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foto: J. Chalupná

Měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému povznesení města Horažďovice

Vážení spoluobčané,
měsíc listopad shodil listí ze stromů 
a ponořil nás do nepříjemné, lezavé mlhy. 
Na konci října už nám počasí nepřálo 
při oslavách 100. výročí českosloven-
ské státnosti. Slavnostní zasazení lípy 
„Státnosti“ na Ostrově, odhalení lavičky 
letce RAF Vladimíra Páry a položení 
věnců k pomníku padlých proběhlo 
samozřejmě i za deštivého počasí venku, 
ale zbytek společenských a kulturních 
akcí byl narychlo přesunut do prostor 
městského muzea. Děkujeme všem, kteří 
měli chuť a čas se oslav i přes nepřízeň 
počasí zúčastnit. Snad to vše vynahradil 
večerní ohňostroj na náměstí.
Na ustavujícím zasedání zastupitelstva 
dne 5. listopadu byla zvolena nová měst-
ská rada ve složení: Ing. Michael Forman 
– starosta, Ing. Hana Kalná – mís-
tostarostka a členové rady Mgr. Alena 
Průchová, Bc. Karel Šmrha, Bc. Michal 
Šedivý.
S podzimním počasím přišlo jako kaž-
doročně i období sestavování městského 
rozpočtu na rok 2019. Veškeré inanční 

požadavky příspěvkových organizací, 
městských organizačních složek a jednot-
livých odborů jsou rozebrány, posouzeny 
a následně zakomponovány do celko-
vého rozpočtu. Ne všechny požadavky lze 
naráz splnit a každému vyhovět. Nejvíce 
času a inancí se věnuje jako vždy plánu 
investic a oprav. Některé z investic je 
nutné pak zkoordinovat se společností 
Správa a údržba silnic Plzeňského kraje, 
nebo s Ředitelstvím silnic a dálnic ČR. 
Podle informace od Českých drah by 
měla rekonstrukcí projít v příštím roce 
i místní železniční zastávka. 
Tento rok snad dospěje ke konci výstavba 
parkovacích míst v ulici Mayerova 
v rámci revitalizace sídliště a oprava stře-
chy na našem zdravotním středisku. 
V ulici Šumavská poblíž prodejny COOP 
bylo z důvodu bezpečnosti nainstalováno 
nové veřejné osvětlení nad stávajícím pře-
chodem pro chodce. V příštím roce zde 
bude vybudováno bezbariérové místo pro 
přecházení. Dokončeno bylo položení 
nového asfaltového povrchu na komuni-
kaci z Horažďovic do Boubína. 

Lavičková cesta (spojnice mezi 
Horažďovicemi od společnosti Lyckeby 
a Předměstím HD) je již dostavěna 
a měla by být uvedena do provozu na 
počátku prosince. 
V první polovině prosince bude již vyhlá-
šena architektonická soutěž o návrh na 
přestavbu budovy kina na multifunkční 
prostor. V současné době se dolaďují 
poslední detaily s komorou architektů. 
DSO Horažďovicko uvedl do provozu 
nový automobil pojízdné prodejny, který 
nahradí stávající a poskytne větší komfort 
nakupujícím. Nově bude také zaveden 
systém objednání zboží přes internet, 
nebo telefonicky. Další podrobnosti jsou 
v článku uvnitř čísla v rubrice Téma.

Přejeme vám klidný průběh adventního 
období a těšíme se na vás při rozsvě-
cování vánočního stromu v neděli 
2. prosince. 

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

Veřejné jednání zastupitelstva města se bude konat dne 17. prosince od 18.00 hod. 
ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Horažďovice.
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Fotoreportáž
Oslavy 100 let republiky

Svatomartinský jarmark

Vodácký oddíl Horažďovice Jabloně pod Práchní 17. 11. 2018 

Foto: Jitka Chalupná

Foto: Jitka Chalupná

Foto: Tomáš Pollak Foto: Jaroslav Benedikt 
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Téma

22. 11. 2018 předal Dobrovolný svazek 
obcí Horažďovicko do provozu novou 
pojízdnou prodejnu. Pojízdná prodejna 
byla pořízena svazkem obcí jako reakce na 
postupné snižování potravinové obsluž-
nosti v obcích regionu – rušení obchodů 
v malých obcích. Svazek obcí hledal 
a analyzoval různá řešení, toto vyšlo 
jako jedno z nejvýhodnějších. Tím, že 
byla pojízdná prodejna pořízena přímo 
svazkem obcí je prozatím jedno z nejori-
ginálnějších řešení v naší republice, jak 
zajistit dodávku potravin i do těch nej-
menších obcí. Vlastnictvím pojízdné 
prodejny chce mít svazek obcí stálý vliv 
na to, kde a v jakém rozsahu budou její 
služby nabízeny. S pojízdnými prodejnami 
v regionu Horažďovicka máme dlouho-
leté zkušenosti, protože fungují v regionu 
téměř 30 let. Věříme, že pojízdná pro-
dejna získá opět svoji slávu. Starostům 
obcí a všem, kteří se na projektu podí-
leli, je potřebné poděkovat, za to že našli 
odvahu a rozhodli se takovým způsobem 
prostřednictvím Dobrovolného svazku 
obcí Horažďovicko potravinovou obsluž-
nost podpořit. Velké poděkování patří 
také Plzeňskému kraji, který tento projekt 
podpořil v rámci integrovaného projektu 
částkou 800 000 Kč. Celý projekt trval od 
přípravy po realizaci téměř dva roky, ale 

my věříme, že bude pro obyvatele našeho 
regionu přínosem a zároveň inspirací pro 
další regiony. Svazek obcí se svým per-
sonálem tímto řešením nečekal až někdo 
pomůže, ale sám inicioval to, co je pro náš 
region nejvýhodnější. Teď bude možné na 
stránkách obcí zjistit nejenom místa zastá-
vek, ale dokonce vše dopředu z pohodlí 
domova objednat, buď s pomocí počítače, 
prostřednictvím objednávkového systému 
„Kupuj u nás“ na www.kupujunas.cz, nebo 
přes mobilní telefon.

 
Ing. Václav Vachuška

Nová pojízdná prodejna pro občany regionu Horažďovicka

tel. 777 612 311
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Rada města Horažďovice  
22. 10. 2018

– schvaluje podání žádosti o dotaci na 
restaurování sgrait a maleb nádvoří 
zámku do Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2019, poskyto-
vaný Ministerstvem kultury ČR
– souhlasí s úplnou uzavírkou a vedením 
objízdné trasy po pozemních komunika-
cích při uzavírce silnice III/17213 v úseku 
Horažďovice–Boubín v době od 5. 11. 2018 
do 9. 11. 2018 po dobu provádění stavby 
opravy silnice III/17213 Horažďovice–
Boubín dle žádosti společnosti Silnice 
Klatovy
– schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
mezi městem Horažďovice (pronajíma-
tel) a společností FERRUM PLZEŇ, Plzeň 
(nájemce) na pronájem p.č. 841/3 v k. ú. 
Horažďovice za nájemné ve výši 36 Kč/
m2 pozemku + DPH v zákonem stanovené 
sazbě, s účinností od 4. 10. 2018 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
– schvaluje uzavření provozu Městského 
úřadu Horažďovice, organizační složky 
Technické služby dne 31. 12. 2018, 
organizační složky Městská knihovna 
dne 27. 12.–31. 12. 2018, organizační 
složky Aquapark 24. 12.–25. 12. 2018 
a 31. 12. 2018–1. 1. 2019 a organi-
zační složky Městské muzeum ve dnech 
15. 12. 2018–31. 12. 2018 s výjimkou 
21. 12. 2018, IC 18. 12. 2018–31. 12. 2018

Rada města Horažďovice  
19. 11. 2018

– nesouhlasí se změnou dopravního zna-
čení parkoviště při prodejně PENNY 
MARKET na parkoviště s omezenou 
parkovací dobou dle žádosti společnosti 
PENNY MARKET, s. r. o.
– schvaluje podání žádostí o dotaci do 
programu 117D15 Podpora architek-
tonických a urbanistických soutěží 
Ministerstva pro místní rozvoj ČR do 
dotačního titulu Architektonické a urba-
nistické soutěže obcí pro připravovanou 
architektonickou soutěž „Spolkový dům 
v Horažďovicích“, rekonstrukce objektu 
kina a transformace na kulturní, spole-
čenské a výukové centrum s knihovnou“
– schvaluje cenu za pacht zemědělských 
pozemků na rok 2019 ve výši 3 150 Kč/ha

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

Rada města Horažďovice  
7. 11. 2018

–schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
mezi městem Horažďovice (pronajímatel) 
a Jiřím Halmlem, Horažďovice (nájemce) 
na pronájem části st. p. č. 1533 zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 1 m2 v k.ú. 
Horažďovice za nájemné ve výši 300 Kč/
rok + DPH v zákonem stanovené sazbě 
s účinností od 1. 11. 2018 na dobu neurči-
tou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
– schvaluje pronájem části nebytových 
prostor v prvním podzemním podlaží 
zámeckého pivovaru čp. 1079 na st. p. č. 
7/3 o výměře 552,2 m2 v k. ú. Horažďovice 
za účelem pořádání akce Peklo HD na 
dobu určitou od 16. 11. 2018 do 7. 12. 2018 
za nájemné ve výši 1 000 Kč a schvaluje 
uzavření nájemní smlouvy mezi městem 
Horažďovice (pronajímatel) a Tyjátr 
Horažďovice z. s. (nájemce) 
– jmenuje komisi pro posouzení stavu 
vyřazovaného majetku příspěvkových 
organizací v tomto složení – Ing. Hana 
Kalná, Bohuslava Kodýdková a Josef Šíp 
– bere na vědomí výroční zprávu 
o činnosti školy ZŠ Blatenská 
a ZŠ Komenského za školní rok 2017/2018 

Z radnice 

Vážení občané, 
upozorňujeme vás, že dnem 
30. 12. 2018 uplyne lhůta pro 
povinnost potvrdit vaši žádost 
o pronájem obecního bytu 
a správnost údajů v ní uve-
dených, dle Zásad pronájmu 
obecních bytů ve vlastnictví 
města Horažďovice čl. 3 odst. 4.
V případě nesplnění této 
povinnosti budete ze seznamu 
vyřazeni.

Iveta Bechynská, 
odbor investic a rozvoje majetku

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 PROSINCI
  17. 12. - 21. 12. 2018
prvních 30 min denně ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

 Restaurace na Růžku (u nádraží)

středa 12. 12. 2018 od 17.00 

OZNÁMENÍ
Městský úřad Horažďovice bude 
v pondělí 31. prosince 2018 
uzavřen.

Ing. Ivana Dušková, 
tajemnice MěÚ
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Úvěry z fondu rozvoje bydlení nově

Titul Název/účel Splatnost Úrok p.a. Max. výše úvěru

01 Obnova střechy (krytina+konstrukce) 5 let 1 % 120 tis.Kč

02 Zřízení ekologického topení 4 roky 1 % 100 tis.Kč

03 Pořízení tepelného čerpadla 5 let 1 % 100 tis.Kč

04
Napojení na veřejnou kanalizaci nebo jiný způsob likvidace odpad. vod pouze v pří-
padě, že napojení na veřejnou kanalizaci není možné

4 roky 1 % 60 tis.Kč

05
Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby s omezenou pohybovou schopností 
a orientací pohybu

5 let 1 % 80 tis.Kč

06 Obnova fasády a obnova klempířských prvků domů starších 10 let 5 let 1 % 120 tis.Kč

07 Zateplení domu staršího 10let 4 roky 1 % 80 tis. Kč/ 1 byt

08 Výměna vnějších dveří u domů a výměna oken 4 roky 1,5 % 80 tis.Kč

09
Rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, vody, kanalizace a ústředního topení, 
včetně zřízení přípojek

4 roky 1,5 % 80 tis.Kč

10
Stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova sociálního zařízení, dodatečná izolace 
domu staršího 10 let proti zemní vlhkosti

4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

11 Výstavba či oprava oplocení a zpevněných ploch 4 roky 1,5 % 50 tis.Kč

12
Půdní vestavba bytu nebo zřízení bytové jednotky z nebyt. prostor, vestavba bytu ve 
stávajícím domě

8 let 2% 150 tis.Kč

13 Nástavba bytu na stávající dům 8 let 2 % 200 tis.Kč

14 Rekonstrukce nebo zřízení výtahu 8 let 2 % 200 tis.Kč

Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:

Zastupitelstvo města dne 25. 6. 2018 
schválilo nové zásady tvorby a čerpání 
FRB. Upozorňujeme zájemce o získání 
zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje 
bydlení města Horažďovice na zvelebení 
obytných budov nebo bytů, že město 

vyhlásilo 21. listopadu 2018 výběrové 
řízení na jejich poskytování. 
Podmínky výběrového řízení jsou 
zveřejněny na úřední desce a na inter-
netových stránkách města na adrese: 
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/ 

Žádost o úvěr se podává na závaz-
ném formuláři, který je k dispozici na 
Finančním odboru města Horažďovice 
(číslo tel. 371 430 550) nebo na inter-
netových stránkách města ve složce 
formuláře pro podání – odbor finanční.

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulo-
vat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci 
titulů 02+03 a 06+07 na jeden objekt. 
U titulů 01 a 06 v případě obnovy 
bytového domu – nemovité kulturní 
památky – může být maximální výše 
úvěru a doba splatnosti až dvojnásobná. 
Úvěr nelze získat opakovaně na jeden 
titul u jednoho domu či bytu. Úvěr 
lze též čerpat na spolufinancování 
výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíko-
vých dotací“ z titulu 02. Dále lze úvěr 
čerpat na vybudování nových kana-
lizačních přípojek z titulu 04. Bližší 
informace poskytne Ing. Marie Velková, 
tel. 371 430 550, velkova@muhorazdo-
vice.cz.
Lhůta na podání žádosti končí dne 
21. 1. 2019 v 9 hod.

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍDEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ    
  

Tvůrčí škola děti baví 
aneb 

máme šikovné rodiče 
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Máme pro vás překvapení – výletní hru s mobilem v ruce 
Regionální informační centrum Prácheňska 
a Ciao…, cestovní kancelář, s. r. o. za 
finanční podpory Města Horažďovice 
a Plzeňského kraje má pro vás zcela novou 
hru – mobilní aplikaci pro chytré telefony.
Připravili jsme společně s paní Chalupnou 
(OPPŠK, MěÚ Horažďovice) a panem 
Václavem Trčkou pro společnost Geofun 
zajímavosti o našem městě a ta pro nás 
vytvořila hru s názvem „Na hradby! Král je 
před městem!“ 
Dobrodružná hra trvá asi 1,5 hodiny, pěší 
trasa je dlouhá 1,5 km. Účastníky provede 
historickým centrem města. Průvodce 
Jakub zavede účastníky na nejzajímavější 
místa – městské opevnění, k radnici, uvidíte 
mlýny, zámek. Město se ve hře připravuje na 
obléhání Rudolfem Habsburským. Základní 
úsek hry je možné absolvovat v každém 
počasí, s kočárkem, se psem i na vozíčku. 
Bonusová část zavede účastníky až k místu, 
kde král Rudolf zemřel, a na tomto místě 
stojí pomník, který tuto událost připomíná. 
Víte, kde to je?
Určitě se vám hra v aplikaci Geofun bude 
líbit, najisto si ji zahrají vaše děti, ale 
i návštěva, kterou v Horažďovicích přivítáte, 
bude mít prima program na nedělní 
odpoledne. Každý nyní může poznávat 
Horažďovice a jejich historii zábavnou 

a dobrodružnou formou. Zážitek je to, na 
co se z návštěvy nejdéle vzpomíná!
Dejte nám prosím do cestovky vědět vaše 
dojmy a zkušenosti. Vaše návrhy do dalších 
verzí hry rádi zapracujeme.
http://qr.geofun.cz/412 + vložit qr kód 
z přílohy

 
Za Regionální informační centrum 
Prácheňska Vladimíra Šlechtová

Čisté Horažďovice a špinavá Praha
Často jezdím do Prahy. Bydlím u sestry na Starém Městě a pozoruji, že Praha se moc neuklízí, i když je to hlavní město. Foto jsem nafotil 
v sobotu 20. října v 8 hod. na náměstí Republiky. Horažďovice jsem nafotil 27. října, také v sobotu v 8 hod. ráno.

 
Josef Jirsa, Horažďovice 
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Městská knihovna Horažďovice 
Kongo

Fotograf, novinář, cestovatel a velký dobrodruh Tomáš Kubeš vyprávěl o extrémní expedici do 
extrémní země. Země, které se mnozí bojí, ale to, co nabízí, je to nejlepší v Africe. Pro mnohé 
je peklem, ale pro jiné rájem. Výjimečná příroda, gorily, prales Ituri, pygmejové, měsíční 
plavba po řece Kongo, tajemní obyvatelé, návštěva školy, ale i míst uprostřed občanské války. 
Taková Afrika jinde není.

Bašty z 1. republiky

Dámy!
Uvidíte-li příště v Horažďovickém obzoru avízo 
na přednášku – posezení s paní Miroslavou 
Kuntzmannovou, nenechte si tuto akci ujít. 
Nejen, že je výbornou kuchařkou (jako ostatně 
mnohé z vás), ale navíc umí velice pěkně 
o vaření vyprávět, psát, vystupovat v rozhlase 
i v pořadu ČT Sama doma. Zažili jsme – díky 
městské knihovně v projektu Seniorům 
Dokořán – velmi pěkné odpoledne. V příjemné 
atmosféře jsme se dozvěděli mnohé o Baštách 
1. republiky (tak zněl název přednášky), 
s láskou zavzpomínali na kuchyň svých 
maminek a babiček. Navíc jsme se mnohé 

dozvěděli ze zákulisí televizního natáčení, 
o nelehkém shánění historických receptů od 
baroka přes vaření za císaře pána... V městské 
knihovně alespoň nahlédněte, jak nádherně 
vypravené kuchařky paní Kuntzmannová 
vydala. A mimochodem: všechna ta báječně na 
fotograiích zvěčnělá jídla sama vyzkoušela, než 
je do svých knih zařadila. 
Takže: Díky paní spisovatelce, kuchařce, 
výborné vypravěčce paní Kuntzmannové 
i organizátorkám z městské knihovny! 

 
PaedDr. Eva Lišáková

Zvuková lázeň

Mnoho pozitivní energie nám předali Hana 
a Jan Marešovi a jejich hraní na tibetské mísy, 
gongy a další nástroje plné harmonických 
a přírodně čistých zvuků a vibrací. 

 
Petra Tomešová, MěK Horažďovice

Kultura

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
HORAŽĎOVICE 
UPOZORŇUJE NA ZMĚNU 
PŮJČOVNÍ DOBY O VÁNOCÍCH

Půjčovní doba 21. 12. 2018 – 2. 1. 2019 

Oddělení pro dospělé
Pá  21. 12. 8.00–12.00  13.00–16.00
Po  24. 12. SVÁTEK
St  26. 12. SVÁTEK
Pá  28. 12. ZAVŘENO
Po  31. 12. ZAVŘENO
St  2. 1. 8.00–12.00  13.00–18.00

Oddělení pro děti
Pá  21. 12. 12.00–16.00
Po  24. 12. SVÁTEK
St  26. 12. SVÁTEK
Pá  28. 12. ZAVŘENO
Po  31. 12. ZAVŘENO
St  2. 1. 12.00–16.30



8 Horažďovický obzor / listopad 2018

Městské muzeum Horažďovice 

Zámecký lustr po restaurování slavnostně rozsvícen 

1. 6. 2016 převzal do svých rukou jeden 
z našich nejlepších restaurátorů svítidel, 
Petr Nemlein z Kamenického Šenova, 
zámecký lustr. Přiléhavěji řečeno, 
zaprášené a na několik kusů rozbité torzo 
zámeckého lustru. Doma jsem pro něj 
našla prostěradlo, aby se lazar lustr dal bez 
dalších zbytečných poškození přenášet.
Teď už žádné prostěradlo lustr nepotřebuje, 
protože se péčí a umem pod rukama 
Petra Nemleina stal zase tím, čím byl 
– dvanáctisvíčkovým závěsným šperkem 
z lesknoucího se, honosného českého 
křišťálu vyrobeným kolem roku 1860.
Slavnostní rozsvícení lustru proběhlo 
v sobotu 22. 9. u příležitosti návštěvy 
zástupců partnerského města Heimberg 
ze Švýcarska za přítomnosti starosty 
i místostarostky Horažďovic. Na uvítanou 

zazpíval pěvecký a chrámový sbor 
„Velkobor“ pod vedením Mgr. Radky Kočí, 
který sklidil u „profesionálních posluchačů“ 
úspěch. 
Lustr prošel kompletním předrátkováním, 
čištěním i elektroinstalací a může tak 
bezpečně sloužit v expozici. Jeho původní 
lokace byla dle dobové fotografie v bývalé 
pracovně hraběte Kinského ve věži.
S pasířskou prací Petra Nemleina jste se 
mohli na zámku setkat již při zahájení 
sezóny muzea v červnu 2016, kdy byla 
otevřena parohová chodba s třemi 
svítilnami podle námětu dobové pohlednice 
z chodby za Kinských, a po konzultaci 
s expertkou na zámecké mobiliáře 
z NPÚ Plzeň.
V rámci potřebné revitalizace interiérů 
expozice muzea, bývalých to zámeckých 

pokojů, budou i zbývající tři dochovaná 
zámecká svítidla ponechána celkové revizi 
a preventivnímu odbornému čištění tak, aby 
nedošlo k tzv. slepnutí skla.
Lustr už rozzářil oči prvních návštěvníků 
a doufáme, že potěší i vás. Je to krásná práce 
a um českých sklářů. Křišťálová sklovina 
je dokonce i téměř místním vynálezem ze 
šumavské sklárny Michlova Huť u Lipky 
na Vimpersku (Michelshütte, původně 
Helmbašské), kterou provozoval Michael 
Müller (1639‒1709). Tato tvrdá sklovina 
dovolovala provádět ostrý brus, který dává 
jednotlivým ověskům lom světla a tak 
i zářivost a lesk.

 
Mgr. Iva Košatková

Zrenovovaný lustr v restaurátorské dílně

Parohová chodba při zahájení sezóny roku 

2016 s novými svítilnami

Lustr při nalezení v depozitáři v roce 2016

Dobová fotograie pracovny hraběte 

Ferdinanda Kinského ve věži před rokem 

1945
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Mateřská škola Na Paloučku
Barvy

Když už jsi tady, podzime, 
všechno nám pěkně natři!
My to sic taky umíme,
jenomže jaksi nevíme,
kam která barva patří.

A tak děti experimentovaly s barvami, 
malovaly dráčky a vyráběly podzimníčky.
Podzimní sluníčko nás lákalo ven, a tak 
jsme využili teplého počasí k vycházkám 
do přírody, kde jsme pozorovali její pro-
měny, krásně zbarvené stromy, brouzdali 
se v hromadách napadaného listí a nasbí-
rali spoustu plodů, ze kterých jsme pak 
společně tvořili.

Také nás navštívili záchranáři a seznámili 
děti s tím, jak by samy mohly poskytnout 
první pomoc. Na plyšovém medvědovi si 
vyzkoušely, jak zjistit, zda postižený dýchá, 
jak povést masáž srdce a ve dvojicích si 
vyzkoušely obvazovat zranění. Přednáška 
byla velmi pěkně připravena a děti získaly 
cenné poznatky. Příjemné chvíle podzim-
ních dnů nám zpestřila Kašpárkova pohádka 
a radost dětem i pedagogům udělal před-
vánoční dárek v podobě interaktivní tabule 
včetně potřebného příslušenství.
Nyní nás čeká nejkrásnější období roku 
– Vánoce. Budeme se těšit na mikuláš-
skou nadílku, při zpívání vánočních 

koled a zvuku rolniček, zvonečků a dal-
ších hudebních nástrojů připravíme 
vánoční besídky pro rodiče. Vánočním 
zpíváním potěšíme i seniory v blízkém 
penzionu. Ve spolupráci s místní střední 
školou se budeme věnovat polytechnické 
výchově. Děti se mohou těšit i na pohádky 
– Vánoční hvězdička a Čert a Káča v kul-
turním domě.
Přejeme všem krásné a klidné adventní 
dny.

 
Z MŠ Na Paloučku 
Ivana Polerecká

Křesťanská mateřská škola DUHA
Když měsíc listopad zem listím zahalí, tak zimní spáči začnou být ospalí…

Naše školka však ani v listopadu neu-
síná. 8. listopadu jsme s pomocí rodičů, 
dětí a přátel školy uklidili a zamkli naši 
zahradu. Touto cestou jim velice děku-
jeme, že se na zamykání dostavili v tak 
hojném počtu a s ochotou a úsměvem 
nám pomohli. Počasí nám letos přálo 
a umožnilo nám vrhnout se s chutí na 
hrabání a odvážení listí, svazování trav. 
Po vší té práci přišly k duhu pečené vuřty 
a sladká ochutnávka ze školní kuchyně, 
a dokonce i od jedné z maminek. Když 
nás tiše přikryla tma, rozžali jsme na 
cestu své lampióny a zvesela vyrazili ke 
kostelu sv. Petra a Pavla na náměstí. Tam 
už nás očekávala sestra Vlasta s vyprá-
věním o odvaze, soucítění a o tom, že 
každý z nás může pomáhat. Třeba jen 
pohlazením nebo laskavým slovem. Na 

rozloučenou se pak k nebi vznesly lampi-
ony přání a my jsme je s plamínky v očích 
a tajnými přáními v srdci dlouho sledo-
vali, než nám zmizely z dohledu.
Ve školce se dupe s ježky a létá s draky, ale 
za dveřmi už něžně vločkově přešlapuje 
měsíc prosinec a s ním 4. 12. adventní 
dílny, na které vás tímto srdečně zveme, 
5. 12. nadílka s Mikulášem a andělem, 
13. 12. vánoční setkání s vystoupením 
jednotlivých tříd a pěveckého sboru 
Duháček a v neposlední řadě 19. 12. 
setkání se seniory u nás ve školce.
Přejeme vám, ať i k vám tiše a zlehounka 
přijde čas adventní beze spěchu a shonu. 
Ať ho dokážete prožít… 

 
Kolektiv KMŠ DUHA

Školy
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ZŠ Blatenská 
Den otevřených dveří

Každoročně v naší škole před pod-
zimními prázdninami probíhá Den 
otevřených dveří. Ani letos tomu nebylo 
jinak. Atmosféra však byla slavnost-
nější. Není se čemu divit – 100 let. 
Nádherné číslo, nádherný věk. Oslavy 
na každém kroku. A právě proto jsme 
se i my rozhodli, že si naše dáma, naše 
REPUBLIKA ČESKÁ, zaslouží velko-
lepou oslavu. A kdy jindy ji uspořádat, 
slavnostně jí pogratulovat než při příle-
žitosti tohoto dne.
25. 10. od brzkého rána začaly veliké 
přípravy. Všichni žáci byli připraveni při-
ložit ruku k dílu, aby se v dopoledních 
hodinách mohly otevřít brány pro netr-
pělivě očekávanou návštěvu. Jakmile se 
vše vyzkoušelo, vyzdobilo, přišli první 
diváci. Před desátou hodinou vstoupily 
do našeho nově založeného KABARETU 
VLASTÍK dětičky z mateřské školky a po 
odbití celé hodiny se objevili naši mode-
rátoři, Petr Roubal, Kristýna Petrusová 
a Johana Matějková, kteří publikum 
přivítali a snažili se navodit slavnostní 
náladu. A naše kabaretní zkouška mohla 
začít. Vše, co se uvnitř odehrávalo, sou-
viselo s českými událostmi, osobnostmi 
a uměním. Dokonce zde zazněly i dvě 
kramářské písně složené paní učitelkou 

Bohumilou Humlovou právě k výročí 
vzniku našeho státu. 
Odpolední vystoupení na sebe nene-
chala dlouho čekat. Před druhou hodinou 
začali přicházet první hosté a pomalu 
se začala zaplňovat tělocvična usměva-
vými a příjemně naladěnými návštěvníky. 
Obě představení si naši vystupující užili 
a doufáme, že i hosté odcházeli odpočatí 
a nabití novými zážitky.

Kromě představení si všichni mohli 
prohlédnout některé učebny, vyrobit 
si drobné dárečky a v klidu si posedět 
a popovídat u občerstvení.
Všem děkujeme za návštěvu, společně 
strávený čas a těšíme se na další shledání.

 
Mgr. Petra Jánská

ZŠ Komenského 
Samostatnost – 1. republika 

Zúčastnili jsme se programu knihovny, 
který byl zaměřen na vznik naší republiky. 
Celou akcí nás provázela reportérka – paní 
Tereza Machková. Hráli jsme si na vědce 
a naším úkolem bylo zjistit z připravených 
materiálů co nejvíce informací o vzniku 
republiky. Každá ze 4 vytvořených skupin 
si pro ostatní účastníky kongresu připravila 
„přednášku“ na zadané téma. Nebylo vůbec 
lehké mluvit před obecenstvem. Potlesk 
ovšem sklidily všechny skupiny. 
Akce se nám opravdu líbila. Odnesli jsme si 
nové informace, zkušenosti, zážitky i námi 
doplněnou mapu Československa, kterou 
vystavujeme na chodbě před naší třídou. 
Ve škole jsme si o tomto interaktivním pro-
gramu ještě dlouho povídali.
Už nyní se těšíme na další podobné 
programy.

 
Žáci 5. A, 
ZŠ Komenského Horažďovice
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Střední škola Horažďovice
Vynikající vybavenost Střední školy Horažďovice! 

Střední škola Horažďovice díky projektu 
v rámci ROP NUTS II Jihozápad pod názvem 
Moderní technologie v graickém designu 
a gastronomii získala skvělé vybavení pro 
výuku uměleckých a gastronomických 
oborů. Nové vybavení odborných učeben 
reagující na současné technologie v praxi 
umožňuje žákům absolvovat modernizované 
vzdělávací programy a následně se lépe uplat-
nit na trhu práce. Díky projektu poskytujeme 
žákům praktickou výuku v adekvátních 
prostorách s odpovídajícím technickým 
vybavením, které umožní jejich aktivnější 
zapojení do výuky.
Projekt podporuje jak obory umělecké, tak 
obory gastronomické. 
Umělecké obory
Žáci uměleckých oborů mají v současnosti 
k dispozici 4 výtvarné ateliéry, které jsou díky 
projektu vybaveny tímto zařízením:
Tiskový plotter včetně řezací hlavy
Tento stroj slouží k tisku a výrobě propagač-
ních prostředků, graických prací, plakátů, 

bannerů, fotograických výstupů a prezen-
tačních tiskovin. Žáci pracují s moderní 
technologií a budou moci na základě 
poptávky prezentovat své práce na veřejnosti. 
Přímo se nabízí spolupráce s gastronomic-
kými obory ve škole. Žáci pro ně připravují 
jídelní menu, prezentaci jídel a nápojů, cuk-
rářských výrobků apod.
Tiskárny
Tyto stroje umožňují žákům vytvářet kvalitní 
tisky, žáci vytvářejí reklamní publikace, pla-
káty, letáky, katalogy, brožury apod.
Automatizovaná řezačka
Tento stroj žáci používají pro tvorbu paspart, 
řezání vizitek, kartonů.
Satinýrka – hlubokotiskový lis na graické 
práce Lis je používán jako nástroj pro tisk 
z výšky i hloubky
Tepelný lis
Tato technologie umožní žákům tisk na 
textil, vytvářejí tak další řadu propagačních 
prostředků, které mohou prezentovat.
Tablety k počítačům

Žáci využívají tyto nové interaktivní 
pomůcky pro zefektivnění a zkvalitnění 
výstupů své graické práce.
Gastronomické obory
Pro cvičnou kuchyni: konvektomat s diges-
toří, myčka s odkládacím stolem, čtyři 
sporáky s troubou a odsáváním, pec na pizzu, 
chladicí a mrazicí stůl, kuchyňský robot, 
výdejní stůl, fritéza. Pro přípravnu studené 
kuchyně: sporák s troubou, myčka s odklá-
dacím stolem, nářezový stroj, kombinova¬ná 
lednice, malý konvektomat s digestoří, lávový 
gril. Pro učebnu stolničení: kávovar s mlýn-
kem na kávu, pokladní systém obsluhy, 
lambovací vozík s vybavením.
Realizace tohoto velkolepého projektu 
umožnila našim žákům získat cenné zkuše-
nosti, které zvýší jejich šance na současném 
trhu práce. 

 
Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

Základní umělecká škola
V říjnu jsme si vyléčili všechny šrámy 
a trochu se nadechli po nejnáročnější akci, 
jakou jsme kdy pořádali. A nyní už máme 
opět nabitý program. Na přelomu října a lis-
topadu jsme pořádali výtvarné dílny pro 
předškoláky v MŠ Na Paloučku. 7. listopadu 
navštívila naši školu Animánie z Plzně. Děti 
z výtvarného oboru se seznámily s tvorbou 
animovaného ilmu a vytvořily společně 
krátkou pohádku na motivy Zahrady 
J. Trnky a videoklip. Všechny animace velmi 
bavila a zaujala. Naše výtvory si můžete již 
brzy prohlédnout na stránkách školy.
Mladší žáci hudebního oboru mají za 
sebou „Strašidelný koncert“. Pro mnohé 
to bylo první veřejné vystoupení. Koncert 

se odehrával v příjemné atmosféře a každé 
číslo pro nás bylo překvapením. Děti si 
oblékly krásné kostýmy a předvedly to nej-
lepší, co v danou chvíli bylo možné. Velkou 
premiérou pak byla první pěvecká vystou-
pení žáků, kteří od září začali studovat zpěv.
Na prosinec chystáme další dva tradiční 
koncerty – Mikulášský (úterý 4. 12.) 
a Vánoční (středa 19. 12.). Oba koncerty se 
uskuteční tradičně v sále hotelu Prácheň od 
16.00 hodin. Moc se na vás těšíme. Přejeme 
klidně prožitý advent.

 
Za ZUŠ Horažďovice 
Mgr. Martin Petrus
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Spolky

Oblastní charita 
Akce klubu „Nebuď sám“ na prosinec 2018

4. 12. Mikulášské posezení s harmonikou – nadílka sv. 
Mikuláše s jeho družinou od 14 hod, poté nám zahrají oblíbení 
Úterníci. Jídelna DPS Palackého 1061. 
5. 12. Adventní setkání – předsváteční pozastavení nad Písmem 
s Kamilou M. Lukasovou a Samuelem Vašinem z Církve čes-
koslovenské husitské. Společenská místnost 4. patro DPS 
Palackého 1061, začátek v 10 hod.
6. 12. Vystoupení dětí MŠ Na Paloučku – básničky a písničky 
vonící sněhem. Společenská hala v přízemí DPS Loretská 1069. 
Začátek v 10 hod.
7. 12. Výroba originálních mýdel – voňavý dárek na poslední chvíli 
s p. Evou Roučkovou. Jídelna DPS Palackého 1061, od 13 hodin
10. 12. Předvánoční posezení v Loretské – sousedské setkání 
v příjemné atmosféře. Společenská hala DPS č. 1069 Loretská 
– začátek v 9.30 hodin.

10. 12. Holky v akci – předvánoční pečení tradičního cukroví 
z osvědčených receptů. Začátek ve 13.30, jídelna DPS Palackého 
1061.
14. 12. Koncert pěveckého a chrámového sboru Velkobor 
– pohlazení krásným zpěvem a sváteční náladou. Koncert se 
koná v hale DPS Palackého č. 1061, začátek v 17 hodin. 
19. 12. Návštěva dětí v KMŠ – příjemné dopoledne s dětmi 
a jejich bohatým předvánočním programem. Sraz v 8.45 před 
DPS Palackého, příp. v 9 hod přímo v KMŠ.
20. 12. Koncert sboru Prácheň – uvítejme společně za zvuku 
krásných melodií příchod vánočních svátků. Koncert se koná 
v hale DPS Palackého č. 1061 od 18 hodin. 
Do nového roku 2019 přejeme všem našim příznivcům přede-
vším zdraví, štěstí a Boží požehnání!

90. výročí otevření Husova sboru Církve 
československé husitské v Horažďovicích
13. října 2018 jsme uspořádali v Husově 
sboru a naší zdejší farní komunitní zahradě 
Gaia oslavy k 90. výročí založení míst-
ního sboru CČSH a ke 100 letům republiky. 
Tato událost začala slavnostní bohosluž-
bou, kterou sloužili 4 duchovní naší církve 
Československé husitské – Bc. Samuel 
Vašin, místní jáhen, který posloužil kázá-
ním, úvod liturgie – Mgr. Kamila Magdalena 
Lukasová, farářka sem nově se přistěho-
vavší, bratr vikář Mgr. Lukáš Bujna sloužil 
eucharistickou část bohoslužby a požehnal 
nám klatovský kolega farář hDr. Tomáš 
Procházka. Zúčastnili se také pan starosta 
Horažďovic Ing. Michael Forman a ředi-
telka charity Mgr. Šárka Čáňová. Paní 
vedoucí místního zámku a muzea Mgr. Iva 
Košatková a historik muzea Mgr. Roman 
Vaněk, který se také inančně spolupodílel 
na pamětní desce, o které se zmiňuji níže. 

A s nimi mnoho dalších, kolem 70, kteří 
během dne dorazili slavit narozeniny Husova 
sboru, republiky i našeho bratra vikáře.
Poděkovali jsme též za letošní úrodu z komu-
nitní zahrady Gaia a ostatních farních 
zahrad z blízkého i vzdálenějšího okolí.
Poté akce pokračovala slavnostním odha-
lením kamenné desky k výročím výše 
zmíněným a k připomenutí obětí komuni-
smu. Tato deska, kterou vytvořil a krásně 
vypískoval pan kameník Martin Beránek 
z Horažďovic, je umístěna na levé zdi k faře 
přilehlé komunitní zahrady Gaia, (viz foto 
níže) – byla odhalena za proslovů a přítom-
nosti duchovních, požehnána br. vikářem 
Lukášem Bujnou a horažďovickým řím-
skokatolickým farářem bratrem Petrem 
Koutským. K tomuto pietnímu aktu jsme 
zazpívali naši národní hymnu a Modlitbu 
pro Martu. Přijďte se na ni k nám kdykoli 

podívat a pomodlit se, zamyslit, promluvit si. 
Následovala má vernisáž ilustrací a obrázků 
k chystané básnicko-modlitebně-pohád-
kové knížečce Život jako secondhand, 
autorské čtení Lukáše Bujny z jeho básnické 
sbírky Vzývání panny a večer nám k posle-
chu, a dokonce i k tanci a všeobecné radosti 
zahrála kapela kolegy klatovského Tomáše 
Procházky – Kamulon, kapela z Pošumaví 
se zajímavým repertoárem.
A jak praví jeden z mých oblíbených žalmů 
z Bible – „Jak je důstojné a milé, když bratři 
bydlí pospolu“, se tu v den oslav naplnila do 
slova a do písmene.
Kéž Hospodin Bůh žehná Horažďovicím, 
našemu státu i celé Zemi.

 
Kamila Magdalena Lukasová

z archivu náboženské obce a K. M. Lukasové
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Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 112
V roce 1619 je majitelem domu Jiřík Rayský. 
Dům je zmiňován v souvislosti s přidělením 
kmenů na stavbu jeho shořelého domu po 
velikém požáru města způsobeném dranco-
váním vojsk generála Bonaventury Buquoye. 
Bylo mu přiděleno 30 kmenů dřeva na vysta-
vění krovu. Škoda na domě odhadnuta na 
400 kop. Snad ještě v tomto roce se ale stává 
majitelem domu Matěj Mraček. V roce 1628 
je uveden ve výčtu radních osob. V roce 1633 
postupuje Matěj Mraček „pro sešlost věku 
svého“ dům své manželce Kateřině. Dům leží 
mezi domem Foltýna Hernycha a domem 
Ondřeje Vrabce strany druhé. Součástí 

prodeje je ještě spáleniště domu řečené 
Štekovské ležící naproti jeho domu a pole 
na „Kaczle“ ležící nad polem kněžským. 
Kateřina Mračková se má za to o manžela 
až do smrti postarat. Po jeho smrti se prov-
dala za Václava Průchu. V berní rule z roku 
1654 je uveden jako řezník, osíval 2 strychy 
polí, choval 2 krávy a 1 svini. U zápisu je 
poznámka pohořalý. V roce 1666 prodává 
Václav Průcha dům za 70 zlatých Václavu 
Pitnerovi. Dům leží mezi domy Matěje 
Gregora a Evy Vrabcové, nyní Maškové, 
manželky Václava Maška, písaře obroč-
ního při zámku horaždějovském. V tzv. 
revizitaci berní ruly z roku 1675 je uveden 

jako provazník. V roce 1708 kupuje dům 
po zemřelém Václavu Pitnerovi skrze jeho 
syna Václava mladšího Pitnera jeho švagr 
Jakub Kozák za 220 zlatých. Z tohoto roku 
se zachoval soupis pozůstalosti. Tento inven-
tář vznikl na popud Matěje Nüdery, protože 
měl zájem o pronájem domu po zemřelém 
Václavu Pitnerovi. V domě se tehdy nachá-
zelo: (výběr) „starý postele, podušky, kabát 
zánovní, obstarní almary ještě dobrý, truhla 
velká s dobrým zámkem, malá truhlička 
v ní list zachovací, dva stoly, mandl, židličky, 
dlouhá stolice červená, ručník cvilinkový, 
8 loket mezulánu, sudy, troky, díže, kádě 
dubová, mosazná cihlička, moždíře železný, 

Historie horažďovických domů

Skautské středisko Prácheň 
Na Filipovu Huť se lvem a čarodějnicí

Letos jsme se na tradiční Střediskovou 
výpravu vydali na Filipovu Huť. Celý 
víkend se nesl v duchu kouzelného světa 
Narnie. Děti byly rozděleny do dvou 
skupin, skupinu ledové čarodějnice a sku-
pinu lva Aslana. Poté se vydaly plnit 
úkoly, kterými je provázely různé kou-
zelné postavy: víly, fauni, rytíři a nakonec 
i samotná čarodějnice a lev. Po sobotním 
obědě jsme vyrazili na výlet po šumavské 
přírodě, krásně nám svítilo sluníčko, a tak 
jsme si zahráli několik her. Program byl 
velmi nabitý, večer nás čekala společná 

diskotéka a noční hra. V neděli dopole-
dne náš program vyvrcholil závěrečnou 
hrou, ve které zvítězila armáda léta, tedy 
Aslanova. Celovíkendová snaha dětí byla 
odměněna připínacími plackami a věcnými 
cenami pro vítěze. Čekání na odjezd domů 
jsme si zkrátili společnými hrami upro-
střed krásné podzimní přírody. Fotogalerii 
si můžete prohlédnout na našem webu 
www.strediskoprachen.skauting.cz.

 
Za středisko Prácheň Johana 

Podzimní setkání turistů Plzeňského kraje 
V sobotu 10. listopadu proběhlo v našem 
městě podzimní setkání turistů Plzeňského 
kraje. Akce se konala pod záštitou města 
a pořádal ji místní odbor Klubu českých 
turistů společně s odborem Divadlo Plzeň. 
Jedná se o vyvrcholení turistické sezony 
a každoročně se ho zúčastní stovky turistů 
z celého kraje. Nejinak to bylo i letos. Uvítali 
jsme u nás bezmála 400 účastníků, pro které 
byly připraveny čtyři různě dlouhé pěší 
trasy v okolí města. Centrum všeho dění byl 
kulturní dům, kde byl start a cíl pochodu, 
občerstvení a ve 13 hod. proběhlo slavnostní 
zahájení a poté kulturní program s živou 
hudbou. Akci zahájil předseda oblastního 
výboru KČT pan Josef Sýkora a všechny 
pozdravil starosta města pan Michael 
Forman. Během programu předal předseda 
oblasti ocenění nejaktivnějším turistům za 
jejich celoroční práci. Z našeho odboru byli 

vybráni p. Saláková, Hoznedlová, Šimonová 
a Siegerová. V rámci akce proběhl na míst-
ním hřbitově pietní akt jako vzpomínka na 
p. Františka Mosera, zdejšího rodáka a vel-
kého propagátora turistiky. Od 12 do 17 hod. 
vyhrávala v KD k tanci a poslechu místní 
muzika A-trio.
Pořadatelé srdečně děkují MěstuHoražďovice 
za významnou podporu této akce. Hlavně 
za poskytnutí kult. domu a za věnování 
propagačních materiálů a upomínkových 
předmětů. Vše bylo rozdáno účastníkům, 
a hlavně propisky měly velký úspěch. Dále 
děkujeme personálu KD za bezvadný servis 
a muzikantům za vytvoření dobré nálady. Za 
občerstvení na Práchni děkujeme personálu 
restaurace ve Vekých Hydčicích.

 
Za pořadatele Jitka Moserová a Jiří Zich
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cínový lžíce, slánka a kotlíček na svěcenou 
vodu, šest obrazů rozličných, kola k řemeslu 
provaznickému (a další vyjmenované nářadí 
k řemeslu), sekyry, prsten zlatý s turkusem 
(tyrkysem) zastavený u Šimka žida, kotlík 
na ryby s měděnou mísou zastavený u žida 
Izáka, cínová konvička zastavená Mojžíšce, 
zoubek vsazený ve stříbře zastavený u Franze 
Kratochvíle“. Následuje nevod, což byla 
velká rybářská síť určena k výlovu ryb-
níků a mohla dosahovat délky až 50 metrů. 
Patrně ji měl jako provazník v opravě. V roce 
1710 prodává Jakub Kozák dům Václavu 
Veselému, punčocháři, a manželce Kateřině 
za 220 zlatých. Dům řečený Pitnerovský leží 
v dobytčí ulici mezi domy Jakuba Maška 
a Martina Gregora. V roce 1712 postu-
puje Václav Veselý dům řečený Pitnerovský 
Janovi mladšímu Malkovskému za 230 
zlatých. V roce 1718 došlo k přátelskému 
porovnání mezi Jakubem Kozákem, Janem 
Adamem Malkovským a Tomášem Pitnerem 
na místě svého bratra Jana a sestry Rosalie. 

Bylo zapotřebí urovnat nezaplacené splátky 
za nemovitost všem pozůstalým po zemře-
lém Václavu Pitnerovi. Na peníze měli totiž 
ještě nárok potomci Daniela Pitnera, bratra 
zemřelého Václava žijící v Drnholci. V roce 
1721 prodává Jan Adam Malkovský 

dům za 200 zlatých Františkovi Matznerovi, 
bratrovi horažďovického faráře Václava 
Matznera. Ještě v roce 1745 je dům jmeno-
ván jako dům Matznerovský. V roce 1765 
je majitelem domu uváděn Jan Radnický. 
V roce 1780 si směňují své domy Jan Václav 
Radnický s Janem Stromečkem. 

 
MgA. Jindřich Šlechta

Současný stav (rok 2018)

Dům na plánu 

stabilního katastru 

z roku 1837

PS Prácheň 
Nám (i vám) narodí se... 

Jak jsem před měsícem slíbila – v dnešní 
části vyprávění o zákulisí pěveckého spolku 
Prácheň vás čekají hlavně pozvánky na naše 
adventní a vánoční koncerty. A nebude jich 
zrovna málo. Je před námi tradičně nejná-
ročnější roční doba. Během pěti následujících 
týdnů nás – a třeba i vás – čeká hned šest 
takových akcí. Začneme už 30. listopadu, 
kdy zazpíváme při rozsvěcování stromku ve 
Svéradicích. Bude to druhé vystoupení v této 
obci v letošním roce a fotograie, doprová-
zející toto naše povídání, je právě z koncertu 
v kapli sv. Bartoloměje dne 27. října. 
Na 15. prosince nám přišlo pozvání 
Oblastní charity v Písku, abychom zapívali 
již podruhé na charitativní akci v kostele 
Narození Panny Marie. Hned den poté, 
v neděli 16., nás čeká naše první vystoupení 

v kostele v Hejné a pak ve čtvrtek 20. pro-
since snad potěšíme svým vánočním 
programem obyvatele DPS. O týden poz-
ději – ve čtvrtek 27. prosince – se na vás 
budeme v 17 hodin těšit na našem hlavním 
vánočním koncertě v horažďovickém kos-
tele Nanebevzetí P. Marie a o týden později 
– v sobotu 5. ledna od 16 hodin – na tříkrá-
lovém koncertě v Pačejově.
Advent odvozuje svůj název z latinského 
slova adventus, které znamená příchod. 
Takovou „dobou příchodů“ se pro PS 
Prácheň stal letos již měsíc listopad, kdy 
k nám zavítalo hned pět nových zájemců 
o sborový zpěv. Budeme doufat, že je 
náročné období vánočních vystoupení 
neodradí, a že k nim – třeba časem – při-
bude ještě i pár dalších. 

Přejeme všem, aby v konci roku odolali 
spěchu, shonu, přehnanému nakupování, 
chystání a pečení, a aby si našli i chvíli 
na zastavení se, pohled na sníh a poslech 
hudby. Třeba zrovna té naší... 

 
Za PS Prácheň Simča Sládková

Koncerty Pěveckého a chrámového sboru Velkobor
Na letošní adventní a vánoční čas si Pěvecký 
a chrámový sbor Velkobor připravil pro své 
posluchače rekordních 10 koncertů. Uslyšíte 
na nich tradiční české a moravské koledy 
a vánoční písně, ale také spirituály. Na závě-
rečném koncertě ve Velkém Boru pak zazní 
některé části z Hubertské mše, ve které nás 
podpoří Práchenští trubači, se kterými jsme 
ji již uvedli v listopadu taktéž ve velkobor-
ském kostele. Poprvé zazpíváme už první 
adventní neděli společně s místními dětmi 
při rozsvěcování vánočního stromečku ve 

Velkém Boru, termíny ostatních koncertů 
vidíte níže. 
8. 12. (16.00) Spolkový dům Rabí
8. 12. (18.00) kaple sv. Cyrila a Metoděje 
Čimice
14. 12. (17.00) DPS Horažďovice
14. 12. (19.00) KD Olšany
15. 12. (14.00) kostel Narození Panny Marie 
Písek 
15. 12. (17.00) kostel sv. Ondřeje Bezděkov
16. 12. (17.00) kostel Nejsvětější Trojice Lnáře
22. 12. (17.00) KD Svéradice

26. 12. (17.00) vrch Prácheň u Horažďovic
28. 12. (18.00) kostel sv. Jana Křtitele Velký Bor
Podrobnosti, fotograie a videa můžete 
zhlédnout na www.sborvelkobor.webnode.cz 
nebo na našem facebookovém účtu.
Všem svým příznivcům děkujeme za pod-
poru, těšíme se na setkání na některém 
z našich koncertů a přejeme klidný advent 
a krásné Vánoce.

 
Velkobor
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ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

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

tel.: 725 763 582

SLAVÍK NA ROZTRHÁNÍ
Třebomyslice 29. 12. 2018 od 18.00 hod.

Divadelní komedii uvede 
Břežanský ochotnický spolek.

Jste srdečně zváni.

Děkujeme všem zákazníkům za
projevenou důvěru a přejeme
spokojené, láskou a porozuměním
naplněné vánoční svátky, hodně
zdraví, štěstí a úspěchů v novém roce.

PF 2019

Vánoční
otevírací doba:

22.12. SO 7:30 - 11:30
24.12. PO zavřeno
25.12. ÚT zavřeno
26.12. st zavřeno
27.12. čt 7:00 - 15:30
28.12. pá 7:00 - 15:30
29.12. so zavřeno
30.12. ne zavřeno
31.12. po ZAVŘENO
 1. 1. út zavřeno
 2. 1. St 7:00 - 15:30

XI. Kovářský den v Oselcích se opět vydařil
XI. Kovářský den se uskutečnil v sobotu 
10. 11. 2018 v prostorách Střední školy 
v Oselcích společně se Dnem otevřených 
dveří. Stejně jako v předchozích letech při-
jeli nejlepší mistři kovářského řemesla, 
aby předvedli svoji zručnost a prezen-
tovali tradiční řemeslo. Součástí této 
akce byl bohatý doprovodný program 
s občerstvením. 
Na kovárně, v mechanických dílnách 
a v prostoru dvora byla k vidění kovářská 
práce uměleckých kovářů, výstava kovář-
ských výrobků, prodej kovářského nářadí 
a podkování koní, velmi atraktivní pro 
všechny návštěvníky. S prací našich oborů 
vzdělávání souvisel i další doprovodný 
program: výstava závodních historických 
aut, traktorů, předváděcí akce automobilek 

Peugeot, Ford, elektromobilů, zeměděl-
ské techniky New Holland a prezentace 
dalších irem (např. Pfeifer Holz s. r. o., 
ProMinet systems Blovice, Narex, Šimek 
Proicentrum atd.). Součástí Kovářského 
dne byla i ukázka drátenictví, paličkování, 
tvoření mandal z barevných písků a prodej 
včelařských výrobků.
V truhlárně byla k vidění práce na CNC 
frézce a CNC laseru, soustružení dřeva, 
inkrustace (na modelu komody) i řezba, 
kterou si návštěvníci mohli vyzkoušet.
Vzhledem k tomu, že Kovářský den 
byl spojen se Dnem otevřených dveří, 
návštěvníkům a případným zájemcům 
o studium maturitních oborů (umělec-
kořemeslné zpracování kovů – práce 
kovářské a zámečnické, uměleckořemeslné 

zpracování dřeva) a učebních oborů (truh-
lář, umělecký kovář a zámečník, mechanik 
opravář motorových vozidel – autome-
chanik, opravář zemědělských strojů) se 
věnovali pracovníci školy.
Všechny důležité informace mohou 
zájemci o naše obory získat na www.stred-
niskolaoselce.cz nebo osobně ve škole, kde 
vás rádi provedeme a poskytneme veš-
keré informace o provozu SŠ i mimo dny 
otevřených dveří, a to po domluvě na tel. 
371 595 168. 
Těšíme se na vaši návštěvu. 

 
Ing. Miroslav Lávička, Střední škola 
a Základní škola, Oselce 
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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

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.
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k poslechu zahrají a zazpívají 
Sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů

pěvecký a chrámový sbor Velkobor

Srdečně Vás zve SDH Velké Hydčice

26.12. 2018 od 17:00 hod

Vstup dobrovolný  |  Občerstvení zajištěno | Možnost prohlídky interiéru kostela sv. Klimenta

Vánoční koncertXI. na Práchni

 

 

 

 

HASIČSKÝ BÁL
TŘEBOMYSLICE

8. 12.

JENDA band
bohatá TOMBOLA  zajištěna! 

 

 

 

 
 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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Horažďovice • perla Otavy

řemeslný a farmářský jarmark
adventní výtvarné dílny
kovářská dílna
občerstvení

Adventní jarmark
15. 12. 2018 • 9.00–12.00 • Mírové náměstí Horažďovice

Volné sdružení 
 

HORAŽĎOVICKÝCH ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ 

VÁS ZVE NA  

 VÁNOČNÍ KONCERT 
 

 

 
  
 
 

Horažďovice 

Kulturní dům 

Neděle 16. 12. 2018  

18:00 
 

 

Facebook: Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů 

sobota 19. ledna 2019 • 20.00 • Kulturní dům Horažďovice

K tanci a poslechu hraje: Taneční orchestr pana Novotného z Plzně

Dále je pro Vás připraven bohatý program a chutný raut.

Město Horažďovice Vás srdečně zve na

22. Prácheňský 
reprezentační ples

Předprodej vstupenek od 10. 12. 2018 v IC Horažďovice, Mírové náměstí 15.

Horažďovice • perla Otavy



Kulturní program prosinec

Uzávěrka dalšího čísla je 11. prosince v 10.00 hod., 
vydání 21. prosince 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 
E 11878. ISSN 1802-7741. Tisk: Dragon Press, Klatovy.

MĚSTSKÁ GALERIE

VERNISÁŽ VÝSTAVY
DAVID SLÁDEK – DO ULIC
Fotograie z hloubi londýnských demonstrací. 
Výstava potrvá do 21. 2. 2019

ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

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

MĚSTSKÉ MUZEUM

neděle 2. 12. nádvoří zámku, 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA ŽIDOVSKÝCH 
PAMÁTEK
Provází Mgr. Roman Vaněk

pátek 14. 12. divad. sál, 17.00 a 18.00
JAK SE KAŠPÁREK TĚŠIL NA JEŽÍŠKA
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

pátek 21. 12. divad. sál, 17.00 a 18.00
VÁNOČNÍ POHÁDKA
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:

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

Městské muzeum je uzavřeno od 14. 12. 2018 
a Informační centrum v zámku od 18. 12. 2018.

KNIHOVNA

úterý 11. 12.  sál knihovny, 8.00 a 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
6. přednáška na téma „České dějiny a jejich souvislosti II.“

středa 12. 12.  odd. pro děti 15.00 
VYHODNOCENÍ SOUTĚŽÍ „SBÍREJ 
SAMOLEPKY PROJEKTU DĚTI A ČTENÍ 2018“
A „Z TRUHLY NAŠICH BABIČEK“

SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ 

neděle 2. 12.  19.00 
1. ADV. NEDĚLE KONCERT CAINE-MI 
– písničky na biblická témata bubeníka kapely 
Znouzecnosti – Caina a Sasanky z Diakonie Litoměřice

úterý 4. 12.  17.00
O VÝZNAČNÝCH OSOBNOSTECH ZDEJŠÍHO 
KRAJE
Přednáška p. Mgr. Romana Vaňka, historika hd muzea.

úterý 11. 12.  17.00 
PŘEDNÁŠKA BRATRA MGR. MARTINA 
JINDRY, ARCHIVÁŘE CČSH 
O protivenstvích, která zažívali duchovní v těžkých 
dobách minulého století

úterý 18. 12.  17.00 
KONCERT BABSKÝ PĚVECKÝ SBOR

pondělí 24. 12.  23.00 
ŠTĚDRÝ DEN 
– „půlnoční“ eucharistická bohoslužba

úterý 25. 12.  10.00
HOD BOŽÍ VÁNOČNÍ 
Vánoční divadlo pro rodiče a jejich děti od 0–100 let, 
přineste si s sebou to, co vás pod stromečkem moc 
potěšilo, trochu cukroví ke společné hostině, kávě 
a čaji po bohoslužbě 

neděle 6. 1.  15.00 
TŘÍKRÁLOVÁ BOHOSLUŽBA

MC HOUBA

sobota 1. 12.   20.00 
SLAVNOSTNÍ VYHLÁŠENÍ HOUBA 
CHALLENGE 2018
Slavnostní vyhlášení druhého ročníku.

sobota 8. 12.  20.00
ČERTOVSKÝ REJ
I do Houby musí čerti. A hodně čertů.

úterý 25. 12. 20.00 
VELKÁ VÁNOČNÍ PÁRTY
Tradiční vánoční diskotéka s punčem a dárečky 
ZDARMA.

středa 26. 12.  12.30 
HOUBA HOKEJ
Tradiční vánoční „mač“ Houba vs. Nepřátelé. Sraz ve 
12.30 v Houbě nebo 13.45 ZS Sušice

čtvrtek 27. 12.  15.00
TURNAJOVÝ DEN 
Zářečský turnaj v bowlingu. Vánoční turnaj v pokeru.

pondělí 31. 12.  19.00
SILVESTR 2018
Bohatý raut, ohňostroj. Vstup 100 Kč

MĚSTSKÉ A OSTATNÍ AKCE

sobota 1. 12. pivovar, 13.00–18.00
PEKLO PLNÉ ČERTŮ

sobota 1. 12. Envicentrum, 9.00
ADVENTNÍ VĚNCE 
– vyrobte si voňavou ozdobu

neděle 2. 12.  Mírové náměstí, 17.30
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU 
– zpívání u stromu, posvěcení, rozsvícení

úterý 4. 12. hotel Prácheň, 16.00
MIKULÁŠSKÝ KONCERT ZUŠ

čtvrtek 6. 12.  13.00–17.00
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ ZŠ KOMENSKÉHO

středa 12. 12. hotel Prácheň, 17.00
VÁNOČNÍ KONCERT – POUPATA A KVÍTEK

sobota 15. 12.  9.00–12.00
ADVENTNÍ JARMARK 
– řemeslný a farmářský, kulturní program,  
Mírové náměstí 

sobota 15. 12.  kostel na náměstí, 18.00
ADVENTNÍ RECITÁL HANKY KŘÍŽKOVÉ
vstupné 150 Kč

středa 19. 12. hotel Prácheň, 16.00
VÁNOČNÍ KONCERT ZUŠ

čtvrtek 20. 12.  17.00 
ADVENTNÍ MEDITACE NA OSTROVĚ
www.kouzlousmevu.cz

pondělí 31. 12. KD Velké Hydčice, 10.00
SILVESTROVSKÝ BĚH 
– tradiční akce

KAVÁRNA ŠIBULE 

sobota 8. 12.  17.00
ADVENTNÍ POSEZENÍ 
s paní Libuší Žákovou z Písku a jejím vyprávěním v ob-
dobí adventu, radami a receptem na svařákový sirup. 

středa 12. 12.  17.30
TIANDE PRO KRÁSU A ZDRAVÍ
Trápí vás bolesti zad, máte často ucpaný nos rýmou 
a jiné neduhy v tomto období...? Nenechte si ujít zají-
mavou přednášku.

neděle 16. 12.  15.00
DOSTAVENÍČKO, ANEB KAVÁRNIČKA DŘÍVE 
NAROZENÝCH
S harmonikou a lidovými písničkami Pavla Hlobíka.

sobota 22. 12.  15.00
PŘEDVÁNOČNÍ ROZJÍMÁNÍ 
Adventní písně a povídání s Miroslavou a Josefem 
Jarolímovými. 

pátek 28. 12.  15.00
ODPOLEDNÍ ČAJ 
Ochutnávka vánočního cukroví a příprava na silves-
trovské veselí s Edou Červeným a jeho harmonikou.

KULTURNÍ DŮM

sobota 1. 12.  19.30 
HARLEJ + ROCKSANA 
– předprodej: www.ticketstream.cz

pátek 14. 12.  19.00 
MATURITNÍ PLES 4.AGD

sobota 15. 12.  19.30 
DOKONALÁ SVATBA
Divadelní komedie v podání Břežanského ochotnic-
kého spolku

neděle 16. 12.  18.00 
VÁNOČNÍ KONCERT 
Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů

pátek 21. 12.  19.00 
PETR KOTVALD – VÁNOČNÍ KONCERT

úterý 25. 12.  20.00 
VÁNOČNÍ PLES TJ SOKOL HRADEŠICE 
– hraje Fortuna, bohatá tombola

pátek 28. 12.  20.00 
KABÁT REVIVAL + WEGET ROCK 
– celovečerní bigbít

neděle 30. 12.  15.00 
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
– Malá muzika Nauše Pepíka – rezervace tel.: 605216173


