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Měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému povznesení města Horažďovice

Vážení spoluobčané,
měsíc prosinec je zatím v našem městě
skoupý na sníh a i vánoce budou pravděpodobně bez sněhové přikrývky. Blížící
se vánoční svátky nám tak připomíná jen
vánoční výzdoba kolem nás, koledy a přeplněné obchody. Potěšila nás velká účast
na akcích jako bylo rozsvícení vánočního stromu, adventní jarmark i adventní
koncert. Advent údajně býval obdobím
zklidnění a rozjímání. Avšak v dnešním hektickém životě se to ale málokomu
vůbec podaří. Snad se na chvíli pozastavíme alespoň právě na vánočních
koncertech a besídkách.
Investiční akce již jdou do inále, dobíhá
fakturace a vyúčtování prací. Co se nestačilo letos dokončit, bude pokračovat
v novém roce. Během prosince byl ještě
nainstalován nový sloup veřejného osvětlení v parčíku u nemocnice před Základní
školou Blatenská z důvodu větší bezpečnosti
chodců na tomto frekventovaném místě.

V posledním měsíci v roce proběhlo
kromě jiného i jednání s irmou Rumpold
o nových cenách za svoz komunálního
a tříděného odpadu a za likvidaci odpadů
ve sběrném dvoře. Protože poplatky za
likvidaci odpadů budou v budoucnu stále
narůstat, je důležité odpady třídit, aby
byla co nejvyšší výtěžnost druhotných
surovin. Pomůže to nejen našemu životnímu prostředí, ale i naší kapse. I proto se
chceme v následujícím období na problematiku likvidace odpadů více zaměřit.
V letošním roce se věnovala velká pozornost inventuře obecních pozemků
a jejich využití. Proběhlo také velké
množství směn pozemků v našich přidružených obcích především z důvodu
plánované výstavby kanalizace, čistíren
odpadních vod a vodovodu. Byla to často
komplikovaná jednání, ale bez věcných
břemen, nebo vlastnictví pozemků by
pro město vůbec nebyla šance dokončit projektovou dokumentaci. Všechna

jednání zatím nebyla uzavřena a některé
obce se ještě musí dořešit. Děkujeme
všem občanům, kteří v této záležitosti
vyšli městu vstříc. Stejně tak děkujeme všem, které zajímá život v našem
městě a aktivně se na něm podílí ať již
formou dobrovolnické nebo spolkové
činnosti. Děkujeme vám také za účast
na setkáních s vedením města (Café
dialog se starostou), kde si můžeme vzájemně předat nejen informace, ale i své
postřehy a názory, což je ta nejlepší
obousměrná komunikace.
Přejeme vám šťastné a veselé vánoční
svátky a hodně zdraví, štěstí a spokojenosti v nadcházejícím roce 2019. Každé
vaše novoroční předsevzetí ať dojde do
zdárného konce.

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

OZNÁMENÍ
Městský úřad Horažďovice bude v pondělí 31. prosince 2018 uzavřen.
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Fotoreportáž
Rozsvícení vánočního stromu

Adventní koncert

Adventní jarmark
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Téma
Odešel prof. MUDr. Jaroslav Blahoš, DrSc.,
čestný občan města Horažďovic,
světoznámý lékař, dlouholetý předseda České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně
(ČLS JEP), bývalý prezident Světové lékařské asociace (WMA), nositel francouzského Řádu čestné
legie, Medaile Za zásluhy a mnoha dalších ocenění. Prof. Jaroslav Blahoš se narodil 30. června 1930
v Horažďovicích a zemřel 27. listopadu 2018 v Praze.

Jaroslav Blahoš ve svém rodišti prožíval
dětství a navštěvoval obecnou školu, čtyři
ročníky reálného gymnázia absolvoval
ve Strakonicích. Jezdil s otcem, advokátem, při jeho pracovních cestách po okolí,
oblíbil si náš kraj a Šumavu, zamiloval si
přírodu a biologii. Intelektuální rodinné
prostředí a členství ve skautském oddíle
utvářelo jeho charakter, byl zvídavý
a učenlivý, osvojoval si také cizí jazyky.
Dobře zvládl angličtinu, později latinu,
francouzštinu, ruštinu i jiné jazyky.
V roce 1946 se rodina přestěhovala do
Prahy, kde Jaroslav dokončil středoškolská studia maturitou na Karlínském
gymnáziu a následně studoval medicínu
na pobočce Lékařské fakulty Univerzity
Karlovy v Plzni. Uvažoval o právech,
ale když v roce 1948 otci zavřeli kancelář, zabavili veškerý majetek a otec se stal
pomocným dělníkem, přestal o právech
uvažovat. Jelikož otec nebyl poplatný
době, měl Jaroslav problémy s nástupem
na medicínská studia v Praze, ale nakonec
byl přijat v Plzni, kde promoval s vyznamenáním v roce 1955.
Životním mezníkem bylo, když v roce
1958 mladý lékař uspěl v konkurzu, byl
přijat do Výzkumného ústavu endokrinologického v Praze a stal se vědeckým
pracovníkem. Začíná publikovat odborné
články, účastní se lékařských sjezdů
a přednášek. V roce 1960 v rámci pomoci
Etiopii odjíždí na dva roky do starobylého
města Hararu, kde pracoval v nemocnici
jako vedoucí polikliniky. V liberálnějších letech 1968–69 byl zaměstnán jako
asistent na endokrinologické klinice prof.
Klotze v pařížské nemocnici Beaujon.
Opakovaně přednášel o výsledcích
výzkumné práce v Lyonu a v Montpellier,
poprvé se zde setkal s věhlasným prof.
Christianem Barnardem, který jako první
roku 1967 v Kapském Městě provedl
transplantaci srdce. Francie jej okouzlila
a často se tam vracel.

Od roku 1969 pracoval na interní klinice lékařské fakulty Univerzity Karlovy
ve Fakultní nemocnici Pod Petřínem
postupně jako asistent, docent, profesor
a nakonec jako přednosta kliniky. Prof.
Blahoš se stává předním endokrinologem
a v roce 1993 přijímá místo přednosty
interní kliniky v Ústřední vojenské
nemocnici v Praze, kde zakládá první
Osteocentrum.
Události roku 1989 podstatně změnily
další život pana profesora Blahoše. Již
začátkem roku 1990 dostává chronický
nestraník nabídky na vstup do veřejného
politického života. Zůstává však věrný
medicíně a současně nadšeně pracuje
v ČLS JEP i v jiných domácích a zahraničních profesních organizacích. V roce
1990 byl v tajných volbách zvolen předsedou ČLS JEP a následně potvrzován až do
roku 2015, kdy se stal čestným předsedou.
Díky aktivitám a jazykové vybavenosti svého předsedy byla již v roce
1990 ČLS JEP, jako první organizace
z postkomunistické země, přijata do
Světové lékařské asociace. WMA je největší nevládní lékařská asociace na světě
sdružující více než osmdesát národních
lékařských společností a reprezentující přes osm milionů lékařů. V roce
1998 byl prof. Blahoš na výroční schůzi
WMA v kanadské Ottavě zvolen v tajných volbách na tři roky prezidentem této
asociace.
Prof. Blahoš pracovně cestoval po celém
světě a svojí prací v různých mezinárodních organizacích šířil dobré jméno
českého lékařství. V roce 1992 byl přijat
do Francouzské lékařské akademie, historicky jako druhý český lékař (prvním byl
Jan Evangelista Purkyně v roce 1835).
Medicínsky se prof. Blahoš od studijních let zabýval vnitřním lékařstvím
a zejména endokrinologií. Publikoval přes
370 odborných prací a deset monograií,
mnohokrát přednášel, většinou anglicky

a francouzsky, na sjezdech lékařů po
celém světě. Byl členem mnoha vědeckých rad a odborných institucí, svoji
pedagogickou činnost vyvíjel na různých
fakultních pracovištích.
U příležitosti státního svátku ČR 28. října
2001 převzal prof. Blahoš z rukou prezidenta republiky Václava Havla státní
vyznamenání, medaili Za zásluhy.
Francouzský prezident Jacques Chirac
v roce 2002 jmenoval prof. Blahoše
Rytířem Řádu čestné legie. Tím mu bylo
uděleno nejvyšší a nejstarší francouzské
státní vyznamenání. Během svého života
obdržel mnoho dalších domácích i zahraničních ocenění.
Celosvětová působnost přinesla
prof. Blahošovi také např. čestné občanství města Miami na Floridě a ilipínské
Manily. Nejvíce si však vážil čestného
občanství, které mu udělilo jeho rodné
město v roce 1999. Při každé vhodné
příležitosti připomínal, že se narodil
a dětství prožil v Horažďovicích, vzpomínal na Otavu, Ostrov a na své město
historické i současné.
V Horažďovicích několikrát proběhlo
veřejné setkání s prof. Blahošem, spojené
s přednáškou, besedou a vzpomínáním. Poslední přednášku „Medicína
v obrazech starých mistrů“ měl v městském muzeu 10. června 2017. Vždy bylo
příjemné se s ním potkat, se skromným, klidným a usměvavým člověkem,
z něhož vyzařoval optimismus. V roce
2008 byla vydána obsáhlá kniha jeho
vzpomínek „S poselstvím medicíny
v labyrintu světa“ a v roce 2014 „Střípky
z lékařské brašny“.
Mnoho odborníků a přátel lituje
odchodu pana prof. Blahoše a bude
na něho stále vzpomínat. Čest jeho
památce.
V. Trčka
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Z radnice
Rada města Horažďovice 3. 12. 2018
– schvaluje pronájem části p. č. 2808 ostatní
plocha o výměře 190 m2 v k. ú. Horažďovice
za účelem prodeje vánočních stromků
a uzavření nájemní smlouvy mezi městem
Horažďovice (pronajímatel) a Milenou
Urbanovou, Horažďovice (nájemce) na
dobu určitou od 5. 12. 2018 do 31. 12. 2018
a nájemné ve výši 9 Kč/m2 pozemku + DPH
v zákonem stanovené sazbě
– schvaluje poskytnutí dotace Danielovi
Motlíkovi, Sušice na provoz pojízdné prodejny v měsících říjen – prosinec 2018 ve
výši 10 000 Kč a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí
dotace
– schvaluje rozpočty na rok 2019 –
Křesťanské MŠ DUHA s příspěvkem
ve výši 800 000 Kč, MŠ Na Paloučku
s příspěvkem ve výši 1 085 000 Kč, ZŠ
Blatenská s příspěvkem ve výši 3 300 000
Kč, ZŠ Komenského s příspěvkem ve výši
3 000 000 Kč, ZUŠ s příspěvkem ve výši
250 000 Kč,
– schvaluje střednědobý výhled rozpočtu na roky 2020 a 2021 – Křesťanské
MŠ DUHA, MŠ Na Paloučku,
ZŠ Komenského, ZŠ Blatenská a ZUŠ
– schvaluje poskytnutí dotace sdružení
Prácheňsko,z. s. p. o., IČO: 70922161 ve
výši 20 500 Kč na spoluinancování projektu PSOV PK 2018 – „Společné pořízení
odpočinkového a naučného mobiliáře
pro občany a návštěvníky Prácheňska“
a schvaluje uzavření příslušné veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace

– schvaluje program 22. Prácheňského
reprezentačního plesu a výši vstupného
250 Kč
– schvaluje poskytnutí dotace ve výši
49 856 Kč organizaci Point 14, z. ú.,Husova 14, Plzeň, IČO 66361630 na krytí
nákladů při poskytování sociální služby
– terénní program a odborné poradenství
pro uživatele návykových látek a schvaluje
uzavření veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí dotace
– zřizuje v souladu s § 102 odst. 2 písm. h)
zákona č. 128/2000 Sb. o obcích na volební
období 2018–2022 tyto komise rady města
a jmenuje předsedy jednotlivých komisí:
Komise zástupců částí obce
– Ing. Hana Kalná
Komise bytová – Jana Květoňová
Komise školská – Ing. Hana Kalná
SPOZ – Mgr. Alena Průchová
Komise příspěvková – Ing. Hana Kalná
Komise stavební – Bc. Michal Šedivý
– schvaluje Výzvu k podání nabídky
a zadávací dokumentaci podlimitní veřejné
zakázky na stavební práce „Revitalizace
sídliště Šumavská, Pod Vodojemem,
Horažďovice – II. etapa“
– rozhodla o přijetí nabídky Ing. Michala
Nováka, České Budějovice na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu
na „vypracování studie proveditelnosti projektů „Horažďovice – kino,
Lipky, Sokolovna“ za nabídkovou cenu
195 000 Kč (neplátce DPH)

Pracoviště Oselce

Pracoviště Blovice

Oselce 1, 335 46 Oselce
tel. 371 595 168

Setecká 235, 336 01 Blovice
tel. 371 522 164

stskola.oselce@tiscali.cz

stskola.oselce-blovice@seznam.cz

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ

DNY OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
12. leden 2019

19. leden 2019
od 8:30 do 12: 00
22. listopad 2019
od 12:00 do 17:00

od 9:00 do 13:00

16. listopad 2019
od 9:00 do 13:00

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

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 uvedených, 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

Oznamujeme občanům,
že v prvním pracovním týdnu
roku 2019 bude provedena
změna svozu popelnic, a to
následujícím způsobem:
V úterý 1. ledna 2019 svoz
popelnic neproběhne a bude
uskutečněn ve středu 2. ledna.
Z tohoto důvodu budou svozy
v následující pracovní dny posunuty o jeden den. Páteční svoz
bude proveden v sobotu 5. ledna.
Žádáme občany, aby tuto dočasnou změnu respektovali při
přípravě popelnice k vývozu.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

www.stredniskolaoselce.cz & www.stskolaoselce-truhlarna.cz

Naši žáci si pro Vás připravili ukázky řemesel a rádi Vás provedou
areálem školy a školních dílen
82-51-L/02 Uměleckořemeslné zpracování dřeva
82-51-L/01 Uměleckořemeslné zpracování kovů
33-56-H/01 Truhlář
41-55-H/01 Opravář zemědělských strojů
23-68-H/01 Mechanik opravář motorových vozidel
82-51-H/01 Umělecký kovář a zámečník

64-41-L/51 Podnikání

41-55-E/01
65-51-E/01
29-51-E/01
41-51-E/01

Opravářské práce
Stravovací a ubytovací služby (Kuchařské práce)
Potravinářská výroba (Cukrářské práce)
Farmářské práce

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 LEDNU

14. 1. - 18. 1. 2019

prvních 30 min denně ZDARMA
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Kultura
Městská knihovna Horažďovice
Univerzita třetího věku
Městská knihovna Horažďovice rozšiřuje
nabídku pro seniory. Stávající program
Virtuální Univerzity třetího věku při
PEF ČZU v Praze zůstává zachován beze
změny.
29. ledna 2019 zahajujeme letní semestr,
tématem budou tentokrát „Klenoty
barokního sochařství v českých zemích“.
Rádi bychom vás informovali o další
možnosti studia. Souběžně se jmenovaným
programem bude v městské knihovně
probíhat Univerzita třetího věku při ZČU
v Plzni. Jedná se o výuku, která je vedena za
přímé účasti přednášejícího – akademického
pracovníka ZČU i odborníků z praxe.
Začínáme pilotním programem na aktuální
téma PSYCHOLOGIE. Přihlásit se může
zájemce, který dosáhl věku potřebného pro
přiznání starobního důchodu, a občané
v plném invalidním důchodu bez ohledu na
věkovou hranici. Podmínkou pro studium

Vyhodnocení soutěží
není maturita ani délka předchozího
vzdělání. I účastníci, kteří nechodí
pravidelně nebo nechtějí psát závěrečné
práce, se mohou na daný předmět přihlásit,
zaplatit účastnický poplatek a chodit dle své
chuti. Jen na konci semestru nedostanou
osvědčení a nebudou pozváni k absolutoriu
(promoci). Výuka bude realizována jednou
za 14 dní, do výuky bude zařazována
praktická výuka, exkurze nebo přednášky
v terénu. Podrobné informace k zápisu
a výuce u paní Zdeňky Plundrichové,
tlf.: 376 547 594, e-mail: region@knihovna.
horazdovice.cz
DO 18. LEDNA 2019 PROBÍHÁ PŘÍJEM
PŘIHLÁŠEK NA LETNÍ SEMESTR.
https://u3v.zcu.cz

Také letos byly v městské knihovně
vyhlášeny soutěže pro dětské čtenáře.
V celoroční soutěži „Sbírej samolepky
projektu Děti a čtení 2018“ odevzdalo
kartičky s nasbíranými samolepkami 10 dětí.
Výtvarné soutěže „Z truhly našich
prababiček“ se zúčastnilo 48 malých
výtvarníků. Soutěžní práce si můžete
prohlédnout v dětském oddělení knihovny.
Vyhodnocení účastníci si odnesli knihu
a drobné odměny našich sponzorů.
Děkujeme CK Ciao…, Městu Horažďovice,
Knihkupectví Horažďovice, OPA
– velkoobchodu knih za poskytnuté odměny
pro soutěžící.
Soutěže byly vyhlášeny v rámci projektu
„Děti a čtení 2018“.

Za MěK Horažďovice
Zdeňka Plundrichová

Eva Marešová

SDS Klatovy uvádí
Bláznovy zápisky
Nikolaj Vasiljevič Gogol
Jan Přeučil a Nikolaj Vasiljevič Gogol – dva Mistři na jednom
jevišti. Hra založená na zápiscích z Gogolova života dává Janu
Přeučilovi možnost fantasticky ztvárnit příběhy lidiček směšných
až k pláči a politováníhodných k popukání, zobrazit ostré kontury
charakterů, vykreslit romantismus obrácený v žert, než se
i v parodii prosadí nepřízeň osudů řízená často démony a běsy.
Režie: Jaroslav Gillar
Hraje: Jan Přeučil
GP-Art a Divadlo Braník
Středa 16. ledna 2019 od 19.30, předplatné skupiny H,
KD Horažďovice
Předprodej vstupenek:
INFOCENTRUM, Mírové náměstí 15, Horažďovice, 341 01,
tel. 376 511 999

Eva Marešová
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Městské muzeum Horažďovice
Rodáci a významné osobnosti Horažďovicka
Eduard Münz
Bankéř, finančník a honorární konsul
Persie Eduard Münz se narodil
v Horažďovicích 2. ledna 1882. Eduardův
otec Karel (*1845–†1909) a strýc Eduard
(*1841–†1916) byli spolupodílníky
společnosti „Bratři Münzové“. Tato
společnost se stala největším regionálním
distributorem lihovin, octů a na trh také
dodávala široký sortiment zahraničních vín
a minerálních vod. Vlastním produktem
firmy byla proslulá „Münzovka“, lihovina
vyráběná na bázi whiskey. Eduardův
stejnojmenný strýc byl roku 1885 zvolen
představeným horažďovické židovské
obce. Eduardova matka Marie, rozená
Lauberová, žila v letech 1855 až 1909. Oba
rodiče Eduarda Münze jsou pohřbeni na
horažďovickém novém židovském hřbitově
na „Loretě.“ Eduard měl devět sourozenců
– bratry Julia, Viktora, Ottu, Bedřicha,
Adolfa a sestry Theresu, Olgu, Annu a Ellu.
I když se Eduard Münz narodil
v Horažďovicích, spojil svůj profesní život
s moravskou metropolí – Brnem. Díky
svému talentu se stal ředitelem brněnské
filiálky „České banky Union“. Jednalo

se o výhradně německý bankovní ústav
zrušený roku 1945. Při projektování nové
brněnské bankovní budovy v dnešní
Beethovenově ulici navázal roku 1921
ředitel Münz bližší kontakt s Ernstem
Wiesnerem, významným představitelem
brněnské architektonické moderny
meziválečného období. Architekt
Ernst Wiesner se stal autorem projektu
funkcionalistické vily, postavené v letech
1924 až 1926 pro potřeby „České
banky Union“ v brněnské čtvrti Pisárky
(v Hroznové ulici). Brzy po dokončení
vilu kupují od bankovního domu do svého
vlastnictví manželé Münzovi.
Eduard Münz zasedal též ve správních
radách „I. brněnské strojírenské
společnosti“ a „M. B. Neumanny synové
– Union akciové společnosti pro průmysl
textilní“ ve Dvoře Králové nad Labem.
Münz zastával též post honorárního
konzula Persie. Funkce honorárního
konzula je čestná bez nároku na honorář.
V Brně vznikl tento úřad na přání perských
obchodníků, kteří projevili zájem o nákup
vyhlášeného brněnského sukna a další

Zdroje:
Agstner, Rudolf – Cizí konzuláty v Čechách, na Moravě a v Bratislavě 1869–1918, 2008
Archiweb – Vila Münz
Internetová encyklopedie dějin Brna
Nečasová, Alžběta – Ztracený klenot brněnské architektury: Münzova vila je po 4 letech spravená

textilní produkce.
V Brně založil Münz též svou rodinu.
Uzavřel zde sňatek s Grete, rozenou
Gintzovou. V Brně se manželům narodil
2. července 1921 syn Jindřich Karel
a 27. července 1924 druhý syn Petr Štěpán.
Eduard Münz zemřel náhle 28. prosince
1940 v Brně. Manželka Grete byla
deportována do vyhlazovacího tábora
v Osvětimi, kde byla 15. května 1944
zavražděna. Oba synové včas republiku
opustili a vstoupili do zahraničního
československého vojska ve Velké Británii.
Vila byla v průběhu druhé světové války
rodině zabavena. Po roce 1945 se sice
navrátila do majetku obou synů, ale po
roce 1948 byla znovu zabavena. Vinou
špatné údržby se stavba postupně dostala
do špatného technického stavu a mezi
lety 2012 a 2014 tak prošla zásadní
rekonstrukcí.

Mgr. Roman Vaněk
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SPORT
RUDÝ KONĚ Horažďovice
Rudý Koně odehráli další zápasy Regionální
ligy mužů Plzeňského a Karlovarského
kraje, kdy zavítali na palubovky do Šťáhlav,
Františkových Lázní, Klatov a Kašperských Hor.
Výsledky kolikrát neodpovídají předváděné
hře, ale i přesto musíme naše hráče pochválit
za bojovnost a odhodlání, když i za velice
nepříznivého stavu zápas nevzdali a bojovali
do posledních vteřin. Každým zápasem
sbírají nové zkušenosti a už nepatří mezi
úplné outsidery soutěže, i když postavení
v tabulce zatím není takové, jaké bychom si
představovali. Výkony našich borců můžete
sledovat i v online přenosech, které jsou vždy
zveřejněny na klubových b stránkách.
Rádi bychom Vám popřáli klidné prožití
vánočních svátků,bohatou nadílku od Ježíška
a mnoho štěstí a úspěchů v novém roce.
Pojďte do toho s námi, pojďte fandit a sledujte
nás také na internetu:
www.facebook.com/rudykonehd
RUDÝ KONĚ HYJÉÉÉ!!!

Nejúspěšnější škola TAEKWON-DO v ČR
Největší škola taekwon-do ITF GeBaek Hosin Sool se v podzimních
celorepublikových závodech umístila
opět na nejlepších místech! Jako každý
rok se i tento konaly na podzim dva ze tří
nejdůležitějších závodů v roce, a sice finále
závodů středisek talentované mládeže
a mistrovství České republiky, které se
nám podařilo vyhrát, a získat tak titul
nejúspěšnější školy České republiky již
poněkolikáté za sebou.
První vítězné závody, Celorepublikové
setkání středisek talentované mládeže,
probíhaly o víkendu 13.–14. října 2018

ve sportovním centru ČUS Nymburk.
Středisko STM Praha 2, jehož jsme součástí,
zde své první místo vybojovalo s počtem
54 zlatých medailí, sečteno z obou kol,
a závodilo za něj celkem 86 závodníků.
Mistrovství České republiky se tentokrát
uskutečnilo ve sportovní hale v Brně
o víkendu 10.–11. listopadu 2018.
Dohromady zde soutěžilo 28 škol
s 327 závodníky, z nichž bylo opět
86 jednotlivců členy naší školy. Nakonec
se nám podařilo získat 30 zlatých medailí,
19 stříbrných a 41 bronzových, čímž jsme se
stali s předstihem opět nejúspěšnějšími.

Chcete si zacvičit i vy? Setkat se s vítězi
a třeba si jednou rovněž zazávodit? Přihlásit
se můžete kdykoliv během celého roku!
Jen u nás získáte zkoušky na vyšší pásek
a výbavu (dobok, lapa, chrániče) ZDARMA.
Proto neváhejte a přijďte za námi každé
pondělí od 16.00 do MŠ Na Paloučku
Horažďovice, Loretská 935, pod vedením
Miroslava Jílka.
Pro bližší informace navštivte náš web na
tkd.cz. Nebojte se, stačí přijít!!!

Katrin Dejlová, Ge-Baek Hosin Sool
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Školy
Křesťanská mateřská škola DUHA
Roku 2018 již pomalu dochází čas a my se ohlížíme, co všechno s sebou přinesl. Jak už to
tak bývá, byl naplněn dny dobrými, báječnými, ale také dny smutnými. Děkujeme za to, že
převažovaly ty dny, v nichž byl spíše prostor pro radost, a že i ve dnech smutných byl přece
jen důvod k úsměvu. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem báječným dětem, rodičům, přátelům školky, že nám pomohli ten úsměv vykouzlit. Děkujeme jim za podporu
duševní i materiální a také za přízeň.
Vám všem přejeme požehnané svátky vánoční napěchované radostí a láskou. A do roku
příštího ať se občas v té uspěchané době dokážeme pozastavit, rozhlédnout a radovat se
z okamžiku.
Kolektiv KMŠ DUHA
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ZŠ Blatenská
Mikulášská nadílka 2018
Úterý 4. 12. 2018 byl pro mnohé obyčejný všední den, ale pro žáky přišlo
dlouho očekávané dopoledne. Chodbami
se ozývalo řinčení řetězů a zvonů, zlověstný smích čertů a šumění křídel
hodných andělských duší. Kdo by jenom
řekl, že ten rok utekl tak rychle a že
k nám do školy přijdou bytosti z pekel
i samotných nebes? Ano, mluvíme o každoroční Mikulášské laťce. Po odzvonění
osmé hodiny se žáci i se svými třídními učiteli přesunuli do tělocvičny, kde
paní ředitelka zahájila celé naše dopoledne. Poté následovalo několik tanečních
vystoupení, které si žáci naší školy pečlivě připravovali. Vrátili jsme se v čase
a zavzpomínali jsme na Michala Davida,
zatančili jsme si mazurku, ale ani jsme
nevynechali moderní tance. Když skončila vystoupení, žáci 1. stupně se odebrali
do tříd, kde měli připraveni svůj program. Také však očekávali příchod čertů,
takže mírné napětí a strach sužovaly
naše malé žáčky. A co žáci 2. stupně?
Někteří zůstali v tělocvičně, aby mohli
zdolat laťku, a ostatní se rozmístili do
jimi zvolených stanovišť, jako třeba zpívání, vyrábění různých ozdob, pečení
perníčků, hraní stolního tenisu a mnoho
dalších jiných zábavných stanovišť. Ale
my, žáci devátého ročníku, jsme měli
jiné poslání. Během krátkého okamžiku
jsme se převtělili do rolí Mikuláše,
andělů a čertů. Tímto začala naše cesta
na 1. stupeň. Mikuláš v každé třídě vyřkl
jména hříšníků, kteří byli poté potrestáni služebníky pekel. Vždy se jich však
zastali dobrotiví andělé a poté od nich
vždy dostali sladkou nadílku. Mezitím,
co čerti chodili pro zlobivé děti, žáci
a žákyně ze 6. a 7. tříd statečně zdolávali vysokou laťku a soupeřili o první
tři příčky. Zaslouženou výhru si nakonec odnesli: 1. místo – Michal Chejlava
(140 cm), 2. místo Petr Soukup (140 cm)
a 3. místo – Ondřej Blažek (135 cm).
Z mladších žákyň se mohly radovat:
1. místo – Aneta Pajerová (120 cm),
2. místo – Alena Houšková (120 cm)
a Michaela Kubaňová (115 cm). Hned
po ukončení kategorie mladších žáků se
začali rozcvičovat k atletickým výkonům
i starší žáci i žákyně, kteří přišli s úmyslem vyhrát. Ano, dokonce i v devátém
ročníku se našli sportovní nadšenci,
kteří si přišli naposledy na Mikulášskou
laťku zaskákat. Bylo to napínavé až do
samotného konce. Rivalita byla obrovská, neznala meze a i přátelé v sobě
viděli obrovské protivníky. Skvělí byli

i fanoušci, kteří nadšeně povzbuzovali
své přátele hlasitým potleskem a fanděním. Po dlouhém a únavném boji
dosáhli na stupínek vítězů: 1. místo –
Václav Mai (155 cm), 2. místo – Lukáš
Lávička (150 cm) a 3. místo – Dominik
Vlček (145 cm). Mezi žákyněmi už to byl
vyrovnanější boj, a proto došlo na sčítání
pokusů. Konečné pořadí bylo: 1. místo
– Nikola Kryzanová (135 cm), 2. místo
– Natálie Altschmiedová (135 cm)
a 3. místo – Natálie Andrlová (130 cm).
Každý účastník podal úžasné výkony

a někteří měli tu možnost překonat své
dosavadní rekordy. Myslíme si, že každý
z nás si tento den užil. My, deváťáci, jsme
si tento den užívali úplně naposledy.
Na tenhle den jsme čekali jako na den,
kdy konečně přijde tradice čertů na nás,
ale už je po všem. To dopoledne uteklo
tak rychle, ale vzpomínky na něj budou
navždy!
Nikola Kryzanová, Alena Karásková,
žákyně 9. B
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ZŠ Komenského
Sprachcamp Železná Ruda 10.–12. 10. 2018 ZŠ Horažďovice – Grundschule Patersdorf
Po dlouhém plánování a těšení nastal
den, kdy se naše škola ZŠ Horažďovice
Komenského setkala v Železné Rudě
s naší partnerskou školou z Patersdorfu
v rámci projektu Zwei Sprachen – ein
Gedanke. Jednalo se o jazykový kemp.
Mnohé děti mě už dva dny před odjezdem zastavovaly na chodbách školy, že už
nemohou spát, jak moc se těší…
Ráno jsme se všichni sešli v budově školy,
zkontrolovali potřebné náležitosti, spočítali drobečky a vyrazili na Šumavu.
Jakmile jsme dorazili do hotelu Engadin,
ubytovali jsme žáky, děti hned prolétly
celý hotel a pokoje svých kamarádů. To
už ale dorazili kamarádi z Německa. Po

oiciálním uvítání jsme se hned pustili
do výroby jmenovek – děti si ozdobily
a popsaly kšiltovky a dílo se moc povedlo.
Po obědě jsme se vydali po dvou skupinách na šipkovanou s plněním různých
úkolů. Večer jsme pro děti uspořádali
procházku s překvapením – návštěvou
místní kavárny Charlotte, ve které jezdí
u stropu vláček. Návrat do hotelu bylo
malé noční dobrodružství.
Následující den jsme vyráběli z nasbíraných přírodnin lapače zlých snů
a podzimní kloboučky. Hlavní téma dne
byl dvojjazyčný program skupiny mladých lidí z Tandemu, měli připravené
zajímavé hry a soutěže v obou jazycích,

program trval až do večeře. Večer se
žáci ještě zúčastnili noční hry. Děti měly
strach, ale nakonec všichni „bojovku“
zvládli se ctí a bez slziček.
Poslední den jsme navštívili ZOO v Plzni
s komentovanou prohlídkou a kolem
15.00 hod. jsme se u vchodu rozloučili
s dětmi z Německa.
Sprachcamp se opravdu velmi povedl,
počasí bylo nádherné, celou dobu svítilo
sluníčko a nám čas společně krásně, ale
rychle uplynul. V květnu v Německu…
auf Wiedersehen.
Mgr. Jitka Hejdánková

Základní umělecká škola
Rok 2018 se nezadržitelně blíží ke svému
konci, ale to neznamená, že bychom
na něj čekali se založenýma rukama
v klíně. Zahájení adventu v Sušici se
opět zúčastnily sestry Jáchimovy s paní
učitelkou Navrátilovou. Třídní přehrávky má za sebou klavírní a pěvecké
oddělení. A samozřejmě se také
konaly tradiční prosincové koncerty
– Mikulášský a Vánoční.
Končí rok nesmírně náročný. Pro veřejnost, další organizace a instituce i pro
naše žáky jsme letos uspořádali či
zúčastnili se celkem 60 akcí. Pokud si
uvědomíme, že jsme ve škole přibližně

40 týdnů, tak to je úctyhodný počin.
Vrcholem byla dvě setkání s různými
švýcarskými orchestry, které jsme mohli
přivítat v Horažďovicích. Myslím, že si
budeme tyto akce dlouho pamatovat.
Nikdy by nebylo možné podílet se
na tolika akcích, pokud by nefungoval pedagogický sbor. Musím všem
kolegyním a kolegům moc poděkovat
za obětavou práci, nasazení a ochotu
udělat něco navíc. Věřte nám, že to
stojí mnoho času, mnoho nervů, ale
ve výsledku to přináší mnoho radosti.
Vážím si fungujícího kolektivu profesionálů, který se ze všech sil snaží

naplňovat heslo našeho vzdělávacího
programu: „Láska ke všem uměním spojuje nás v jeden tým“.
Vážení čtenáři, přeji vám všem krásně
prožité vánoční svátky a do roku 2019
hodně zdraví, štěstí, pohody, úspěchů
v osobním i profesním životě. My máme
již naplánováno mnoho akcí, na které se
již nyní těšíme. Věříme, že se budeme
společně potkávat a užívat si té krásné
a nehmotné věci – umění.
Za ZUŠ Horažďovice
Mgr. Martin Petrus
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V Domě dětí a mládeže to žije…
V DDM se stále něco děje a i na podzim
jsme se drželi v tempu. V PROUDU jsme
přivítali 3 školní kolektivy na pobytových
kurzech. V termínu 23.-29. 9. 2018 se u nás
konala výměna mládeže, projekt SPROUTS
OF CULTURE spoluinancovaný Evropskou
unií v rámci programu Erasmus+. Spolu
s partnerskými organizacemi jsme připravili
vzdělávací projekt pro týmy mladých z Čech,
Polska, Itálie, Španělska a Velké Británie.
Program týdne byl nabitý od rána do večera
a část programu si připravili sami účastníci. Nejednalo se o klasickou školní výuku,
ale pracovalo se většinou ve skupinkách.
Účastníci vedli diskuze, připravovali myšlenkové mapy, na pořad přišla i různá praktická
cvičení, debaty a hraní rolí. Uprostřed týdne
se vypravili do Plzně, kde jim paní Alena
Lehmannová představila komunitní zahradu
a principy permakultury, a ve čtvrtek zjistili,
co to obnáší starat se o hospodářská zvířata a že za sklenkou jablečného moštu stojí
hodně práce. V neposlední řadě si všichni
procvičili angličtinu, poznali cizí kulturu
a sdíleli dovednosti mezi sebou. Kryštof
Francl, jeden z účastníků, se podělil o své
zážitky: „Je to pro mě obrovská zkušenost. Měl
jsem možnost nejen zlepšit svou angličtinu, ale
také se zamyslet nad problematikou udržitelného hospodaření. Bylo zajímavé zjistit, jak na

dané problémy mohou nahlížet lidé rozdílných
kultur a národností.“
V říjnu a listopadu jsme v Envicentru
PROUD učili hlavně o odpadech, pro
místní školy zdarma v rámci spolupráce
s DSO Horažďovicko. Tradiční listopadovou akcí byl Den GIS a první adventní sobotu
PROUD provoněly adventní věnce, kterých

se za dopoledne vyrobilo bezmála třicet.
V prosinci pro ZŠ Komenského realizujeme výukový program Zdravý životní styl
a pomalu se chystáme na leden, kdy školám
nabídneme tradiční promítání dokumentárních ilmů v rámci Ozvěny Ekoilmu, letos na
téma „Voda v krajině“.

mezinárodního Family Workcampu, který
se letos mimořádně povedl. Přihlašování
na letní tábory 2019 spouštíme v pondělí
7. ledna 2019 od 8.00. Novinkou je možnost
odevzdání přihlášky na tábor elektronickou
formou – zasláním scanu vyplněné přihlášky
na e-adresu zamek.ddm@gmail.com. Místa
na táborech není možné rezervovat.

Závěrem přejeme všem dětem, rodičům
i dalším našim příznivcům pohodové prožití vánočních svátků a úspěšný vstup do
roku 2019.

Lukostřelba
Letošní podzim vyvrcholila první lukostřelecká sezona, ve které jsme se zúčastnili
Jihočeského poháru pro děti a mládež se
souhrnnými výsledky: děti do 8 let (Jarda
Benedikt – 1. místo, Honza Kotiš – 3. místo),
dívky do 12 let (Pája Purschová – 1. místo,
Kateřina Kotišová – 3. místo), kluci do 12 let
(Hynek Korous – 6. místo, Vojta Dřevo
– 7. místo, Miki Hrabačka – 8. místo). V nabitém dorostu obsadil Kuba Dřevo krásné
5. místo. Aktuálně u nás běží 2 kroužky
(začátečníci/pokročilí), dohromady střílí přes
20 dětí. Každou druhou neděli probíhají tréninky pro dospělé, kam může přijít kdokoliv
si lukostřelbu vyzkoušet.

Tábory 2019
Již od října intenzivně připravujeme letní
akce na rok 2019, a proto od 17. 12. 2018 na
webech www.ddm-hd.cz a www.envicentrum.eu přinášíme přehled letních akcí na
rok 2019. Stejně jako vloni plánujeme celkem
15 letních akcí – zhruba polovinu vyplní
příměstské tábory, druhou částí budou pobytové tábory. Speciální akcí bude opakování

Kolektiv zaměstnanců
DDM Horažďovice
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Spolky
Oblastní charita
Tříkrálová sbírka 2019
proběhne v Horažďovicích 7. ledna 2019
v době od 10 do 13 hod. a od 15 do
18 hod.
V okolních obcích 5.–6. ledna 2019
v době od 10 do 17 hod.
Jako v minulých letech bude část získaných inančních prostředků použita
na zkvalitnění služeb, které Oblastní
charita Horažďovice nabízí, na úhradu
nákladů spojených s poskytováním charitní ošetřovatelsko-pečovatelské služby
a bezplatné občanské poradny. Dále
budou inanční prostředky věnovány na
volnočasové aktivity pro seniory a aktivizační činnosti při Oblastní charitě

Akce klubu „Nebuď sám“
na leden 2019
v Horažďovicích. Prostřednictvím této
sbírky bychom opět rádi podpořili dětský
domov v Chanovicích. A chceme znovu
rozšířit inanční prostředky krizového
fondu na pomoc lidem z Horažďovicka
v krizové situaci způsobené přírodními
vlivy.
Kromě využití sbírky v našem regionu, kde byly prostředky získány, je část
peněz zasílána na charitní účely zajišťující likvidaci následků živelných katastrof
a pohrom, na pomoc lidem na okraji
společnosti a mnoha dalším, jakkoliv
strádajícím u nás i v zahraničí prostřednictvím diecézních projektů a projektů
Charita Česká republika.
Rádi mezi koledníčky a vedoucími skupinek přivítáme i nové tváře – pokud by
se chtěl kdokoli aktivně zapojit do sbírky,
kontaktujte nás prosím – tel: 376 512 596,
mail: charita.horazdovice@tiscali.cz.
Tříkrálová sbírka je sbírka dobrých
skutků. Jménem Oblastní charity
Horažďovice bych chtěla poděkovat
všem dárcům Tříkrálové sbírky za sebemenší inanční dar, který se již rozhodli
nebo rozhodnou věnovat do sbírkových
pokladniček. A bude na světě první dobrý
skutek, kterého si velice vážíme. Potom
je na řadě naše organizace, aby s věnovanými dary dobře naložila a pokračovala
dalšími dobrými skutky. UDĚLEJME
ZNOVU DOBRÝ SKUTEK!

8. 1. Posezení s harmonikou – k tanci
a poslechu nám zahrají oblíbení Úterníci.
Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.
14. 1. Holky v akci – společné pečení
z vyzkoušených receptů. Jídelna DPS
Palackého, začátek ve 13.30 hod.
16. 1. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem. Jídelna DPS 1061 Palackého v 9.45 hod.
24. 1. Turnaj ve stolních hrách – soutěže na
poli vědomostí, taktiky a chuti hrát si. Jídelna
DPS Palackého 1061 od 13.30 hod
29. 1. Vystoupení souboru Báby z Poříčí –
veselé lidové písničky z našeho kraje. Koncert
se koná v jídelně DPS Palackého č. 1061 od
16 hodin.

Advent v Babíně
Každoročně v advent první,
Sešli jsme se bez prodlení.
Staří, mladí, velcí, malí,
Na návsi se nyní slaví.
Těšíme se na svátky,
stromeček jak z pohádky.
Rozsvícení – světel žár,
překvapení – radost v nás.
Zpěv a poslech koled českých,
zanechá v nás chvilek hezkých.
K tomu svařák, cukroví,
stromek nám to napoví.
Vánoce již přijdou k nám
A my děkujeme vám.
Krásné a spokojené Vánoce přejí Babiňáci.

Bc. Olga Šulcová
– koordinátor TS 2019
Petra Kotlabová

Pěvecký spolek Prácheň
Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám.
Protože píši povídání o našem pěveckém sboru už dlouho, přečetla jsem si
pár „vánočních“ z minulých let s myšlenkou „abych se neopakovala“. Zaujalo
mne, že – ať už úmyslně, nebo ne – jsou
vždy uvedena slovy nějaké koledy. A tak
jsem se podívala, co že to budeme letos
zpívat, abych dodržela tradici. Na první
pohled jsem věděla, název které koledy
to bude. Ať se totiž doba mění, jak chce,
i když máme úplně jiné starosti než naši
předci před stem nebo pěti sty lety, jedno
se nemění. To, co si přejeme pro sebe

i navzájem: štěstí, zdraví a pokoj. Tato
tři slova jsou vlastně stručným shrnutím
toho, co člověk ke spokojenému životu
potřebuje. A tak i vám letos chceme právě
tyto věci popřát. Přijďte si naše vinšování
poslechnout dne 27. prosince 2018 od 17
hodin v klášterním kostele Nanebevzetí
Panny Marie v Horažďovicích. Doufáme,
že vás náš Vánoční koncert potěší a přispěje
ke sváteční náladě. Pro ty, kterým by více
vyhovoval termín pozdější, nabízím možnost si nás poslechnout na již tradičním
„Tříkrálovém koncertě“ v překrásném pačejovském kostele 5. ledna 2019 v 16 hodin.

Za pěvecký spolek Prácheň
Simča Sládková
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Skautské středisko Prácheň
My taky…
Zbývá jen několik málo dní a máme tady
konec roku 2018. Mou milou povinností je se
přidat k dalším lidem a organizacím a napsat
pár řádků. Rád bych jménem našeho střediska poděkoval všem organizacím, irmám
i jednotlivým osobám, které nás v uplynulém roce jakkoli podpořily. Velmi si toho
vážíme a věříme, že jejich náklonnost a sympatie k naší organizaci zůstanou zachovány
nadále. Vlastním jménem pak musím rovněž
poděkovat všem kolegům z řad vedoucích.
Jsou základními kameny naší činnosti a bez

jejich nadšení a přesvědčení bychom vůbec
nemohli existovat. Do skautingu vkládají
množství vlastního volného času a energie bez jakéhokoli nároku na odměnu.
Poděkování si v neposlední řadě zaslouží
i všichni rodiče, kteří nám svěřují své děti.
Zejména pak ti rodiče, kteří nám v naší činnosti pomáhají. Je i všechny další přátele
a příznivce bychom rádi touto cestou pozvali
na Betlémské světlo, které budeme rozdávat
těsně před Štědrým dnem. Za zvuku vánočních koled k tomu dostanete svařák, větvičku

jmelí a domů si odnesete světýlko, které bylo
zapáleno v posvátném Betlémě. Předávání
světla proběhne 23. prosince 2018 mezi
14. a 18. hodinou na Mírovém náměstí. Nyní
už mám na srdci pouze popřát všem našim
příznivcům krásné prožití vánočního času,
vyplněná přání, a to nejen pod stromečkem.
Do nového roku pak mnoho zdraví, úspěchů, radosti i štěstí.
Martin Pompl, vedoucí střediska

Okrestní soutěž mladých hasičů
V sobotu 20. října jsme pořádali okresní
kolo soutěže mladých hasičů. Po delších přípravách a pomoci od technických služeb,
které nám posekaly Panskou zahradu
a poskytly technický materiál pro pořádání
soutěže, jsme v pátek odpoledne připravili dráhy a určili stanoviště na Ostrově.
V sobotu ještě za tmy jsme začali stavět
dráhy štafety CTIF na Panské a zázemí
pro organizaci soutěže, druhá parta
začala připravovat stanoviště na Ostrově.
Elektřinu pro počítač na startu a prostor
okolo vodárny na střelbu ze vzduchovky
nám poskytla irma Čevak. Další stanoviště byla okolo velkého okruhu. Štafety
CTIF se zúčastnilo 18 družstev v kategorii
mladších a v kategorii starších 29 družstev,
každé družstvo se skládá z 8 soutěžících.
Na závod požární všestrannosti, který se
skládá ze šesti disciplín (střelba ze vzduchovky, překonání překážky na laně, určení

topograických značek a měření pomocí
buzoly, zdravověda, vázání uzlů a poslední
byla čím se co hasí a poznávání technických prostředků). V kategorii soutěžilo
24 mladších a 44 starších hlídek. Každá
hlídka se skládá z 5 členů. Za každé nesplnění disciplíny se přidělují trestné vteřiny
a součtem celkového času na dráze se dělá
pořadí. Horažďovické družstvo mladších se umístilo v obou disciplínách na
třetím místě a celkově po dvou disciplínách na třetím. Starší dvakrát na sedmém
místě a po sečtení umístění jsou na místě
šestém. Soutěže se zúčastnilo okolo 400 dětí
z celého okresu Klatovy.
Děkujeme irmám Potraviny Mandák
a PAP Sušice, kteří sponzorovali občerstvení pro soutěžící, dále děkujeme klukům
z SDH Boubín, kteří nám pomohli
s pořádáním soutěže, se stavěním drah
i jako rozhodčí na disciplínách, a ještě

za inanční podporu kroužku mladých
hasičů, za kterou budou pořízeny technické
prostředky.
Také děkujeme za pomoc od města
Horažďovice a technickým službám.
Osobně chci poděkovat všem, kteří pomáhali při pořádání a zabezpečení soutěže.
Vedoucí MH Jiří Chaluš

Historie horažďovických domů
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 113
V roce 1619 je majitelem domu Ondřej
Vrabec. 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 30 kmenů dřeva na vystavění
krovu. Škoda na domě odhadnuta na 200
kop. Po tomto velkém požáru byl vyslán
společně Ondřej Vrabec s Viktorinem
Jandovic, nožířem, shánět finanční podporu na obnovu města. Projeli v tomto
roce města Domažlice, Kladruby,
Stříbro, Žlutice, Kralovice, Rakovník,

Žatec, Louny, Litoměřice, Mělník,
Kostelec nad Labem, Velvary, Slaný,
Beroun, Staré Město pražské a zpět do
Horažďovic. Na cestě byli od 16. 12. 1619
do 25. 1. 1620. V roce 1628 je Ondřej
Vrabec volen spolu s Janem Laubským
a Danielem Pulcem za úředníka k výlovu
prostředního obecního rybníka. V roce
1634 je zmíněn jako cechmistr ševcovského cechu. Následně vystřídal Ondřeje
Vrabce Adam Vrabec, snad syn. V roce
1647 pronajal Adamovi židu pokoutně
na rok svůj dům, což byl vážný přestupek proti nařízení vrchnosti. Z tohoto
důvodu mu měla být vyměřena šatlava.

V roce 1648 prodává dům Adam Vrabec
Janovi Gregorovi a Anně manželce za
75 kop. Dům leží mezi domy Václava
Průchy a fortnou města strany druhé.
V berní rule z roku 1654 je uvedeno, že
vyrábí pálenku a chová 2 ovce. V roce
1666 je jako majitelka domu uvedena
Eva Vrabcová, nyní Mašková, manželka Václava Maška, písaře obročního
při zámku horaždějovském. Zpráva je
nepřímá a je zmíněna při prodeji sousední nemovitosti. Dle tzv. revizitace
berní ruly z roku 1675 je majitelem domu
Václav Mašek. V roce 1731 postupuje
Jakub Mašek prostřednictvím poslední
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Zajímavosti
Nový typ péče s intenzivnější rehabilitací už je
v Horažďovicích pro klienty všech pojišťoven
Nemocnice následné péče Horažďovice
nabízí od letoška nový typ péče, takzvaná
lůžka následné rehabilitační léčby. Oproti
ostatním hospitalizovaným a rehabilitovaným pacientům poskytuje tento typ
léčby další dávky rehabilitace navíc, aby
se pacienti mohli vrátit k rodině nebo do
pracovního procesu ještě rychleji.
Nový typ péče může nemocnice poskytovat, protože uspěla ve výběrovém řízení
na ministerstvu zdravotnictví koncem
loňského roku. „Následně jsme jednali
se zdravotními pojišťovnami o jejím
nasmlouvání. A v současné době je
k dispozici klientům všech zdravotních
pojišťoven,“ sděluje novinku ředitel horažďovické nemocnice Martin Grolmus.
Péče je určena lidem po úrazech,
ortopedických operacích a rovněž neurologickým pacientům, například po
mozkových příhodách, u nichž se intenzivnější rehabilitací předpokládá větší
progres uzdravení. Může se jednat jak
o pacienty, kteří před tím absolvovali hospitalizaci v nemocnici akutní péče, tak
o pacienty, kteří přicházejí z domova.
„Zjednodušeně jsou to lidé, kteří již nepatří na lůžka akutní péče, ale potřebují
rehabilitovat a očekává se u nich díky

pravidelným terapiím a cvičení zlepšení
pohybových možností. A zároveň nejsou
vhodní pro ambulantní rehabilitaci, protože například nejsou schopni se na ni
z domova dopravit nebo potřebují ošetřovatelskou péči,“ deinuje skupinu pacientů
vedoucí fyzioterapeutka Nemocnice
následné péče Horažďovice Miroslava
Jordánová s tím, že nový typ lůžkové
rehabilitace je v režimu podobném lázeňské péči. Kromě toho, že ji navrhuje
ošetřující nebo nemocniční lékař, musí
ji ještě schválit revizní lékař zdravotní
pojišťovny.
Tito „lázeňští“ pacienti se pravidelných
terapií dočkají jak na lůžkovém oddělení,
tak i na ambulantních pracovištích, kam
je z lůžkových stanic bezbariérový přístup. Rozšířenou rehabilitační péči může
horažďovické zařízení poskytovat až na
30 lůžkách.
Celkem má 140 lůžek, kde poskytuje
jak následnou péči či dlouhodobou péči
s rehabilitací, tak speciickým klientům
i sociální služby. V nemocnici je rovněž
klinická laboratoř a radiodiagnostické
oddělení.
Rehabilitaci poskytuje nemocnice všem
potřebným pacientům. Zajišťuje ji plně

kvaliikovaný rehabilitační tým, který
je schopen poskytovat i specializované
postupy, jako je Vojtova metoda, cvičení
v závěsném zařízení Redcord, ACT dle
Špringrové, metoda dle Kabata a další.
Rehabilitační oddělení disponuje pracovišti jako vodoléčba (vířivky celotělové
i končetinové, bazén), elektroléčba,
laseroterapie, tělocvičny, magnetoterapie a ergoterapeutická dílna, kde nabízí
širokou škálu léčebných rehabilitačních
technik a terapií.
Bc. Jiří Kokoška, PR a komunikace
Nemocnice Plzeňského kraje

vůle dům synovi Tomášovi za 100 zlatých, přičemž bude povinen zaplatit otci
pohřeb a dále nechá za něj sloužit pět
mší svatých. Dále vrací dluh panu faráři
do Velkého Boru 100 zlatých. Synovi
páterovi Heřmanovi odkazuje pole, další
pole dostanou dcery Alžběta, provdaná
Polípecká, a Kateřina na Rabí. Nábytek
v domě si mají rozdělit rovným dílem.
V roce 1763 došlo k vyrovnání pozůstalosti mezi Magdalenou Maškovou, synem
Antonínem a dcerami Magdalenou,
provdanou Künzlovou, a Annou,
provdanou Kovářovou. V roce 1781 prodává Magdalena Mašková, provdaná
Künzlová, dům várečný v ničem nezávadný svému synovi Matějovi Künzlovi
za 160 zlatých. V roce 1784 se stává majitelem domu Kašpar Kisel.
MgA. Jindřich Šlechta

Dům na plánu
stabilního
katastru z roku
1837

Plány vnitřní přestavby objektu. Kolem roku 1880,
SOkA Klatovy, archiv města Horažďovice

Současný stav objektu (rok 2018)
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Advent
Adventní doba je také časem, který zhruba
odpovídá době, kterou potřebují tradiční
medové perníčky ke změknutí. Jejich
pečení má v českých zemích tradici pravděpodobně od 12. stol. Kromě jejich přímé
konzumace a použití k ozdobení vánočního stromku je také možné připravit
perníkový adventní věnec, betlém nebo
perníkovou chaloupku, která dělá radost
hlavně dětem.
V této době se připravuje vánoční cukroví, které má svůj původ v pohanské
tradici oslav slunovratu, kdy mělo funkci
ochrannou a obřadní. To se postupně přeměnilo v cukroví sváteční. Jeho pečení je
významné pro rodinný život, umožňuje
rodině strávit čas spolu v pohodlí a klidu
domova, navozuje příjemnou atmosféru
díky aromatickým kořením a dodává
domovu nádech blížících se Vánoc.
V mnoha rodinách si při pečení zpívají
nebo poslouchají vánoční koledy.
V dnešní době si zejména děti od začátku
prosince otevírají adventní kalendář, který
jim připomíná, že Vánoce se blíží, a i ony
musí svým způsobem dodržovat půst –
být „hodné“, aby jim Ježíšek přinesl dárky.
Další moderní tradicí je výzdoba domovů
vánoční hvězdou. Na samém sklonu
adventu si lidé staví betlémy (jesličky)
po vzoru sv. Františka z Assisi, pečou
vánočky, zdobí vánoční stromky a upravují mísy s ovocem. Jesličky mají větší

význam v některých evropských zemích,
např. v Itálii, kde se nezdobí vánoční stromek a jesličky jsou jediným symbolem
Vánoc. V České republice se staví především v rodinách věřících, v upomínku
významu a původu Vánoc. Vánočky dříve
pekli mistři pekaři. Do nich se zapékala
mince, která předpovídala svému nálezci
zdraví a bohatství po celý příští rok.
Popraskaná a nepovedená vánočka předpovídala neštěstí.
Mísa s ovocem je hlubokým symbolem,
který je nevědomky dodržován dodnes.
Má symbolizovat tichou modlitbu za
dobrou úrodu a víru, že nadcházející rok
přinese stejný blahobyt jako ten minulý.
Kromě čerstvého ovoce obsahovala také
ovoce sušené a ořechy. V druhé polovině
dvacátého století se pozornost soustředila
na citrusové plody a banány. Jejich nedostatek, v době plánovaného hospodářství
zcela běžný, byl vnímán velice negativně.

V dnešní době se lidé rádi vracejí k tradiční podobě mísy s ovocem, která je
zároveň velmi dekorativní. Vzhledem
k dnešním možnostem lze ale naklást
na misku téměř jakékoli tropické plody
a neobvyklé pochutiny k vyjádření Vánoc
jako svátků hojnosti.
Vánoční stromek má svůj původ ve zdobení lidských obydlí chvojím na ochranu
před vším zlým. Ještě na počátku 16. století
bylo zdobení stromků katolickou církví
zakazováno jako pohanský zvyk, později
však bylo akceptováno. Větve jehličnanů
se staly symbolem věčného života. První
stromky byly údajně zavěšovány za špičku
ke stropu, později byly zavěšovány i špičkou dolů. K jejich zdobení se používalo
pečivo, perníky, ovoce, ořechy, později
stuhy, slaměné ozdoby a jiné. Svíčky se ke
zdobení údajně používají až od roku 1860.
Tato tradice se považuje hlavně za křesťanský zvyk.
Od roku 1986 se v předvánoční době zapaluje v Betlémské jeskyni plamínek, který
je pak skauty rozšiřován do světa jako
Betlémské světlo.
(Vybráno ze zdroje Wikipedie)
Příjemné a klidné prožití svátků vánočních, hodně zdraví, štěstí, úspěchů
a pohody v novém roce vám všem přeje
Karel Halml

Úložiště radioaktivních odpadů
V pondělí 3. 12. 2018 proběhlo v Praze
jednání „Platformy proti úložišti – obce
a občané hájí svá práva“. Tam zástupci ze
všech devíti lokalit z celé ČR schválili dopis
zaslaný ministryni průmyslu a obchodu
Martě Novákové. Společně žádáme, aby
odvolala z funkce ředitele Správy úložišť
radioaktivních odpadů Jiřího Slováka.
Členové Platformy nevěří, že čtyři lokality, na kterých mají pokračovat geologické
práce, budou vybrány poctivě, bez manipulace s fakty a že budou respektovány
nesouhlasy obcí, o jejichž budoucnost jde.
Dnešní vážný konlikt mezi samosprávami
a zodpovědnými státními organizacemi by
jinak mohl pokračovat i po zmenšení počtu
lokalit. O zúžení počtu lokalit na čtyři má
být ministerstvem rozhodnuto na přelomu
roků 2018 a 2019. Tak uvidíme, jaké bude
rozhodnutí.
Hlavními důvody žádosti o odvolání ředitele SÚRAO jsou níže uvedené čtyři body:
– Správa úložišť radioaktivních odpadů
postupuje netransparentně. Postup,

podle něhož jsou nyní vybírány čtyři
lokality z dnešních devíti, probíhá za
zavřenými dveřmi a vůbec neumožňuje
kontrolu výběru nezávislými odborníky,
ve které by obce měly důvěru. Starostům
obcí byly slíbeny kompletní závěrečné
zprávy s výsledky provedených geologických prací, hodnocením dopadů na
životní prostředí či studiemi proveditelnosti. Ale nebylo naplněno.
– Ředitel SÚRAO slibuje a neplní. Na
lokalitách dodnes probíhají geofyzikální
práce, aniž je zřejmé, k čemu hodlá stát
jejich výsledky použít v případě lokalit,
které nebudou vybrány. Práce se snaží
geologové provádět i na pozemcích,
jejichž majitelé s tím nesouhlasili v rozporu se sliby ředitele SÚRAO.
– Postupuje nekoncepčně a mrhá
prostředky. Síly starostů, obecních
i městských úřadů zcela zbytečně odčerpává nutnost čelit snaze SÚRAO stanovit
nová průzkumná území pro geologické práce s platností až do roku 2025

na všech 9 lokalitách. Pokud platí, že
vybrány mají být jen 4 lokality, jde na
5 lokalitách o nadbytečný krok.
– Jedná v rozporu s rozhodnutím
soudů. Pro výběr lokalit jsou používány výsledky geologických prací, které
byly získány na průzkumných územích,
jejichž platnost zrušil soud. Městský
soud v Praze v letošním roce rozhodl
ve prospěch samospráv na lokalitách
Březový potok, Magdaléna, Hrádek,
Horka, Kraví hora a Čertovka.
Platforma proti hlubinnému úložišti
nyní sdružuje 45 členů (31 obcí a měst
a 14 spolků) za účelem prosazování takového způsobu hledání řešení problému
vyhořelého jaderného paliva a radioaktivních odpadů, který bude otevřený,
průhledný a v němž obce a veřejnost
budou mít zákony dostatečně garantované možnosti hájit své oprávněné zájmy.
Petr Klásek Černický
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Regionální informační centrum Prácheňska a cestovní kancelář Ciao...
Vám přeje krásné prožití svátků vánočních,
mnoho zdraví, štěstí a pohody v roce 2019...
Vánoční otevírací doba:
21.12. - 9.00 - 17.00
22.12.18 - 2.1.19 zavřeno

Potřebujete-li naše služby ve dnech 27. a 28.12.18,
volejte v době 9.00 - 17.00 na tel. 383 323 450 a 737 285 544.
Ve dnech volna jsme pro Vás na mailu: ladislav.havel@ciao.cz

Těšíme se na Vás již 3. ledna 2019
VYNK design s.r.o., provozovna Malý Bor 157
přijme na hlavní pracovní poměr

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

pracovníka truhlářské výroby
nástup: možný ihned
požadavky:
nabízíme:

vyučení střední bez maturity, praxe v oboru vítána
jednosměnný provoz, zajímavou práci v příjemném prostředí malého závodu
zázemí stabilní společnosti
Životopisy zasílejte na e-mail info@vynkdesign.cz .
Bližší informace:

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

proj e k t a n t
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

p. Hokr Lukáš
p. Boučková

tel. 606/703 595
tel. 376/511 770

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.

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

PF 2019

Vážení zákazníci,
děkujeme za Vaši důvěru v uplynulém roce.
Dovolujeme si Vám popřát klidné prožití
vánočních svátků a do nového roku 2019
pak pevné zdraví a hodně štěstí.
Váš tým ROSA Computers

Sledujte nás na facebooku
https://www.facebook.com/rosacomputers/

Horažďovický obzor / prosinec 2018

PF 2019
Vám přeje kolektiv irem

BOSCH Car Service JANA VRÁNOVÁ a STK Horažďovice

ELITEX Nepomuk a. s., Železniční 339, Nepomuk
přijme do pracovního poměru
ÚČETNÍ
Vedení podvojného účetnictví – sestavování daňových
přiznání,kontrolních hlášení, ročních závěrek – zpracování
statistických výkazů, účtování faktur
Požadujeme: vzdělání ekonomického směru, samostatnost,
znalost programu HELIOS výhodou
Nabízíme: odpovídající platové ohodnocení
příspěvek na penzijní připojištění,
dotované závodní stravování, příspěvek na dopravu
Informace na telefonu: 601 350 657, 371 591 111
email: ivana.baranova@elitexnepomuk.cz

Firma INTERIORS manufacture&design a. s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:
* Truhlář – nábytkář / místo pracoviště: Kasejovice, vyučení nebo praxe v oboru
*Montážní dělník v zahraničí, Koordinátor montáží
vyučení v oboru truhlářství, jazykové znalosti – NJ–AJ, výborné platové podmínky,
práce v Německu, Anglii
* Obsluha CNC / dvousměnný provoz, orientace v dřevovýrobě, truhlář/nábytkář,
výborné platové ohodnocení
* Administrativní pracovník, pracovnice / Hledáme administrativního
pracovníka pro pomoc hlavní účetní. Znalost účetního systému Pohoda
Němčina na komunikativní úrovni
* Obsluha formátovací pily a jiných dřevoobráběcích strojů
dvousměnný provoz – výborné platové ohodnocení – práce na dílně v Kasejovicích
Pracoviště: INTERIORS manufacture&design a. s., 335 44 Kasejovice 337
Kontaktní osoba: Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246
Životopisy zasílejte na email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com
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Dovolujeme si Vás pozvat na

Jubilejní ples

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.

u příležitosti 25. výročí společnosti

- 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

ATRIUM

12. ledna 2019
od 20.00 hodin
Kulturní dům Horažďovice
Program:

od 450Kč

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

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

• předtančení
• celý večer hraje

taneční orchestr VARIANT

• překvapení večera
• bohatý raut
• koktejlový bar
Předprodej vstupenek: informační centrum Ciao...,
Mírové náměstí 15, Horažďovice, tel. 376 511 999.
Cena vstupenky je 200 Kč.

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

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

Horažďovický obzor / prosinec 2018
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Město Horažďovice Vás srdečně zve na

22. Prácheňský
reprezentační ples
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.
Předprodej vstupenek od 10. 12. 2018 v IC Horažďovice, Mírové náměstí 15.

Horažďovice • perla Otavy

SILVESTROVSKÝ
BĚH 2019
Velké Hydčice 31. 12. 2018
Obec Velké Hydčice zve všechny příznivce
sportu na již XXI Silvestrovský běh!

Tyjátr Horažďovice srdečně zve na

Divadelní bál
U nás na dvorečku

Datum konání: 31. 12. 2018
Registrace v 10.00 hod. v restauraci POHODA Velké Hydčice
Start v 11.00 hod. u KD Velké Hydčice
Startovné pro dospělé 50,- Kč
Závodí se v 5 kategoriích: • muži do 35 let • muži nad 35 let
• ženy
• děti do 8 let • děti nad 8 let
V restauraci POHODA možnost občerstvení i strávení celého Silvestra
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www.velkehydcice.cz
www.restauracepohoda-velkehydcice.cz

pátek 25. ledna 2019 • 20.00
Kulturní dům Horažďovice

• k tanci a poslechu hraje Scéna Strakonice
• úvodní deilé a bohatá tombola jako tradičně
• Všichni jsou srdečně zváni!

vstupné 150 Kč, předprodej vstupenek v cestovní kanceláři Ciao... na náměstí

Kulturní program
KULTURNÍ DŮM

MĚSTSKÉ A OSTATNÍ AKCE

DDM

sobota 12. 1.
20.00
REPREZENTAČNÍ PLES FIRMY ATRIUM
úterý 15. 1.
19.00
ZAMILOVANÝ SUKNIČKÁŘ
divadelní komedie, předprodej: www.ticketart.cz
středa 16. 1.
BLÁZNOVY ZÁPISKY
uvádí Stálá divadelní scéna Klatovy

leden

19.30

sobota 19. 1.
20.00
PRÁCHEŇSKÝ REPREZENTAČNÍ PLES
Taneční orchestr pana Novotného z Plzně, bohatý
program, raut.
vstupenky: Infocentrum HD, Mírové nám. 15
pátek 25. 1.
DIVADELNÍ PLES
vstupenky: Infocentrum HD, Mírové nám. 15

20.00

sobota 26. 1.
JETENOVICKÝ PLES
vstupenky: Infocentrum HD, Mírové nám. 15

20.00

neděle 27. 12.
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
Domažličanka – rezervace tel.: 605 216 173

15.00

neděle 25. 12.

Přírodovědná stanice,
14.00
KRMENÍ A KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
Rodinné odpoledne u zvířátek ve výbězích i v zoologické učebně Přírodovědné stanice.

víkend 4.–6. 1.
Modrava
VÍKENDOVKA KLUBU RODIČŮ S DĚTMI
Zimní radovánky na Modravě s přespáním. Na akci je
třeba se přihlásit předem.

neděle 13. 1.

kaple sv. Anny u HD,
14.00

VENČÍME!
Lednová sněhově-ptačí procházka přírodou pro rodiče s dětmi.

neděle 13. 1.
sál DDM v Zámku, 17.00
LUKOTRÉNINK PRO DOSPĚLÉ
Pravidelný otevřený trénink tradiční lukostřelby,
možnost vyzkoušení pro každého.

neděle 27. 1.

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

čtvrtek 17. 1.
MEDITACE
www.kouzlousmevu.cz

18.00

pátek–neděle
SEBEVĚDOMÁ ŽENA
www.kouzlousmevu.cz

1.–3. 2.

KAVÁRNA ŠIBULE
sobota 12. 1.
od 10.00 do 17.00
TEXTILNÍ WORKSHOP
Malování na trička – pletení náramků – malování
bavlněných zvířátek.
Tričko si lze donést vlastní nebo si koupit na místě.
Lektor: Anna Kratochvílová. Vstup dobrovolný.

neděle 20. 1.
15.00
DOSTAVENÍČKO,
ANEB KAVÁRNIČKA DŘÍVE NAROZENÝCH
S harmonikou a lidovými písničkami Miroslava
Němce.
Otevírací doba:

pondělí zavřeno
úterý–sobota 14.00–18.00
neděle zavřeno

Kontakt: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360.

KNIHOVNA

neděle 27. 1.
sál DDM v Zámku, 17.00
LUKOTRÉNINK PRO DOSPĚLÉ
Pravidelný otevřený trénink tradiční lukostřelby,
možnost vyzkoušení pro každého.

MĚSTSKÉ MUZEUM
pondělí 21. 1.
sál knihovny, 14.30
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti

úterý 29. 1.
sál knihovny, 8.00 a 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
PŘI PEF ČZU V PRAZE
1. přednáška na téma „Klenoty barokního sochařství
v českých zemích“
UNIVERZITA 3. VĚKU PŘI ZČU V PLZNI
DO 18. LEDNA 2019 PROBÍHÁ PŘÍJEM
PŘIHLÁŠEK NA LETNÍ SEMESTR

středa 30. 1.
divadelní sál, 9.00
O PRINCEZNĚ, KTERÁ SKÁKALA O TYČI
Originální pohádka ilustrátora a spisovatele VHRSTI
s malováním obrázků pro 1. tř. ZŠ

MĚSTSKÁ GALERIE
VÝSTAVA
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.

čtvrtek 31. 1.

Envicentrum PROUD,
18.00

OZVĚNY EKOFILMU
Projekce oceněných snímků na téma “Voda v krajině”
ze 44. ročníku mezinárodního ilmového festivalu.

SBOR CÍRKVE ČS. HUSITSKÉ
úterý 1. 1.
NOVOROČNÍ POUŤ S MODLITBAMI
NA PRÁCHEŇ

13.00

neděle 6. 1.
15.00
TŘÍKRÁLOVÁ BOHOSLUŽBA
– eucharistická (slouží Kamila Magdalena Lukasová
se Samuelem Vašínem)

úterý 15. 1.
17.30
NOKTURNO Z HOMOLKY
p. Roman Vaněk, historik Muzea Hd – autorské čtení
z jeho básní Nokturno z Homolky

neděle 20. 1.
BOHOSLUŽBA SLOVA
(slouží Samuel Vašin)

15.00

úterý 29. 1.
TĚŽBA DRAHÝCH KOVŮ V POŠUMAVÍ
A NA ŠUMAVĚ
p. Aleš Červený, přednáška

17.30

pátek 4. 1.
divadelní sál, 17.00, 18.00
O BUDULÍNKOVI
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

pátek 18. 1.
divadelní sál, 17.00, 18.00
KAŠPÁREK ZACHRAŇUJE CIRKUS
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

pátek 25. 1.
divadelní sál, 18.00
POUŤ NA ISLAND
Cestovní deník a fotograie z cesty
– Mgr. Kamila M. Lukasová, dis. h.
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:
STUDENTS FOR THE LIVING AMOZON
Výstava fotograií z Amazonie.
V divadelním sále od 4. 1. 2019 do 31. 3. 2019
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