dnešní
školáky nejvíce lákavé?

Především projektová výuka, sportovní
a jazykové aktivity. Sport a jazyky, to je
zaměření našeho Školního vzdělávacího programu „Tvůrčí škola děti baví“.
Dále je zajímají moderní technologie.
Informatiku ve škole učíme od pátého
až do devátého ročníku, kdy je to už
formou nadstavby ve volitelném předmětu. Ale vždy mě potěší, když děti
odloží svá technická zařízení a jdou

si zasportovat nebo popovídat, jak se
svými kamarády, tak s dětmi z partnerských bavorských škol v cizím jazyce.
Jaké podstatné změny čekají
vaší ZŠ v nejbližším období?

Já doufám, že žádné. Ve škole je podstatné získávání dovedností a vědomostí
a jejich následná aplikace v běžném
životě. Samozřejmě zvelebování prostor školy ze strany zřizovatele je vždy
vítané.
Chcete něco pro zlepšení
spolupráce vzkázat rodičům?

Mějte své děti rádi takové, jaké jsou,
ale buďte DŮSLEDNÍ V OBLASTI
VÝCHOVY. Dítě je jako houba. Nasává
vše ze svého okolí, tak jim zajistěte
zdravé a podnětné podhoubí.

4 otázky pro ředitelku ZŠ Blatenská Mgr. Jaroslavu Šimkovou
Co vám nejvíce komplikuje
výkon vaší funkce?

Snem každé ředitelky je prožít den
takto: navštívit vybrané vyučovací
hodiny, podívat se na to, co naši šikovní
pedagogové vymysleli, potěšit se pohledem na žáky, jak pracují na zajímavých
úkolech, popovídat si s učiteli, co se
jim daří nebo nedaří, v čem potřebují
pomoci a co plánují do budoucna.
Bohužel realita má do ideálu daleko.
Neustále přicházejí různé změny
– inkluze, GDPR, registry smluv, novely
vyhlášek, které byly novelizovány před
půl rokem. Než stihneme nastudovat
jedno, začne platit druhé. Nový výkaz,
nařízení, změny ŠVP dle změn v RVP,
v oblasti BOZP, změna financování,
která byla odsunuta o rok, ale bude
a tak dále. Každá změna přináší nejistotu a já se domnívám, že školství si jich
v posledních letech zažilo strašně moc.
Naštěstí máme ve škole výborné učitele
a díky tomu všechno společně zvládáme.
Jaké aktivity jsou pro dnešní
školáky nejvíce lákavé?

Pokud děti odejdou od počítačů, odloží
tablety a mobilní telefony, baví je téměř

vše. V družině vyhrává rukodělné tvoření, stavebnice LEGO, deskové hry
a pobyt venku. Na 1. stupni vedou
sportovní aktivity, skupinová práce
a projektové dny s různorodou tematikou. Na 2. stupni je již rozhled našich
studentů větší, a tudíž i jejich zájmy
jsou různorodější. Například tvůrčí
volné psaní, dramatizace divadelních
her, logické hříčky – rébusy, hlavolamy
a kvízy, přírodovědné aktivity, chemické
a fyzikální pokusy. Žáci se zajímají
o historii 20. století, ale i o aktuální
témata současná – politiku, uprchlickou krizi. Děti jsou soutěživé, rády si
měří síly např. v soutěži Riskuj, ve fotbale, f lorbale, skoku vysokém… Jsou
tvořivé – s vyučující roztočí hrnčířský
kruh, roztopí keramickou pec… A pak
už obdarovávají své nejbližší krásnými
výrobky.
Jaké podstatné změny čekají
vaší ZŠ v nejbližším období?

Ve škole se pořád něco děje. V současné době probíhá rekonstrukce učebny
fyziky, která by měla být hotová do
konce listopadu. Ve spolupráci se zřizovatelem začíná příprava rekonstrukce

venkovního areálu. Již jsme zasedli
s architekty a debatovali o jeho budoucí
podobě.
Chcete něco pro zlepšení
spolupráce vzkázat rodičům?

Myslím si, že spolupráce rodičů se
školou je velmi dobrá. Co vzkázat rodičům? Zajímejte se, jak vaše děti tráví
volný čas, s kým se stýkají. Kontrolujte,
co sledují na sociálních sítích a jak se
tam sami prezentují. Více s dětmi komunikujte, vyptávejte se jich. S malými
dětmi čtěte, rozvíjejte jim tím slovní
zásobu. Občas prohlédněte sešity, abyste
měli přehled, co vaše děti ve škole
probírají.
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Z radnice
Rada města Horažďovice
24. 9. 2018
– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
dodavatele Ing. Miloš Polanka, Strakonice
na zpracování projektové dokumentace
v záležitosti „Rekonstrukce obecního
domu čp. 69 Komušín“ za nabídkovou
cenu 565 000 Kč
– schvaluje uzavření smlouvy o nájmu
mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a společností STAND BY power,
s. r. o.,Praha 9 – Letňany (nájemce) na pronájem části st.p.č. 1/2 v k.ú. Horažďovice
za účelem zřízení dvou parkovacích míst
pro automobily na elektrický pohon
a dobíjecí stanici pro tyto automobily
– schvaluje darovací smlouvu mezi
městem Horažďovice (obdarovaný) a společností Kovaltos, s. r. o., Strakonická
168, Horažďovice (dárce) na poskytnutí
peněžního daru ve výši 160 000 Kč pro
inancování kultury města
– schvaluje zvláštní užívání veřejného prostranství na Mírovém náměstí
v Horažďovicích pro umístění obytného
automobilu, 2 stolků a 2 bannerů dne

Rada města Horažďovice
8. 10. 2018
31. 10. 2018 z důvodu zdravotně preventivní akce spojené s charitativní akcí
Každý krok pomáhá
– schvaluje poskytnutí dotace spolku
SH ČMS – Sbor dobrovolných hasičů
Horažďovická Lhota, ve výši 10 000 Kč na
inancování elektrické energie, vodného
a stočného provozované obecní budovy
– schvaluje poskytnutí dotace státní příspěvkové organizaci Centrum služeb pro
silniční dopravu ve výši 10.000 Kč na
inancování zajištění výuky a výcviku
dopravní výchovy
– schvaluje vstupné ve výši 150 Kč na
Adventní koncert Hanky Křížkové v kostele sv. Petra a Pavla dne 15. 12. 2018
– schvaluje uzavření smlouvy
s Plzeňským krajem (poskytovatel)
č. 58592018 o poskytnutí účelové dotace
ve výši 181 071 Kč na částečnou úhradu
nákladů spojených se zajištěním poskytování pečovatelské služby prostřednictvím
registrovaného poskytovatele sociálních
služeb v roce 2018

– schvaluje poskytnutí dotace Ciao…,
cestovní kancelář, s.r.o., Strakonice ve
výši 26 019 Kč na financování vytvoření
a spuštění mobilní aplikace pro chytré
telefony a tablety
– souhlasí s uzavřením Křesťanské
MŠ DUHA a MŠ Na Paloučku v době od
27. 12. 2018 do 2. 1. 2019
– schvaluje generální revizi sbírkového
fondu Městského muzea Horažďovice
– schvaluje Plán zimní údržby na období
od 1. 11. 2018 do 31. 3. 2019
– rozhodla o přijetí nabídky společnosti
ORTEX spol. s r. o., Hradec Králové na
realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na „Elektronický inventarizační
systém majetku“ za maximální nabídkovou cenu 273 087,08 Kč vč. DPH
– schvaluje uzavření dohody o předčasném užívání stavby „Revitalizace
sídliště Šumavská, Pod Vodojemem,
Horažďovice – I. etapa“ mezi městem
Horažďovice (objednatel) a firmou
SMP CZ a. s., Praha
Výběr bodů z jednání rady města.
Kompletní usnesení z jednání rady města
je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Tajemnice MěÚ Horažďovice vyhlašuje výběrové řízení na pozici

úředníka MěÚ,
odboru památkové péče, školství a kultury
se zaměřením stavební památkář
s termínem podání přihlášek do 1. 11. 2018, do 11 hod.
Druh práce:
• rozhodování o způsobu obnovy kulturních památek a nemovitostí
v památkových zónách
• provádění státního stavebního dohledu nad údržbou a obnovou kulturních památek a nemovitostí v památkových zónách
• administrace příslušných dotací státní památkové péče a zajišťování
administrativy spojené s výkonem státní správy dle zák. č. 20/1987 Sb.
Pracovní poměr na dobu neurčitou, se zkušební dobou na 3 měsíce.
Předpokládaný datum nástupu: prosinec 2018, případně dohodou.
Bližší informace poskytne:
Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ Horažďovice, tel. 371 430 577,
duskova@muhorazdovice.cz
Bližší informace najdete na úřední desce MěÚ Horažďovice
a na internetové adrese: www.muhorazdovice.cz

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEŘEJNÝ INTERNET
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 LISTOPADU

19.11. - 23.11. 2018

prvních 30 min denně ZDARMA

Město Horažďovice, organizační složka
Technické služby, nabízí k prodeji

Multicar M 2510 – sypač
za cenu 42 800 Kč. Bližší informace
k prodeji 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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Kultura
Stálá divadelní scéna Klatovy vás zve na divadelní představení Číňani
Michael Frayn
Středa 7. listopadu 2018 od 19.30, předplatné skupiny H, KD Horažďovice
Malá situační komedie, v níž sledujeme
potíže manželského páru při přípravě
a v průběhu jednoho večírku pro přátele.
Až na to, že nedopatřením se na něj dostaví
i dva manželé, kteří se právě rozvádějí,
a žena dokonce přijde ještě se svým novým
partnerem. Hostitelé se v rámci dobrých
vztahů snaží oběma rozhádaným návštěvníkům přítomnost toho druhého zatajit, což

způsobí řadu bláznivých a komických situací. Hlavním divadelním „kořením“ téhle
jednoduché zápletky je fakt, že všechny role
odehrají pouze dva herci.
Režie: Milan Schejbal
Divadlo A. Dvořáka Příbram
Hrají: Anna Fixová, Jaromír Nosek
Předprodej vstupenek:
INFOCENTRUM, Mírové náměstí 15,
Horažďovice, 341 01, tel. 376 511 999

Městské muzeum Horažďovice

Číňani
Režie

Inscenace vznikla za podpory Středočeského kraje a MK ČR.

David Sládek – Do ulic

Dny evropského dědictví (EHD) v Horažďovicích

Městská galerie Horažďovice vás zve
3. listopadu 2018 v 16.30 na vernisáž výstavy
fotograií z hlubin současných londýnských
demonstrací.
Strakonický fotograf David Sládek, který
v Horažďovicích trávil své dětství u prarodičů
a nyní dlouhodobě žije v Anglii, dva roky
sledoval protestní dění v britské metropoli,
aby představil jedinečnou kulturu těchto
hromadných akcí a příběhy, které se dějí
uvnitř mimo pozornost médií.

Během Dnů evropského dědictví jsou
zpřístupňovány široké veřejnosti historické
památky, které jsou běžně částečně nebo
zcela nepřístupné. Dne 16. září 2018
se připojilo k EHD také naše město
a vy jste si mohli projít kostel sv. Jana
Křtitele s Mgr. Barborou Pásztorovou,
Ph.D. a kostel Nanebevzetí Panny Marie
s Mgr. Romanem Vaňkem.
Této akce jsme se zúčastnili díky Sdružení
historických sídel Čech, Moravy a Slezska,
jejímž členem jsme od roku 2015. Sdružení
pořádá každoročně mnoho zajímavých
akcí a soutěží. Město Horažďovice se
zúčastnilo v letošním roce soutěže Památka
roku 2018 s projektem rekonstrukce
Mírového náměstí – cena je udílena za
nejlepší projekt a realizaci obnovy. Dále
se žáci ZŠ Komenského aktivně zapojili
do mezinárodní soutěže Mladí fotografují
památky. A od 1. prosince 2018 bude
zpřístupněna soutěž „Tři klíče k poznání
měst“ – principem soutěže je najít pomocí
nápovědy – 3 fotografií – město, v kterém
byly pořízeny. Ani zde Horažďovice
nechybí!
V roce 2018 jsme se prostřednictvím
Sdružení historických sídel zúčastnili
veletrhu Památky 2018 v Praze
a v listopadu budeme prezentováni na
veletrhu Denkmal v Lipsku.
Bližší informace naleznete
na http://www.historickasidla.cz/.

Za Městskou galerii
Bc. Hana Bečvářová

Za Městské muzeum Horažďovice
Bc. Hana Bečvářová
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Městská knihovna Horažďovice
Reportáž z akcí knihovny

Děti z mateřských škol se pobavily při netradičním loutkovém představení
divadelního souboru Tyjátr

Zahájili jsme zimní semestr VU3V 1. přednáškou na téma „České dějiny a jejich
souvislosti II.“

Po stopách plzeňského profesora botaniky Františka Malocha jsme se vydali s Martinou
a Vladimírem Kožíškovými

T. G. Masaryka netradičně v komiksu představil žákům 7. tříd ZŠ
spisovatel a šéfredaktor časopisu ABC Zdeněk Ležák

Malé ohlédnutí za Týdnem knihoven
Svátek všech knihoven je pro letošní rok
za námi. Pojďme udělat malé ohlédnutí
v číslech.
Tak tedy, první říjnový týden navštívilo
naše půjčovny 281 milovníků literatury
a domů si odnesli 718 dokumentů (knihy,
časopisy, audioknihy). Mezi horažďovické čtenáře jsme přivítali 18 nových,
kteří využili registraci zdarma. Amnestie
ušetřila peněženky 2 čtenářům. Nesmíme
zapomenout ani na 412 návštěvníků akcí

pořádaných v tomto týdnu.
Týdnem knihoven rozhodně naše nabídka
akcí nekončí. Máme toho pro vás ještě
mnoho připraveno. Podrobnosti najdete
na našich webových stránkách www.
knihovna.horazdovice.cz nebo na FB
Městské knihovny Horažďovice.
Za MěK Horažďovice
Petra Tomešová

Deváťáci absolvovali setkání s fejetonistou Dušanem
Kučerou.
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Sport
RUDÝ KONĚ Horažďovice
Rádi bychom se vám představili. Jsme
Rudý Koně, první oiciální lorbalový klub
v Horažďovicích. Když jsme se zhruba před
rokem rozhodli založit lorbalový klub, ani ve
snu nás nenapadlo, jak obtížnou cestu jsme
si zvolili. Stálo nás to spoustu úsilí, ale sen se
stal skutečností a my jsme rádi, že můžeme
reprezentovat Horažďovice v tomto moderním,
dynamickém sportu. Naším hlavním cílem
je hrát stabilně v mužské regionální soutěži
Karlovarského a Plzeňského kraje, dále
v nejbližším výhledu do další budoucnosti
klubu bychom se chtěli věnovat mládeži.
Zejména z důvodu vytvoření hráčské základny
pro další budoucnost klubu, a protože jsme
přesvědčeni, že v Horažďovicích je mnoho
hráčů, kteří z důvodu absence místního klubu
odcházejí třeba do Strakonic. Myslíme si, že
město, jakým Horažďovice jsou, si lorbalový
klub zaslouží.
Naše první lorbalové kroky zavítaly do haly
ve Františkových Lázních. Čekali nás tam
dva soupeři – Rezerva Domažlic a Vejprnice.

Soupeři již měli na svém kontě odehrané dva
zápasy, kdežto pro nás to byla premiéra.
Výsledky 3. a 4. kola:
Rudý Koně Horažďovice – Jiskra Go-Go
Domažlice B 6:10 (3:3, 2:3, 1:4)
Sokol Vejprnice – Rudý Koně Horažďovice 7:6
(3:2, 1:3, 3:1)

Pojďte do toho s námi, pojďte fandit a sledujte
nás také na internetu: www.facebook.com/
rudykonehd

RUDÝ KONĚ, HYJÉÉÉ!!!

Bojové umění TAEKWON-DO nově v Horažďovicích
Největší škola taekwon-do v ČR Ge-Baek
Hosin Sool otevírá v Horažďovicích od října
novou skupinu! Přijďte si zacvičit tradiční
korejské bojové umění taekwon-do! Máme
nejširší nabídku tréninků v Čechách a patříme
do nejúspěšnějšího Střediska talentované
mládeže. Minulý rok se nám již popáté
v řadě podařilo obhájit celkové vítězství
v mistrovství České republiky, v současné
době se připravujeme na další ročník, který
proběhne začátkem listopadu.
Při tréninku klademe důraz na originální
hodnoty bojových umění, jimiž jsou
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání.
Školu vedeme pod dozorem korejského
velmistra Hwang Ho Yonga, jako jediní
v republice nově vyučujeme i další korejská
bojová umění taekkyon a hoppae sool.
Přihlásit se můžete kdykoliv během celého
roku, jen u nás získáte zkoušky na vyšší

pásek i výbavu (dobok, lapa, chrániče)
ZDARMA. Proto neváhejte a zacvičte si
s námi v Mateřské škole Na Paloučku,
Horažďovice, Loretská 935, pod vedením
Miroslava Jílka.

Nábor dětí do Fotbalové školičky stále pokračuje
I v zimním období se scházíme v tělocvičně na
ZŠ Komenského… Pokud máte šikovné děti
narozené v letech 2012–2014 přiveďtě je mezi
nás. Více informací získáte na níže uvedeném
kontaktu:
Josef Korbel, tel.: 602 125 271,
email: korbel.p@seznam.cz

Tréninky od 23. 10. 2018 každé úterý a neděli:
ÚT 16.05–17.20 tělocvična ZŠ Komenského,
Horažďovice
NE 10.00–11.30 tělocvična ZŠ Komenského,
Horažďovice

Pro bližší informace a přesný rozpis tréninků
navštivte náš web na tkd.cz.

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool
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Školy
Křesťanská mateřská škola DUHA
O posvícení, všechno to voní, tak jako v apatyce…
…a u nás snad ještě více! V týdnu před
posvícením se celá naše školička rozvoněla čerstvě upečenými hnětynkami
a čokoládou. Děti si hnětynky samy zdobily, v pracovním nadšení skončila nějaká
ozdůbka v bříšku a čokoláda na tváři
či tričku, ale to vůbec nevadilo. Radost
v očích dětí to nijak neumenšilo.
Po strastiplných stavebních peripetiích
jsme konečně otevřeli nově vybudovanou
třídu pro naše nejmenší – pro Mravenečky.
Všichni zvládli nástup do školky na výbornou a my jim i jejich rodičům přejeme, aby
u nás byli spokojeni.
Na začátku října se naše děti vypravily již tradičně do knihovny na setkání
s loutkovou pohádkou. Za pozvání děkujeme městské knihovně i horažďovickým

loutkářům. Další tradicí v duhové
mateřince je setkávání dětí se seniory.
Tentokrát se Broučkové vypravili s babičkami a dědečky do přírodovědné stanice
DDM, aby společně vyrobili výborný jablečný mošt.
S velkou radostí jsme přivítali fakt, že byla
dokončena první část rekonstrukce školní
zahrady. Za včasné a precizní provedení
rekonstrukce srdečně děkujeme společnosti Šumavské zahrady.
A ještě jednou velké díky – DÍKY vám
všem, kteří jste nám pomohli zvládnout
velmi náročný začátek letošního školního roku. Vychovatelkám družiny ZŠ
Komenského za poskytnutí azylu, za totéž
i Domu dětí a mládeže Horažďovice,
a všem rodičům „našich“ dětí za pomoc

a zejména vstřícnost a pochopení. Velice si
toho vážíme!
Kolektiv KMŠ Duha

Mateřská škola Na Paloučku
Září, říjen, listopad, tak se umí podzim smát…
… my se Na Paloučku smějeme také.
Pořádali jsme podzimní párty na zahradě
MŠ, kde za krásného slunečného podzimního počasí měli rodiče s dětmi
možnost strávit příjemné odpoledne.
Chtěli bychom touto cestou poděkovat
všem účinkujícím za krásnou atmosféru
a pestrý program. Rozhodně se nikdo
nenudil. Vše začalo přivítáním návštěvníků paní ředitelkou a pak následovalo
vystoupení malých mažoretek, stepování, Taekwon-do – ukázka bojového
umění a hraní na létničky. Radost nám
udělala návštěva pana starosty a paní
místostarostky, se kterými si mohli
rodiče neformálně pohovořit. Následně

se všichni mohli zapojit do výroby draků
z podzimních plodin, vyrobit si zajíčky
s barevnou mašličkou, ptáčky aj. Kdo
nechtěl zrovna vyrábět, mohl se nechat
tetovat, srážet kuželky, házet míčky, zatloukat hřebíky, nebo si zajít na malé
občerstvení. Byla zde možnost ochutnávky jídel z podzimních plodin, kdy se
do výroby občerstvení zapojily nejen naše
paní kuchařky, ale také rodiče našich dětí.
Sluníčko nám stále ještě přeje, a tak využíváme krásného počasí na vycházky do
okolí a učíme se vnímat rozmanitosti
přírody všemi smysly. Děti všech tříd,
i ty nejmenší, se zúčastnily jablkobraní
v přírodovědné stanici. Děti měly možnost vlastnoruční výroby moštu. Samy
si nasbíraly jablíčka, ta dávaly do drtiče,
ve kterém se jablíčka rozmačkala. Poté
jsme jablíčka plnili do moštovače a vlastní
silou jsme je museli lisovat. Nebylo to
snadné, ale po troše námahy začala z jablíček vytékat šťáva. Děti si vyzkoušely, že
výroba moštu není vůbec snadná. Všichni
byli z moštování nadšení, mošt se dětem
povedl a všem moc chutnal.
Velice pěknou aktivitou, které se děti
zúčastnily, bylo loutkové představení
divadla TyJáTr s názvem „Pohádková
paleta“ v sále městské knihovny. Na
zahradě MŠ se uskutečnila ukázka

z výcviku dravců. Děti měly možnost
seznámit se s různými druhy těchto
dravců, pohladit si je a kdo měl odvahu,
mohl se stát sokolníkem a zkusit si je
přivolat na ruku. V říjnu ještě proběhlo
vyšetření očí dětí od společnosti PRIMA
VIZUS, podzimní fotografování dětí
a podzimní tvořivé dílničky. Zde také
měli rodiče s dětmi možnost vyrobit si
společnými silami podzimní dekoraci.
Děkujeme rodičům za účast a spolupráci.
Těšíme se na další příjemné setkání.
Z MŠ Na Paloučku
Bohuslava Dvořáková
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ZŠ Blatenská
Září ve znamení adaptačních kurzů
Stejně jako každý rok se šesté třídy vypravily na třídenní adaptační kurz. Natěšení
a dobře naladění žáci se sešli v osm hodin
ráno ve škole a poté se s batůžky na zádech
po svých přesunuli do areálu Školy v přírodě ve Střelských Hošticích, kde bylo
zajištěné ubytování.
Již během cesty dostaly děti první úkol,
při kterém měly zjistit nějaké zajímavé
informace o svých spolužácích. Program

adaptačního kurzu byl nabitý, žáci se
zúčastňovali nejrůznějších soutěží a aktivit, při kterých se měli ještě více poznat
a naučit se co nejlépe spolupracovat.
Nechyběly ani ranní rozcvičky, taborák
s opékáním špekáčků, rychlostní závod
pro tříčlenné týmy nebo šipkovaná, kterou
pro sebe kluci a holky navzájem připravili.
Všichni si užívali nejen čas, který spolu
tráví, ale i ubytování v chatičkách, byla to

totiž první společná vícedenní akce. Tři
dny však utekly jako voda a zbýval již jen
pěší přesun zpět do Horažďovic.
Adaptační kurzy se povedly, přinesly
dětem spoustu nových zážitků a všichni na
ně budou určitě dlouho vzpomínat.
Mgr. Petra Ouředníková

ZŠ Komenského
Přespolní běh
„Kde takové běžce pořád u vás ve škole
bereš?“, ptají se mě kolegové z jiných
škol na okresních i krajských soutěžích.
Odpovídám, že je prostě máme. Někteří
běhají sami, jiní s rodiči, dalším stačí
hodiny tělocviku ve škole, ostatní chodili
třeba na atletiku u nás ve škole nebo dělají
jiný sport. A hlavně mají talent od přírody
a chtějí něco dělat. Hodně je to také o partě,
se kterou na soutěž jedou.
V pondělí 17. 9. jsme na Ostrově opět pořádali školní kolo v přespolním běhu, kterého
se dobrovolně účastnilo 82 závodníků ze 3.
až 9. ročníků. Ti nejlepší z nich byli nominováni do okresního kola v Nýrsku, kam
jsme se vypravili ve čtvrtek 20. 9.
Po loňském úspěchu mladších žákyň, které
se dostaly až do republikového inále, byl
start těchto dívek letos opět nervózně očekáván. Holky se ale měly samy rozhodnout,
zda poběží ve stejné sestavě jako loni za
starší kategorii nebo zda se rozdělí a 2 starší
Vanda a Verča poběží za starší, protože jsou
ročník narození 2004, a přiberou si nějaké
jiné kolegyně nebo Vendy a Katka zariskují
a poběží za starší, i když věkově by mohly

běžet za mladší a možná získat nějakou
medaili jako jednotlivci. Dívky se rozhodly
jako správné sportovkyně a na start nastoupily jako starší družstvo a vydaly se tak na
trať se samými staršími dívkami z celého
okresu. A udělaly dobře, protože se jim
podařilo doběhnout na 1. místě a postoupit do krajského kola. Bronzovou medaili
si vysloužilo naše družstvo mladších dívek,
které v konkurenci dalších 8 škol na okrese
podaly skvělý výkon. Velkým překvapením
byla Růženka Šimíková ze 4. třídy, která
doběhla na 2. místě mezi samými páťačkami. Pro bronzovou medaili si doběhla
také mezi jednotlivci Vanda Herzigová
a Adam Faltys.
Krajské kolo se konalo 9. 10. v Tachově.
Bohužel nám onemocněla Vendulka
Panušková, naše nejrychlejší běžkyně.
Místo ní jela Lucie Janotová a nahradila ji se
ctí! Holkám se totiž podařilo získat 2. místo
a Vanda Herzigová si navíc dovezla 3. místo
jako jednotlivkyně mezi 67 dívkami
z celého Plzeňského kraje. Celkem v naší
kategorii závodilo 7 škol z kraje.
Složení družstva: Vanda Herzigová,

Veronika Šafandová, Lucie Janotová,
Kateřina Chladová, Tereza Makovcová,
Zuzana Králová. HOLKY, DĚKUJEME!
ZŠ Horažďovice Komenského,
Jiřina Stichenwirthová
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Projekt Edison
Ve spolupráci se studentskou neziskovou
organizací AEISEC byl na naší Základní
škole Komenského ul. v Horažďovicích
realizován týdenní mezinárodní projekt
EDISON.
Sedm studentů z různých koutů světa, z toho
čtyři slečny a tři mladí pánové, nám přijelo
představit své země – Čínu, Gruzii, Indii,
Kolumbii, Rusko, hajsko a Turecko.
Po nedělním ubytování studentů do rodin
celý projekt odstartovalo v pondělí ráno
slavnostní zahájení na zahradě školy, za
doprovodu našeho dětského pěveckého
sboru. Zahraniční studenti se nám představili a hned se dali do práce. Program
probíhal v anglickém jazyce ve formě výukových bloků s obrazovou prezentací. Každý
zahraniční lektor měl však připravené také
neformálnější aktivity, jako byly např. pohybové hry, tance a hodiny zpěvu. Kdykoli
jsme se mohli na cokoli zeptat (a že jsme

toho dokázali využít). Netrvalo dlouho
a učili jsme se navzájem – my je o naší vlasti
a oni nás o svých zemích, my česká slůvka
a oni nás zase zlepšovali v angličtině.
Dozvěděli jsme se hodně zajímavostí o jejich
kultuře, historii i tradicích, velice nás také
lákala jejich národní domácí kuchyně
a srovnání s naší. Studenti, obědvající v naší
školní jídelně, dost chválili česká jídla i pivo
v restauracích.
Hlavním dnem projektu a jeho zlatým
hřebem byl čtvrtek, kdy se konala, opět na
zahradě školy, tzv. Global Village. Akce
proběhla dopoledne pro naše žáky, v odpoledních hodinách pak také pro veřejnost.
K tomuto setkání si zahraniční hosté připravili každý svůj reprezentační stánek
s národní vlajkou, návštěvníkům nabízeli ve
školní kuchyňce vlastnoručně přichystané
tradiční pokrmy a postupně nám na mikrofon odpovídali na zvídavé dotazy. Zájem byl

opravdu značný, jídlo mizelo nemalou rychlostí v útrobách návštěvníků – mnozí si brali
i recepty. Tančily se cizozemské národní
tance, mohli jste si také zacvičit – k vyzkoušení bylo např. Tai-či.
Zejména poslední den projektu se dveře od
místnosti vyhrazené pro zahraniční studenty
opravdu netrhly. Loučení nebylo jednoduché, občas se objevily i slzy, a to v očích dětí
i lektorů.
Závěrem naše autentické reakce: Byla to
skvělá zkušenost a jsou z toho nezapomenutelné zážitky. Tenhle projekt určitě prospěje
tomu, abychom se naučili angličtině a byli
schopní ji používat. Snad jednou přijedou znova, třeba i jiní. Chtěli bychom také
jednou někam do světa.
Vypracoval tým Tvůrčího psaní
ZŠ Komenského Horažďovice

Základní umělecká škola
Školní rok se rozběhl na plné obrátky a my
máme za sebou již několik zajímavých akcí.
Starší žáci byli osloveni, aby pomalovali
loděnici, která bude sloužit pro členy nově
založeného Klubu vodáckých aktivit Domu
dětí a mládeže Horažďovice. Jak to dopadlo,
můžete posoudit sami při procházce po
břehu řeky Otavy, za bazénem. Na konci
září se pak tradičně objevili na podzimní
party MŠ Na Paloučku.
Všechny naše další aktivity již byly podřízeny asi největší akci v historii školy, kterou
jsme pořádali, a tou byla návštěva švýcarského orchestru. Náš orchestr ještě před
touto návštěvou vyrazil na třídenní soustředění do Střelských Hoštic, kde piloval
svůj repertoár. Byla to velmi povedená akce,
na které všichni zúčastnění odvedli veliký
kus práce. Na závěr soustředění byl zorganizován malý koncert pro všechny další
ubytované hosty.
V pondělí 1. 10. pak vypukla tolik očekávaná (a celý rok připravovaná) akce, přijel
Orchester der Musikschule BinningenBottmingen ze švýcarské Basileje. Hosté byli
ubytováni v rodinách žáků našeho orchestru
a všichni si pochvalovali skvělé zázemí.
Program hostujícího orchestru byl velmi
náročný, ale i tak byl v denním harmonogramu vždy naplánovaný čas na zkoušení.
Na přání manažera orchestru jsme domluvili
celkem tři koncerty. Jeden se konal ve Starém
Plzenci (společně s lidovou muzikou ZUŠ
Starý Plzenec), další v Chanovicích a závěrečný v Horažďovicích (oba společně s naším
orchestrem). Všechny tři koncerty měly
veliký úspěch a byly zakončeny dlouhotrvajícím potleskem vestoje.

Společný orchestr ZUŠ Horažďovice a Orchester der Musikschule Binningen-Bottmingen

Pro všechny zúčastněné byla týdenní
návštěva švýcarského orchestru obrovskou
zkušeností. Pro nás organizační, pro naše
žáky hudební, jazykovou i lidskou a pro
rodiče logistickou (ne vždy bylo snadné
skloubit program našich žáků a našich
hostů). Ale hlavně jsme si všichni znovu
uvědomili skutečnost, že hudba nezná hranice ani jazykové překážky. Je to prostě
hudba, které rozumějí všichni stejně.
Musím moc poděkovat kolegům za organizaci, ale hlavně vedoucím orchestru, Zuzaně
Navrátilové a Radce Panuškové, které měly
hlavní slovo v průběhu celého týdne. A to
nejen po hudební stránce. Obrovský dík
patří všem rodičům, kteří naše hosty ubytovali ve svých rodinách a skvěle se o ně
starali. Dále pak lidem, kteří nám pomáhali
při organizaci dalších koncertů či doprovodných akcích (vedení ZUŠ Starý Plzenec,
starostovi Chanovic panu Petru Kláskovi,
který nám připravil skvělé podmínky pro
koncert v Chanovicích, kastelánovi hradu
Rabí, který připravil pro naše hosty před

prohlídkou hradu opékání buřtů na nádvoří,
panu Robertu Požárkovi, který nám zprostředkoval prohlídku Plzeňského pivovaru).
Vážíme si všech lidí, kteří nám pomáhali,
přicházeli s nápady a také je uměli zrealizovat. A co si budeme nalhávat, také nám
pomohli ušetřit dost peněz. A samozřejmě
musíme poděkovat všem návštěvníkům
koncertů, kteří zaplnili všechny sály, kde se
koncerty konaly. Myslím, že pro všechny to
byly krásné kulturní zážitky.
Zahraniční orchestr je pryč, ale my máme
připravené další akce. Ve středu 7. listopadu
absolvují žáci výtvarného oboru animační
program Animánie. A ve čtvrtek 15. listopadu se od 16.00 hodin uskuteční v hotelu
Prácheň tradiční Strašidelný koncert, na
kterém vystoupí naši mladší žáci. Těšíme se
na další setkávání s vámi a přejeme krásný
barevný listopad.
Za ZUŠ Horažďovice Mgr. Martin Petrus
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Střední škola Horažďovice
Food design v Itálii
I v tomto školním roce se naše škola zúčastnila vzdělávacího programu od agentury
Italy Gastro Promotion s akreditací MŠMT
pro gastronomy a food designery. Akce se
účastnilo 30 žáků z oboru kuchař-číšník,
gastronomie, food design a cukrář.
Můžeme říci, že týdenní pobyt v Itálii byl
víc než úspěšný. Každé dopoledne se neslo
v pracovním duchu, odpoledne žáci mohli
poznávat krásy Itálie. Od neděle do pátku
probíhaly na různých špičkových pracovištích odborné přednášky a praktické ukázky
italské gastronomie. Žáci si většinu věcí
mohli vyzkoušet.

Tento rok byli žáci rozděleni do dvou
skupin podle svého vlastního zájmu.
Škola kávy
Žáci, kteří se přihlásili na kurz kávy, se
mohli dozvědět veškeré důležité základy
pro její správnou přípravu. Mistr barista,
pan Iuri Grandini, je provedl teorií i praxí
přípravy kávových nápojů a zasvětil je do
umění Latte Art. Největší prostor věnoval
procvičování, aby všechny techniky dostali
žáci do ruky. V rámci barmanského kurzu
se věnovali přípravě moderních míchaných
nápojů po vedením pana Mirka Camporesi.
Škola vaření
Italská pizza, těstoviny, ryby, mořské plody,
zmrzlina jsou známé a vyhledávané po
celém světě. Na dobře vybavených pracovištích hotelové školy a hotelu si žáci
vyzkoušeli moderní metody i tradiční
postupy přípravy italské kuchyně. Používali
kvalitní lokální a sezonní suroviny. Italští
lektoři je naučili, jak připravovat čerstvé domácí těstoviny, naučili se barvení
těsta přírodními látkami jako je barvivo
ze sépie nebo rajský protlak. Vyrobili si
svou tradiční pizzu od vyválení placky až

po vytažení z pece. Naučili se upravovat
mořské ryby a plody moře, uvařit tradiční
italské rizoto, vyrobit tradiční dezerty.
V rámci celého pobytu měli žáci možnost
v odpoledních hodinách poznat i krásy
Itálie. Viděli jsme gastronomické trhy,
muzeum soli, ale i krásné San Marino.
Jelikož nám tento rok počasí velmi přálo,
každý se určitě rád vykoupal v moři.
Celý kurz se nám velmi líbil a doufáme, že
příští rok bude stejně úspěšný, jelikož zájem
našich studentů stále stoupá.
Mgr. Jana Chroustová, Iva Friedová

Perla české gastronomie ve Střední škole Horažďovice
Ahoj, zase vás všechny zdravíme z horažďovické střední školy. Ještě si pamatujete
na Jana Horkého? Kapitán národního týmu
Asociace kuchařů a cukrářů ČR, dvojnásobný kuchař roku (jako jediný kuchař
v Česku), Master chef Compass Group
a mnoho dalších vyznamenání – tak to
je on a zase nás přijel potěšit a podělit se
o novinky v moderní gastronomii. Minulou
zprávu jsem končil tím, že připravuje soutěž
v Singapuru. A teď to přijde. Český tým
pod vedení Honzy byl nejlepší na světě!!
Opravdoví zlatí borci!
A tenhle mistr světa nám ukázal pravé
mistrovské kousky. Terina ze šunky

v petrželovém želé, mousse z křenu,
marinovaná okurka a medová hořčice – elegantní předkrm. Kanadský humr s choron
omáčkou byl zástupcem mořských korýšů.
Že nevíte, co je choron omáčka? Je to krásně
vyšlehaná holandská omáčka doplněná
o sušená rajčata – báječná chuť. Mňam!
Kanadské humry Honza přivezl živé, měli
svázaná klepeta. Jsou nádherní a velcí
a mají luxusní masíčko. Koncert pokračoval konitovaným candátem s koprovou
espumou, Smaženým jelítkem s hráškovofazolovým purée a jablečným konitem
– zajímavá úprava, a ještě lepší nápad. Učili
jsme se vykostit křepelku a holuba, prsíčka
jsme upravili souse vide, opekli a servírovali s omáčkou ze sardinek. Zvěřina byla
zastoupena daňkem s černou omáčkou
s ořechy a perníkem a pak přišla třešinka
na dortu, taková sladká tečka. Čokoládový
„fondant“ a zmrzlina ze zakysané smetany,
dokonalá harmonie chutí a barev, mistrovské zakončení celého menu. Každý pokrm
jsme si naaranžovali, jsme studenti FOOD
DESIGNU. Ochutnali jsme úplně všechno,
byla to dobrota, naše chuťové pohárky měly
gastronomický svátek. Teprve začínáme, ale
už umíme plno zajímavých věcí.
Práce s Honzou je pro nás obrovská

motivace (nepodaří se každý den pracovat s kapitánem týmu mistrů světa) a pro
budoucí žáky naší školy skvělá pozvánka.
Dobrý food designer a kuchař je dnes velice
žádaný a opravdu dobře zaplacený obor
s možností práce po celém světě, mnozí se
stávají skutečnými celebritami.
Honza se připravuje na další světové soutěže, na které je za Českou republiku
nominován. Držíme mu palce a těšíme se,
že nám o nich bude zase vyprávět. Potom se
o jeho zážitky s vámi podělíme.
Honzo, děkujeme!!
Miloslav Turek, zástupce ředitele
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Spolky
Pěvecký spolek Prácheň
Plnou parou vpřed
Milí posluchači (a čtenáři), asi se ptáte,
proč dnešní titulek hovoří o páře, o energii, kterou dnes máme za naprosto
překonanou. Možná mi pára přišla na mysl
proto, že se právě v těchto dnech probírám
fotograiemi z našeho posledního vystoupení, které dobu jejího hlavního rozkvětu
připomíná.
Ale popořadě: Novou koncertní sezónu
jsme zahájili sice krátkým, ale velmi příjemným vystoupením. Po dvou letech
jsme si opět potvrdili, že hudba je jazyk
mezinárodní. Že vůbec nevadí, že my zpíváme české a moravské lidové, a naši hosté
jódlují ve švýcarském dialektu němčiny,
kterému ani kovaní němčináři nemají
šanci porozumět. Hudba ten večer zazněla
v různých podobách, a já jsem si uvědomila, proč se nám tak těžko hledají noví
nadšenci ke společnému zpěvu. Na pětitisícové město je tu totiž tolik pěveckých,
muzikanstských a hudebních uskupení,
že se není co divit, že je každý hudebně
trochu gramotný zpěvák vyvažován téměř
zlatem. Každý sbor má svůj styl a takto
všichni dohromady jsme živě odprezentovali návštěvě z Heimbergu pořekadlo „Co

Čech, to muzikant“.
A tady se už dostávám ke „století páry“.
Výše uvedené přísloví se totiž potvrdilo
i na sletu historických zpěváckých spolků,
na který jsme byli přizváni Unií českých
pěveckých sborů, abychom si připomněli
100 let naší státnosti společným zpěvem
v místech, kde jistě i naši předkové zpívali s určitým dojetím a pokorou v srdci
– na místě dnes pojmenovaném Náměstí
Václava Havla – hned vedle historické
budovy Národního divadla. Dne 6. 10. se
tu sešlo 11 pěveckých uskupení, která byla
před sto lety svědky vzniku naší republiky.
Více než 300 hrdel mělo možnost zazpívat
společně české a slovenské skladby a své
vystoupení zakončit zpěvem písní našim
srdcím tak blízkých – československou
hymnou. Vždy si vzpomenu, jak moje
kamarádka, žijící dlouhé roky v zahraničí,
říká: „Slyšíš to? Jak každá ta hymna přesně
vystihuje krajinu a povahu lidí? Ta líbezná česká krajina, jak je vyjádřená v české
hymně. A ta slovenská – jak je monumentální, jako Tatry? Jak je každá úplně jinak
nádherná – ta krajina i ta hymna?“
Po společném zpěvu jsme v průvodu došli

na Slovanský ostrov, kde zazněly sokolské
písně, a pak se jednotlivé sbory představily
se svými spolkovými prapory. A musím
s pýchou napsat, že ten náš prapor se těšil
zaslouženému obdivu. Odpoledne pak
měly jednotlivé sbory možnost vystoupit s krátkým programem v historické
budově pražského Hlaholu a pak byl ještě
čas si popovídat, vyměnit si zkušenosti
a vzájemně se poznat. Jako vždy nás toto
společné zpívání opět povzbudilo do další
práce, protože ve značné konkurenci jsme
obstáli se ctí. Jsme velmi rádi, že nám
město Horažďovice pomohlo se této prestižní akce zúčastnit.
Ještě jeden koncert zazní v podobném tónu, a to v předvečer 28. října ve
Svéradicích, pak nás už ale čeká příprava
série vánočních vystoupení. Ať již to bude
12. prosince v rámci akce „Česko zpívá
koledy“, nebo na některé z dalších, doufáme, že si náš zpěv vychutnáte a příjemně
vás naladí do vánoční atmosféry. Ale
o tom zase až příště.
Za PS Prácheň Simča Sládková

Zdobení hnetynek v Komušíně
K havelskému posvícení se váže pečení a zdobení hnetynek.
Jako již tradičně proběhlo zdobení hnetynek i v naší obci.
Upečené hnetynky se polévaly čokoládou, nechyběla také cukrová poleva. Perličky, čokoládové ozdoby, barvičky, ručně
vyráběné ozdoby… to vše se dalo na zdobení využít. Tvary
hnetynek byly tradiční i netradiční. Každý si nazdobil hnetynku podle svého, každá byla originál. Závěrem dne bylo
vybrat hnetynky, které půjdou vystavit na havelský jarmark.
Zdobení jsme si náramně užili a někteří si i na svých výrobcích pochutnali.
Spolek přátel Komušína
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Tyjátr slavil v Sokolově úspěch!
Nesoutěžní přehlídka amatérského divadla “Sokolovská čurda” se konala již po
šestnácté. Letos byl do programu zařazen i horažďovický divadelní soubor
Tyjátr. Hra Luciena Chaumara Velké
lhaní v režii Mileny Šantové měla
veliký úspěch! Naplněný sál, častý potlesk na otevřené scéně a několikrát se
opakující děkovačka, to vše svědčilo
o nadšení diváků i hodnotící poroty.
Ta při rozboru kladně hodnotila zpracování komediální zápletky i skvělé
výkony herců. V závěru přehlídky pak
nominovala Tyjátr do sokolovského
předplatného v nadcházející divadelní
sezóně. Můžeme být právem hrdi na to,
že Tyjátr na vysoké úrovni prezentuje
naše město i mimo brány Horažďovic.
Libuše Mužíková
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Skautské středisko
Prácheň
Drakiáda
30. září se na Loretě konala tradiční drakiáda
ve spolupráci Skautského střediska Prácheň
a DDM Horažďovice. Počasí nám přálo,
bylo jasno, svítilo sluníčko a vítr byl příznivý. Kromě tradičního pouštění draků si
děti mohly vyzkoušet například vypouštění
balónkových raket nebo vyrábění papírových padáčků. Když se všichni připravených
aktivit dostatečně nabažili, přešlo se k hodnocení. Odměněni byli všichni zúčastnění,
zvláště pak ti s drakem nejmenším, největším
a samozřejmě i ti, kteří se se svým drakem
vyšplhali nejvýše. Na závěr jsme si opekli na
ohni buřtíky. Všichni jsme si akci užili díky
krásnému počasí a skvělé atmosféře.
Za středisko Prácheň Johana Matějková

Oblastní charita
Akce klubu „Nebuď sám“ na listopad 2018
6. 11. Posezení s harmonikou – k tanci a poslechu nám zahrají
oblíbení Úterníci. Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.
7. 11. Ve spojení se světem – s p. Václavem Rosou o možnostech PC komunikace zdarma, snadno a rychle. Společenská
místnost 4. patro DPS Palackého 1061 od 14 hod. Projekt
„Seniorům dokořán“.
13. 11. Holky v akci – společné pečení z vyzkoušených receptů.
Jídelna DPS Palackého, začátek ve 13.30 hod.
14. 11. Zvuková lázeň – tibetské mísy a gongy s Mgr. Hanou
Marešovou. Společenská místnost 4. patro DPS Palackého 1061,
od 9 hod. Projekt „Seniorům dokořán“.
21. 11. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem. Jídelna DPS
1061 Palackého v 9.45 hod.
21. 11. Jak se staví družice – přednáška Ing. Ladislava Siegra,
CSc. Společenská místnost ve 4. patře DPS Palackého 1061,
začátek v 16 hod. Projekt „Seniorům dokořán“.
22.–27. 11. Adventní dílna – dílna v suterénu DPS Palackého
1061 bude otevřena ke společnému tvoření vždy v čase od 10
do14 hod.

28. 11. Vznik Československé republiky a T. G. Masaryk
– přednáška p. Václava Trčky. Společenská místnost 4. patro
DPS Palackého 1061, začátek od 14 hod. Projekt „Seniorům
dokořán“.
30. 11. Vystoupení ŠD Blatenská – besídka dětí školní družiny se zimní tematikou. Jídelna DPS Palackého, začátek ve
13.15 hod.
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 pořádaných OCH mohou být pořizovány obrazové záznamy, které
slouží k prezentaci její činnosti.
Telefon: 376 512 596
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Zajímavosti
Vyhlášení republiky v Horažďovicích před sto lety
Už v létě 1918 bylo zřejmé, že se něco
bude dít. Válečné fronty se hroutily.
I v horažďovických hospodách se spekulovalo, že by z dosavadního mocnářství
mohla vzniknout federativní republika,
něco na způsob Švýcarska. Rakouský
císař Karel I. ještě vyvíjel na poslední
chvíli horečnou diplomatickou iniciativu, nabízel Čechům i autonomii, ale už
bylo pozdě, už bylo rozhodnuto jinak:
s Rakouskem-Uherskem bude konec! Po
oznámení rakouské kapitulace se v Praze
ujal moci revoluční výbor, vyhlásil samostatný stát, Republiku Československou
– RČS. (Teprve později se název pozměnil
na ČSR, tedy Československou republiku). A tato zpráva o vyhlášení republiky
se rychle šířila dál. Nejčastěji drážními telegrafy, které tehdy plnily funkci
informační sítě. Republika se následně
vyhlašovala i v dalších českých městech. Scénář byl všude obdobný jako
v Praze: vesele, s muzikou, s průvody
a s řečněním.
I do Horažďovic přišla zpráva o „převratu“ drážním telegrafem 28. října večer.
Byla stručná: „Rakousko kapitulovalo.
Přijalo všechny podmínky Wilsonovy.
Československý a Jihoslovanský stát
uznán. Krajinský národní výbor v Plzni.“
Na druhý den byl vyhlášen státní svátek,
takže kdo chtěl, mohl místo práce přijít

slavit. Městský strážník Vojtěch Netáhlo
vybubnoval na červeno-bílém bubnu
novou republiku a bylo hotovo! A večer
29. října od „Modré“ už chodil průvod
s vlajkami a s lampiony městem s rozsvícenými okny, zpívalo se, volalo se
„Sláva!“, došlo i na ohňostroj. Pan radní
JUDr. Melan pronesl slavnostní řeč.
Pěvecký spolek Prácheň zapěl „Já jsem
Slovan“, a sborem a dojemně zazněla
i píseň „Kde domov můj“, která se brzy
nato stala hymnou nové republiky.
A celá ta sláva toho dne skončila slavnostní schůzí v hospodě „Na Vrčeni“.
V neděli 10. listopadu ještě uspořádal
okresní národní výbor veřejnou slavnost
na paměť prohlášení samostatnosti i pro
všechny okolní obce. Mohutný průvod
došel ulicí od Strakonic až na náměstí. Na
tribuně se vystřídali řečníci, a tím slavné
dny pomalu končily. Začínaly zase ty
všední s poválečnými starostmi.
Soudobý časopis Otavan, vydávaný
v Písku, přinesl nadšené referáty o dění
ve městech Prácheňska, nechybělo ani
zpravodajství z Horažďovic. To, že po
třech stech letech měl český národ zase
svůj samostatný stát, přebilo jakékoli
pochybnosti o dalším vývoji. Je však
třeba i vidět, že nové poměry nepřivítali všichni: řada lidí i v Horažďovicích
byla jako zaměstnanci státu spjati

s předchozím režimem – a program
„odrakouštění“ pro jejich další kariéru nesliboval nic dobrého. Mnozí lidé,
zejména ti starší, kteří celý život prožili v Rakousko-Uherské říši zvyklí na
císaře pána, byli zase vznikem republiky zaskočeni – a ani moc nevěřili v její
delší trvání. Nemluvě o pošumavských
Němcích, kteří českou radost nesdíleli ani
v nejmenším.
Ale Republika Československá tady byla
a s ní dost lidí, kterým se naopak kariéra
otevřela. A ti se s chutí a s nadějemi pustili do budování nového státu.
Jiří Wagner

Vlajkou ČSR byla až do r. 1920 červenobílá česká
vlajka, s níž ale Slováci spokojeni nebyli, navíc
byla shodná s vlajkou polskou a barevně i s vlajkou
rakouskou. Teprve vložením modrého klínu byl
problém vyřešen.

Hasiči a 100 roků republiky (7. část)
Minule jsem skončil opět jedním osmičkovým rokem, a to rokem 1978, kdy náš
sbor oslavoval 100 let od svého založení
v roce 1878. Po velkém vyčerpání v tomto
roce jsme se v dalších rocích pustili do
kultury. Byly to plesy, Josefská, Anenská,
posvícenská zábava a Silvestr a nejen to.
Např. v roce 1979 to bylo 44 výjezdů,
v roce 1980 17, a v roce dalším 31.
V tomto roce byly v našem městě okresní
dožínky. Rok 1983 byl naladěn do 105.
výročí založení sboru. Toto výročí navštívila 25členná delegace z Králova Dvora,
se kterým byla navázána družba při 100.
výročí. Sbor měl 103 členů.
V roce 1984 byl zahájen výkop pro sdělovací kabel v délce 3 500 m z drážní
stanice v Horažďovicích do Velkých
Hydčic. Zdejšími hasiči bylo odpracováno cca 8 000 hodin. Také byl uzavřen
most pod Jitexem a nahrazen vojenským.

Rok 1986 byl mezinárodním rokem míru
a došlo také k jaderné havárii v Černobylu
v SSSR. Byla také zaznamenána havárie
amerického raketoplánu, při níž zahynulo
všech 7 kosmonautů. Nový železniční
most přes Otavu nahradil starý v roce
1987, starý sloužil 99 roků. V tomto roce
je již 5 hasičů z povolání v naší zbrojnici.
Byly také zahájeny přípravy na oslavy
110 let sboru.
Ty se konaly 18. 6. 1988. Začaly v předvečer položením věnců u pomníku padlých
na náměstí a u hrobu Matěje Mayera.
V kulturním domě dopoledne se konala
slavnostní schůze, při které byl sboru
předán z rukou předsedy městského
úřadu s. Dobřemysla restaurovaný historický prapor z roku 1896, odpoledne
provedeno námětové cvičení na náměstí
a večer taneční zábava.
V roce 1989 pokračuje pomalým tempem

výstavba nového silničního mostu přes
Otavu a rozjíždí se také příprava na prodloužení I. patra zbrojnice. Politická
situace ve státě i ve světě se hroutí a vše
vrcholí 17. listopadu v Praze pochodem
studentů a jejich napadením příslušníky
Veřejné bezpečnosti. Národ se pozvedl
proti vládě „jedné strany“, iniciativy se
chopí Občanské fórum, je vyhlášena
dvouhodinová stávka, KSČ se hroutí
a nastala nenásilná „Sametová revoluce“
a na konci roku je zvolen prezidentem
Václav Havel.
V roce 1990 jsou uvolněny hranice a zrušeny zátarasy. Prvně po 40 letech jsou
svobodné volby. Volí se šest stran: lidová,
demokratická, socialistická, komunistická, nezávislá, strana zelených
a Občanské fórum. Je také slavnostně
29. 6. otevřena přístavba požární zbrojnice, na které bylo odpracováno hasiči
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a občany 8 232 hodin. Rozpočet činil 542
600 Kčs. Velkou částkou přispěla Česká
státní pojišťovna.
V roce 1991 není situace v našem státě
růžová, probíhá malá privatizace,
občané pomalu vstupují do soukromého
podnikání a projevuje se značná nezaměstnanost. Jako stín minulých 40 let
socialistického podnikání se projevuje
na myšlení lidí. Stav členské základny
nezaznamenal žádnou radikální změnu.
Bylo 98 členů. Výcvik se provádí společně s hasiči z povolání každé pondělí
a v tomto roce bylo také 74 zásahů.
V roce 1992 uplynulo 700 let od doby, kdy
byly Horažďovice králem Václavem II.
povýšeny na město. Oslavy trvaly tři dny.
První den patřil hasičům, druhý městu
a třetí den církvi. Tímto rokem končí také
Československá socialistická federální
republika a od 1. ledna 1993 je již jen
Česká a Slovenská republika.
1993–2018 čtvrtstoletí znamená v lidském
životě hodně. V historii státu to může být
zanedbatelná perioda. Ale také zásadních
formujících 25 let. To platí o době, která
letos uběhla od vzniku České republiky.
Byly to převratné roky, během nichž se
položily ekonomické, politické a právní

základy novodobé státnosti. Vznikly klíčové instituce, Poslanecká sněmovna
a Senát, soustava soudů a státních zastupitelství, uskutečnila se malá a velká
privatizace a také se utvářely politické
strany. Především premiéři z ODS a ČSSD
udávali tón politickému dění. Poslední
federální premiér Jan Stráský vše odstartoval rozdělením Československa.
Bankéři se za socializmu chystali na
příchod tržního hospodářství, na konstruktivní domluvu se Slováky při dělení
majetku i na vznik nové vrstvy českých
kapitalistů.
K tomu Stráský říká: „Platí, že i velmi
chytří a schopní Češi a Slováci tehdy
neměli ani loka. Museli jsme vymyslet metodu, jak to těmi penězi prohnat.“
Věnuje se též osobnostem dvou svých
pokračovatelů: Václavu Klausovi, který
od počátku věděl, že až to praskne,
bude u toho, zatímco Miloš Zeman byl
přes jemné pohyby kolem ekonomické
teorie. Nehádali se. Zdůvodňuje také svůj
odchod z ODS a mocenské sféry vůbec,
protože politika se začala rozmazávat,
přestala jít hlavní cestou, kterou měla
kráčet. Z toho také vznikl rok 1998, velká
vládní krize.

Nastalo nové století i tisíciletí, rozezněly se všechny čtyři zvony, postihla
nás také povodeň, hasičům přibyly nové
vozy a byla rovněž opravena zbrojnice.
České hasičstvo slavilo 150 roků a náš
sbor roků 140. Byla rovněž v našem městě
odstartována historická propagační jízda,
Horažďovice navštívil pan prezident
Miloš Zeman a bylo slavnostně otevřeno
zrekonstruované náměstí. Tolik několik
hlavních událostí za posledních 18 roků.
Dnešním sedmým pokračováním
končím seriál pod názvem: Hasiči a 100
roků republiky. Jak se jednotlivé články
povedly či nikoli, nechť posoudí čtenáři
Horažďovického obzoru.
Závěrem několik veršů:
Kde domov můj, kde vlast je má? Potem
práce posvěcená, utrpením vykoupená, jak
ji předkům svěřil Bůh, hájil meč a vzdělal
pluh, drahá je mi rodná země, země česká,
domov můj. Bože věčný láskou svojí, chrániž zemi tu v každém boji, k pilné práci sílu
dej, lidu svému pomáhej. Nechť ať vzkvétá
rodná země, země česká, domov můj!
Karel Halml

Historie horažďovických domů
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 111
V roce 1619 je majitelem domu uveden
zámecký úředník Jan Špalek Štěchovský,
v této ulici vlastnil ještě dům čp. 109.
A podle šířky parcely se snad jednalo o jeho
hlavní sídlo. Dům je zmiňován v souvislosti s přidělením kmenů na stavbu jeho
shořelého domu po velikém požáru města
způsobeném drancováním vojsk generála
Bonaventury Buquoye. Bylo mu přiděleno 40 kmenů dřeva na vystavění krovu.
Škoda na domě odhadnuta na 360 kop.
V roce 1628 postupuje Daniel Malkovský,
důchodní písař panství Horažďovic,
prostřednictvím Martina Lipnického, hejtmana téhož panství, dům po Janu Špalkovi
Štěchovském „kteréhož se vrchnost v restu
ujíti ráčila“ (zřejmě šlo o koniskaci domu
novou vrchností – Šternberky) Foltýnovi
Hernychovi a Anně manželce za 133 kop.
Dům leží mezi domy Matěje Mračka
a Markyty Šmídové strany druhé. Foltýn
Hernych složil v hotovosti 35 kop, ostatní
peníze na splátky každoročně ve svátek sv.
Jiří po 15 kopách. V roce 1632 jsou převáděny splátky za nemovitost snad pro
smrt Martina Lipnického již Hendrychovi
Georgidesovi Dobříšskému, důchodnímu
písaři panství Horažďovic. V tomtéž roce

je volen Foltýn Hernych spolu s Janem
Netvíkem za cechmistra kloboučnického
cechu. V roce 1634 dostal písař Dobříšský
poslední splátku za nemovitost. V roce
1654 je v berní rule uveden jako Valentin
Hendrich kloboučník. Osíval 11 strychů
polí, choval 2 krávy, 6 ovcí a 1 svini.
V roce 1663 postupuje dům po nebožtíku
Foltýnovi Hernychovi Jan starší Malkovský
Janovi Fridrichovi Janovskému a jeho manželce Ludmile za 130 zlatých. Dům leží mezi
domy Václava Průchy a domem Václava
Křenka strany druhé. 20 zlatých, které
odkázal Foltýn Hernych ke kostelu sv. Petra
a Pavla zřejmě prostřednictvím poslední
vůle, za něj zaplatí Fridrich Janovský. Ale
ještě téhož roku prodává dům obratem
skrze plnomocníka Fridricha Ernesta Švába
Matěji Gregorovi a jeho manželce Mařeně
za 165 zlatých. Dům leží mezi domy Václava
Křenka a domem Václava Průchy. Na domě
je vázán ještě dluh po nebožtíkovi Foltýnovi
Hernychovi, totiž 47 zlatých a 40 grošů,
které odkázal poslední vůlí synům Jana
staršího Malkovského. Ty jim budou z prodeje domu vypláceny kupujícím Matějem
Gregorem. V tzv. revizitaci berní ruly z roku
1675 je majitel domu uveden Matěj Gregor
povoláním řezník. V roce 1695 postupuje

dům poslední vůlí Matěj Gregor synovi
Martinovi s podmínkou, „aby se dobře
choval, maceše své a sestrám v ničemž neubližoval, nýbrž k maceše své jako vlastní
mateři uctivost a sestrám přívětivost a lásku
bratrskou zachovati hleděl“. Dům leží mezi
domy Matěje Rábského a Anny Pittnerové
strany druhé. Matěj Gregor dále nařizuje
„aby Dorota manželka moje v domě mém
vládla… dětem pak mým v ničemž neubližovala nýbrž jako slepice kuřátka své tak je
chránila“. Pokud by se Martin oženil, má
Dorotě manželce poskytnout v domě světničku, Martin dále dostane pole řečené
Danielovské „pod cestou jdouce k ovčínu
lhotskýmu“. Manželka Dorota dostane pole
řečené Sokolovské. Dcera Dorota dostane
pole „v průhonech k obecním rybníkům
jdouc“. Anna Malkovská dostane půl louky
„u rybníčka Šípkovského a u té louky půl
pole, které Brůha z Hlupína orává“. Dorota
manželka, Martin, Dorota a Ludmila, sourozenci, dostanou každý jednu krávu. Dále
dvě telata si rozdělí dle uvážení a dvě telata
budou prodána, peníze z prodeje půjdou ke
kostelu sv. Petra a Pavla na mše svaté. Dále
mají dát tři zlaté na oltářní ubrus do kostela sv. Jana Křtitele. V roce 1721 vypověděl
Martin Gregor na radnici, že žádal zdejšího
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Kniha o absolventech Jirsíkova gymnázia v Českých Budějovicích
U příležitosti 150. výročí založení Gymnázia Jana Valeriána Jirsíka
v Českých Budějovicích dal jeho absolvent a českobudějovický archivář PhDr.
Jiří Cukr dohromady jedinečnou publikaci
s názvem Galerie vybraných absolventů
Jirsíkova gymnázia – 350 portrétů od
A do Ž. Krátkými životopisnými medailonky jsou v ní představeni význační
absolventi, kteří na tomto ústavu odmaturovali. K lepší orientaci v knize slouží
připojené rejstříky – maturitní, místní
(rodných obcí) a oborový (profesní).
Knihu vydalo nakladatelství Bohumír
Němec – Veduta, obsahuje přes 200 portrétních fotograií, má 160 stran a prodejní
cena je 140 Kč. K dostání je v českobudějovických knihkupectvích, u nakladatele
(internetové stránky: https://veduta-knihy.
cz/, tel.: 724 245 135) nebo v Jihočeském
muzeu, kde zároveň do 13. ledna 2019 probíhá výstava k dějinám gymnázia.
Na gymnáziu za 150 let jeho existence
odmaturovalo na 15 000 studentů a řada
z nich pocházela i z Horažďovic a okolí.
V publikaci jsou blíže zmíněni zdejší

faráře o vysvěcení nově vymalovaných
obrazů na Červené bráně, totiž svatého Vavřince a svatého Floriána, stejně
tak obraz svatého Jana Nepomuckého,
který se dal do radní světnice, a že mu
to pan farář slíbil. V roce 1723 působil
jako primátor města, tohoto roku přednáší radním, že má v úmyslu vyzdít most
u dolejší brány, načež se společně usnesli,
že nechají pro stavbu vypálit půl vápenice.
Ve stejném roce zamýšlel realizovat malbu
dvou obrazů „dva obrazy na bránu novou
malovati“. Zřejmě se jednalo o stavbu
nové městské brány v Ševčíkově ulici.
Jeho výtvarné realizace se zřejmě projevily i díky manželství jeho dcery Ludmily
se sochařem Janem Hofmanem, jak je
uvedeno dále. V roce 1743 došlo po smrti
Martina Gregora porovnání mezi synem
Františkem, toho času městským písařem, dále sestrou Magdalenou, provdanou
za Josefa Kníželu, purkrabího na zámku,
a druhou sestrou Ludmilu provdanou za
Jana Hofmana, řezbáře a malíře (autora
sochařské výzdoby morových sloupů
v Horažďovicích a Blatné). Předně dům
v městě ležící mezi domy Rabsovským
a Macnerovským se zahrádkou a stodolou
u mostu ujímá syn František za 480 zlatých a masný krám za 35 zlatých, pár volů
a domovní hospodářství odhadnuté na
50 zlatých. Z těchto peněz odvede 100 zlatých loretánské kapli, do minoritského

rodáci František Vaněček, kapitulní děkan
na Vyšehradě, výrazný spolkový a sociální pracovník, dále Václav Kadaně, rodák
z Komušína a válečný letec, a František
Hnídek, rodák z Veřechova, původně kněz,
později poslanec a právník, který se podílel
na koncipování první československé ústavy

z roku 1920. V Horažďovicích jako katecheta působil literárně činný kněz Václav
Chalupský, v blízkých Hradešicích se narodil kněz, rektor bohosloveckého učiliště
v Budějovicích a překladatel Antonín Melka
a v Kejnicích archivář a ředitel Muzea hlavního města Prahy Václav Hlavsa.

Běžecký závod
Klub českých turistů společně
s DDM Horažďovice pořádají
v sobotu 3. listopadu
25. ročník běžeckého závodu

„BĚH KOLEM PRÁCHNĚ“
Jedná se o přespolní běh dlouhý 6,5 km
přes vrch Prácheň. Start závodu je
v 10 hod. před zámkem. Prezence od
8 hod. v prostorách DDM, zde jsou
i šatny a zázemí pro závodníky. Pro
vítěze budou připraveny věcné ceny
věnované městem a našimi sponzory.
Srdečně zvou pořadatelé.

Dům na plánu
Stabilního katastru
z roku 1837

kláštera 50 zlatých, do
hřbitovního kostela 100 zlatých,
do obecního
špitálu 270 zlatých a Matějovi
Rábskému
50 zlatých. Sestry
Magdalena
a Ludmila si
rozdělí pole Na
hrádku, V hlavičkách, pole Homolka a pole Františka
Fuxe. Ludmila provdaná Hofmanová
postupuje svůj díl v sumě 240 zlatých
své sestře. V roce 1765 je dům prodán
v dražbě po zemřelém Františkovi
Gregorovi Václavu Jandovi na 235 zlatých.
Dům leží mezi domy Václava Tingera
a Jana Radnického strany druhé. V roce
1781 se stává majitelem domu Karel Janda
s manželkou Marií Annou. V roce 1799
prodává právovárečný dům v trhové ulici
s parkánem Karel Janda Filipu Jakubovi
Budeciovi.
MgA. Jindřich Šlechta

Současný stav (rok 2018)

Výřez z fotograie z roku 1894 s pohledem do
dvorního traktu domu, sousední dům čp. 110 byl
v tomto roce ještě orientován štítem do ulice. Zadní
trakty domů v této uliční řadě lze na celé fotograii
sledovat od domu čp. 105 (archiv městského muzea)
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Dívka, bez níž by Československo nebylo
Říjen letošního roku je ve znamení
vzpomínek na vznik Československa
před 100 lety. Jubileum jistě úctyhodné.
Dneska se zdá už skoro samozřejmé, že
dějiny nutně musely vyústit dříve či později v rozpad Rakouska-Uherska a ve
vznik ČSR.
Ale vůbec ne, nemusely! Vznik ČSR byl
vlastně souhrou neuvěřitelných náhod:
předně – kdyby nevznikla v roce 1914 světová válka, kterou nikdo ze zúčastněných
států vlastně ani nechtěl (německý císař
Vilém II., ruský car Mikuláš II. a anglický
král Jiří V. byli bratranci! – všichni vnuci
anglické královny Viktorie, které se proto
říkalo „babička Evropy“), tedy kdyby tato
válka nevznikla, Rakousko-Uhersko by
jistě trvalo dál. Ale válka vypukla, byla
a chýlila se ke konci. Vítězné, tzv. dohodové státy však vůbec neměly nejmenší
zájem na rozbití Rakouska-Uherska.
Obávaly se totiž (právem) „balkanizace“
neboli rozdrobení střední Evropy.
Ve válečných letech vstoupil na evropskou scénu jeden z mnoha poslanců
Říšského sněmu T. G. Masaryk. Při vší
úctě k němu: byl jen řadovým poslancem
v emigraci – kdo by se s ním bavil o rozbití Rakouska-Uherska? Ale přistupuje ta

hlavní náhoda. V r. 1877 se v Německu
Masaryk seznámil a poté se i oženil
s Charlottou Garrigue, Američankou! To
ona mu otevřela cestu do USA. Rodina
Charlotty patřila v USA k zámožné
podnikatelské vrstvě a seznámila ho
s ještě zámožnější a vlivnější rodinou
Craneových, která měla přístup mezi
špičky politiků USA, včetně prezidenta
Wilsona. Jen jejich zásluhou se Masaryk
dostal v době válečné až do Bílého
domu. Wilson byl také jako Masaryk
vysokoškolským profesorem, takže mu
jako kolegovi naslouchal. A zaujala ho
Masarykova myšlenka vytvořit ve střední
Evropě nový demokratický stát. Jakési
malé USA. Ale teprve v létě 1918 a jen
díky Wilsonovi přistoupily mocnosti
vítězné Dohody – s odvoláním na právo
sebeurčení národů – na vznik ČSR! Bez
podpory USA, vlasti Charlotty, by ustavení ČSR nemělo šanci.
„Vznik ČSR nebyl až tak výsledkem
dlouhodobého úsilí české politiky, ale
výsledkem šťastné shody velkých světodějných událostí“ přiznal kdysi
i někdejší premiér F. Udržal.
Hlavní zásluha o vznik ČSR se právem
přičítá Masarykovi. Ale s trochou

Slečna Charlotta Garrigue

nadsázky lze dnes po stu letech říci, že
nebýt jakési slečny Charlotty Garrigue,
nebylo by zřejmě ani Československo.
Ostatně i sám Masaryk o ní kdysi řekl:
„Bez ní bych nebyl, co jsem, a nebyl bych
udělal, co jsem udělal.“
Jiří Wagner
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MASÁŽE
SPORTOVNÍ A REKONDIČNÍ, AROMATERAPEUTICKÉ
REFLEXNÍ MASÁŽ CHODIDEL
LYMFATICKÁ MASÁŽ, RELAX – LÁVA, ČOKOLÁDA
Šárka Mídová, Tel.: 604859567
Tyršova 355 – proti nádraží Horažďovice

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce
úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky,
zateplování fasád, zemní a výkopové práce
tel.: 725 763 582

Prodám les
v katastru Svéradice o velikosti 8185 m2.
Taktéž nabízím samotěžbu kalamitního dřeva
v tomtéž lese. Cena dohodou.
Volejte číslo 604 521 583

Firma VYNK design s.r.o.
Malý Bor 157
nabízí k prodeji

suché palivové dřevo (buk, dub)
v boxu 0,8 m3 – cena Kč 400,-dřevěné brikety

vyrobené z čistých bukových a dubových pilin
volně ložené – velkoobjemový vak á cca 500 kg

cena Kč 3,50 / kg

Kontakt:

VYNK design s.r.o.,
Malý Bor 157
tel.: 376 511 770
email: info@vynkdesign.cz

zveme Vás na 1. rocník

Dýnobraní
Program:
- vyrezávání dýní
- ochutnávka dýnových specialit a
domácího svaráku
- vyrábení podzimních zvírátek a masek
- rozsvícení dýnových strašidel

Kde?
Kdy?

Komunitní zahrada GAIA,
Strakonická 149,Horazdovice
so. 3.11. 2018 16:00 – 19:00

Horažďovický obzor / říjen 2018
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Prodej paliv
AKCE – brikety RECORD 4“
499,- Kč/ q




složení uhlí
dopravníkem
doprava uhlí
zdarma
Kontakt:
Olšany 75,
Horažďovice

371 120 324
724 002 513

Horažďovický obzor / říjen 2018
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Přední výrobce a dodavatel vysoce kvalitních
montovaných rodinných domů v České republice
hledá vhodného uchazeče na pozici:

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

proj e k t a n t

PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU
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
obně v cukrárně v Blatné, nebo na
tel.: 602 659 545, resp. 608 939 373

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

Požadujeme:

Nabízíme:

■ odpovídající vzdělání SŠ/VŠ

■ stabilní a perspektivní

■ znalost programu AUTOCAD (SEMA)

zaměstnání v týmu odborníků

■ časovou flexibilitu

■ odpovídající finanční ohodnocení

■ praxe v oboru výhodou (autorizace)

■ příspěvek na stravování

■ ochotu vzdělávat se a učit se novým

■ zázemí firmy s tradicí od roku

věcem

1993

■ výborné komunikativní schopnosti

■ nástup možný ihned

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

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

dělníky do výroby dřevostaveb
v Oselcích na pozice:

tesař/truhlář
zedník/fasádník (vyučení není podmínkou)
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.

ce
Ak 4.11.
2
8
201

12.

PŘI VLASTNÍM ODVOZU
VOLNĚ LOŽENÉHO UHLÍ A BRIKET
- SLEVA 5% Z AKTUÁLNÍCH CEN*

*nelze sčítat s ostatními slevami

PALIVOVÉ DŘEVO

od 450Kč

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA
Jsme držiteli „stříbrné”známky
udělené spolehlivým a prověřeným
prodejcům Bílinského uhlí

T e l : 737 290 440
F a c e b o o k :
Dřevo Chanovice

telefon: 376 511 881

mobil: 737 851 355

w w w . d r e v o l e s y s a l a k @ s e z n a m .c z
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PATEK

21.12.
ZACATEK

18:00
KULTURNÍ DŮM

HORAŽĎOVICE

Předprodej vstupenek: v síti TICKETPORTAL, nebo on-line na www.ticketportal.cz
Dále exkluzivně na prodejních místech:
HORAŽĎOVICE, Mírové nám. – Infocentrum-CK Ciao, STRAKONICE, Zámek 1 – Infocentrum-CK Ciao

Horažďovický obzor / říjen 2018
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SVATOMARTINSKÝ
KONCERT

ORIGINAL BAND
3. 11. 2018

19:30

KD Horažďovice

Vstupné: 100 Kč

hi
iends
r
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l
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„Musi
é
t
s
o
& h

p”

hotel prácheň * kongresový sál
pátek 09. 11. 2018 * horažďovice * 19.00

1. 12. 2018 | 13–18
pivovar
Horažďovice

elce
pelce!

Městská knihovna a oblastní charita vás zvou na přednášku

Václava Trčky

28. listopadu 2018
od 14.00 hod.
oblastní charita
(4. patro)

hd
přijďte
do pekelce!

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

Pořádáno v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN
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Klub českých turistů, odbor Horažďovice společně s odborem Divadlo Plzeň,
KČT, oblast Plzeňského kraje
a město Horažďovice
vás zvou na

PODZIMNÍ SETKÁNÍ TURISTŮ
PLZEŇSKÉHO KRAJE V HORAŽĎOVICÍCH
konané pod záštitou města Horažďovice
jako vzpomínka na čestného předsedu oblasti KČT pana Františka Mosera,
zdejšího rodáka a velkého propagátora turistiky

v sobotu 10. listopadu 2018
Prezentace a cíl:

Kulturní dům Horažďovice, Strakonická 17, od 7.30

Oficiální zahájení Podzimního setkání je v 13.00 hodin v místě cíle.
Po ukončení oficiální části hraje skupina ATRIO k tanci a poslechu.
Startovné 30 Kč.
Každý platící účastník obdrží Pamětní list a propagační materiály města a regionu.
Navíc má možnost si zakoupit za symbolickou cenu 1 Kč 1 ks lístku do „korunové tomboly“ o 50 ks
průvodců nakladatelství Soukup a David.

Doporučené příchozí trasy:
1. Horažďovice předměstí nádraží ČD – vlastní značení Horažďovice Kulturní dům – 4 km
2. Horažďovice předměstí nádraží ČD – žlutá TZ Střelské Hoštice, červená TZ Kozlov, Svatá Anna,
Horažďovice Kulturní dům – 10 km
3. Horažďovice Kulturní dům – zelený vycházkový okruh - park Ostrov, Malé Hydčice, Velké Hydčice,
zřícenina hradu Prácheň, Horažďovice Kulturní dům – 11 km
4. Horažďovice Kulturní dům – červený vycházkový okruh - Svatá Anna, Svaté Pole, Boubín, zřícenina
hradu Prácheň, Horažďovice Kulturní dům – 10 km
5. Oba vycházkové okruhy je možno na zřícenině hradu Prácheň spojit – celková délka – 17 km
___________________________
Informace:

Jiří Zich, 737 751 617, gjzichovi@seznam.cz
Jitka Moserová, 723 892 587, jitka.moserova@seznam.cz

Svato–
martinský
jarmark

aneb Martin přijíždí na koni
–
–
–
–

řemeslný a farmářský jarmark
výtvarné dílny
projížďky na koni
od 10.00 hod. vystoupení pěveckého
sboru POUPATA, loutkový sál
městského muzea
– zahraje a zazpívá Jan Vondrášek
– bohaté občerstvení a další
doprovodný program

od 18.00 hodin LAMPIÓNOVÝ PRŮVOD
se sv. Martinem na koni z Mírového náměstí na fotbalové hřiště, kde již bude
připraven táborák a otevřen stánek s občerstvením.
Přineste si také lampión a buřtíky na opečení,
sraz na Mírovém náměstí.

10. 11. 2018 od 9.00 do 12.00
Mírové náměstí
Horažďovice

ROZSVÍCENÍ
VÁNOČNÍHO STROMU
Horažďovice

2. 12. 2018

Mírové náměstí

17.30

ADVENTNÍ RECITÁL
HANKY
KŘÍŽKOVÉ
15. prosince 2018
18.00

v kostele sv. Petra a Pavla
v HORAŽĎOVICÍCH

Program rozsvícení vánočního stromu:
tradiční rozsvícení a požehnání vánočního stromu
adventní hudba v podání Volného sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů
vánoční punč

Vstupné: 150 Kč
Předprodej vstupenek od 5. 11. 2018
v IC Horažďovice, Mírové náměstí 15,
nebo na místě 30 minut před začátkem koncertu
(KAPACITA MÍST OMEZENA)

Kulturní program

listopad
OSTATNÍ AKCE

KULTURNÍ DŮM

KNIHOVNA
čtvrtek 1. 11.
sál knihovny, 9.00 a 10.30
SAMOSTATNOST – 1. REPUBLIKA
Interaktivní pořad s Terezou Machkovou pro 5. tř. ZŠ
úterý 6. 11.
sál knihovny, 9.00 a 11.00
ČSR DO ROKU 1929
beseda s historičkou M. Kratochvílovou pro 8., 9. tř. ZŠ
středa 7. 11.
oblastní charita 14.00
VE SPOJENÍ SE SVĚTEM
Přednáška Václava Rosy o možnostech komunikace
snadno, rychle a zadarmo

pátek 2. 11.
TANEČNÍ KURZ – 6. LEKCE

19.00

sobota 3. 11.
„VELKÉ LHANÍ“
Divadelní spolek Tyjátr

19.30

neděle 4. 11.
TANEČNÍ KURZ – 7. LEKCE

13.00

úterý 6. 11.
19.00
PETR SPÁLENÝ + MILUŠKA VOBORNÍKOVÁ
koncert

úterý 13. 11.
sál knihovny, 8.00 a 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
4. přednáška na téma „České dějiny a jejich souvislosti II.“

středa 7. 11.
„ČÍŇANI“
uvádí Stálá divadelní scéna Klatovy

19.30

úterý 13. 11.
sál měst. muzea 10.00
KONGO
Přednáška fotografa, novináře a cestovatele Tomáše
Kubeše. Pro studenty SŠ, ZŠ, veřejnost

pátek 9. 11.
TANEČNÍ KURZ – 8. LEKCE

19.00

pátek 16. 11.
TRAUTENBERK + THE AGONY
– předprodej: www.ticketstream.cz

20.00

sobota 17. 11.
TANEČNÍ KURZ – „2. PRODLOUŽENÁ“

19.00

pátek 23. 11.
TANEČNÍ KURZ – 10. LEKCE

19.00

neděle 25. 11.
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
Myslivecká kapela Atlas

15.00

středa 14. 11.
oblastní charita 9.00
ZVUKOVÁ LÁZEŇ
Tibetské mísy a gongy s Mgr. Hanou Marešovou
čtvrtek 15. 11.
sál knihovny, 9.00 a 10.30
SAMOSTATNOST – 1. REPUBLIKA
Interaktivní pořad s Terezou Machkovou pro 5. tř. ZŠ
čtvrtek 15. 11.
sál knihovny 18.00
ETIKOTERAPIE
Přednáška MUDr. Vladimíra Vogeltanze.
Vstupné 150 Kč
pondělí 19. 11.
sál knihovny 14.30
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
středa 21. 11.
oblastní charita 16.00
JAK SE STAVÍ DRUŽICE
Přednáška Ing. Ladislava Siegera, CSc.
úterý 27. 11.
sál knihovny, 8.00 a 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
5. přednáška na téma „České dějiny a jejich souvislosti II.“
středa 28. 11.
T. G. MASARYK
Přednáška Václava Trčky

oblastní charita 14.00

DDM
sobota 3. 11.
Zámek, 10.00
BĚH KOLEM PRÁCHNĚ
Tradiční podzimní běh, který spolupořádáme s KČT
Horažďovice. Prezence od 8 hodin.
neděle 11. 11.

poloostrov za EC
PROUD, 14.00

VENČÍME!
Listopadové tipy a triky pro rodiče s dětmi, jak si užít
společný pobyt v přírodě.
neděle 25. 11.

Přírodovědná stanice,
14.00
KRMENÍ A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Rodinné odpoledne u zvířátek ve Stanici.
sobota 1.12.

Envicentrum PROUD,
9.00

ADVENTNÍ VĚNCE
Vyrobte si voňavou ozdobu svátečního stolu – tradiční předvánoční dílna na mlýně.

sobota 10. 11.
9.00–12.00
SVATOMARTINSKÝ JARMARK
Mírové náměstí. Řemeslný a farmářský jarmark, kulturní program, v 18.00 lampionový průvod
pondělí 12. 11.
KONSTELACE, www.kouzlousmevu.cz
čtvrtek 15. 11.
ZABIJAČKOVÉ HODY

18.00

Mírové náměstí

čtvrtek 22. 11.
MEDITACE, www.kouzlousmevu.cz

18.00

neděle 2. 12.
Mírové náměstí, 17.30
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
Tradiční akce, adventní hudba, vánoční punč
KAVÁRNA ŠIBULE

pátek 30. 11.
19.00
TANEČNÍ KURZ – ZÁVĚREČNÝ „VĚNEČEK“
sobota 1. 12.
HARLEJ + ROCKSANA
předprodej: www.ticketstream.cz

pátek 2. 11. kavárna
Černý kafe, 17.00
4 ROKY V NEPÁLU
Vyprávění Š. Šorfové o životě a misijní práci v Nepálu

20.00

sobota 3. 11.
15.00
ZDRAVÍ JE JAKO ZAHRÁDKA PŘED DOMEM
Beseda s paní Janou Bělohlavovou z Č. Budějovic.
pátek 9. 11.
18.30
NA BAMBUSOVÉM KATAMARANU
SULUSKÝM MOŘEM
Cestopisná přednáška pana Josefa Chalupného..
neděle 18. 11.
15.00
DOSTAVENÍČKO,
ANEB KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH
Písničky pánů harmonikářů F. Jančara a S. Rojíka.
pátek 23. 11.
18.00
HUDEBNÍ VEČER
Horažďovický rodák David Sekáč se svojí kapelou.

MĚSTSKÉ MUZEUM
MC HOUBA
pátek 9. 11.
divadelní sál, 18.00
PŘEDNÁŠKA GENERÁL KAREL LUKAS
První umučený důstojník komunistickou zlovůlí.
Mgr. Kamila M. Lukasová. Vstupné dobrovolné

sobota 3. 11.
HALLOWEENSKÁ PÁRTY
masky vítány

20.00

pátek 9. 11.
muzeum, 19.00
ČIŠTĚNÍ STOLEPRSTEINŮ
Po přednášce společná obchůzka a čištění Stolpersteinů

pátek 9. 11.
POTÁPĚČSKÁ PÁRTY

20.00

sobota 10. 11.
BEER-PONG: PIVNÍ SOUTĚŽ DVOJIC

18.00

pátek 23. 11.
divadelní sál, 18.00
PŘEDNÁŠKA DOBRODRUŽSTVÍ NA ŘECE
PACAYA
Přírodní bohatství peruánské Amazónie.
Ing. Alexandr Rollo. Vstupné dobrovolné

sobota 17. 11.
HITOVKY S MÍŠOU A ONDROU

20.00

sobota 24. 11.
Klatovy, 14.00
UCTĚNÍ PAMÁTKY TRANSPORTŮ ŽIDŮ
Z HORAŽĎOVICKA
Střední průmyslová škola, nábř. Kpt. Nálepky 362,
Klatovy
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
JINDŘICH BUXBAUM
PURIM. PŘÍBĚH KRÁLOVNY ESTER.

MĚSTSKÁ GALERIE
sobota 3. 11.
galerie, 16.30
VERNISÁŽ VÝSTAVY
DAVID SLÁDEK – DO ULIC
Fotograie z hloubi londýnských demonstrací.
Výstava potrvá do 21. 2. 2019

pátek 23. 11.
18.00
ŘÍZENÁ DEGUSTACE MORAVSKÝCH VÍN
sobota 24. 11.
LIGHTSTICK PÁRTY S LODÍ

20.00

Uzávěrka dalšího čísla je 20. listopadu v 10.00 hod.,
vydání 30. listopadu 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 odpovídají autoři,
složení redakční rady: Ing. Hana Kalná, Ing. Ivana
Dušková, Jitka Chalupná.
Povoleno OkÚ Klatovy pod registrační značkou MK ČR
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