OBZOR

Vážení spoluobčané,
měsíc září nás rychlým tempem přenesl
do podzimu. Chladná rána střídají teplá
odpoledne a virózy a angíny si mnou ra‑
dostí ruce. Školáci mají první školní měsíc
za sebou, dovolené jsou za námi a vše je
tzv. „ve starých kolejích“. To ale nezname‑
ná, že se v našem městě a okolí nic neděje.
Do konečné fáze jde 2. etapa revitali‑
zace sídliště Šumavská, a tím skončí pro
místní obyvatele nepříjemná dopravní
omezení. Vznikla nová parkovací místa,
nové chodníky a veřejné osvětlení. To
bude postupně zregulováno na optimální
svítivost. V rámci revitalizace přibyde nej‑
více parkovacích míst v další etapě v dnes
nevyužitém prostoru poblíž veterinární
stanice a stávajících garáží v ulici Pod
Vodojemem. Tato parkovací místa budou
provizorně vytvořena k užívání již v letoš‑
ním roce.
Cestou po zámeckých schodech jste si
mohli všimnout vybouraného průchodu
v kamenné parkánové zdi. Ten se v nej‑
bližších dnech stavebně doladí a na to
bude navazovat oprava terasových zdí a te‑
rénní úpravy v Parkánu a na přilehlé te‑
rase. Měl by tak vzniknout nový procház‑
kový okruh ve staré části města. V září
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také započala oprava fasády městského
zdravotnického střediska jako poslední
etapa rekonstrukce této budovy. Opravou
projde i budova městského úřadu, kde
budou vyměněna stará netěsnící okna,
opravena kotelna a zateplen strop budovy.
Na celou akci město částečně čerpá dotaci
od SFŽP. Harmonogram prací je navržen
tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení
provozu jednotlivých odborů městského
úřadu. Celá akce by měla být dokončena
do začátku listopadu.
Do svého inále se také blíží rekon‑
strukce kulturního domu v Třebomy‑
slicích. Tato budova bude sloužit jako
zázemí pro knihovnu, společenské akce,
dobrovolné hasiče a sportovní spolky.
V nejbližší době se zahájí další velká
investice „Rekonstrukce ulice Třebomys‑
lická“, kterou zrealizuje irma Stavitelství
Kamínek z Plzně. Při stavbě dojde ke znač‑
nému omezení dopravy, protože kanali‑
zační a vodovodní potrubí bude uloženo
v tělese silnice a částečná uzavírka nebude
vždy možná. Nyní probíhá projednávání
dopravních opatření, aby byl provoz ome‑
zen na minimální nutnou dobu a rozsah.
Další podzimní změnou bude rozšíření
placeného stání v centru města, prodlou‑
žení doby parkování zdarma na 30 min
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a zkrácení zpoplatněné doby. Parkovací
automaty budou nově umístěny i v ulicích
Ševčíkova, Havlíčkova a Prácheňská. Zá‑
roveň zde budou žlutě vyznačené plochy
pouze pro zásobování. Podrobnosti najde‑
te uvnitř čísla.
Na začátku září proběhla v kině verni‑
sáž návrhů zúčastněných v architektonic‑
ké soutěži na přestavbu kina. Vítězný tým
architekta Ondřeje Císlera osobně před‑
stavil svůj návrh a návštěvníci vernisáže
mohli položit i své dotazy. Nyní s vítězem
soutěže probíhají jednání, při kterých
se ladí podrobnosti smlouvy o dílo. Po
vzájemném odsouhlasení podmínek bude
uzavřena smlouva a začne se kreslit kom‑
pletní projektová dokumentace.
Podzimní čas přinese ještě větší množ‑
ství koncertů, přednášek, společných
setkání a dalších kulturních akcí. V měst‑
ské knihovně opět začne další ročník
Univerzity třetího věku. Rádi se s vámi na
jednotlivých akcích potkáme.
Přejeme vám klidné podzimní dny
plné zdraví a kulturního vyžití.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Spolkový dům Horažďovice
Výstava soutěžních návrhů
architektonické veřejné dvoufázové
projektové soutěže
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01 Vernisáž výstavy se těšila velkému zájmu obyvatel z čehož měli
všichni zúčastnění velkou radost.
02 Na úvod vernisáže promluvil starosta města a předal slovo
porotcům.
03 Na výstavě byl k vidění krásný model vítězného řešení
s množstvím vtipných detailů.
04 Jednotlivé soutěžní návrhy byly jednotně a přehledně
adjustovány ve foyer bývalého kina, což umožnilo
návštěvníkům výstavy se s projekty detailně seznámit.
Foto: Klatovský deník a J. Chalupná
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Příběh sochy „mlžítka“
Na počátku vzniku tohoto díla byl nápad
umístit na náměstí umělecký prvek, který
by zároveň plnil funkci mlžiče v horkých
letních dnech.
Osloven byl uznávaný sochař Martin
Zet, který se v minulosti podílel také
na realizaci rekonstrukce náměstí. Ten
navrhl asi dvacet modelů, ze kterých byl
nakonec vybrán ten pro naše náměstí
nejvhodnější.
Tento model byl pomocí 3D skenovací‑
ho zařízení převeden do digitální podoby.
Následně byl objekt 25násobně zvětšen
a „rozřezán“ na jednotlivé dílčí výrobní
výkresy. Podle každého jednotlivého vý‑
kresu byly nejprve všechny díly naohý‑
bány z „černého“ materiálu a postupně
svařeny do celku. Na tomto modelu
se hledalo správné umístění mlžících
trysek a ověřovali se statické vlastnosti
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objektu. Když byla ověřena stabilita ob‑
jektu a správné umístění trysek, začal se
vyrábět teprve originál z nerezové oceli.
Postup výroby byl totožný, nejprve tedy
ohnout jednotlivé kusy, ty následně svařit
do celku, vybrousit, vyleštit a přesně
osadit mlžící trysky. Poté už chybělo „jen“
správně navařit kotvící prvky a celé dílo
převést a instalovat na náměstí. Následně
se objekt připojil ke zdroji vody, která
napájí dva nezávislé okruhy, jež jsou ovlá‑
dány programovatelnou řídící jednotkou.
Město tak získalo originální výtvarný
prvek, který je jednak zajímavým umělec‑
kým dílem a v horkých letních dnech má
i svou „osvěžující“ funkci.
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• Ing. Michael Forman, starosta

01 Čerstvě svařený
prototyp

03

02 Vybraný model před
scanováním
03 Diskuze nad
prototypem

02

04 Ověřování
správného umístění
trysek a jejich
zkouška
05 Uvedení do
provozu dne
2. července 2019
v 10.40 h.
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Z radnice
Rada města Horažďovice 26. 8. 2019
• schvaluje uzavření smlouvy mezi ir‑
mou LYCKEBY AMYLEX, a. s. Horažďovice
(dárce) a městem Horažďovice (obdaro‑
vaný) na poskytnutí peněžního daru ve
výši 50.000 Kč na inancování základních
a mateřských škol
• bere na vědomí zápis z konkurzního
řízení na místo ředitelky Základní školy
Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková
organizace ze dne 21. 8. 2019 a
• jmenuje s účinností od 1. 10. 2019
Mgr. Jaroslavu Šimkovou ředitelkou Zá‑
kladní školy Horažďovice, Blatenská 540,
příspěvková organizace
• schvaluje vstupné ve výši 180 Kč na Ad‑
ventní koncert Mariana Vojtka v Kostele
sv. Petra a Pavla

Městská databáze
čipovaných psů
Vážení spoluobčané,
od 1.1.2020 vstupuje v platnost nová po‑
vinnost „čipování“ psů, jak vás upozorňu‑
je leták Státní veterinární správy. Pokud
pes po tomto datu nebude „očipován“,
bude se na něj dle zákona nazírat jako
na neočkovaného proti vzteklině, za což
majiteli hrozí vysoká pokuta. Napadají
vás možná další otázky. Když už mám psa
očipovat, bude někde nějaký registr, aby
se vědělo, že pes patří právě mně, kdyby
se mi náhodou ztratil? Bohužel žádný
takový centrální registr neexistuje, jen
několik registrů soukromých. Některé
čipy mají ve své ceně poplatek za zavede‑
ní do databáze (registru) právě u těchto

• jmenuje Mgr. Radku Kočí
a PhDr. Zdeňka Polanského členy pra‑
covní skupiny pro Program regenerace
Městské památkové zóny Horažďovice

Rada města Horažďovice 16. 9. 2019
• přijímá nabídku společnosti ŠTROB
&, spol. s r. o. České Budějovice na zho‑
tovení projektové dokumentace akce
„Zámek Horažďovice – rekonstrukce ÚT “
za nabídkovou cenu 952 270 Kč vč. DPH
• přijímá nabídku Jiřího Urbánka Stra‑
konice na zhotovení projektové doku‑
mentace akce „ZŠ Blatenská – revitalizace
školního areálu“ za nabídkovou cenu
1 146 475 Kč vč. DPH
• schvaluje poskytnutí dotace státní
příspěvkové organizaci Centrum služeb

soukromých společností. Nabízí se další
otázka. Má policie, ať už státní nebo
městská, automaticky přístup k těmto
informacím? Ne, nemá. Data jsou zatím
poskytována z těchto databází pouze za
úplatu. Takže v případě zatoulání vašeho
mazlíčka vám v tomto případě čipování
nebude moc platné.
Když už je tedy čipování psů povinné
a stát nevede žádnou databázi, rozhodlo
se město vytvořit pro občany vlastnící
pejsky a bydlící v Horažďovicích a okolí
vlastní databázi, která by v případě nale‑
zení zatoulaného psa pomohla co nejdříve
najít a kontaktovat jeho majitele. Data‑
báze může sloužit i pro ostatní domácí
mazlíčky, pokud je máte očipované.
Jak by v praxi nahlášení do městské data‑
báze mělo vypadat?
V případě že půjdete přihlásit svého no‑
vého pejska, do evidenční karty zapíšete

Povinné „čipování“ psů!
Od 1. 1. 2020 bude povinné očkování psa proti
vzteklině platné pouze v případě, že je pes
označení čipem.
Číslo mikročipu musí být zaznamenáno v dokladu
o očkování (pas, očkovací průkaz).
Štěňata musí být označena mikročipem nejpozději
v době prvního očkování proti vzteklině.

pro silniční dopravu ve výši 10.000 Kč
na inancování zajištění výuky a výcviku
dopravní výchovy pro žáky základních
škol v působnosti Městského úřadu Ho‑
ražďovice
• schvaluje úpravu vstupného na před‑
stavení spolku Tyjátr v divadelním sále
Městského muzea na 30 Kč
• schvaluje volné vstupné do expozic
a výstavních prostor Městského muzea
Horažďovice včetně Městské galerie pro
seniory nad 65 let dne 1. 10. roku 2019
i v letech následujících
• Výběr bodů z jednání Rady města.
Kompletní usnesení z jednání Rady města
je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

číslo jeho čipu a automaticky bude pejsek
zanesen do městské databáze.
Pokud již psa máte přihlášeného a pů‑
jdete zaplatit poplatek, nahlásíte nám
číslo čipu, a tím se dostane do městské
databáze.
Pro majitele pejsků, kteří již poplatek
zaplatili, nebo ho platí převodem, připra‑
vujeme odkaz na webu, který by měl být
zprovozněn do začátku listopadu. Tímto
způsobem budou moci číslo čipu u svého
psa nahlásit. Údaje z webového formuláře
se automaticky uloží do městské databáze.
Evidence do městské databáze bude
zdarma a dobrovolná a může vám pomoci
v případě, že se váš „miláček“ ztratí.
S vašimi osobními údaji bude nakládáno
dle směrnice o ochraně osobních údajů
(GDPR).
• Ing. Michael Forman, starosta

Ciao…
Internet zdarma
Regionální informační a mapové centrum Vám
poskytuje veřejný internet zdarma
Po, St, Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00
Út, Čt 8.00–12.00, 12.30–16.00
e‑mail: horazdovice@ciao.cz
3. týden v říjnu
14.–18. 10. 2019
prvních 30 min denně zdarma.

Mikročipem nemusí být označeni psi s jasně
čitelným tetováním provedeným před 3. 7. 2011.
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Nový systém parkování ve středu města
Vážení spoluobčané,
od měsíce října dojde v centru města
k úpravě dopravního řešení. Zvětšuje se
rozsah vymezených zpoplatněných parko‑
vacích míst – ulice Ševčíkova, Havlíčkova
a horní část ulice Prácheňská. K tomuto
opatření dochází především z důvodu
velmi časté dopravní zácpy a nemožnosti
plynulého průjezdu výše jmenovaných
ulic. Často zde řidiči nedodržovali zákaz
stání. V ulici Ševčíkova a Havlíčkova
budou nově žlutými čarami na vozovce
vyznačena místa vyhrazená pouze pro
zásobování. Podélné parkovací místo
u hotelu Zlatý jelen bude vyhrazeno pou‑
ze pro zásobování. Dobrou zprávou je, že
se doba parkování zdarma prodlužuje na
30 minut (platí včetně náměstí). I v tomto
případě je však nutné vytisknout par‑
kovací lístek (na parkovacím automatu
stiskněte pouze zelené tlačítko) a ten
viditelně umístit za čelní sklo automobi‑
lu. Pokud chcete parkovat celou hodinu,
stačí zaplatit 5 Kč. Každá další hodina
pak stojí 20 Kč. Placená doba je zkrácena
o hodinu, ve všední den se platí pouze do
17 hodin a v sobotu do 11 hodin.

Výňatek z Ceníku parkovného za stání
silničních motorových vozidel na vymeze‑
ných místních komunikacích v Horažďo‑
vicích schváleného radou dne 26. 8. 2019
usnesením č. 20/12:
Čl. 1
Stání silničního motorového vozidla na
vymezených parkovacích plochách
Cena dle čl. 2 odst. 2 Nařízení města
Horažďovice č. 1/2019 o stání silničních
motorových vozidel ve vymezených oblas‑
tech na území města Horažďovice v soula‑
du s přílohou č. 1 uvedeného nařízení se
stanoví takto:
Stání silničního motorového vozidla na
parkovacích plochách na Mírovém ná‑
městí, v Ševčíkově ulici, v Havlíčkově ulici
a v Prácheňské ulici v Horažďovicích.

Nařízení č. 1/2019 upravující parkování
vydala rada na svém zasedání 26. 8. 2019,
Ceník schválila rada města také na svém
zasedání dne 26. 8. 2019. Oba dokumenty
v plném znění najdete na webu města
v sekci Vyhlášky a nařízení.

Čl. 2
Provozní doba parkovacího automatu
Provozní doba parkovacího automatu se
stanoví takto:
pondělí – pátek 8.00–17.00 hodin
sobota
8.00–11.00 hodin

Cena za prvních 30 minut
0 Kč
Cena za dalších 30 minut
5 Kč
Cena za každou další započatou hodinu
20 Kč
Sjednaná cena se platí zakoupením par‑
kovacího lístku prostřednictvím parkova‑
cího automatu.

Čl. 4
Tento Ceník parkovného za stání silnič‑
ních motorových vozidel na vymezených
místních komunikacích v Horažďovicích
nabývá účinnosti dnem 01. 10. 2019.
• Ing. Michael Forman, starosta

Parkování s poplatkem
Po–Pá
So

8.00–17.00
8.00–11.00

30 minut = zdarma
1 hodina = 5 Kč
každá další započatá hodina =
20 Kč

Parkovací lístek umístěte vždy
viditelně za čelní sklo, a to
i v případě parkování na
30 minut zdarma

Ševčíkova

Mírov
é nám

Prách

eňská

ěstí

Havlí

čkov
a

zpoplatněná parkovací místa
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místa vyhrazená pouze pro zásobování

vyhrazená parkovací místa

parkovací automat
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Úvěry z Fondu rozvoje bydlení
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 16. září výbě‑
rové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
stránkách města na adrese: http://www.muhorazdovice.cz/muhd/. Žádost o úvěr se po‑
dává na závazném formuláři, který je k dispozici na Finančním odboru města Horaž‑
ďovice (číslo tel. 371 430 550) nebo na internetových stránkách města ve složce formulá‑
ře pro podání – odbor inanční.
Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:
Titul

Název/účel

Splatnost
(roky)

Úrok
p. a.

Max. výše
úvěru (Kč)

01

Obnova střechy (krytina + konstrukce)

5

1%

120 tis.

02

Zřízení ekologického topení

4

1%

100 tis.

03

Pořízení tepelného čerpadla

5

1%

100 tis.

04

Napojení na veřejnou kanalizaci nebo
jiný způsob likvidace odpad. vod pouze
v případě, že napojení na veřejnou
kanalizaci není možné

4

1%

60 tis.

05

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

5

1%

80 tis.

06

Obnova fasády a obnova klempířských
prvků domů starších 10 let

5

1%

120 tis.

07

Zateplení domu staršího 10 let

4

1%

80 tis. / 1 byt

08

Výměna vnějších dveří u domů a výměna
oken

4

1,5 %

80 tis.

09

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

4

1,5 %

80 tis.

10

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

4

1,5 %

80 tis.

11

Výstavba či oprava oplocení a zpevněných
ploch

4

1,5 %

50 tis.

12

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

8

2%

150 tis.

13

Nástavba bytu na stávající dům

8

2%

200 tis.

14

Rekonstrukce nebo zřízení výtahu

8

2%

200 tis.

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. 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 spoluinancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z titulu 02. Dále
lze úvěr čerpat na vybudování nových kanalizačních přípojek z titulu 04. Bližší infor‑
mace poskytne Ing. Marie Velková, tel. 371 430 550, velkova@muhorazdovice.cz. Lhůta
na podání žádosti končí dne 29. 10. 2019 v 9 hod.
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Odpadové
hospodářství –
kompostéry
Vážení občané, město Horažďovice opako‑
vaně zvažuje jako prevenci předcházení
vzniku biologicky rozložitelných odpadů
pořízení kompostérů pro občany. Touto
cestou bychom rádi zjistili okruh potenci‑
onálních zájemců o odběr kompostéru.
Zájemce o kompostér by měl být vlast‑
níkem, popř. nájemcem nemovitosti se
zahradou nebo aspoň zahrady, a to přímo
v Horažďovicích nebo místních částech.
Žadateli by neměli být ti, kteří již kompo‑
stér v minulých letech od města obdrželi.
Žádáme tímto zájemce o kompostér,
aby se do 15. října 2019 přihlásili mailem
na adrese vachuskova@muhorazdovice.cz
nebo telefonicky na čísle 371 430 549.
• Ing. Anna Vachušková, odbor životního
prostředí

Upozornění
Městský úřad Horažďovice
upozorňuje, že z důvodu
výměny oken v celé budově,
bude v době od 3. 10. do
29. 10. 2019 provoz částečně
omezen.
Za případně možné komplikace
se omlouváme.

Obzor • Horažďovice

Informace
o poplatkové
povinnosti místních
poplatků
Blíží se splatnost poplatku za odpad za 2.
pololetí 2019 – 30. 9. 2019. Chceme touto
cestou informovat občany o možnos‑
tech úhrady místních poplatků. Úhradu
poplatku je možno provést na pokladně
MěÚ Horažďovice, nebo na účet města.
Platební údaje si mohou občané vyžádat
e‑mailem na adrese havrankova@muho‑
razdovice.cz.
Město sice rozesílá složenky, na které
by ale poplatníci neměli spoléhat, neboť
dle Obecně závazné vyhlášky města Ho‑
ražďovice o místních poplatcích je povin‑
ností každého občana poplatek uhradit
dle daných splatností.
Rovněž si mohou občané sjednat
sloučení poplatku v jedné domácnosti,
za kterou pak odvádí poplatky společný
zástupce. V tomto případě vícečlenná
rodina zaplatí za pátého a dalšího člena
polovinu roční sazby.
Žádáme též občany, aby veškeré změny,
které nastanou během roku, nahlašova‑
li včas městskému úřadu a tímto při‑
spěli k dobré spolupráci mezi městem
a občany.
Veškeré další informace budou po‑
skytnuty na tel. 371430552 nebo e‑mailu
havrankova@muhorazdovice.cz.

Město Horažďovice
a Sbor pro občanské
záležitosti pořádá
Vítání občánků
Vážené maminky a tatínkové, narodilo
se Vám miminko, máte trvalý pobyt
v Horažďovicích a chcete se zúčastnit
vítání občánků?
Přijďte se s rodným listem dítěte
a občanským průkazem přihlásit na
matriku Městského úřadu Horažďovice,
1. patro č. dveří 121 nebo 122.

Přihlášky – souhlas dle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních
údajů lze najít na www.mesto-horazdovice.cz nebo osobně vyzvednout na
matrice.

• Dana Havránková, inanční odbor

Dny evropského dědictví v muzeu
V sobotu 14. 9. jsme si v muzeu připo‑
mněli Dny evropského dědictví, což je
oslava naší hmotné i nehmotné kultury.
Evropská kultura vyrůstá ze tří hodnoto‑
vých kořenů: autonomie (svobody a nezá‑
vislosti myšlení), autenticity (opravdovos‑
ti a spontaneity) a židovsko‑křesťanské
náboženské tradice. Myslím, že horaž‑
ďovické muzeum bylo v sobotu otevřeno
všem výše zmiňovaným. Odpoledne se
konala ekumenická bohoslužba v zá‑
mecké kapli a celý večer pak probíhaly
netradiční prohlídky muzea se spolkem
Tyjátr, který měl volné pole působnosti,
aby předvedl zmiňovanou autonomii
a autenticitu.
Tyjátr neúčinkoval v muzeu poprvé,
ač byla jeho dřívější vystoupení spojena
Obzor • Horažďovice

s letní muzejní nocí. Tyjátr představil
řadu drobnějších výstupů zařazených do
prohlídky jako kdyby navlékal na šňůrku
perly z Otavy. Některá perla byla větší,
jiná menší, jedna jasná, jiná matnější.
Výstupy se ale držely jednotné linie. Mu‑
zeem se prolévala evropská i komunální
politická satira okysličovaná častými
improvizacemi a situačním humorem.
Někdy byly výstupy plné útočných dvoj‑
smyslů, jindy jako by byl přítomen Franz
Kafka či Monty Pythonův létající cirkus.
Zámek se naplnil teatrálními gesty,
uměřeným civilním hereckým projevem
i bezbranností návštěvníků vtažených do
děje.
Volná forma a lehká tvůrčí ruka
může přerůst v novou kvalitu zásadnější

důležitosti. Vždyť i významný vědec 19.
století James Clerk Maxwell objevil ně‑
které fyzikální jevy jen proto, že měl na
pracovním stole tak trochu chaos. Proto
ať se jednou za rok tento chaos přelije do
celého zámku a ještě více podpoří radost,
že Tyjátr v Horažďovicích máme.
Děkuji Tyjátru. A odpovídám na otáz‑
ku principála Karla Šťastného, zda se mi
večer s Tyjátrem líbil: Ano, a upřímně se
těším na příští rok.
• Zdeněk Polanský, vedoucí Městského
muzea v Horažďovicích
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Den turistických
informačních
center
Informační turistické centrum Horažďo‑
vice se v letošním roce poprvé zapojí do
oslav Světového dne pro rozvoj informací.
Přijďte ve čtvrtek 24. října 2019 do
Městského informačního centra v zámku
a oslavte spolu s námi tento den. Bude
pro vás připraven znalostní kvíz, káva,
čaj a balónek.

Informační leták

„Bezpečnostní desatero“
Vážení obyvatelé rodinných domů a bytů, každý rok dochází v domácnostech po
celé ČR k více než tisícovce požárů, při kterých umírají desítky lidí, stovky jich jsou
zraněny a vznikají velké škody na majetku.
Dodržováním „Bezpečnostního desatera“ můžeme celé řadě požárů předejít a ochrá‑
nit tak lidské životy, zdraví a majetek.
• Odbor kanceláře starosty, Bezpečnost a krizové řízení

• Bc. Hana Bečvářová

Oblastní
charita
7. 10. pondělí • 13.30 • jídelna DPS Palackého
Holky v akci
Pečeme posvícenské hnětynky.
8. 10. úterý • 9.00 • DPS Loretská 1069
a 13.00 DPS Palackého
Zdobení posvícenských hnetynek
15. 10. úterý • 15.00 • jídelna DPS Palackého
Posezení s harmonikou
K tanci a poslechu hrají Úterníci
16. 10. středa • 9.45 • jídelna DPS Palackého
Setkání s dětmi z KMŠ
Společné povídání a tvoření s dětmi.
23. 10. středa 8–14 hod • dílna DPS Palackého
Dušičková dílna
Tvorba dušičkových věnečků a vazeb.
24. 10. čtvrtek • odjezd 7.30 • DPS Palackého
Výlet – Dostupná Šumava
Bližší údaje a přihlášky na tel. 376 512 596
nebo v kanceláři charity. Cena činí 300 Kč
25.–29. 10. • 8–15 hod • dílna DPS Palackého
Dušičková dílna
Tvorba dušičkových věnečků a vazeb.
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Ševčíkovy hudební večery
Pozvánka na říjnový koncert
U příležitosti říjnových oslav vzniku
samostatného československého státu
se v rámci pátého koncertu 10. ročníku
Ševčíkových hudebních večerů představí
renomovaný dechový ansámbl PhilHar‑
monia Octet. Soubor, který byl založen
v roce 2007 z iniciativy hobojisty Vilé‑
ma Veverky a fagotisty Václava Vonáš‑
ka (rodák z Blatné), přednese v pátek
18. října 2019 v 19.00 hodin v sále hotelu
Prácheň nádhernou Serenádu d moll pro
dechy, violoncello a kontrabas Antonína
Dvořáka a úpravu jedné z nejznáměj‑
ších skladeb symfonického repertoáru,
Obrázky z výstavy Modesta Petroviče
Musorgského.
PhilHarmonia Octet Prague je v sou‑
časnosti nejvýraznějším reprezentantem
tzv. české dechové školy. Jedná se o for‑
maci nejlepších českých hráčů jedné
generace, kteří se výrazně ovlivňovali
již během studia na HAMU. Interpreti
jsou laureáty prestižních mezinárodních
soutěží a absolventi zahraničního studia.
Proilují se jako sóloví hráči, zároveň však
působí v předních evropských orches‑
trech, např. v Berlínské ilharmonii, WDR

Köln nebo v České ilharmonii. V reperto‑
áru souboru nalezneme rozličné skladby
z období od 2. poloviny 18. století do
počátku nového milénia.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné
50 Kč (pro děti nad 10 let, studenty,

důchodce a rodiče na rodičovské dovo‑
lené), děti do 10 let zdarma. Rezervace
vstupenek: 603 229 582.
• Ing. Magda Černá, spolek Hudba bez
hranic, z. s.,

Největší škola taekwon‑do v ČR
vstupuje do nové sezóny
Škola Ge‑Baek Hosin Sool začíná novou se‑
zónu! Přijďte si zacvičit tradiční korejské
bojové umění taekwon‑do! Máme nejširší
nabídku tréninků v Čechách a patříme
do nejúspěšnějšího Střediska talentované
mládeže. Již několik let po sobě se nám
podařilo obhájit celkové vítězství v mist‑
rovství České republiky.
Při tréninku klademe důraz na origi‑
nální hodnoty bojových umění, jimiž jsou
zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovlá‑
dání. Školu vedeme pod dozorem korej‑
ského velmistra Hwang Ho Yonga, jako
jediní v republice nově vyučujeme i další
korejská bojová umění taekkyon, gumdo
a hoppae sool.
Přihlásit se můžete kdykoliv během
celého roku, jen u nás získáte zkoušky na
vyšší pásek i výbavu (dobok, lapa, chráni‑
če) ZDARMA. Proto neváhejte a přidejte
se k nám každé pondělí od 15.00 v MŠ Na
Paloučku v Horažďovicích.
Obzor • Horažďovice

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

• Nikol Křížová, Ge‑Baek Hosin Sool
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MŠ Na Paloučku
– v září opět o něco
krásnější
Je to skutečně tak. Během prázdnin byla
realizována 3. fáze rekonstrukce MŠ. Ten‑
tokrát se jednalo o sociální zařízení dětí,
dospělých, úklidové komory, kabinety
a přípravné kuchyně ve dvou třídách
II. pavilonu. Současně s rekonstrukcí
došlo k výmalbě tříd a všech přilehlých
prostor, a tak jsme mohli v září děti při‑
vítat v krásném novém prostředí. Velké
poděkování za uskutečnění této rekon‑
strukce patří našemu zřizovateli městu
Horažďovice.
Během prázdnin byla také dokončena
hlavní část proměny školní zahrady. Byly
instalovány nové herní prvky – vodní hra,
která zaujme děti vodními stoly a korýtky
s mlýnky. Děti poznávají, že bez práce
nejsou koláče, a tak, pokud chtějí vodní
mlýnky roztočit, musí nejprve ručním
čerpadlem načerpat vodu ze sudu. Radost
nám udělal nový kopec, který na školní
zahradě vyrostl. Využijeme jej jak v létě,
protože je osazen velkou nerezovou sklu‑
zavkou a tunelem k prolézání, tak v zimě
pro radovánky na sněhu. K poznávání
různorodých materiálů a rozvoj smyslů
slouží nově vybudovaná hmatová stezka.
Dále mohou děti rozvíjet své pohybové

dovednosti na lanové balanční sestavě,
pružinovém houpadle nebo herní věži
určené především pro naše nejmenší
děti. Pro dvouleté děti bylo vybudováno
i samostatné zastíněné pískoviště. Protože
se chceme ubírat ekologickou cestou
a vést děti ke vztahu k přírodě, zahrnuje
projekt vyvýšené záhony, na kterých už
sklízíme první úrodu. Mysleli jsme také
na zvířátka, na zahradě jsou proto roz‑
místěna krmítka pro ptáčky a pítka na
vodu, hmyzí hotel a zimoviště pro ježky.
Projekt „Revitalizace zahrady v přírodním
stylu u MŠ Na Paloučku v Horažďovicích“,
inancovaný z 85 % SFŽP a z 15 % městem

Babí léto v Duhové
mateřince
Prázdniny utekly jako voda a je zde opět
nový školní rok! V naší školičce jsme
přivítali spoustu nových kamarádů. Ně‑
kteří si sice zpočátku trochu stýskali, ale
postupem času slzičky na jejich tvářích
střídají úsměvy.
Krásné slunečné dny odcházejícího
léta trávíme také na naší nové zahradě,
jejíž přeměna inišuje v režii irmy
Šumavské zahrady. V zahradě je spoustu
nových prvků, které si děti ihned
oblíbily, a dokonce se samy podílely
na budování zahrady – pomáhaly
sázet nové stromky. Slavnostní
otevření nové zahrady se uskuteční
ve středu 9. října od 16.00 hodin za
přítomnosti diecézního biskupa
Mons. ThDr. Vlastimila Kročila, Ph.D.,
starosty města Ing. Michaela Formana
a nového horažďovického pana faráře
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Mgr. ThLic. Mariusze Piwowarczyka.
Součástí slavnostního programu budou
mimo jiné hry a soutěže pro děti i rodiče
a v 18.00 nás čeká pohádka. Občerstvení
zajistí naše milé paní kuchařky.
A co všechno je před námi? Začátkem
října jsme pozváni do přírodovědné
stanice Domu dětí a mládeže Horažďovice
na moštování letošní úrody jablíček.
Opět budeme docházet do Domu
s pečovatelskou službou za babičkami
a dědečky, do kláštera za sestrou Ancillou,
která má pro nás připraven program
s prvky smyslově symbolické pedagogiky.
Ve škole nás čeká také oslava posvícení
se zdobením hnětynek, návštěvy divadel
Dráček a Nána a spousta dalších

Horažďovice, je tak téměř hotov. V prv‑
ním týdnu v září byly pracovníky technic‑
kých služeb města vysázeny v zadní části
MŠ keře, které budou sloužit k pozná‑
vání druhové rozmanitosti rostlin i jako
útočiště pro ptáky a motýly. Za pomoci
technických služeb města budou ještě
připraveny záhony pro výsadbu trvalek
a bylinkového záhonu. Samotnou výsad‑
bu pak zrealizujeme za pomoci rodičů
a dětí jako skutečnou tečku za celým
projektem.
• Jitka Černá

Přijď te mezi nás
Dětský pěvecký sbor Kvítek
zve všechny zájemce do svých řad.
Zkoušky probíhají každou středu od
14.00 do 15.30 hod.
v ZŠ Komenského, ve třídě 3. A.
Sbor mohou navštěvovat děti 5.–9. tříd
ze všech horažďovických i okolních
škol. Docházka je zdarma.
Začínáme 18. 9. 2019.
Těšit se na vás budou Dana Slepičková
a Dagmar Kovačová.
(kontakt: 732 935 971)

• Ivana Salvová, KMŠ DUHA
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Přespolní
běh
Ve středu 11. 9. 2019 se uskutečnilo již
tradiční školní kolo v přespolním běhu
na Ostrově. Zúčastnilo se rekordních
91 závodníků ve třech kategoriích.
Kategorii dětí z 1. stupně ovládl
s přehledem Matyáš Říha s časem
3:17,08 – 1 km. Z dívek byla nejrychlejší
naše atletka Růžena Šimíková 3:34,13 –
1 km. Oba jsou z 5. A.
Kategorii III mladších chlapců
6.–7. ročníku vyhrál Dominik Šuhajda
s časem 9:37,08 – 2 km, z dívek byla nej‑
rychlejší Karolína Dvořáková 10:16,67 –
2 km. Oba ze 7. ročníku.
IV. kategorii starších žáků rozbě‑
hl výborným výkonem Lukáš Říha
s časem 13:04,74 – 3 km, mezi dívkami
vynikla skvělá Vendula Panušková s ča‑
sem 8:33,86 – 2 km.
Ve čtvrtek 19. 9. se 5 nejlepších z kaž‑
dé kategorie pojede podívat na okresní
kolo do Nýrska a poměřit si síly s ostat‑
ními běžci. Budeme jim držet palce!

Družinový expres
Dobrý den, prosím vás, co se tady děje?
Vy to nevíte? No přece náš Družinový
expres je právě připraven k odjezdu. Tak
nasedat. A připravte si jízdenky. Za chvíli
vyrážíme na cestu. Čeká nás parádní
desetiměsíční jízda plná zážitků, poznání
a dobrodružství. Dozvíme se nové věci
o přírodě, poznáme historii i současnost
naší země, připomeneme si svátky a tra‑
dice našich předků. Budeme soutěžit,
malovat, zpívat a učit se básničky, tvořit,
sportovat a chodit ven. Budeme i odpo‑
čívat a jen tak si hrát. Poznáme nové
kamarády, navážeme nová přátelství.
K naší jízdě si 2× za rok pozveme i své
blízké. Strávíme 2 společná odpoledne se
soutěžemi a pracovními dílnami. Budeme

rozdávat i radost. Na veřejných vystoupe‑
ních potěšíme diváky pásmem básniček
a písniček a předáme jim vlastnoručně
vyrobené dárky. Těší nás, že o naši báječ‑
nou jízdu je veliký zájem – náš expres je
obsazen do posledního místa. O bezpeč‑
nost a spokojenost všech cestujících se
postará tým průvodčích – vychovatelky
Radka Benešová Šperlíková, Anna Matěj‑
ková, Petra Smejkalová, Michaela Holeč‑
ková a Veronika Tichá. Tak nám popřejte
šťastnou cestu… A když nás potkáte,
usmívejte se a mávejte. My budeme taky.
• Žáci a vychovatelky školní družiny
a školního klubu ZŠ Blatenská

• Jiřina Stichenwirthová, ZŠ Komenského
Horažďovice

01 Lukáš Říha
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Školní sportovní klub AŠSK
Centrum sportu při ZŠ Horažďovice
Komenského
hledá na příští školní rok 2020/2011 instruktory pro sportovní oddíly plavání, lorbalu,
atletiky či jiného zajímavého sportu pro děti od 5 do 15 let. Předpokladem je věk
minimálně 18 let, zájem o daný sport a zkušenosti s dětmi. Pedagogické vzdělání je
výhodou. Nabídky na telefon 728 365 513 – J. Stichenwirthová

Obzor • Horažďovice
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Adaptační
dopoledne našich
prvňáčků
Po nepřízni počasí na začátku druhého školního týdne se ve
středu 11. září a ve čtvrtek 12. září naši nejmladší žáčci konečně
vydali na „zkušenou“ do prostoru na Panské zahradě.
Společně jsme si zde zahráli spoustu seznamovacích her. Při
úvodní hře „klubíčko“ se děti vzájemně představovaly a říkaly,
na co se do školy nejvíce těšily. Dále následovaly známé hry –
„rybičky, rybáři“, „čáp ztratil čepičku“, „honička dvou míčů“. Při
těchto hrách si děti procvičily nejen svou fyzickou zdatnost, ale
i prostorovou orientaci a rychlost. Velmi se dětem líbila činnost
ve skupinách, kdy měly za úkol postavit z přírodních materiálů
domeček pro zvířátka. Bylo pěkné, jak děti spolupracovaly, a do‑
konce na některá zvířátka, pro něž stavěly domek, vymyslely
říkanky, básničky nebo o nich zazpívaly písničku.
Počasí nám přálo, děti se nejen vzájemně poznaly, ale i vydo‑
váděly a spokojený výraz v jejich tvářích byl pro nás znamením,
že se adaptační dopoledne líbilo.
• M. Sládková a B. Pajerová, třídní učitelky 1. tříd

Novinky z Domu
dětí a mládeže
Spolu s letními prázdninami skončil
v Domě dětí i školní rok 2018/19 a je tak
na místě jej krátce zbilancovat. Pravi‑
delnou činností zájmových kroužků
prošlo 380 členů, jednodenní výukové
programy (výuk. programy, exkurze, pro‑
hlídky P. stanice) absolvovalo přes 3800
účastníků. Během 20 pobytových akcí se
v PROUDU vystřídalo téměř 400 studentů.
V posledním srpnovém týdnu skončily
poslední letní tábory – letos jsme zvládli
7 pobytových, 9 příměstských táborů a 1
mezinárodní pobytový Family Workcamp,
kterého se zúčastnily rodiny z celého svě‑
ta (celkem prošlo letními tábory na 360
účastníků).
V říjnu vás zveme na 3 akce, každá je
z jiného soudku. V sobotu 5. 10. od 14 ho‑
din proběhne Jablkobraní v Přírodověd‑
né stanici (tradiční moštovačka, ukázka
a ochutnávka odrůd, soutěž mouční‑
ků.). V neděli 13. 10. pokračuje Venčíme!
(procházka podzimní přírodou s tipy na
venkovní aktivity pro rodiče a děti). Do
třetice se pak již tradičně otevírá v neděli
27. 10. od 14 hodin brána Přírodovědné
stanice veřejnosti v rámci Krmení a ko‑
mentované prohlídky areálu. Bonusem
pro sportovně založené zájemce je Běh
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kolem Práchně, který proběhne v první
listopadovou sobotu (2. 11.).
Nabídku zájmové činnosti pro šk. rok
2019/20 jsme zveřejnili již v průběhu let‑
ních prázdnin, od září běží přihlašování
a my jsme potěšeni nebývalým zájmem
dětí i rodičů. Kapacita některých krouž‑
ků je již beznadějně naplněna, zkuste
proto zapátrat v nabídce našich aktivit –
i letos jsme přidali nové tituly. Všechny
kroužky zahájí svou činnosti v týdnu od

30. září do 4. 10. Přihlášky je pak možno
podávat až do konce října. Nově přijímá‑
me i přihlášky v elektronickém formátu.
Více informací najdete na www.ddm‑hd.
cz. Na spolupráci v novém šk. roce se těší
kolektiv pedagogů DDM.
• Mgr. Tomáš Pollak, ředitel DDM
01 účastníci letošního vodáckého závodu Mezi jezy
2019, kterého se zúčastnilo 11 posádek
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Skauti se nenudí nikdy,
ani o prázdninách!
Na začátku července jsme se jako každý
rok vydali na 14denní tábor do přírody.
Naším letošním tábořištěm se stala louka
u Mladíkova. Úkolem Světlušek bylo stát
se neohroženými amazonkami. Bojovaly
tak s přírodními elementy pralesa a všem
se jejich úkol nakonec podařilo splnit.
Vlčata si jako správní indiáni postavila
pravé tee‑pee a mimo jiné se každý večer
scházela nad pomyslnou dýmkou míru.
Starší – skauti a skautky se vydali za
dobrodružstvím a pátrali po ztracených
starodávných pokladech. Děkujeme všem
rodičům za podporu a spolupráci. Děku‑
jeme také irmě Pfeifer Holz za poskyt‑
nutí inančních prostředků, díky kterým
můžeme pro děti nakoupit potřeby nejen
na tábor, ale i běžné schůzky.
První schůzky proběhly v našem
středisku již se začátkem školního roku,
doufáme tedy, že náš skautský rok bude

01

o něco zábavnější než ten školní. Rádi
mezi sebe přijmeme nové členy, po‑
kud budete mít zájem, můžete se ozvat
vedoucím oddílu, nebo dorazit na další
schůzku, budeme se na vás těšit. V našem
středisku fungují tři oddíly:
Hvězdičky (dívky 1. až 5. třída) pátek
16.00–18.00 na Panské zahradě, ve skaut‑
ském Domečku SvetluskyHD@gmail.com
Tygříci (chlapci 1. až 5. třída) pátek
16.00–18.00 na Ostrově v Loděnici grol‑
mus.jenik@gmail.com
Modré perly (kluci a holky 6. až 9. tří‑
da) pátek 17.00–19.00 na Panské zahradě,
ve skautském Domečku kucza.kucera@
gmail.com
A proč své děti přihlásit do skauta?
• Každý pátek se koná schůzka plná her
a zkoušení nových věcí.
• V létě pořádáme 14denní stanový
tábor.
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• V průběhu celého roku se konají různé
akce, střediskové i oddílové výpravy, se‑
tkání skautů na Otavě a mnoho dalšího.
• V letošním roce se již můžeme těšit
do nově zrekonstruované klubovny na
Panské zahradě.
• Registrace (ve výši 350 Kč) se platí až
v lednu, když si je dítě jisté, že se mu
ve skautu líbí, její součástí je pojištění
a dvouměsíčník plný her, křížovek a zají‑
mavých článků.
• Vaše dítě časem získá schopnost být
samostatnější, zodpovědnější a mnoho
vlastností, které se mu v životě neztratí
(např. schopnost improvizace, organiza‑
ce, tolerance apod.). Neztratí se ve světě,
v přírodě ani ve společnosti.
Více informací na našich stránkách:
www.strediskoprachen.skauting.cz
• Johana Matějková, středisko Prácheň
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01 Světlušky jako Amazonky
02 Skauti a Skautky na výletě
03 Vlčata ve svých indiánských kostýmech
04 Zdravá dávka adrenalinu není na škodu
05 Večerní táborový nástup
06 Vlčata a Světlušky při soutěži Miss a Missák
tábora
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Železný hasič
o pohár města
Horažďovic
V sobotu 10. srpna pořádal Sbor dobro‑
volných hasičů Horažďovice soutěž TFA
(Nejtvrdší hasič přežije), která je součás‑
tí Šumavské ligy, skládá se ze šesti kol.
Soutěžící závodí v zásahovém obleku,
s ochrannou přilbou, mají zásahové boty
a na zádech dýchací přístroj. Celková
váha, co nese hasič na sobě, je asi 25 kg.
Dráhu jsme postavili v zadní části náměstí
a na závodníky čekalo několik disciplín.
Po zazvonění na zvonek závodník vystar‑
toval a musel roztáhnout 38 m hadic B,
přenést dva kanystry o váze 17 kg parkem
před farou, smotat dvě hadice B v délce
20 m a uložit je do boxu, 60 ran 6 kg palicí
v hammer boxu, překonání 2 metrové
bariéry bez pomoci, vylézt po žebříku do
výšky asi 4 m a vytáhnout závaží o váze
min. 15 kg, prolézt tunel se závažím 20 kg,
přetáhnout igurínu o váze 80 kg pozpát‑

Schody – výměnný
obchůdek
s oblečením
Přijměte pozvání na 1. ročník výměnného
obchůdku s oblečením a vším, co k němu
patří. Akce proběhne přímo na schodech
v budově pracovního úřadu, a to od soboty
19. 10. do pondělí 21. 10. vždy od 8.00 do
17.00. V této době budou také otevřeny
prostory křesťanského společenství (2. p
budovy). V nich bude probíhat workshop,
rukodělná dílna pro děti a nejmenší si mo‑
hou pohrát v herně mateřského centra.

Opékání prasátka
na Předměstí
V sobotu 24. 8. 2019 pořádal Spolek občanů
Horažďovic Předměstí a jejich přátel akci
„Opékání prasátka“, které je již několikale‑
tou zvyklostí. Účast ne této akci bývá vždy
hojná, nejinak tomu bylo i v roce letošním.
Předpověď počasí byla pro tyto typy akcí
více než příznivá, nezbývalo než zajistit
vše potřebné a těšit se na krásně stráve‑
ný víkendový den ve společnosti přátel.
Celkem se sešlo na čtyři desítky dospělých
společně se svými dětmi. Právě pro naše
nejmenší bylo organizací připraveno hřiště
na fotbal, kde se vydováděly nejenom děti,
ale s ochotou i někteří dospělí. Další hosté
14

ku v délce 18 m a poslední disciplína byla
připojit přechod, hadici a proudnici na
hydrantový nástavec. Celkem se zúčastnilo
20 závodníků v hlavní soutěži a v odleh‑
čené 4 závodníci, ti soutěžili v lehkém
zásahovém obleku. Soutěže se zúčastnili
tři závodníci z SDH Horažďovice a z Bou‑

Myšlenkou obchůdku je zbavit se
nepotřebného oblečení, oživit svůj šatník
a podpořit dobrou věc. Můžete si nějaký
kousek jen odnést nebo naopak přinést.
Artiklem je vše, co souvisí s oblečením
nebo doplňky – batohy, kabelky, čepice
apod. mimo spodního prádla. V každém
případě by mělo jít o kousky čisté, bez
skvrn a děr. Oblečení, které nenajde nový
domov, poputuje do azylových domů
a středisek pro lidi bez domova, pro které
jsou nadcházející období těžká, ba i smr‑
telná. Proberte proto svůj šatník, přineste,
co se vám už nehodí. Má to smysl. Sejdeme
se na Schodech!

bína a dva členové SDH Komušín. Do
soutěže byla přihlášena i jedna žena, která
se účastnila závodů v USA a Německu,
kvůli zdravotním problémům se odhlási‑
la. V hlavní soutěži vyhrál Petr Ježo z SDH
Díly v čase 3:32 min. Druhou skupinu
vyhrál František Bláhovec z SDH Komu‑
šín v čase 4:50. Závodníci si pochvalovali
diváckou atmosféru i prostor soutěže,
jenom škoda, že na konci soutěže začalo
pršet a vyhlášení výsledků se konalo pod
stanem.
Chtěl bych poděkovat všem hasi‑
čům a městské policii, kteří pomáli při
soutěži. Městu Horažďovice za podporu
a zajištění doprovodného programu,
technickým službám za pomoc s materi‑
álním zázemím, Ak. mal. Ludvíku Ková‑
řovi a jeho žákům za vytvoření plakátu
k soutěži a sponzorům soutěže: Kovaltos,
Pivnice a penzion Bílá růže, řeznictví To‑
máš Říha a Michal Skala, Culinar, pivovar
Dudák Strakonice a minipivovar Železná
Ruda, Zednictví Karel Medlín a Orotrio.
www.plaminekwoody.cz.
• Jiří Chaluš, SDH Horažďovice

Církev
Křesťanské
společenství,
sbor Horažďovice
vás zve na:
•
•
•

• Klára Vaníková

se poté účastnili společenské hry Kubb (hra
s dřevěnými kostkami), která zapadá svojí
historií až do doby vikingské.
Po prvním odřezání vepřové pochutiny
zazněly areálem spolku tóny tahacích har‑
monik a postupně se začali přidávat svým
pěveckým umem další přítomní. Abychom
však vyhověli i generaci mladších, večer
pokračoval za znění hudby elektronické.
Každý si tedy jistě přišel „na to své“, loučili
jsme se až v nočních hodinách. Závěrem
Spolek občanů Horažďovic Předměstí
děkuje všem, kteří se podíleli na organiza‑
ci, a tím jistě přispěli k jejímu klidnému
a bezproblémovému průběhu.

bohoslužby: neděle od 9.00 hod.
modlitební setkání: pátek od
18.45 hod.
mateřské centrum: čtvrtek od
9.30 do 12.00 hod., pro maminky
s dětmi.

Všechny výše uvedené aktivity se
konají v budově č. p. 19 na Mírovém
náměstí v Horažďovicích ve
2. podlaží.
Další informace najdete na
FB Křesťanské společenství
Horažďovice, FB mateřské centrum
Horažďovice nebo ve vestibulu
budovy č. p. 19, případně na tel.
720 977 007.

• Bc. Jan Karásek, Spolek občanů
Horažďovic Předměstí
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Pionýři ze Sušice a Horažďovic
reprezentovali Českou republiku
Na přelomu července a srpna vyrazil
náš šestičlenný tým vstříc nevšedním
zážitkům a novým zkušenostem na Slo‑
vensko. Pionýři z PS Otava Sušice, jedna
skvělá parťačka z naší spřátelené skupiny
PS Prácheň a já, teta Pechy, dospělácký
nadhled. Týden jsme strávili v lázeňském
městě Trenčianské Teplice v prvorepub‑
likové vile – Domov speváckého zboru
slovenských učitelov, kam nás zavedl
program Erasmus+. Pět států – Česká
republika, Slovensko, Makedonie, Polsko
a Maďarsko, pět zástupců z každé země
ve věku 14–17 let, pět kultur, pět národ‑
ností, nespočet různých pohledů na svět.
Čekal na nás program plný neotřelých
aktivit, pohybových, vzdělávacích i těch
kreativních. Každé ráno začínalo rychlou
startovací hrou, která měla všechny pro‑
budit a připravit na dopolední činnost.
Někdy jsme museli hrát dokonce hry
tři. Celý den byl pak věnován jednomu
tématu, které se promítalo v edukativ‑
ních úkolech a přednáškách. K tématům,
která prezentovaly jednotlivé národnost‑
ní skupinky, patřily deskové hry, lidská
a dětská práva ve hře, digitální prvky
ve hře, komunikace a teambuildingové
hry. Český tým prezentoval zkušenosti
s etapovými hrami, které jsou doménou
našich každoročních letních táborů. Byli
jsme připraveni. Dopoledne proběhla
teoretická přednáška, odpoledne jsme
připravili krátkou etapovku s bodovým
hodnocením a drobnými PIONÝRSKÝ‑
MI odměnami pro všechny zúčastněné.
Celý den pod naším vedením se velmi
povedl a byl zakončen českým večerem.
Zpracovali jsme kvíz o české historii, byly
ochutnávky českých buchet, nechyběly
hašlerky, lentilky, lázeňské oplatky ani
taneční výuka mazurky a táborák s ky‑
tarou a zpěvem. Na závěr týdne jsme jeli
všichni společně na výlet do Třenčína,
i tam jsme plnili různé úkoly, abychom
město důkladně prozkoumali. Jsme velmi
rádi, že jsme od Pionýra dostali takovou
skvělou příležitost, účastnit se této bezva
akce. Všem se nám na Slovensku líbilo
a myslím, že každý si odnesl něco, co se
mu bude v budoucnu určitě hodit. Pro
mě osobně to byly dny plné motivace,
radosti a setkávání s inspirativními osob‑
nostmi. Nechci být příliš sentimentální,
ale musím říct, že jsem na ty naše české
pionýrské teenagery vážně pyšná!:)
A jak hodnotí týdenní mezinárodní
pobyt na Slovensku samotní účastníci?
Přečtěte si sami!
Obzor • Horažďovice

Martin, 16 let: Velmi zajímavá zkušenost, která mi dala dost do života. Skvělí
lidi. Skvělé místo. Rozhodně hry, co se hrály, využiju v budoucnu. Na 100 % pojedu
znovu.
Soie, 14 let: Byl to nejlepší týden v mém
životě. Poznala jsem nové lidi a procvičila
angličtinu. Kdybychom byli na pokojích
s cizinci, bylo by to lepší. Jídlo bylo příšerný. Jela bych hned teď znova.
Kája, 16 let: Nejvíc zajímavý týden
v mém životě. Dalo mi to spoustu zkušeností i nových znalostí o cizích národnostech.
Byla jsem naplněna zážitky. Jsem strašně

vděčná za možnost jet, určitě bych jela
hned znova. Vadilo mi, že to trvalo jenom
týden.
Pavel, 16 let: Bylo to fajn. Dalo mi to
nové zkušenosti. Poznal jsem spoustu nových lidí. Jel bych znovu. Výborná zelená
paprika.
Viktor, 16 let: Bylo to skvělé. Moc jsem
si to užil. Kdybych mohl jet příště, tak neváhám. Dalo mi to nové zkušenosti. Vzalo
mi to chuť k jídlu.
• Lucie Balíčková, Otaváci
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Den české státnosti a svátek sv. Václava
Svatý Václav je patronem Čechů a české
státnosti. To si připomínáme každým
rokem 28. září. Jméno Václav má český
původ a i dnes je dosti rozšířeno. Vždyť
skoro každý má v okruhu svých blízkých
někoho s tímto jménem. Jeho svátek je
v dnešní uspěchané době pro většinu
z nás momentem k zamyšlení a setkání
se s příbuznými a přáteli. Většina z nás
se po vzoru našich předků v tento svátek
vydává na hřbitovy, abychom uctili pa‑
mátku svých příbuzných, neboť datum
28. září se váže k Václavově smrti.
Ale víme vlastně, kdo Václav byl a proč
byl prohlášen za svatého? Kníže Václav
vládl ve velmi složité době. Na území
dnešních Čech se nacházelo přemyslovské
knížectví a několik dalších menších pan‑
ství, která mezi sebou neustále bojovala.

Byli zde křesťané i pohané. V této nesta‑
bilní době bylo České knížectví napadeno
ze západu vojsky a z východu Maďary.
Kníže musel navíc vzdorovat svému bra‑
tru Boleslavovi a jeho pokusům o nástup
na knížecí stolec. Proč je dnes symbolem
české státnosti? Připomeňme, že českého
knížete Václava, pozdějšího patrona Čech
a Moravy, vychovávala jeho babička Lud‑
mila, která byla stejně jako on zavražděna
a prohlášena za svatou.
Boleslav podle legend pozval bratra na
hostinu k sobě do Boleslavi. Druhý den
ráno se Václav vydal na pobožnost. Potkal
cestou Boleslava a řekl mu: „Včera jsi nám
pěkně posloužil, Bůh ti to oplať.“ Boleslav
odpověděl: „ A dnes ti chci takhle poslou‑
žit!“ a udeřil ho mečem do hlavy. Václav
mu vytrhl meč, odhodil ho, protože

Vzpomínka na Karla Fořta
V roce 1964 jsme krátce po svatbě odešli
s manželkou do exilu, do Vídně, kde se
nám narodila dcera Marie. Na podzim
1965 jsme se přestěhovali do Mnichova.
V Praze jsme s manželkou zpívali v chrá‑
movém sboru u svatého Kajetána v Neru‑
dově ulici. V takovém společenství se nám
líbilo a rovněž v exilu jsme hledali podob‑
nou společnost. To však bylo pro nás velmi
obtížné. Společnost v Německu byla jinak
strukturovaná. Měli jsme ale štěstí, brzy
jsme zjistili, že v Mnichově existuje české
farní společenství a pravidelně tam byla
nedělní mše svatá. Střídavě v českém nebo
slovenském jazyce. Tam jsme se
také sešli s mladým knězem, Otcem
Karlem Fořtem. V Mnichově byl v té době
také nováčkem, přišel tam z Afriky, kde
působil jako misionář. Otec Karel půso‑
bil jako kaplan a spolu s Dr. Alexandrem
Heidlerem pravidelně koncelebrovali mši
přenášenou živě Rádiem Svobodná Evro‑
pa. Tam jsme našli nové společenství, kde
i naše děti mohly najít kamarády a mohly
hovořit česky i mimo domov. Na tom nám
záleželo, protože jsme si přáli, aby děti
hovořily vedle němčiny i česky. Považovali
jsme to za důležité pro jejich budoucnost.
Otec
Fořt byl svou povahou velice přátelský
a pořádal pro děti, ale i pro dospělé různé
akce, besídky, výlety, pěvecké kroužky
a poutě. To se dětem velmi líbilo. Konkrét‑
ně Otec Fořt nepořádal letní tábory pro
děti, ale zprostředkoval účast na tako‑
vých letních táborech, které se konaly ve
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Francii, Německu a později v Itálii. Pro
naše děti to bylo významné, protože tam
si svůj jazyk dobře procvičily a obohatily
o výrazy, které z domova neznaly. Prostě
mnichovské prostředí nám pomáhalo i při
našem vnikání do společnosti, která byla
pro nás cizí.
Později jsem se sám podílel na organi‑
zování setkání dospělých ale i mládeže.
Otec Fořt na taková setkání rád přijížděl
a účastnil se i diskusí a často hovořil
i o svých zážitcích z mládí a o své skautské
činnosti. Byly to vzpomínky veselé, ale
i smutné, na dobu kdy byl český národ
dušen komunistickým režimem a tehdy
v Československu objevenými marx‑le‑
ninskými ideály. V rozhovorech s Otcem
Fořtem jsem vycítil, že sám svůj odchod do
exilu velmi zvažoval. Rozhodl se k němu
společně se skupinou přátel, kteří doufali,
že v cizině budou moci pro svůj národ
udělat více než v rozpolcené zemi ovlád‑
nuté komunisty. Ze zmíněné skupiny se
podařilo odejít za hranice jen několika
málo přátelům, a to Otce Fořta dlouho
zatěžovalo. Do této skupiny patřila také
sestra Erna S., jejíž přátelství bylo pro Otce
Fořta velmi důležité. Její náhlá smrt ho
těžce poznamenala. Rozloučit se s domo‑
vem bylo velmi těžké pro všechny, kdo žili
mimo domov. Představa, že se jednou vrátí
do svých domovů, byla jen snem, který
byl prakticky nesplnitelný. Otci Fořtovi se
tento sen splnil a všichni jsme mu to přáli.

nechtěl prolít krev svého bratra. Nato Bo‑
leslav přivolal své družiníky a ti Václava
zabili. Podobně to alespoň vypráví legen‑
dy. První akt, který posmrtně zdůraznil
Václavův význam, provedl zřejmě v poká‑
ní sám Boleslav, který tři roky po bratro‑
vě smrti nechal jeho ostatky převézt na
Pražský hrad.
Již od 10. století se projevuje dvojí
význam Václava: jako světce vyznaču‑
jícího se křesťanskými ctnostmi a jako
symbolu vládce, přemyslovské dynastie
a českého státu. Toto dvojí pojetí Václava
se v různých podobách a proměnách
objevuje po celou následující historii až
do současnosti.
• Karel Halml

Knižní novinka
Zmizelá Šumava 2
Emil Kintzl, Jan Fischer
Devatenáct příběhů
šumavského regionu od místní
legendy Emila Kintzla.
Odhalte další příběhy starých, dnes
již zaniklých osad a osudy obyva‑
tel Šumavy. Budete svědky zániku
samoty Torfstich, dozvíte se, jaké
legendy obestírají hrad Kašperk, ob‑
jevíte Sterzmühle, šumavský skvost
v údolí říčky Pstružné, i osadu Vogel‑
sang, kterou Švédové nikdy nedoby‑
li. Dvacet nových příběhů z tohoto
mnohdy drsného kraje doprovázejí
dobové i současné fotograie.
Knihu zakoupíte v knihkupectví
v Ševčíkově ulici v Horažďovicích.

• Jiří Malášek
Obzor • Horažďovice

Změna je život
Je za námi první měsíc nové koncertní
sezony a s ním i nějaké změny.
Jednou z největších je – po mnoha
letech – změna místa zkoušek. Po prázd‑
ninách jsme se začali scházet v sále
knihovny. K této změně bylo několik
důvodů, z nichž nejdůležitějším bylo asi
to, že sál je v přízemí a vedou k němu jen
tři schůdky. Vzhledem k tomu, jak spolek
postupně stárne (a stárnou i naše kolena
a kyčle), uvítali jsme možnost zkoušet
někde, kam nemusíme šplhat do druhé‑
ho patra. Pokud by se někdo měl chuť
k našemu zpěvu přidat, máme zkoušky
v neděli (výjimku tvoří 7. a 28. říjen, kdy
se z organizačních důvodů sejdeme až
v pondělí) od 18 hodin v sále knihovny.
Každého nového zájemce o sborový zpěv
zveme a srdečně vítáme!
Chtěla bych napsat ještě krátkou
poznámku, která má vztah k minulému
příspěvku. Ten se týkal spisku, nazva‑
ného „Památník na oslavu padesátiletí
pěvec. spolku Prácheň v Horažďovicích,
1862 – 1912“, který se nám dostal do rukou.
Chtěla bych v této souvislosti poprosit
každého, kdo by našel nějaké materiály,
které se k Pěveckému spolku Prácheň

vztahují, o jejich zapůjčení. Rádi si je
okopírujeme pro náš spolkový archív.
Naopak pokud by měl někdo zájem o výše
uvedenou brožurku, nabízím možnost
zaslat její naskenovanou podobu na váš
e‑mail. Tento postup jsme zvolili proto,
abychom originál nevystavovali případ‑
nému poškození nebo ztrátě, a přitom
umožnili každému se s ní seznámit. Proto

pokud chcete, pošlete prosím na e‑mail
spolku psprachen@email.cz kontakt na
vás a my vám skeny pošleme. Věřím, že
budou zajímavým počtením pro každé‑
ho, kdo se o historii (nejen PS Prácheň)
zajímá.
• Simona Sládková, pěvecký spolek Prácheň
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Historie domů v Horažďovicích
v letech 1600–1800, vnitřní město
dům č. p. 61
V roce 1613 prodává dům Anna, vdova po
Janovi Franzovi, s dcerou Lidmilou Esteře
Barchancovic. Dům je prodávaný za 80
kop míšeňských „se vším příslušenstvím,
též co hřebem přibito a hlínou zamazáno
jest, tím ničím ani skly v světnici hejbati
se nemá“, je situován podle domu Anny
Sobíčkové a z druhé strany špitálu obec‑
ního u krchova. Prodej tehdy potvrdily
osoby Jan Špalek Štěchovský, Tomáš
Smíšek a Pavel zlatník. V roce 1614 je již
Lidmila Franzová provdána za Bernarta
sedláře a přijímá první splátku za prodej
domu 8 kop. V roce 1618 oznamuje Ester
Barchancovic radním, že má právo k své‑
mu domu užívat kus dvoru náležejícího
k městskému špitálu. Radní souhlasili, že
s jejím užíváním dvora špitálu nic nemají
a stanovili příslušné nájemné. Zápis
učiněn v přítomnosti radních Tomáše
Obzor • Horažďovice

Smíška purkmistra, Purkharta Saxe, Bryk‑
cího Malkovského a Daniela Neandra.
V roce 1619 je majitelkou domu stále Ester
Barchancová. Dům je zmiňován v souvis‑
losti s přidělením kmenů na stavbu jejího
shořelého domu po velikém požáru města
způsobeném drancováním vojsk generála
Bonaventury Buquoye. Bylo jí přiděle‑
no 10 kmenů dřeva na vystavění krovu.
Škoda na domě odhadnuta na 330 kop. Po
požáru vyplácí v roce 1620 Ester Barchan‑
covic splátky Bernartu sedláři, manželce
Lidmile a sirotkům jejím do Klatov, kam
se odstěhovali. Protože dům shořel, byla
Esteře odpuštěna jedna splátka 5 kop.
V roce 1622 je jako manžel Ester Barchan‑
covic uváděn Jakub Lávička kovář, syn
Jana Lávičky ze vsi Týřovic. Zároveň se
stává spolumajitelem domu. K tomu ještě
v témže roce přikupuje pole V Lavičkách
od Anny, pozůstalé dcery po Zikmundovi
Papšíkovi za 70 kop. V roce 1628 byl Jakub

Lávička (písařem komoleno na Lahvič‑
ka) volen za hajného neb polesného.
Berní rula z roku 1654 žádného Lávičku
neuvádí. V roce 1666 prodává Kateřina
Kratochvílová (původně Lávičková, znovu
provdaná pozn.) svému synovi Václavu
Lávičkovi (tentokrát písařem komole‑
no na Hlavičkovi) za 20 kop. Dům leží
podle špitálu městského a strany druhé
příbytku Jana Persana kováře. Revizita‑
ce berní ruly z roku 1675 uvádí Václava
Lávičku (tentokrát komoleno písařem na
Lahvičku), povoláním kováře. V roce 1687
prodává Václav Lávička (psáno Lahvička)
dům Jiřímu Saalovi sedláři za 45 zlatých.
Dům je situován při špitálu a strany
druhé domu Zikmunda Nerlingera. Na
domě jsou dvě krávy železné (pravidelný
poplatek) k chrámu Páně svatých Petra
a Pavla. Dále se při prodeji vzdává Jan
Saal pozemku pronajímaného obcí od
sousedního špitálu. V roce 1716 prodává
17

Klima Horažďovic
před 50 lety a nyní
O klimatických změnách se mluví stále.
Oteplování, a zejména už několikaleté
sucho, znepokojuje řadu lidí, způsobuje
problémy zemědělcům, lesníkům, vodo‑
hospodářům a dalším.
V druhé polovině šedesátých let jsem
prováděl meteorologická měření v Ho‑
ražďovicích a provádím je i nyní. Nabízí
se porovnat tahle měření. Srovnejme
tedy klimatické hodnoty našeho města
v letech 1965‑1968 a v letech 2015‑2018.
V období 1965–68 byla průměrná roční
teplota 8,4 °C a průměrný roční úhrn
srážek 692 mm. V letech 2015‑2018, tedy
o půlstoletí později, byla průměrná roční
teplota 9,5 °C a průměrný roční příděl
srážek pouhých 539 mm! Vidíme tedy,
že oteplení je nesporné: o 1,1 °C – to už je
v klimatologii dost. Pokud jde o srážky,
je rozdíl také dobře patrný. V součas‑
né době dostáváme ročně v průměru
o 153 mm srážek méně – což znamená
153 litrů na každý čtverečný metr půdy.
Samozřejmě, že tyhle změny se projevu‑
jí i v přírodě, zejména na její vegetaci
a vodních tocích a pramenech. Není bez
zajímavosti podívat se na rozložení teplot
a srážek v jednotlivých ročních obdobích:

Jaro: zatímco v letech 1965–68 byla
průměrná teplota jarních měsíců (bře‑
zen – květen) 8,5 °C a měsíční průměr srá‑
žek 63 mm, nyní jsou tyto hodnoty 9,2 °C
a 42 mm. Tedy jarní oteplení o 0,9 °C, ale
měsíčně o 21 mm srážek méně, za celé
jaro tedy ubylo 63 mm.
Léto: Před půlstoletím průměrná
teplota letních měsíců (červen – srpen)
17,1 °C a srážek v průměru 90 mm měsíč‑
ně, nyní je to 18,8 °C a 59 mm! Tedy léto
teplejší o 1,7 °C a každý měsíc v průměru
o 31 mm srážek méně – za celé léto tedy
mínus 93 mm!
Podzim: Před padesáti léty v období
září – listopad teplotní průměr 8,3 °C
a 47 mm srážek měsíčně, nyní 9,0 °C
a 50 mm. Oteplení o 0,7 °C – srážek ale
přibližně stejně.
Zima: v letech 1965–68 (leden, únor
a prosinec) teplotní průměr – 1,0 °C
a srážek 36 mm, zatímco teď je teplotní
průměr zimních měsíců 2,1 °C a srážek
měsíčně 28 mm. Tedy zimy jsou nyní
o 3,1 °C (!) teplejší než před půlstoletím
a o něco méně je srážek: měsíčně o 8 mm,
za zimu tedy o 24 mm. Ale musíme si uvě‑
domit, že 24 mm zimních srážek zname‑
ná 24 cm sněhu!
Z přehledu ročních období je vidět,
že oteplení i úbytek srážek nejsou zcela
rovnoměrné v průběhu roku. Největ‑
ší oteplení přináší léto a hlavně zima!

Největší úbytek srážek připadá na jaro
a léto – tedy na dobu, kdy vegetace právě
vláhu nejvíce potřebuje!
Samozřejmě, uvedená fakta je třeba
brát s určitou rezervou, jde jen o dvě
sondy do klimatu našeho města – ale my‑
slím, že i podrobnější rozbory by přinesly
výsledky obdobné.
Ještě jeden zajímavý parametr –
tzv. Langův dešťový faktor (roční srážky
dělené průměrnou roční teplotou) vyja‑
dřující dostupnost vláhy, resp. vlhkostní
poměry v půdě: před padesáti lety byla
jeho hodnota v Horažďovicích 82 (vlhká
oblast), nyní pouhých 57! (velmi suchá
oblast).
Takže ano, otepluje se a srážek ubývá,
sucho se zvětšuje. Vina za tyto klimatické
změny se přičítá civilizačně zvýšené pro‑
dukci kysličníku uhličitého v atmosféře
(tzv. skleníkový efekt) a náprava se hledá
ve snížení jeho produkce. Na druhou stra‑
nu si musíme uvědomit, že klima v minu‑
losti nikdy nebylo stálé, kolísalo a měnilo
se v závislosti na řadě dalších parametrů
včetně astronomických. Kdyby tomu tak
nebylo, jak bychom třeba vysvětlili, že
na konci poslední doby ledové (dávno
před naší civilizací) zmizely z našich hor
ledovce?
• Jiří Wagner
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dům pustý po nebožtíkovi Jiřím Saalo‑
vi, sedláři, Matěj Dobředělý Františkovi
Ludvíkovskému za 60 zlatých. (v textech
se užívá příjmení Ludvík a Ludvíkovský
pro jednu osobu pozn.) Dům leží podle
špitálu městského a strany druhé domu
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Matesa Ludvíkovského. Již v roce 1718 ale
prodává obratem dům František Ludví‑
kovský Antonínu Velenovskému a man‑
želce Mandaleně za 80 zlatých. Znovu je
dům prodáván v roce 1720, kdy prodávají
radní dům po Antonínu Velenovském
pro jeho dluhy a „nechvalitebné chování“
Františku Ludvíkovi, malíři, za 70 zlatých.
Dům leží pod hřbitovem chrámu Páně
sv. Petra a Pavla, mezi špitálem a domem
Barbory Ludvíkové, mateře jeho. Na domě
nadále zůstává jedna železná kráva (po‑
platek ke kostelu sv. Petra a Pavla). V roce
1721 uzavřel malíř František Ludvíkov‑
ský, rodák z Police nad Metují, kontrakt
s radními za namalování postav svatého
Vavřince a Floriána na Červenou bránu
za 15 zlatých. V roce 1723 žádá František
Ludvík radní, zdali by mohl v rámci blíže
neupřesněné stavby na svém pozemku
vložit do zdi sousedního špitálu trámy,
načež radní nejprve vyslali „komisaře“ na
místo samé a ti rozhodli, že by mohla na
špitále vzniknout škoda, a žádost tak byla
zamítnuta. V roce 1733 již náležel dům
Ignáci Segovi. Tohoto roku žádá radní
o kousek místa ležící při špitále kostela

farního a krchova strany jedné a domem
Anny Strobeliusové strany druhé pro
vystavení maštálky. Radní svolili a 6 kop
získaných za pozemek měl být určen na
opravu špitálu. V roce 1743 prodává Ignác
Sega dům Jindřichovi Čestínskému za 225
zlatých. Dům leží mezi domy Anny Ore‑
nusové a obecního špitálu a proti domu
Bláhovskému. V roce 1745 ale přechází
dům z nebožtíka Jindřicha Čestínského
na Václava Dleska a Annu manželku,
vdovu Jindřicha Čestínského. Anna, dříve
Skalová, byla druhou ženou Čestínského,
a tedy macechou jeho pozůstalých dětí
Martina, Josefa a Doroty. Václav Dlesk se
zavazuje vychovat děti do dovršení dospě‑
losti. Dále přebírá dluh ze záduší kostelu
sv. Jana Křtitele 70 zlatých, 14 zlatých
cechu řeznickému a 12 zlatých židu Isa‑
akovi. V roce 1778 prodává Václav Dlesk,
mistr řeznický, dům várečný Janu Pezol‑
tovi za 170 zlatých. Dům leží mezi domy
Františka Orenusa a špitálu městského
strany druhé. V roce 1821 prodává dům
várečný v městě Karel Pezolt Františku
Stromečkovi za 108 zlatých.
• MgA. Jindřich Šlechta

01 Současný stav objektu (rok 2019)
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PALIVOVÉ
DŘEVO
od 400 Kč
Tel: 737 290 440
E‑mail: drevolesysalak@seznam.cz
Facebook: DŘEVO, LESY Salák
www.drevolesysalak@seznam.cz

Zednictví – Jiří Svoboda
Ko takt í telefo :
E ail: D. Ha le a@AK-Ha le a. z,
.ak-ha le a.
adresa po očky: Še číko a čp. , Horažďo i e
Úřed í hodi y Středa : - : hod.
Pátek: : - : hod.
- prá í služ y ze še h o lastí prá a, čet ě zastupo
a ji ý i úřady
- sepiso á í še h druhů s lu -kup í, daro a í, s ě
- á rhy a po ole í oddluže í, pokud se a házíte
fi a č í situa i
- y áhá í pohledá ek

z

Provádíme veškeré zednické práce
úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky,
zateplování fasád, zemní a výkopové práce
tel.: 725 763 582

á í před soudy
é apod.
eřešitel é

DEN S BIOFÁZÍ
T Ř I K R O KY K E K RÁ S E
S Č E S KO U P Ř Í R O D N Í KO S M E T I KO U
Trápí vás po létě pigmentové skvrny, citlivost pleti, akné nebo máte
jen pleť unavenou a bez lesku? Naučíme vás, jak vrátit svou pleť ve třech jednoduchých
krocích zpět do rovnováhy a odhalit její krásu, vitalitu a jas.

P Ř E D STAV E N Í U N I KÁT N Í C H S É R Č E S K É P Ř Í R O D N Í
A R O M AT E R A P E U T I C K É KO S M E T I KY N O B I L I S T I L I A
PROBĚHNE

v SEDMIKRÁSCE v Horažďovicích
DNE

17.10.
2019

O D 13:00 D O 16:00 H O D I N

Dopřejte své pleti intenzivní kúru enzymatické regenerace a sobě relaxační
aromaterapeutický rituál krásy. Pleť se vám odmění.
Těšíme se na vás!

inzerce
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Městská knihovna • Horažďovice

Městská knihovna • Horažďovice

České tajemno

Bazar vyřazených knih

Městská knihovna ve spolupráci s oblastní charitou
vás zve na besedu se spisovatelem, záhadologem
a scénáristou PhDr. Arnoštem Vašíčkem

Přijď te si koupit knihu za 5 Kč. Udělejte si radost
a zachraňte knihy před odvezením do sběru.

23. října 2019 od 14 hodin v oblastní charitě (4. patro)
Pořádáno v rámci projektu „Seniorům Dokořán“ za inanční podpory Ministerstva
kultury ČR.

14. – 18. října 2019 v sále městské knihovny
Pondělí 13 – 17 h
Úterý–čtvrtek 9 –12 a 13 – 17 h
Pátek 9 – 12 h

5 Kč
Horažďovice • perla Otavy

Horažďovice • perla Otavy

Městská knihovna • Horažďovice

Naše město očima seniorů
Městská knihovna a oblastní charita vás zvou na besedu
se zástupci města Ing. Michaelem Formanem
a Ing. Hanou Kalnou
2. října 2019 od 14 hodin v oblastní charitě (4. patro)
Pořádáno v rámci projektu „Seniorům Dokořán“.

Horažďovice • perla Otavy
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Městská knihovna • Horažďovice

Křesťanská mateřská kola ŠUHA • Horažďovice

Tradiční svátky a recepty
šumavské vesnice

Vás co nejsrdečněji zve na

9. října 2019 od 14 hodin v oblastní charitě (4. patro)
Máte rádi staré šumavské recepty? Přijď te si poslechnout vyprávění autorky
úspěšných kuchařských knih Lucie Kohoutové, která nám představí svátky a tradice
spojené s touto malebnou krajinou.
Pořádá městská knihovna ve spolupráci s oblastní charitou v rámci projektu
„Seniorům Dokořán“ za inanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Slavnostní otevření
nové kolní zahrady
9. října 2019 od 16 h
Program: zahájení • slavnostní požehnání • hry a soutěže • pohádka (cca 18 hodin) –
divadlo Víti Marčíka uvádí „Kolotoč pohádek“, účinkují sourozenci Marčíkovi
Hosté: Šiecézní biskup Mons. ThŠr. Vlastimil Kročil, Ph.Š. • Starosta města
Ing. Michael Forman • Farář římskokatolické farnosti Horažďovice Mgr. Thlic. Mariusz
Piwowarczyk
Malé občerstvení pro v echny zaji ťuje tým kuchařek na í M – čaj z na í bylinkové
zahrádky, něco malého na zub aj.
Přijď te si užít krásné odpoledne, tě íme se na Vás!

Horažďovice • perla Otavy

Město • Horažďovice

Havelský
jarmark
sobota 12. října • 9–12 hodin • Mírové náměstí Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Městská knihovna • Horažďovice

Život s vášní a čokoládou
Čokoláda jako potěšení… Čokoláda jako lék… Čokoláda
jako přítel…Přednáška Ing. Marcely Krčálové
3. října 2019 od 16.30 hod. v sále městské knihovny
Přijď te si poslechnout o historii, výrobě a především o blahodárných účincích pravé
poctivé čokolády, starodávného a téměř posvátného nápoje Mayů a Aztéků.
Ochutnáte 10 druhů kvalitních a především českých čokolád. Po přednášce si budete
moci čokolády zakoupit. Pořádá městská knihovna v rámci projektu „Seniorům
Dokořán“.

Program: výstava hnětynek – galerie Městského muzea • řemeslný a farmářský
jarmark • výtvarné dílny v sále knihovny • od 10 hodin kouzelnická show pro děti –
divadelní sál Městského muzea • Švejk – duo (staropražské písničky)
Občerstvení zajištěno.

Horažďovice • perla Otavy

inzerce

Horažďovice • perla Otavy
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Město
12. 10. sobota • 9.00–12.00 • Mírové náměstí
Havelský jarmark
Bohatý jarmark, občerstvení, Švejk-Duo,
výtvarné dílny, od 10.00 Kouzelnická show
v muzeu.
28. 10. pondělí • 13.00 • Mírové náměstí
Pokládání věnců a odhalení lavičky rodáků

Muzeum
4. 10. sobota • 17.00, 18.00 • divadelní sál
Červená karkulka
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr
5. 10. sobota • odjezd 9.00 od nádraží
Krajina jako ementál
cyklovýlet Aleše Červeného
6. 10. neděle • 14.00 • sraz na zám. nádvoří
Komentovaná prohlídka Práchně
Provází Mgr. Roman Vaněk
18. 10. pátek • 17.00, 18.00 • divadelní sál
Začarovaný les
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr
25. 10. pátek • 17.00 • divadelní sál
Perníkáři a cukráři – historie sladkých řeme‑
sel nejen v Horažďovicích
přednáška PhDr. Zdeňka Polanského
1. 10.–31. 1. 2020 • divadelní sál
Elke Busching – Černobílé fotograie loutek

Galerie

4. 10. pátek • 9.00 • oblastní charita
Pohodový start do nového dne
Cvičení s Libuší Holečkovou.
4. 10. pátek • 9.00, 10.00 • sál knihovny
Setkání se starostou města Ing. Michaelem
Formanem
Pro 9. tř. ZŠ.

27. 10. neděle • 15.00
Posezení s písničkou
– k tanci a poslechu hraje Úhlavanka.

9. 10. středa • 11.00 • sál knihovny
Tradiční svátky ze šumavské vesnice
Beseda s Lucií Kohoutovou pro ZŠ

29. 10. úterý • 17.00
Jakub Smolík + Petr Kolář
– narozeninové turné s kapelou.

9. 10. středa • 14.00 • oblastní charita
Tradiční svátky a recepty šumavské vesnice
Beseda s Lucií Kohoutovou.

Kavárna Šibule

14.–18. 10. sál knihovny
Bazar vyřazených knih – 5 Kč/ks
23. 10. středa • 10.00 • divadelní sál muzea
Tajemný svět legend
beseda se spisovatelem Arnoštem Vašíčkem
pro ZŠ
23. 10. středa • 14.00 • obl. charita 4. patro
České tajemno
Beseda se spisovatelem, záhadologem a scénáristou PhDr. Arnoštem Vašíčkem
31. 10. čtvrtek • 14.30 • sál knihovny
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti

Dům dětí a mládeže
5. 10. sobota • 14.00 • Přírodovědná stanice
Jablkobraní
Tradiční podzimní moštovačka i soutěž o nejlepší jablečný moučník.

Probíhající výstavy:
Simonetta Šmídová – Čas zastavit se
Výstava potrvá do 30. října

13. 10. neděle • 14.00 • park Ostrov
Venčíme!
Procházka přírodou s tipy na venkovní aktivity pro rodiče s dětmi.

2. 11. sobota • 16.30 • galerie
Jan Devera
Portrét a akt technikou Van Dyke.
Vernisáž. Výstava do 20. 2. 2020

27. 10. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Krmení a komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek.

Aleš Červený – Diagnóza krystal
Stálá expozice alpských minerálů.

2. 11. sobota • 10.00 • Zámek
Běh kolem Práchně
Tradiční podzimní běh, prezence od 8 hodin.

Městská knihovna
30. 9.–6. 10.
Týden knihoven
V rámci Týdne knihoven bude pro čtenáře,
kteří mají problém s včasným vrácením knih,
vyhlášena AMNESTIE. V Týdnu knihoven nabízíme novým čtenářům možnost registrace
ZDARMA.
2. 10. středa • 14.00 • oblastní charita
Naše město očima seniorů
Beseda se zástupci města Ing. Michaelem
Formanem a Ing. Hanou Kalnou.
3. 10. čtvrtek • 16.30 • sál knihovny
Život s vášní a čokoládou
Beseda s Marcelou Krčálovou spojená
s degustací.

24

23. 10. středa • 19.00
Pánská šatna
divadelní komedie, v hlavních rolích M. Dejdar
a J. Lábus.

Kulturní dům
1. 10. úterý • 15.00 • kulturní dům
Den Seniorů
Vystoupí Naďa Urbánková a Otavanka. Akce
se koná jen seniory z města Horažďovice
a jejich částí.
7. 10. pondělí • 19.00
Vandráci Vagamundos
Zábavná talkshow, účinkují Pavel Liška, Honza
Révai a Hynek Bernard.
12. 10. sobota • 20.00
Extra Band
– celovečerní bigbít, host: Radek Zíka.

2. 10. středa • 17.00
V hlavní roli – „žena“
Výrobky TianDe pro zdraví a krásu – Marie
Čekanová.
5. 10. sobota • 16.00
Včely, včelařství, význam
Beseda s MVDr. Antonínem Lorencem.
12. 10. sobota • 14.00–18.00
Tvořivá dílna
Podzimní tvoření s D. Zelenou
a A. Kratochvílovou.
13. 10. neděle • 15.00
Dostaveníčko, aneb kavárnička dříve
narozených
Lidové písničky s P. Hlobíkem a M. Polatou.
19. 10. sobota • 15.00
Cesta poutníka
O putování do Santiaga de Compostela vypráví Libuše Žáková.

MC Houba
5. 10. sobota • 18.00
BeerPong
Začínáme beer pongem.
19. 10. sobota • 20.00
Black Fox párty
Přijďte ochutnat ledově nachlazenou lišku.
25.–26. 10. pátek–sobota • 17.00
Rumová párty
Pojďme oslavit 101 narozeniny s Republikou.

Hotel Prácheň
18. 10. pátek 19.00 secesní sál
Ševčíkovy hudební večery
PhilHarmonia Octet. Pražské dechové okteto.
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma.
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.
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