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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

měsíc říjen přinesl ještě pár slunečných 
teplých dní, ale v závěru měsíce nastou‑
pily již první přízemní mrazíky. Příroda 
hraje všemi barvami a práce na zahrád‑
kách inišují. Poslední říjnový víkend 
jsme se vrátili k zimnímu času, a začalo 
tak období delších večerů jako stvořených 
pro návštěvu kulturních a společenských 
akcí.

Hned začátkem měsíce proběhla 
v kulturním domě již tradiční oslava 
Dne seniorů. Měli jsme příležitost popřát 
našim dříve narozeným spoluobčanům 
především hodně zdraví, pohodu a spo‑
kojenost. Své připomínky a názory měli 
pak možnost vyjádřit na besedě pořáda‑
né oblastní charitou „Naše město očima 
seniorů“.

Havelský jarmark proběhl za pěkného 
počasí, příjemné atmosféry a hojné účasti 
občanů. Další důležitou společenskou 
akcí byla oslava 101. výročí československé 
státnosti. Kromě položení květinového 
věnce k pomníku padlých v obou světo‑
vých válkách byla při této příležitosti od‑
halena další lavička věnovaná slavnému 
rodákovi. Tentokrát je to lavička k 130. 
výročí narození spisovatele Josefa Pavla 

umístěná za kostelem sv. Petra a Pavla. 
Více o této významné osobnosti najdete 
uvnitř čísla.

A nyní od kultury k investičním akcím. 
Výměna oken na městském úřadu se 
dostala do skluzu a bude probíhat ještě 
i v měsíci listopadu. Bohužel provádějící 
irma neplní stanovený harmonogram 
a má i problémy s kvalitou dodávaných 
oken. Tímto se vám omlouváme za další 
omezení provozu některých odborů.

Naštěstí další investiční akce běží dle 
harmonogramu. Druhá etapa revitalizace 
sídliště Šumavská je těsně před kolaudací. 
Již nyní můžete používat nová parkovací 
místa včetně nově vytvořené odstavné 
plochy mezi garážemi a ulicí Pod Vodoje‑
mem. Tím pádem nebude v této lokalitě 
již tolerováno parkování na zelených 
plochách. Po kolaudaci je již zrekonstru‑
ovaný kulturní dům v Třebomyslicích. 
Byla dokončena první etapa modernizace 
veřejného osvětlení. Proběhla instalace 
nových rozváděčů s regulací a na vybra‑
ných úsecích byla provedena výměna 
starých lamp za nové LED zdroje. Tím by 
mělo dojít v dalších letech ke značnému 
snížení spotřeby elektrické energie.

V měsíci říjnu nastává čas příprav 
na sestavení rozpočtu na příští rok. 

Navštívili jsme naše mateřské a základní 
školy, abychom zhodnotili zrealizované 
investice v tomto roce a zmapovali jejich 
investiční potřeby v dalších obdobích. 
Stejně tak jsme se setkali se zástupci 
přidružených částí v jednotlivých obcích 
a zrekapitulovali jsme požadavky a přá‑
ní občanů bydlících v těchto lokalitách. 
Nejvíce je trápí stav komunikací, absence 
vodovodů a kanalizací. Zatím se připra‑
vuje projektová dokumentace, ale kvůli 
majetkoprávnímu vypořádání pozemků 
je to většinou běh na dlouhou trať.

Na posledním zastupitelstvu byl schvá‑
len prodej budovy pivovaru za účelem 
zřízení a provozování soukromého pivo‑
varu. Obnova vaření piva v našem městě 
určitě přispěje k bohatšímu společenské‑
mu a kulturnímu životu ve městě. Provoz 
pivovaru by měl být zahájen v roce 2025. 
Součástí nového pivovaru by také měly 
být prostory pro kulturní a společenské 
akce, výstavní expozice. Těšíme se na dob‑
ré pivo z Horažďovic.

Přejeme vám stále klidné podzimní 
dny a nabrání sil na hektické předvánoč‑
ní období.

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Havelský jarmark

28. říjen • Pokládání věnců a odhalení 
lavičky rodáka Josefa Pavla
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Kůrovcová kalamita v našich lesích

Kombinace sucha a následné kůrovcové 
kalamity způsobily dosud nejvážnější 
přírodní katastrofu v Česku. Třetina lesů 
je zdevastována suchem a kůrovci a zbylé 
území lesů je ohroženo. Jen v roce 2018 
kůrovec a sucho zničili minimálně 50 tisíc 
hektarů lesů, což odpovídá rozloze hlav‑
ního města Prahy nebo tedy 100 tisícům 
fotbalových hřišť. V letošním roce to může 
být až desetkrát horší. Jen přímé škody na 
porostech mohou dosáhnout více než 500 
miliard korun. Obdobná situace postihuje 
celý středoevropský region.

Situace se zhoršuje od roku 2015, kdy na 
střední Evropu udeřila vlna extrémních 
veder a následné roky téměř kopírovaly 
zmiňovaný rok. V české krajině chybělo na 
konci roku 2018 až 40 litrů vody na jeden 
metr čtvereční do hloubky jednoho metru. 
Problém ve větších hloubkách je ještě 
závažnější, protože doplňování deicitu 
spodních vod je velmi pomalé. Oslabené 
smrkové porosty se nemohou přirozeně 
bránit náletům podkorního hmyzu tím, 
že je jednoduše zalijí pryskyřicí v důsledku 
absence vláhy.

Dalším velkým problémem, který 
pomáhá úspěšnému šíření kůrovců, je 
zahlcený trh se dřívím a velmi nízká cena 
dřeva. Pokud se ho podaří vlastníkům 
lesa vůbec prodat, nepokrývá mnohdy ani 
náklady na boj s kůrovcem. Nehledě na to, 
že vlastníkům lesů chybí inanční pro‑
středky na další činnosti, jako je například 
úklid potěžebních zbytků z pasek, nákup 
sadebního materiálu, zalesnění a ochrana 
lesa – nátěr kultur proti okusu zvěří nebo 
stavba oplocení, plus následná péče o vysa‑
zené stromky po dobu minimálně tří let, 
a to ožínání a ochrana proti zvěři (oplocení, 
nátěry). Problémem na těchto vzniklých 
velkých holinách jsou potíže s úspěšným 
zalesněním. Plochy se musí často vylepšovat 
novými sazenicemi, což jsou další těžko 
odhadnutelné náklady. Ekonomické problé‑
my vlastníků lesů mohou navíc způsobit, 
že nebudou schopni vysazovat nové lesy. 
Dále chybí odborně způsobilí pracovníci na 
vykonávání zmiňovaných činností.

Horažďovicko bohužel spadá do oblasti 
s velmi vysokým výskytem kůrovce. Společ‑
ně s částí Nepomucka, Domažlickem a částí 
Sušicka (vyjma NP Šumava) jsme nejpostiže‑
nějším ORP Plzeňského kraje co se výskytu 
kůrovce týče. Šíření kůrovce za poslední 
roky je velmi intenzivní a mnozí z vás, kteří 
navštěvují okolní lesy, si určitě všimli změn, 
které v lesích nastaly. Kalamita postihuje 
již i velmi mladé smrkové porosty ve stáří 
zhruba 30 až 40 let. Jako příklad nárůstu 
kůrovcové kalamity je evidence napadené‑
ho dříví za jednotlivé roky na ORP Horaž‑
ďovice: 2016 – 6 162 m3, 2017 – 19 135 m3, 2018 – 
42 726 m3 a k září 2019 – 51 729 m3.

Jediným zákonným opatřením je těžba 
a asanace kůrovcem napadených stromů. 
Proto je nezbytné, aby veřejnost v místech, 
kde dochází k těžbě a dopravě dříví, dbala 
zvýšené míry opatrnosti.

V případě, že uvidíte (uslyšíte) dřevorub‑
ce nebo harvestor (těžební stroj), nikdy se 
nepřibližujte blíže než dvojnásobek délky 
káceného stromu (nejméně cca 50 m)!

Pokud probíhá těžba v blízkosti lesních 
cest, vždy vyčkejte, než si vás dřevorubec 
nebo operátor harvestoru všimne a dá vám 
pokyn k bezpečnému průchodu nebo prů‑
jezdu místem kalamitní těžby!

Zásadně se nepřibližujte k dřevorubci 
nebo harvestoru, který právě kácí strom, 
nelze vyloučit pád stromu různými směry!

Na lesních cestách, které jsou v majetku 
vlastníků lesů a jsou primárně určené pro 
obsluhu lesů, probíhá zvýšený provoz lesní 
techniky včetně odvozních souprav pro 
přepravu dříví. Na všech lesních komuni‑
kacích počítejte s množstvím pohybu lesní 
techniky a přizpůsobte tomu zejména při 
jízdě na kole rychlost a pozornost!

V případě těžby u lesních cest nebo 
v turisticky intenzivně navštěvovaných 
oblastech může dojít k dočasnému uzavře‑
ní cest. Prosím respektujte tato omezení 
a v žádném případě nevstupujte do prosto‑
ru těžby!

Zejména v kalamitních oblastech vznika‑
jí časté skládky dříví. V žádném případě na 
tyto skládky nevstupujte, hrozí nebezpečí 
jejich zřícení!

V boji s kůrovcem jsou používány také 
insekticidní sítě, insekticidní postřiky 
a další přípravky pro ochranu lesa. I když se 
jedná o schválené prostředky pro ochranu 
lesa, není vhodné se skládek dotýkat (sklád‑
ky pokryté šedými sítěmi, textiliemi nebo 
barevně zbarvené)!

Doporučujeme nevstupovat do suchých 
porostů, hrozí zde zvýšené riziko pádu větví 
i kmenů!

Vjezd a parkování v lesích a na lesních 
cestách je zakázáno lesním zákonem! V žád‑
ném případě neparkujte u lesů (u závor 
a vjezdů do lesů), vozidla by tím bránila 
pohybu lesní nebo i hasičské techniky!

Lesníci jen za rok 2018 v boji s kůrovco‑
vou kalamitou zpracovali o 60 % více dříví, 
než je dlouhodobý průměr. Navýšení tohoto 
průměru není dáno státní podporou nebo 
přílivem zahraničních dělníků, ale inten‑
zivní prací stávajícího personálu. Chovejte 
se prosím v lesích ohleduplně a respektujte 
pokyny vlastníků a zástupců vlastníků lesů. 
Tím nejlépe oceníte jejich práci pro budou‑
cí existenci našich lesů.

• Tomáš Němec, Městské lesy Horažďovice, 

Zdroj: Martin Čáň ŽP HD, Czech forest 

think tank
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01 Zpracování napadených porostů kůrovcem

02 Kalamitní plocha, věk porostu 30 let

03 Zalesňování kalamitních ploch

04 Příprava kalamitních ploch pro zalesnění půdní 
frézou (drcení a zapracování potěžebních zbytků 
do země)



Z radnice
Rada města Horažďovice 30. 9. 2019

• přijímá nabídku společnosti 
EDIP, s. r. o. Plzeň na provedení a vyhod‑
nocení dopravního průzkumu intenzity 
automobilové dopravy za nabídkovou 
cenu 111.320 Kč vč. DPH
• schvaluje pronájem části nebytových 
prostor o výměře 57,3 m2, Žižkova 759, Ho‑
ražďovice Petru Balíčkovi Horažďovice za 
účelem skladových prostor s platností od 
01. 10. 2019 na dobu neurčitou s tříměsíč‑
ní výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
300 Kč/m2/rok + DPH
• schvaluje uzavření smlouvy s Plzeň‑
ským krajem (poskytovatel) č. 36042019 
o poskytnutí účelové dotace ve výši 
259.351 Kč na částečnou úhradu nákla‑
dů spojených se zajištěním poskytování 
pečovatelské služby prostřednictvím 
registrovaného poskytovatele sociálních 
služeb v roce 2019

• schvaluje dotaci Danielovi Motlíko‑
vi Sušice na provoz pojízdné prodejny 
v měsících červenec ‑prosinec 2019 ve výši 
20.000 Kč
• schvaluje poskytnutí dotace Bohumíru 
Němcovi České Budějovice na náklady na 
sazbu vydání knižního díla „Horažďovice 
v raném novověku“ (pracovní název) ve 
výši 15.000 Kč

Rada města Horažďovice 21. 10. 2019

• bere na vědomí vydanou registraci 
akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Ministerstva pro místní rozvoj posky‑
tovanou prostřednictvím IROP na akci 
„Snížení energetické náročnosti DPS 
1061, Horažďovice“ ve výši 4.544.320,13 Kč 
při předpokládaných nákladech 
10.819.809,85 Kč způsobilých výdajů (cel‑
kové náklady cca 15 mil. Kč)

• bere na vědomí vydanou registraci 
akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 
Ministerstva životního prostředí posky‑
tovanou prostřednictvím OPŽP na akci 
„MěÚ Horažďovice – energetická opat‑
ření č. p. 1,2 a 3“ ve výši 3.766.083,08 Kč 
při předpokládaných nákladech 
9.415.207,70 Kč způsobilých výdajů (celko‑
vé náklady cca 9,6 mil. Kč)
• schvaluje vyhlášení 13. ročníku soutěže 
ve sběru „potravinářského hliníku“ pro 
školní rok 2019/2020
• schvaluje poskytnutí daru spolku ZO 
ČSOP Spálené Poříčí, p. s. na inancování 
zajištění provozu záchranné stanice (svoz 
a veterinární ošetření zvířat a krmivo pro 
zvířata) ve výši 4.000 Kč

• Výběr bodů z jednání rady města. 

Kompletní usnesení z jednání rady města 

je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Výstavba rodinných 
domů bude od 
nového roku 
složitější

Evropská unie zabezpečila, aby se i v Ho‑
ražďovicích stavělo dle představ Evropské‑
ho parlamentu a Rady EU. Dle směrnice 
č. 2010/31/EU, o energetické náročnosti bu‑
dov, těchto institucí budou po 31. 12. 2020 
všechny nové budovy budovami s téměř 
nulovou spotřebou energie (článek 9 této 
směrnice). V českých podmínkách jsou 
tyto povinnosti převedeny do § 7 odst. 1 
písm. c) zákona č. 406/2000 Sb., zákona 
o hospodaření s energií, v platném znění.

V praxi to znamená nejen menší 
energetickou náročnost budovy, ale v dr‑
tivé většině případů i vyšší náklady na 
realizaci rodinného domu. Ve své podstatě 

stavebník opět ztrácí část své svobody, ne‑
boť materiálové složení jeho domu bude 
závislé na tepelných vlastnostech těchto 
materiálů tak, aby mohl splnit právní 
předpisy.

Pro majitele stávajících objektů bude 
tento požadavek závazný, pokud přístav‑
bou nebo nástavbou zvětší energeticky 
vztažnou budovu o více než 25 %. V tomto 
případě musí nástavba nebo přístavba spl‑
ňovat parametry nové budovy.

Splnění výše uvedených podmínek 
stavebníci prokáží průkazem energetické 
náročnosti budovy, který musí být zpraco‑
vaný energetickým specialistou.

Případné dotazy vám rádi zodpovíme 
na stavebním úřadě v Horažďovicích. 
Vaše názory ohledně nových zákonů, 
směrnic a nařízení však můžeme pouze 
vyslechnout.

• Mrg. Robert Flachs, vedoucí Odboru 

výstavby a územního plánování MěÚ 

Horažďovice

Upozornění

Vážení občané,

upozorňujeme vás, že dnem 
30. 12. 2019 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.

• Ludmila Mottlová, odbor investic, 

rozvoje a majetku města

Adventní koncerty Volného sdružení 2019
pátek 29. 11. 2019 17.30 h • Jetenovice náves
sobota 30. 11. 2019 14.30 h • Čečelovice u hospody na návsi
sobota 30. 11. 2019 16.30 h • Velké Hydčice náves u Konzumu
neděle 1. 12. 2019 16.00 h • Rabí náměstí
neděle 1. 12. 2019 17:30 h • Horažďovice náměstí
sobota 7. 12. 2019 17.00 h • Velká Turná sál
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Město • Horažďovice

Café dialog
Beseda se starostou
středa 13. listopadu 2019 od 17 h 
v restauraci Hotelu Zlatý jelen

Zeptat se můžete na cokoliv, nejen 
starosty, ale i radních – při kávě, kterou 
Vám nabízíme zdarma.

Cvičení krizových 
štábů a složek IZS – 
ŠTÁB 2019

Ve dnech 25. 9 – 27. 9. 2019 se uskutečnilo 
plánované štábní cvičení krizových štábů 
obcí s rozšířenou působností a složek IZS 
Plzeňského kraje. Cvičení, jež bylo nazvá‑
no „ŠTÁB 2019“, řídil hejtman Plzeňského 
kraje společně s Odborem bezpečnosti 
a krizového řízení Krajského úřadu. Uve‑
dené cvičení proběhlo jako vícestupňové 
štábní cvičení a jeho zadání bylo „Procviče-
ní činnosti krizových štábů při řešení mi-
mořádných události velkého rozsahu“, kdy 
stěžejním tématem byly rozsáhlé povodně 
na území Plzeňského kraje a uvedenou 
situaci již nezvládají samostatně a v součin‑
nosti řešit složky IZS a povodňových komisí 

a je následně vyhlášen krizový stav, „Stav 
nebezpečí“. Za ORP Horažďovice se cvičení 
zúčastnil Krizový štáb ORP Horažďovice 
a dále obce Břežany, Svéradice, Tužice a Vel‑
ké Hydčice.

Cvičení bylo rozděleno na dvě části a to 
tak, že ve dnech 25. 9.–27. 9. 2019 cvičil Kri‑
zový štáb ORP Horažďovice, kdy převážně 
jeho část, Stálá pracovní skupina, analy‑
zovala, následně řešila a poté přijímala 
potřebná opatření na základě rozehráva‑
ných situací z řídicí skupiny na Krajském 
úřadě Plzeňského kraje a to vše za plného 
využití všech informačních a komunikač‑
ních systémů krizového řízení Plzeňského 
kraje, ORP Horažďovice či Správy státních 
hmotných rezerv (IS Krizkom).

Na základě rozeher vzešla řada praktic‑
kých připomínek, jež budou prezentována 
jak na shromáždění krizových orgánů 
a složek IZS k vyhodnocení cvičení na kon‑
ci měsíce října, tak budou posouzena na 

zasedání Bezpečnostní rady ORP Horažďo‑
vice v listopadu. Po případném schválení 
dojde k zapracování do krizových plánů.

Druhá část cvičení, poslední den, 
27. 9. 2019, probíhala již se zapojením 
vyjmenovaných obcí, kdy jak Stálá pracov‑
ní skupina krizového štábu, tak obce, byly 
zapojeny opětovně do využívání různých 
informačních a komunikačních systémů 
krizového řízení.

Cvičení v tomto rozsahu bylo v rámci 
Plzeňského kraje provedeno poprvé a lze 
konstatovat, že mělo svůj smysl a přispělo 
k procvičení celého systému krizového 
řízení v celém Plzeňském kraji.

• Odbor kanceláře starosty, pracoviště 

bezpečnosti a krizového řízení
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Ševčíkovy hudební večery
Poslední koncert 10. sezóny Ševčíkových 
hudebních večerů se uskuteční v pátek 
22. listopadu 2019 v 19.00 hodin. V sále 
hotelu Prácheň vystoupí vokální kvintet 
Ensemble Frizzante s programem Poezie 
ve vokální hudbě, který uměleckým před‑
nesem doprovodí Valérie Zawadská. Zazní 
skladby anglické renesance, lichtenštejn‑
ské současnosti, francouzské duchovní 
moderny či šansony, básně anglických 
renesančních básníků (Donn a Shake‑

speare) i moderních autorů (např. Rey‑
nek, Rilke nebo Prévert).

Kvintet Ensemble Frizzante vznikl 
v roce 2015 jako soubor profesionálních 
zpěváků z předních brněnských sborů 
(Sbor opery Národního divadla v Brně, 
Český ilharmonický sbor Brno a další) 
a jeho cílem je objevovat zapomenuté 
skladby a nevšední propojení lidského 
hlasu s hudebním. Valérie Zawadská je 

česká herečka a jedna z nejznámějších 
českých dabérek.

Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 
50 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, dů‑
chodce a rodiče na rodičovské dovolené), 
děti do 10 let zdarma. Rezervace vstupe‑
nek: 603 229 582.

• Ing. Magda Černá za spolek Hudba bez 

hranic, z. s.

Den válečných veteránů

Dne 11. listopadu 2019 v 11.00 hod proběh‑
ne, postupně u Hrobu v dáli, Památníku 
osvobození Horažďovic a památníku na 
Mírovém náměstí, komorní kladeni věn‑
ců ke Dni válečných veteránů jako vzpo‑
mínka na oběti velkých válek a vzdání 
pocty padlým a všem dalším veteránům.

Den válečných veteránů, 11. listopad, 
je den věnovaný památce válečných ve‑
teránů. Slaví se celosvětově jako Den 
veteránů nebo Den vzpomínek. Od 
listopadu 2001 je tento významný den 
připomínán i v České republice. 11. listo‑
pad byl přitom vybrán symbolicky, neboť 
toho dne roku 1918 bylo ve vlakovém 
voze v Le Francport u severofrancouz‑
ského města Compiègne podepsáno pří‑
měří mezi spojenci a Německem, jímž 
byly na západní frontě ukončeny boje 1. 
světové války. Hlavními signatáři příměří 
byli vrchní velitel spojeneckých sil mar‑
šál Ferdinand Foch a německý zástupce 
Matthias Erzberger.

Den veteránů je spíše americký ter‑
mín, ve Spojeném království je tento 
den připomínán jako Den příměří. Vždy 
nejbližší neděle 11. listopadu je pak Dnem 
vzpomínek (Remembrance Sunday).

Tradice oslav konce 1. světové války se 
začala rodit již při prvním výročí Dne pří‑
měří, 11. listopadu 1919, kdy byl tento den 
připomínán v Londýně, Paříži i dalších 

městech dohodových států. Americký pre‑
zident Woodrow Wilson téhož roku oici‑
álně vyhlásil 11. listopad Dnem příměří. 
Oiciálním svátkem se stal v roce 1926.

Roku 1954 přejmenoval Kongres Den 
příměří na Den veteránů.

Symbolem Dne veteránů se stal 
květ vlčího máku. To má svůj původ 
v básni Na landerských polích, kterou 
v roce 1915 napsal kanadský chirurg John 
McCrae, jenž sloužil na západní frontě, 
nedaleko belgického města Ypres. Vlčí 
mák jako symbol pro padlé vojáky 1. svě‑
tové války poprvé použila americká profe‑
sorka a humanistka Moina Michaelová. 
V roce 1921 zvolil bývalý velitel britských 
expedičních sil polní maršál sir Douglas 
Haig jako předseda Nadace veteránů vlčí 
mák za symbol pro sbírku na pomoc 
válečným veteránům a invalidům. (Zdroj: 
Wikipedie)

• Odbor kanceláře starosty, bezpečnost 

a krizové řízení
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V knihovně to žije!

Vyhodnocení 
soutěže 
Všude žijí čtenáři

Fotograické soutěže se zúčastnili 3 ces‑
tovatelé, kteří vypátrali knihovnu v cíli 
svých prázdninových toulek.

Nejvzdálenější knihovnu našel Vik‑
tor Toninger v italské Ravenně. Hned 
2 knihovny objevil Jindra Šlechta, a to 
v Pacově a v Lipnici nad Bečvou. Magda‑
léna Toningerová měla v hledáčku svého 
fotoaparátu knihovnu v Mariánských 
Lázních. Všem soutěžícím děkujeme, za 
účast obdrželi knihu a drobné odměny.

• Za MěK Horažďovice Eva Marešová

Pozvánka do 
divadla
Divadelní soubor TYJÁTR 
Horažďovice uvádí

Patric Hamilton: Plynové lampy

Detektivní hra o třech dějstvích, ve 

které je vše, co má dobrá detektivka 

mít: neobjasněná vražda, podvody 

a falešná obvinění, honba za miliony 

v podobě rubínů rodiny Barlowů, 

zatčení i nezbytné překvapení na závěr.

Předpremiéra v pátek 
15. listopadu 2019 v 19.30 h. 
Premiéra v sobotu 
16. listopadu 2019 v 19.30 h 
Kulturní dům Horažďovice

Předprodej vstupenek v CK 
CIAO, Mírové náměstí

Portrét a akt 
technikou van Dyke
Městská galerie Horažďovice srdečně zve 
na vernisáž výstavy Jana Devery 2. lis‑
topadu 2019 v 16. 30. Výstava potrvá do 
20. února 2020.

Jan Devera žije a pracuje v Plzni, je 
členem Plzeňského fotoklubu, ale záro‑
veň má vztah k Horažďovicím, neboť zde 
prožil velkou část dětství a mládí. Svoji 
první fotograii vytvořil v osmi letech 
fotoaparátem Smena 8. Následně se přes 
analogovou fotograii a zvětšovák v kou‑
pelně dostal až k digitální fotograii, jíž se 
věnuje od roku 2009. Převážně fotí ženský 
portrét, glamour a akt. V poslední době se 
věnuje zejména historickému fotograic‑
kému procesu van Dyke, který je speci‑
ický svou hnědou barvou a evokuje, že 
výsledný obraz byl namalovaný štětcem 
a nikoliv vyfotografovaný.

• Hana Bečvářová, Městské muzeum 

a galerie Horažďovice
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01 Rok na Havajských ostrovech – S cestovatelem, 
fotografem a spisovatelem Petrem Nazarovem 
jsme se vydali na Havajské ostrovy.

02 Naše město očima seniorů – Senioři v oblastní 
charitě opět využili možnosti zeptat se pana 
starosty Ing. Michaela Formana na vše, co je 
zajímá. V dopoledních hodinách besedovali 
s panem starostou žáci 9. tříd ZŠ.

03 Život s vášní a čokoládou – Světem pravé poctivé 
čokolády nás provedla Ing. Marcela Krčálová.

04 Pohodový start do nového dne… měli všichni, 
kteří nenechali ujít cvičení s Libuškou 
Holečkovou.

05 Tradiční svátky a recepty šumavské vesnice – 
připomněla dětem ze ZŠ Lucie Kohoutová. 
Se seniory v oblastní charitě jsme si povídali 
především o jídlech spojených s těmito svátky.

06 Bazar vyřazených knih – Bazar vyřazených knih 
přilákal 164 návštěvníků, domů si odnesli 1140 
knih. V rámci Týdne knihoven využili registraci 
zdarma 3 čtenáři, poplatek za pozdní vrácení 
knih byl prominut osmi čtenářům.

• Petra Tomešová, Eva Marešová, foto: Petra 

Tomešová. Akce proběhly v rámci projektu 

„Seniorům Dokořán“
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Josef Pavel 
(28. 2. 1889 – 
8. 5. 1948)

Spisovatel a pedagog Josef Pavel se 
narodil před 130 lety v romantickém 
prostředí malého drážního domku, který 
dodnes můžeme vidět u železniční trati 
Horažďovice – Klatovy, přímo pod bájemi 
a pověstmi opředeným vrchem Prácheň. 
Dotyk dávných Slovanů ze strany Prách‑
ně, dotyk zlata, perel, lososů i vorařů ze 
strany řeky Otavy určitě ovlivnil Pavlovu 
životní pouť věnovanou přírodě a lidem 
tohoto kraje.

Josef Pavel získal základní vzdělání 
v horažďovické měšťance, po níž si zvolil 
dráhu učitele. Roku 1905 nastoupil do 
učitelského ústavu v Plzni. V té době 
začal při studiích publikovat své první 
povídky. Po maturitě roku 1909 prošel, 
jako adept učitelství, řadou vesnických 

škol v západních Čechách. Zde ho zastihla 
první světová válka a on prožil čtyři 
roky svého mládí na různých frontách. 
Válka jej silně poznamenala a později se 
promítla do jeho dvou protiválečných 
románů: Osman Fetič (1924) a Zelený kádr 
(1927). Prvorepublikové nadšení prožíval 
jako učitel na měšťanské škole v Horažďo‑
vicích, kde se podílel na kulturním životě 
města. Vedl skautský oddíl, angažoval se 
v Sokole, ve sboru Církve československé 
a jinde. Při tom publikoval četné povídky 
i romány. Postupně se stal uznávaným 
autorem, především v literatuře pro 
děti a mládež. Roku 1933 odchází jako 
zkušený učitel a spisovatel do Plzně, kde 
po řadu let působil na měšťanské škole 
na Doubravce. V tomto období píše svá 
nejvýznamnější díla: Ve stínu českých 
hradů (1934), Pověsti českých hradů 
a zámků (1935) a Průvodce po 130 hradech 
(1935). Roku 1939 působil Josef Pavel jako 
školní inspektor v Kutné Hoře, kde na něj 
dolehla tíživá atmosféra protektorátu. 
V roce 1942 byl pro své postoje a projevy 

vlastenectví předčasně penzionován, 
což jej pravděpodobně uchránilo před 
mnohem horším osudem. Po válce znovu 
nastoupil na místo školního inspektora, 
ale po krátké době musel z vážných zdra‑
votních důvodů odejít.

Zemřel 8. 5. 1948 v Kutné Hoře a po‑
hřben je na své rodné Práchni. Během 
svého krátkého života napsal 14 knih 
a kolem stovky povídek. Kromě již zmíně‑
ných titulů to byly například knihy: Hrad 
na Podlesí (1932), Junáci na Otavě (1946), 
Král noci (1933), Paduán (1931) Švanda 
dudák (1940) a další.

Po komunistickém puči 1948 dostal 
Josef Pavel cejch autora buržoazní skaut‑
ské literatury a jeho díla již nevycházela. 
Naopak byla postupně vyřazována z veřej‑
ných knihoven. Až v roce 1995 a 97 vyšla 
reedice jeho Pověstí hradů a zámků.

Ze zdrojů tiskového archivu městského 
muzea

• Aleš Červený, Městské muzeum 

Horažďovice

Základní umělecká 
škola
Máme za sebou první dva měsíce nového 
školního roku a vše je tedy v plném prou‑
du. První akcí, na které se představili naši 
žáci, byla tradiční Podzimní party MŠ Na 
Paloučku. Jako v mnoha předchozích le‑
tech, tak i letos se se svojí dílnou předsta‑
vili žáci výtvarného oboru. Letos byla tato 
dílna doplněna o vystoupení dechového 
oddělení.

Na začátku října jsme pro naši ab‑
solventku Lenku Šímovou uspořádali 

hudební matiné, na kterém zazněly 
skladby připravované na jarní absolvent‑
ský koncert, který však kvůli vážnému 
zranění nemohla absolvovat. Ve velmi 
příjemné atmosféře jsme si vyslechli vy‑
stoupení absolventky a jejích hostů.

A již se mílovými kroky blížíme k na‑
šim tradičním podzimním koncertům, 
které však přeci jen letos doznají určité 
změny. Jako první bude tradiční „Stra-
šidelný koncert“, který se uskuteční ve 
čtvrtek 14. 11. od 17.00 hodin v hotelu 
Prácheň. Představí se hlavně naši mladší 
žáci, pro něž to bude v mnoha případech 
premiérové vystoupení na „velkém“ kon‑
certě. Přijďte je podpořit.

Na začátek prosince pak máme naplá‑
novaný „Mikulášský koncert“ (4. 12. od 
17.00 hodin v hotelu Prácheň). Vánoční 
koncert bude letos pojat trochu jiným 
způsobem, ale více vám prozradím v příš‑
tím čísle Obzoru.

Přejeme vám krásné podzimní dny 
plné nádherných barev a věříme, že také 
plné hudby s námi a našimi žáky. Těšíme 
se na setkání.

• Mgr. Martin Petrus, ZUŠ Horažďovice

8 Obzor • Horažďovice

01 02

01 Josef Pavel

02 Odhalení lavičky



OREL CUP ve 
čtyřhrách
V sobotu 28. 9. 2019 se konal tradiční 
amatérský turnaj Orel Cup ve čtyřhrách. 
Zúčastnilo se celkem 15 párů. Vedle domá‑
cí účasti přijeli i hráči z Blatné, Záboří, 
Volyně a okolí. Hrálo se tabulkovým způ‑
sobem a poté se pokračovalo klasickým 
pavoukem. Celý turnaj nakonec vyhrál 
pár Turek ‑Češpivo, když ve inále porazili 
pár Makovec ‑Tichý.

Tento turnaj byl posledním v letoš‑
ní sezóně, který tenisový klub pořádal. 
Děkujeme za účast a budeme se těšit na 
příští rok.

• Petra Halmlová, Tenisový klub 

Horažďovice

Nábor nových členů 
tenisového klubu
Začíná zimní tenisová sezóna a s ní i mož‑
nost zapsání nových členů do našeho 
klubu!

Každou sobotu od listopadu 2019 do 
konce března 2020 probíhají od 8.00 do 
14.30 tréninky za přítomnosti našich 
trenérů v tělocvičně ZŠ Blatenská. Pokud 
máte zájem, aby začalo vaše dítě, případ‑
ně i vy, sportovat, využijte této možnosti 
na zapsání se. Stačí dorazit kdykoliv ve 
výše stanoveném čase a individuálně se 
domluvit s jedním z přítomných trenérů. 
Těšíme se na vás.

• David Michelini, Tenisový klub 

Horažďovice

Nábor nových členů 
do kroužku stolního tenisu
Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Horaž‑
ďovice pořádá nábor dětí do kroužku 
stolního tenisu v úterý 5. 11. a čtvrtek 
7. 11. 2019 od 17.00 hodin malý sál soko-
lovny Horažďovice, 1. patro.

Přijďte si vyzkoušet krásný, bez‑
kontaktní sport s obrovskou tradicí 
v Horažďovicích.

Ideální pro ročníky 2009‑2013, ale 
můžou si přijít zahrát i starší. S sebou 
si přineste pro začátek pouze přezůvky. 
Pálky a míčky jsou k dispozici.

Těšíme se na vás.

Babí léto v Duhové 
mateřince
A jak si je u nás užíváme? Všechny třídy 
postupně navštívily klášter, kde pro nás 
sestra Ancillka měla připravený krásný 
program na téma Zahrada života – po‑
děkování za úrodu. Děti si připomněly, 
co nám roste na poli, v lese i na zahradě 
a že bychom si měli vážit všeho, co nám 
příroda poskytuje.

Třída Broučků navštívila babičky 
a dědečky v domě s pečovatelskou služ‑
bou. Společně si vyrobili podzimního 
dráčka a na závěr Broučci seniorům 
zatancovali a zazpívali.

Oslavili jsme Havelské posvícení a oz‑
dobili si hnětynky, které nám upekly 
naše šikovné paní kuchařky. Starší děti 
také ozdobily hnětynku na Havelský 
jarmark.

Krásného podzimního počasí využili 
předškoláci k výzkumné expedici do 
lesa Obora. Pozorovali a zkoumali nejen 

přírodu, ale i svou odvahu při bádání 
v jeskyni.

Na počátku října jsme slavnostně 
otevřeli západní část naší nové zahrady 
za účasti pana starosty Formana, pana 
faráře otce Mariusze a dalších hostů. 
Počasí nám tentokrát moc nepřálo, 
a tak připravené soutěže i divadelní 
představení sourozenců Marčíkových 
musely proběhnout v prostorách školy – 
i přesto si však děti i rodiče odpoledne 
ve školičce krásně užili. Děkujeme všem, 
kteří přišli a z nové zahrady se s námi 
radovali!

A co dál? Těšíme se, co zajímavého 
nám další podzimní dny přinesou!

• Ivana Salvová, KMŠ DUHA
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Máme rádi zvířata
V září bylo u nás veselo. Děti se vzájemně 
seznamovaly a potkávaly se i se zvířátky. 
Pozorovaly je v přírodě, krmily kachny 
a navštívily přírodovědnou stanici v rám‑
ci akce Jablkobraní. Tam si vyzkoušely 
drcení a lisování jablek na jablečný mošt. 
Dozvěděly se něco o jablíčkách a ovocných 
stromech a jak se o ně musí sadař starat. 
Pak ochutnaly, co si vyrobily. Samozřejmě, 
že nemohly zapomenout na zvířátka, která 
je celou dobu pozorovala. Děti chtěly jít 
mezi ně, ale mohly je pouze z dálky pozo‑

rovat a těšit se, že si pochutnají na suchém 
pečivu, které jim přinesly.

Další setkání se zvířaty bylo připraveno 
pro předškoláky. Zavítala mezi ně paní 
veterinářka. Tentokrát nebyla zvířátka 
živá, ale plyšová. Děti dostaly za úkol je po‑
jmenovat a roztřídit, jestli patří do lesa, na 
dvůr nebo do ZOO. Pak s nimi putovaly po 
cestičkách a odpovídaly na otázky o jejich 
způsobu života. Tato návštěva byla pro děti 
nejen poučná, ale i zábavná. Zvířata jsou 
nejen krásná, ale i trpělivá a s důvěrou se 
nechají hladit. A proto je máme rádi.

A co se dělo dál? Všechny třídy si při‑
pravily podzimní tvořivé dílny pro rodiče 

s dětmi. Společně vytvářeli podzimní 
dekorace. U Motýlků děti pekly a zdobily 
hnětynky. Celá školka pokračuje v pro‑
jektu Třídíme pro Horažďovicko. Děti se 
učí třídit odpad a využívat různé druhy 
plastových materiálů k výrobě užitkových 
předmětů.

• Eva Lešková, MŠ Na Paloučku

Rozvoj zájmového 
vzdělávání na ZŠ 
Blatenská

Když se ve veřejných médiích hovoří 
o hlavních neduzích českého školství, 
velmi často v nich zaznívá problematika 
opožděného reagování škol na aktuální 
potřeby žáků. Jakákoliv pozitivní změna 
bývá často zpomalována komplikovaný‑
mi legislativními postupy či v mnoha 
případech relativně omezenými inanč‑
ními možnostmi. Existuje však výchovně‑
‑vzdělávací oblast, která nabízí poměrně 
velký prostor k manévrování. A touto ob‑
lastí je zájmové vzdělávání žáků, pro něž 
není pobyt ve škole pouhou povinností, 
ale také příležitostí k vlastní seberealiza‑
ci. Jelikož je účast v zájmovém vzdělávání 
dětí založena především na dobrovolnosti 
a osobní iniciativě, bývají hodiny krouž‑
ků plné radosti a téměř až hmatatelného 
zápalu. Základní škola Blatenská provedla 
minulý školní rok důkladnou analýzu, 
ze které vyplynulo poměrně razantní 

rozšíření nabízených kroužků. A nutno 
podotknout, že zájem o ně předčil i naše 
očekávání. Pedagogové na prvním stupni 
se zaměřují především na rozvoj celko‑
vé motoriky a psychickou pohodu žáků 
zejména prostřednictvím hudebních 
aktivit. Asi nejsladší plody po soustavném 
trénování pak sklízejí velmi šikovné ma‑
žoretky, které vystupují na mnoha akcích 
školy. Hlasitý aplaus snad po každém 
jejich vystoupení musí zahřát u srdce 
i ty nejzatvrzelejší z nás. Vyučující na 
stupni druhém se zcela logicky zaměřují 
spíše na rozvoj vědomostí, potažmo na 
získávání dovedností jiného typu. Oproti 
loňskému roku mohou žáci navštěvovat 
kroužky anglického a německého jazyka, 
v nichž je kladen důraz na menší počet 
žáků a jejich aktivní zapojení prostřed‑
nictvím živé konverzace. V kroužku 
přírodovědném se pak snažíme pood‑
halit snad jediné zákony na celém světě, 
které nemohou být porušeny – totiž ty 
přírodní. Zcela nový kroužek multime‑
diální se zaměřuje na práci s moderními 
technologiemi a rozmanitým softwarem. 
Naposledy si žáci mohli postavit plně 
programovatelnou „vesmírnou sondu“ ze 

stavebnice Lego Education (viz přiložená 
fotograie). Poněkud speciální pozici pak 
mají kroužky českého jazyka a matemati‑
ky, které si daly jasný cíl – připravit naše 
žáky na státní přijímací zkoušky tak, aby 
se na vytoužené střední školy dostaly bez 
nejmenších potíží. Věříme, že po rozšíře‑
ní nabídky kroužků si u nás přijde na své 
úplně každý.

• Mgr. Petr Curko
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Učíme se 
podnikavosti – 
týdenní stáž 
v Londýně

ZŠ Blatenská má aktivní výchovnou po‑
radkyni. Díky ní jsme se zapojili do pro‑
jektu Učíme se podnikavosti. Díky tomuto 
projektu jsem se zúčastnila týdenní stáže 
v Londýně. Účelem byla návštěva tamních 
škol, které se snaží žákům a studentům 
poskytovat praktické ekonomické vzdělá‑
vání, rozvíjet jejich znalosti a dovednosti, 
inspirovat je a podporovat v aktivním 
přístupu k životu, aby se dovedli prosadit 
a úspěšně uplatnit a byli dobře připrave‑
ni na další studium a posléze na vstup na 

trh práce. 
Navštívili jsme South Bank Engineering 
UTC/Vysoké učení technické/. Sem chodí 
děti od 14 let. Škola byla založena v roce 
2016 a mimo jiné se zde studenti při‑
pravují na to, jak se ve svém budoucím 
povolání správně chovat. 
Následovala prohlídka Fulham Boys 
School/chlapecká škola/. Funguje zhruba 
6 let, chodí sem chlapci od 11 let. Navštívi‑
li jsme zde hodiny podnikavosti, setkali se 
s učiteli a žáky na neformálních bese‑
dách. Tato škola zahrnuje přímo podni‑
kavost do učebních osnov. Spolupracuje 
s fotbalovým klubem Chelsea v rámci 
jejich podnikavého programu premiérové 
ligy. I ten jsme měli možnost navštívit 
a musím podotknout, že to byl pro nás 
velký zážitek. Zde by si přišli na své všich‑
ni fotbaloví fanoušci. 
Poslední školou byla Global Academy. 

Opět nová, moderní, 3 roky stará škola. 
Klade se zde důraz na spolupráci s prů‑
myslem a zaměstnavateli. Přicházejí sem 
žáci ve 14 letech a jsou to ti, kteří se chtějí 
věnovat mediálnímu a kreativnímu prů‑
myslu. 
V čem jsou anglické školy shodné s naši‑
mi? Všichni se zaměřujeme na podporu 
týmové práce, kreativitu, prezentaci, na 
podporu charity, rozvíjíme osobní vlast‑
nosti žáků, vytváříme atmosféru porozu‑
mění… 
Jsem ráda, že jsem díky stáži mohla 
alespoň částečně srovnat české a anglické 
školy a zjistila jsem, že české školy dle 
mého názoru jsou srovnatelné a konku‑
rence schopné.

• Mgr. Jaroslava Šimková 

ředitelka školy

Další zářez na pažbě 
horažďovických 
gastronomů

Všichni, kdo jen trochu sledujete dění 
v gastronomii, víte, že proběhl další 
ročník soutěže Master Chef Česko 2019. 
Vyhrála ho Kristýna, je jí teprve 17 let. 
Členem poroty v této soutěži byl také Jan 
Punčochář, zářící hvězda gastronomic‑
kého nebe a mediální celebrita. A právě 
k tomuto sympaťákovi jsme se nechali po‑
zvat do jeho restaurace U Matěje v Praze.

Master Chef Jan Punčochář je veselá 
kopa, je ihned poznat, že mu populari‑
ta nevadí. „Každý den se najde alespoň 
40 zájemců o vyfotografování se mnou 
během obědů. Není divu, vždyť pořad měl 
obrovskou sledovanost,“ odpověděl Honza 
na dotaz, jak mu soutěž změnila život.

Jan Punčochář je opravdový odborník, 
vaří od malička a tvrdí, že jinou práci ne‑
umí, dva dny bez vaření už by nevydržel. 
Kromě natáčení a spousty jiných aktivit 
vede U Matěje tým 28 zaměstnanců, jako 
šéf důležité akce sám dozoruje i připra‑
vuje pokrmy. Také nás pozval do Chef 
Table restaurace U Matěje, připravil pro 
nás a naservíroval kompletní slavnostní 
menu a věřte, že to byla nádhera a kon‑
cert kuchařského kumštu. Studená me‑
lounová polévka s uzeným lososem nás 
v letním dni krásně osvěžila, kachní játra 
Foie gras (fuagra) s ostružinovou marme‑
ládou a tvarohovým závinem je úžasně 
odvážný nápad, ale chutnají výtečně, 
krevety v japonské omáčce byly opravdu 
pikantní a nádherně barevně i chuťově 

vyladěné. Hlavní chod byl jako vystřižený 
z učebnice pro food design. Kachní prsa 
s kedlubnovým zelím, hříbkovým soté 
a bramborovým pyré – luxusní gurmán‑
ský zážitek. Sladká tečka v podobě čokolá‑
dového vejce plněného lahodnou pěnou, 
krásně „ rozkřáplého“ na talíři udělala 
radost úplně všem.

Jan Punčochář vyprávěl, občas zažer‑
toval, podělil se i o perličky z natáčení. 
Předváděl iletování mořských ryb a jiné 
speciální práce. Je opravdu zručný a pra‑
covitý. Ocenil zájem žáků naší školy o zvo‑
lený obor a snahu pedagogů vychovávat 
dobré gastronomy. Nejlepším studentům 
nabídl stáž a připustil i možnost zaměst‑
nání po ukončení studia. Udělalo nám to 
radost.

Provedl nás celou restaurací a to byl 
další mimořádný zážitek. Personál jako 
ze škatulky, všude čisto, ochota a úsměv. 
Dokonalá ukázka špičkové gastronomie!

Pro žáky Střední školy Horažďovice, 
ale i pro budoucí studenty této školy, je 
to krásná motivace pro další studium. 
Odjeli jsme plni dojmů, krásných zážitků, 
a hlavně s vědomím, že někdo z nás může 
být třeba i Honzovým kolegou.

Jane Punčocháři, děkujeme za pozvá‑
ní, rádi přijedeme zase.

I začátek nového školního roku se 
vydařil a přinesl velký úspěch horažďo‑
vickým gastronomům. V mezinárodní 
kuchařské soutěži „Vaříme to slow…II“ 
tříčlenných týmů obsadili druhé místo 
a získali cenu v hodnotě 15 000 korun. 
Soutěžící měli za úkol připravit tříchodo‑
vé menu, do kterého museli zakompono‑
vat několik povinných surovin a zároveň 
použít jednu ze základních omáček. 
Soutěž probíhala v otevřených kuchyních 

na náměstí Republiky přímo před zraky 
veřejnosti a pětičlenné poroty složené ze 
špičkových šéfkuchařů Národního týmu 
kuchařů a cukrářů AKC ČR.

Našim žákům gratulujeme a děkujeme 
za reprezentaci školy.

Poslední informace patří majitelům 
drobné zemědělské techniky.

Střední škola Horažďovice nabízí 
zájemcům drobné opravy zemědělské 
techniky (valníky, starší traktory, země‑
dělské a jiné stroje) v areálu školních 
dílen. Opravy provádíme pod dozorem 
zkušeného učitele.

• Miloslav Turek, zástupce ředitele
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Den otevřených 
dveří na Gymnáziu 
Sušice

Ředitel školy, pedagogický sbor i studenti 
sušického gymnázia srdečně zvou žáky 
ZŠ, jejich rodiče a širokou veřejnost na 
Den otevřených dveří, který proběhne 
v pátek 29. listopadu 2019 od 14.30 do 
18. 00. 
Zájemci o studium z 5. a 9. tříd si během 

pátečního odpoledne mohou nejen pro‑
hlédnout školu a seznámit se s jednotlivý‑
mi předměty vyučovanými na gymnáziu, 
ale budou jim i podány nejaktuálnější 
informace ohledně přijímacího řízení. 
Čekají Vás i zajímavé soutěže, pokusy 
a mnoho dalších překvapení. Stačí jen 
vstoupit.

V únoru a březnu opět nabízí gymnázi‑
um všem zájemcům o studium z řad žáků 
5. a 9. tříd přípravné kurzy na přijímací 
zkoušky. Nespornou výhodou příprav‑
ných kurzů je poznání prostředí školy, 
seznámení se s obsahem a formou testů 

a možnost včas odhalit případné nedo‑
statky ve znalostech.

Bližší informace o studiu: http:// www. 
gymsusice.cz 
Mimo Den otevřených dveří mohou zá‑
jemci navštívit školu kdykoliv po telefo‑
nické domluvě 
(tel. 376 526 407, 376 523 313)

Přijďte, těšíme se na Vás!

• Mgr. Ivan Kratochvíl, ředitel školy

Podzim 
v horažďovickém 
Domě dětí 
a mládeže

Činnost klubů

Vodáci z Klubu vodáckých aktivit byli 
12. října na své první velké akci – dvě lodě 
(raft a pramice) se zúčastnily legendární‑
ho Krumlovského vodáckého maratonu. 
Šlo již o 17. ročník závodu, kterého se le‑
tos zúčastnilo 740 lodí. Organizace závodu 

i počasí se povedly na výbornou a pádleři 
obou plavidel si sáhli na dno svých sil. 
Všichni vodáci z řad dětí pak byli odmě‑
něni z rukou olympioniků Ondřeje Synka 
či Lukáše Přikryla.

Během října ukončil svou druhou 
soutěžní sezónu LukoKlub RAVEN, který 
se zúčastňuje turnajů Lukostřelecké ligy 
Asociace tradiční lukostřelby a turnajů 
Jihočeského poháru v tradiční lukostřel‑
bě. Velkým úspěchem je vítězství Jakuba 
Dřeva (dorost) a Lenky Cycoňové (lovecký 
luk – ženy), kteří ve svých kategoriích ce‑
lou soutěž s celorepublikovou působností 
vyhráli. Úspěchy jsme slavili i v Jihočes‑
kém poháru, kde jsme v kategorii dívek 
(8 – 12 let) brali zlato (Pája Purschová) 

a stříbro (Katka Kotišová), v kategorii 
chlapců (8 – 12 let) rovněž první dvě místa 
(Vojta Dřevo, Jarda Benedikt) a v dorostu 
stříbro (Jakub Dřevo).

Akce v listopadu

Kromě tradičních akcí jako je Venčíme! 
(3. 11.) a komentovaná prohlídka př. 
stanice (24. 11.) vás zveme na již 26. ročník 
Běhu kolem Práchně (2. 11.), v PROUDu se 
budou vařit netradiční zavařeniny (10. 11.) 
a závěrem měsíce proběhne akce Advent‑
ní věnce (30. 11.). V průběhu prosince 
zveřejníme předběžnou nabídku letních 
táborů, zahájení přihlašování předpoklá‑
dáme od ledna 2020.

Úspěšné vypuštění 
výrů velkých na 
Horažďovicku

Dne 18. 7. 2019 byla naše záchranná 
stanice živočichů ze Spáleného Poříčí 
přivolána pracovníky MěÚ Horažďovice 
k odchytu výra velkého. Pracovníci odbo‑
ru životního prostředí dostali zprávu, že 
nedaleko kempu ve Velkých Hydčicích se 
pohybuje nevzletný mladý výr. Po příjez‑
du na místo jsme zjistili, že se skutečně 
jedná o mladého jedince, který je vyhublý 
a zesláblý. Společně se nám podařilo výra 
odchytit a byl převezen do záchranné 
stanice. Po měsíční rekonvalescenci byl 
výr zrehabilitován v rozletové voliéře 
a 19. 9. 2019 byl připraven k vypuštění.

Po dohodě s pracovníky KÚ Plzeňské‑
ho kraje bylo schváleno, že bude označen 
satelitním vysílačem pro monitoring 
svého pohybu. Tyto vysílače napomáhají 
k získávání informací o životě zvířat, 
jejich chování, migraci a zároveň slouží 

k odhalení nelegální činnosti, jako jsou 
odstřely nebo otravy. Instalaci vysílačky 
zajistil RNDr. Lubomír Peške, který je 
v oboru telemetrického sledování ptáků 
jedním z největších odborníků u nás i ve 
světě. Spolu s naším výrem jsme vypustili 
ještě druhého výra, kterého nám předala 
záchranná stanice z Rokycan. Tento však 
satelitní „batůžek“ nedostal. Oba výři 
byli označeni ornitologickými kroužky 
a puštěni poblíž lomu ve Velkých Hydči‑
cích. Z průběžného sledování jsme zatím 
zjistili, že se výrovi daří dobře a pravdě‑
podobně dokáže bez problémů lovit. Jeho 
cesta nejprve směřovala kolem obce Rabí 
směrem na okraj Šumavy, poté se obrátil 
a nyní se zdržuje nedaleko Nalžovských 
Hor. Jsme zvědaví, jak se jeho osud bude 
vyvíjet, jaké si najde stanoviště a jestli 
si případně najde partnera a dokáže 
vyhnízdit.

Výr velký je naše největší sova, v po‑
sledních letech jejich počty klesají. Patří 
mezi nejohroženější druhy sov.

Výr po vypuštění putoval okolím Ži‑
hobců, pak přes Plánicko až k Neurazům.

14. 10. 2019 dorazil do CHKO Šumava.

• Petr Jandík
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Nový školní rok 
s Otaváky
6. 9. 2019 proběhla již poněkolikáté naše 
úvodní akce Hry s Otaváky na zámku, 
jejímž cílem je zahájení pionýrského roku 
a zároveň i získání nových členů do našeho 
sdružení. Děti si zde mohly vyzkoušet 
např. hod míčkem do „dračí tlamy“ nebo 
střelbu z luku. Ta děti opravdu bavila, 
možná z důvodu nového, modernějšího vy‑
bavení. Za splnění všech úkolů se získávala 
sladká odměna. Také zde bylo připraveno 
občerstvení v podobě špekáčků, které si 
mohly děti, případně dospělí, opéci nad 
ohněm. Letošní den otevřených dveří 
považujeme za velmi radostný, protože 
na následující schůzku se dostavil re‑
kordní počet nových členů. Ani tentokrát 
jsme nelenili a vyzkoušeli nové lezecké 
vybavení, zakoupené z inančního gran‑
tu ústředí Pionýra. Děti se rozdělily na dvě 
skupiny. První si zkoušela slaňovat a lézt, 
druhá skupina mezitím hrála různé hry, 
např. Rybičky, rybičky, rybáři jedou nebo 
přetahovanou provazem. Lezení mělo ta‑
kový úspěch, že některé děti chtěly zkoušet 
hned několikrát, proto se schůzka skoro 
o hodinu protáhla. Své lezecké dovednosti 
dokonce vyzkoušela i jedna z maminek.

V průběhu následujících schůzek jsme 
hráli různé hry po městě a okolí. Myslíme 
si, že základem je dobře znát své město 
a jeho okolí.

Další, pro nás významnou akcí, je mož‑
nost připravit hnětynky na výstavu, která 
je součástí Havelského jarmarku. Je nám 
velkou ctí mít výrobky naší skupiny mezi 
takovým množstvím nápaditých a krás‑
ných kousků.

První velká výjezdová akce na sebe 
dlouho nenechala čekat. Již podle počtu 

přihlášených bylo vidět, že chuť pře‑
spat v klubovně nepomuckých pionýrů 
s následným pochodem, byla ohromná. 
V pátek 18. 10. odpoledne se na vlakovém 
nádraží sešlo téměř 40 účastníků a moh‑
lo se vyrazit. Pro některé nové členy to 
bylo vůbec první přespání mimo domov 
s partou kamarádů. Po příchodu do klu‑
bovny následovalo rychlé zabydlení, hraní 
společenských her a před usnutím pěkný 
ilm, aby se nám ráno dobře šlo. Sobotní 
ráno nás přivítalo sluníčkem a po té, co se 
k nám připojili další členové naší skupiny, 
jsme mohli vyrazit směr sokolovna. Tam 
si každý mohl vybrat délku trasy (6 km 
nebo 10 km) a dle výběru následně vyrazit 
se svou skupinou na cestu. My, co jsme 
vybrali delší trasu, jsme nastoupili do au‑
tobusu, který nás dovezl na určené místo, 
ze kterého jsme se vydali po značené trase 
směr Nepomuk. Na kontrolním stanovišti 
s občerstvením jsme dostali nejen razítko 
a něco dobrého na zub, ale získali jsme 
i nového psího kamaráda a vůdce smečky, 
který získal láskyplnou přezdívku „SLINT“. 
Náš nový pastevecký přítel velikosti koně 
zřejmě nabyl dojmu, že jsme ta pravá parta 
pro jeho další putování, a směle se vydal 
s námi na cestu. Jak jsme se blížili k Ne‑
pomuku, bylo nám čím dál víc jasné, že se 
nás náš nový člen jen tak nevzdá, a situaci 
jsme museli urychleně vyřešit. Za pomoci 
hodných obyvatel obce Prádlo jsme našeho 
kamaráda s těžkým srdcem zanechali za 
sebou a pokračovali k místu, kde v mi‑
nulosti žil poustevník. Po dalším putová‑
ní pod Zelenou horou jsme dorazili na 
stanoviště, kde na nás čekala druhá parta 
z kratší trasy, zahráli jsme pár veselých her 
a vyrazili společně do cíle. Odměnou nám 
byl pamětní list turistického pochodu Pod‑
zim pod Zelenou horou a občerstvení v cíli.

Teď už nezbývalo nic jiného než zabalit 
věci v klubovně, rozloučit se a vyrazit 

vláčkem zpět k domovu, kde na nás unave‑
né, ale spokojené, čekali rodiče.

Těšíme se na další akci, protože být 
s vámi, nás zkrátka baví. Tak ahoj každý 
pátek v naší klubovně na zámku…

• Markéta Nováková a Martina Kladívková, 

Otaváci

Oblastní charita
5. 11. úterý 15.00 • Jídelna DPS Palackého 
1061
Posezení s harmonikou
K tanci a poslechu hrají Úterníci.

6. 11. středa 14.00 • 4. p DPS Palackého 
1061
Beseda s duchovním správcem
Duchovní setkání s P. Mariuszem 
Piwowarczykem.

11. 11. pondělí 13.30 • Jídelna DPS Palac-
kého 1061
Holky v akci
Pečeme cuketový koláč.

20. 11. středa 9.45 • Jídelna DPS Palacké-
ho 1061
Setkání s dětmi z KMŠ
Společné povídání a tvoření s dětmi.

25.–29. 11. 8-15.00 • dílna DPS Palackého 
1061
Adventní dílna
Výroba adventních dekorací.

29. 11. pátek 13.30 • Jídelna DPS Palacké-
ho 1061
Adventní besídka dětí ŠD Blatenská
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02 Otaváci v Nepomuku

03 Otavácký nový přítel Slinta
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Přespolní běh
Ve čtvrtek 10. 10. 2019 se dívky z 8. a 9. ročníku vypravily do Tachova 
na krajské kolo v přespolním běhu. V konkurenci dalších 40 závodnic 
se Vendy Panuškové podařilo na trati dlouhé 1500 m zvítězit s časem 
5:52 min. V soutěži družstev jsme obsadily nevděčné, přesto krásné 
4. místo. Na bronz nám chyběly pouhé 2 bodíky. Dívkám gratuluje‑
me a věříme, že jim to bude běhat i na střední škole. :‑) Děkujeme za 
reprezentaci školy i města Horažďovice.

• J. Stichenwirthová, ZŠ Horažďovice Komenského

Evropští 
dobrovolníci 
v našem DDM

Po roce stráveném v HD nás opouští dob‑
rovolnice Malgorzata Zychowska alias 
Goša. Gošu jste díky programu Erasmus 
+ mohli potkávat na kroužcích, akcích 
či táborech, naposledy během říjnového 
Jablkobraní v přírodovědné stanici. Tou‑
to cestou bychom Goše rádi poděkovali 
za její dobrovolnické angažmá a popřáli 
mnoho štěstí v dalším životě.

Goša Zychowska byla, stejně jako 
předchozí dobrovolník Dawid Maj‑
chrowski, účastnicí projektu „Nefor‑
mální a environmentální vzdělávání 
v Pootaví“ podpořeného programem 
Erasmus +. V rámci stejného projektu 
jsme na začátku října přivítali v pořadí 
již třetí dobrovolnici, tentokrát Emmu 
Grabow z německého Berlína. Emmu 
potkáte opět na našich kroužcích, tábo‑
rech či akcích pro veřejnost – domluvíte 
se s ní zpočátku německy, anglicky či 
francouzsky, později už i česky. Podob‑
ně jako Goša s Dawidem stráví i Emma 

v Horažďovicích celý rok coby součást 
týmu našeho Domu dětí a mládeže.

• Kateřina Trnková (koordinátorka 

zahraničních dobrovolníků), Goša 

Zychovska (dobrovolnice), Tom Pollak 

(ředitel DDM).
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Základní škola Komenského ulice • Horažďovice 
pořádá a srdečně zve na

Den otevřených 
dveří a Vánoční 
trhy
úterý 3. prosince 2019

Horažďovice • perla Otavy

01 Vyhlášení Krumlovského vodáckého maratonu 
2019 v dětských kategoriích se zúčastnili 
i olympijští medailisté Ondřej Synek a Lukáš 
Přikryl.



Kroužek mladých 
hasičů Horažďovice
Po prázdninách jsme se sešli 19. září 
a hned na první schůzku přišlo okolo 
10 nových dětí. Prohlédly si hasičskou 
zbrojnici, techniku a seznámily se s tím, 
co obnáší se stát členem hasičů. Někteří 
rodiče zapomínají odhlásit děti, když už 
nechtějí chodit. Přihlášením na kroužek 
se stává členem sboru s právy a povin‑
nostmi. Od první schůzky jsme se začali 
připravovat na podzimní kolo, které se 
konalo v Žihobcích. V současné době 
navštěvuje kroužek 37 dětí. Moc času na 
secvičení jsme neměli a 19. října za slu‑
nečného počasí jsme jeli do Žihobec. Sou‑
těže se zúčastnilo 16 dětí, něco omarodilo, 
někteří nemohli a zbytku se nechtělo. Je 
to smutné, když jsou tři soutěže v roce 
a my pomalu nedáme družstva dohro‑
mady. Soutěž měla dvě kola, a to štafetu 
CTIF a závod ZPV. Družstvo mladších 
obsadilo po dvou disciplínách 8. místo 
z 16 družstev a starší se umístili na 12. 
v konkurenci 29 družstev. Po soutěži jsme 
zašli na připravené občerstvení do Zlaté‑
ho jelena, tímto děkujeme za vstřícnost 
vedení a personálu. Po soutěži budeme 
trávit schůzky venku, dokud nám to do‑

volí počasí, zapojíme se do celostátní hry 
PO očima dětí a čekají nás i další aktivity 
na klubovně. Chtěl bych ještě jednou 
poděkovat dětem za reprezentaci sboru 
na soutěži.

• Vedoucí Jiří Chaluš

Historie domů v Horažďovicích 
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům č. p. 62

V roce 1613 náleží dům Anně Sobíčkové, 
která je zmíněna při lokaci sousední 
nemovitosti. V tomto domě v blízkosti 
masných krámů žil pravděpodobně i Jan 
Sobíček, řezník, který roku 1582 daroval 
řeznickému cechu zbroj v ceně tří kop, 
jež obsahovala „přední i zadní kus, voboje-
ček a šorc“. V roce 1619 je majitelem domu 
uveden Jan Racek. Dům je zmiňován 
v souvislosti s přidělením kmenů na stav‑
bu jeho shořelého domu po velikém požá‑
ru města způsobeném drancováním vojsk 
generála Bonaventury Buquoye. Bylo mu 
přiděleno 30 kmenů dřeva na vystavění 
krovu. Škoda na domě není uvedena. 
V roce 1630 odprodává Jan Racek od své‑
ho domu řečeného Sobíčkovský chlívec 
za 15 kop a 30 grošů majiteli sousedního 
domu Jakubu Lávičkovi, kováři. V roce 
1637 prodává spáleniště domu řečené So‑
bíčkovské Jan starší Racek faráři v Záboří 

Šebestiánu Zbraslavskému „kteréž jemu se 
po rodičích jeho právem dědickým dosta-
lo“ za 65 kop míšeňských. Dům leží proti 
krámům masným mezi domy Jakuba 
Lahvičky (Lávičky) a Ondřeje Laubského. 
Kněz Šebestián postupuje tento dům 
„z lásky švagrovský a bratrský Urbanu 
Němcovi, švagru a Anně manželce a sestře 
své“. V roce 1649 prodává Urban Němec 
dům Janu Jelínkovi, jinak Persanovi, 
kováři a Kateřině manželce za 100 kop. 
V berní rule z roku 1654 je uvedeno, že 
Jan Jelínek kovář chová krávu, 8 ovcí a 2 
svině, dále že obhospodařuje tři strychy 
polí. V roce 1687 prodávají sirotci po Janu 
Jelínkovi, jinak Persanovi, dům Zikmun‑
du Nerlingerovi a Lidmile manželce za 80 
zlatých. Dům leží mezi domy Jiřího Saala 
sedláře a domem Šimona Marka žida. Ale 
již v roce 1693 prodává Ludmila Nerlin‑
gerová dům, respektive spáleniště domu 
ležící mezi domy Jiřího Saala a Eliáše 
Marka žida strany druhé, Matěji Franzo‑

vi Ludvíkovi koželuhu a jeho manželce 
Barboře za částku 85 zlatých. V roce 1706 
žádá Mates Ludvíkovský pány radní „ma-
jíce půl domu bez krovu, aby mu dva sudy 
piva přivařené byly a dříví 16 kmenů a 12 
párů krokví dáno bylo“. Radní se usnes‑
li, že dostane jeden sud piva a ohledně 
dřeva byl vyslán Jan Klečka, aby zjistil, 
co bude zapotřebí. (V této době bylo 
běžné, že radní vypomáhali obyvatelům 
města, zejména pak v podobě várky piva 
z obecního pivovaru buď k svatebnímu 
veselí, nebo pokud probíhaly přestavby 
domů pro řemeslníky, pozn). V roce 1718 
se sešli členové kožišnického cechu po 
smrti svého cechmistra Matesa Františka 
Ludvíkovského a dohodli se „aby poctivý 
pořádek jejich nehynul a nobrž k lepšímu 
zrůstu a zvelebení přijíti mohl, jsou klíče 
od pokladnice svěřeny Vítovi Krušino-
vi z Nepomuka a panu Janu Turečkovi 
z Nalžov, pokladnice ale k opatrování 
zanechána u paní vdovy Barbory Ludvíko-
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vé“. V roce 1725 kupuje dům od své matky 
Barbory František Ludvík. Dům leží proti 
krámům masným a vedle domu Lebla 
Šťastného žida. František Ludvík prodává 
dům v roce 1737 Ondřeji Orenusovi za 265 
zlatých. Dům leží mezi domy Ignáce Segy 
a domem Holečkovským. V roce 1778 ná‑
leží dům Václavu Orenusovi. V roce 1781 
prodává František Orenus dům várečný 
se zahrádkou za 180 zlatých Janu Segovi. 
Z této částky bylo určeno 100 zlatých pro 
tři děti Františka Orenusa Annu Marii, 
Matěje a Františka, ty byly prozatím 
uloženy ve správě farního kostela a nový 
majitel domu má rovněž všechny zmíně‑
né děti ponechat ve svém domě po dobu 
6 let zcela zdarma. Jan Sega zřejmě čekal, 
až uplyne doba 6 let, kdy se měl postarat 
o děti Františka Orenusa, a hned v roce 
1787 prodává dům várečný v městě u mas‑
ných krámů ležící mezi domy Jana Pe‑
zolta a z druhé strany domů Kašpara Dio 
a Ester Markus Isakové Matesovi Protivovi 
za 285 zlatých. V podmínkách nového 
majitele je „povinnost trpěti pět oken“ ze 
sousedního domu Ester Isakové. V roce 
1800 provedl Mates Protiva rozsáhlou 
přestavbu objektu, kdy na zednické práce 
vynaložil 335 zlatých a na tesařské práce 
165 zlatých. Zednické práce prováděl Jan 

Kolařík a tesařské práce Jan Huleš. Krátce 
nato v roce 1804 ale prodává tento dům 
várečný Mates Protiva Kateřině provda‑
né Hlaváčkové, rozené Livorové za 1040 
zlatých. V roce 1838 je jako majitel domu 
uveden Josef Hlaváček.

• MgA. Jindřich Šlechta

Raná péče 
– pomoc 
od samého 
začátku
Raná péče Diakonie ČCE poskytuje neo-
cenitelnou pomoc rodinám, které vycho-
vávají dítě s vývojovým opožděním nebo 
s postižením.

V Plzeňském kraji jsme díky Nadaci 
rozvoje občanské společnosti a jejímu 
programu Včasná pomoc dětem, inan-
covaným The Velux Foundations, od září 
rozšířili tým poradkyň rané péče – k Pavle 
Foster Skalové se připojila nová kolegyně 
Monika Menclová. To nám k naší radosti 
umožňuje, aby se naše pomoc dostala včas 
k více rodinám.

Narozením dítěte s postižením nastá‑
vá rodině většinou období intenzivní 
psychické zátěže, ze dne na den se mění 
potřeby rodiny a dosavadní hodnotový 
systém jejích členů. Přesto rodiče v takové 
chvíli často zůstávají osamoceni.

Odborní poradci rané péče nabízejí po‑
moc rodině v klíčovém období od naroze‑
ní dítěte do sedmi let věku dítěte. V praxi 
to znamená, že poradce navštíví rodinu 
zpravidla jednou za 2 měsíce a společně 
s rodiči řeší aktuální problémy. Sociální 
služba Raná péče Diakonie ČCE je určena 
rodinám pečujícím o dítě s opožděným či 
ohroženým vývojem nebo s mentálním, 
pohybovým, případně kombinovaným 
postižením.

Rodiny mohou navíc užívat jednotlivé 
služby, jež jsou součástí rané péče – kon‑
zultace, provázení, posouzení vývoje 
dítěte, doporučení vhodných činností 
pro optimální rozvoj, zapůjčení pomůcek 
a literatury, sociálně právní poradenství, 
pomoc při orientaci v nabídce rehabi‑
litačních pomůcek, zprostředkování 
kontaktů na další odborníky, pomoc při 
vyhledání vhodného předškolního zaří‑
zení, apod. Všechny služby rané péče jsou 
pro uživatele zdarma, služba je inancová‑
na z veřejných zdrojů.

Více informací o naší službě najdete na 
www.rana ‑pece.cz.

• Bc. Monika Menclová, DiS.
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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 listpadu 18.–22. 11. 2019
prvních 30 min denně zdarma.



Dušičky, sv. Martin 
a podzim
1. listopadu je svátek Všech svatých 
a 2. listopadu Památka zesnulých – Dušič‑
ky. Na hroby našich drahých zesnulých 
nosíme květiny a věnečky, zapalujeme 
svíčky a v tichosti stojíme a vzpomínáme. 
Jedno italské přísloví praví, že na Dušičky 
dávají mrtví pokyn, aby živí pochodovali. 
Skutečně se v řadě zemí Evropy a samozřej‑
mě i u nás vydávají tisíce lidí na hřbitovy, 
z nichž se tak stává živá zahrada. Je krásné 
projíždět krajinou o dušičkové noci, kdy 
jindy temné hřbitovy blikají do noci mno‑
ha a mnoha světýlky.

Svátek sv. Martina je vždy trochu tajem‑
ný. Měl by 11. listopadu vytáhnout ze stáje

svého bělouše a mělo by sněžit. V mno‑
ha zemích je považován za počátek zimy, 
a také se pálily tzv. martinské ohně, které 
měly sežehnout nenávist v lidských srd‑
cích a děvčata zase pekla svým chlapcům 
pečivo ve tvaru rohů a podkov, aby jim po 
celý rok vydržela mužná síla… Jinde se 
zase traduje, že ten, kdo chce žít v příštím 
roce ve zdraví a štěstí, musí udělat na Mar‑
tinův svátek alespoň jeden dobrý skutek. 
Můžete to také zkusit.

Podzim je tady. Je to období krásné, 
i když si to někdy neuvědomujeme a zby‑
tečně propadáme depresím. Někdy jsou 
na vině špatné zprávy, někdy horší náš 
zdravotní stav, jindy jen to, že se zkracují‑
cím dnem a menším množstvím sluneční‑
ho svitu se nemůžeme srovnat. Nic nového 
pod sluncem. Je to stav, kterému musíme 
všichni čelit. Někomu pomáhá upravit 
jídelníček, jinému stačí hezká knížka, pěk‑
ný ilm, příjemná hudba, tanec, sklenička 
dobrého pití, přítomnost milované osoby 
nebo něco sladkého a podobně. A když ani 
to nebude pomáhat, vzpomeňme třeba 
na to, že naši předkové považovali podzim 
za rozhodující pro přežití lidského rodu. 
Věděli, že dítě počaté v této době se narodí 
začátkem léta do teplé a slunečné polovi‑
ny roku a má větší šanci na hladký start 
do života než jeho sourozenec, narozený 
za plískanic v této době. Můžete se tomu 
smát, ale moderní měření hladiny testoste‑
ronu u mužů v závislosti na ročním obdo‑
bí je výmluvné. Křivka produkce u mužů 
vrcholí právě teď, na podzim. Takže ženy 
a dívky, pozor – říká se sice, že máj je lásky 
čas, ale to neplatí pro nás, lidičky. Pokud 
toužíte po dítěti, dlouhé večery mají určitě 
něco do sebe.

• Karel Halml

Knižní novinka

Tajemství šumavské hranice

Historií šumavské hranice od středo‑
věku do pádu železné opony se zabývá 
Zdeněk Šmída. Výpravná publikace 
se věnuje všem etapám vývoje hranic 
na Šumavě – od zemských hranic na 
pomezí Čech, Bavorska a Rakouska přes 
prvorepublikové hranice, události roku 
1938, hranice v době železné opony, až 
po současnost. Nedílnou součástí pub‑
likace je historie pohraniční stráže na 
Šumavě a umístění rot, ale též zajíma‑
vosti na šumavských hranicích, které 
lze ještě dnes navštívit. Kniha je vybave‑
na bohatou fotograickou přílohou.

Knihu zakoupíte v knihkupectví 
v Ševčíkově ulici v Horažďovicích.

• Jana Kotrbová
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PLYNOVÉ 
LAMPY

Režie: PhDr. Jan Kouba
Hrají: Lenka Kůsová, Martin Petrus, Vladimír Šlechta, 
Libuše Mužíková, Petra Smejkalová, Václav Burda, Zbyněk Říha
Scéna: Karel Šťastný
Kostýmy: Marie Šťastná
Světla a zvuk: Jaroslav Staněk

pátek 15. 11. 2019 • 19.30 předpremiéra

sobota 16. 11. 2019 • 19.30 premiéra

Kulturní dům Horažďovice
Předprodej vstupenek v CK CIAO Mírové náměstí

Divadelní soubor „Tyjátr“ Horažďovice
uvádí anglickou divadelní detektivní hru

Patrick Hamilton

Jan Devera
Portrét a akt 
technikou Van Dyke 

Vernisáž se koná 2. listopadu 2019 v 16.30

Výstava potrvá do 20. 2. 2020

Galerie • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

30. 11. 2019  | 13–18
pivovar 
Horažďovice

hd
předpeklíme!
popeklíme! 
zapeklíme!

nové
peklodivy!

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

vstupné 50 Kč

těší se na vás ČERTOVSKÝ CECH HD 
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 Kontaktní telefon: 722 905 684 
 Email: D. Havlena@AK-Havlena.cz, www.ak-havlena.cz  
 adresa pobočky: Ševčíkova čp. 32, Horažďovice 
 Úřední hodiny     Středa 09:00-17:00 hod. 
                                Pátek: 09:00-13:00 hod.  
- právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy  
  a jinými úřady  
- sepisování všech druhů smluv-kupní, darovací, směnné apod.  
- návrhy na povolení oddlužení, pokud se nacházíte v neřešitelné  
   finanční situaci  
- vymáhání pohledávek  

 

PALIVOVÉ 

DŘEVO
od 400 Kč
Tel: 737 290 440

E ‑mail: drevolesysalak@seznam.cz

Facebook: DŘEVO, LESY Salák

www.drevolesysalak@seznam.cz

tel.: 376 511 881
mob.: 737 851 355

Jsme držiteli „stříbrné”
známky udělené spolehlivým

a prověřeným prodejcům
Bílinského uhlí

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

Akce18.11.- 23.11.2019

Akce18.11.- 23.11.2019

*nelze sčítat s ostatními slevami
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Víkendové pobyty 
pro děti 

Podmokly 15. – 17. 11. 2019 

Tetín 29. 11. – 1. 12. 2019 

Cena: Podmokly (1.850,- Kč), Tetín (2.150,- Kč) – přihlaste děti se sourozenci či ve 
skupině kamarádů a můžete získat slevu až 500,- Kč na každého!!! 

V ceně je zahrnuto kompletní stravování a pitný režim, ubytování, doprava, materiály 
na tvoření a pojištění. Svoz dětí včetně doprovodu je v rámci těchto akcí ZDARMA. 

Svozová místa – Horažďovice, Sušice, Praha 

Přijímáme děti od 4 let do 12 let.   

Program 

Hlavním cílem pobytové akce je trávit s dětmi čas v přírodě, poznávat okolí, bádat a 
učit se formou her. Děti mají možnost podílet se na samotném programu. My máme 
připravený zásobník činností (s přihlédnutím na období, ve kterém je akce konána), 
děti si mohou zvolit, co by ještě chtěly v rámci programu zažít. Samozřejmě nechybí 
ani hudebně pohybové aktivity, předčítání při klidovém režimu a vůbec "svatojánské 
působení" dle naší vize. :-)  

Bližší informace na webových stránkách 

www.svatojancizs.webnode.cz 

Kontakt: 

Stanislav Jílek 
720 308 816 
svatojanci@email.cz 

 

 

www.hjdaniela.cz 

 

 

 

Kde:  Horažďovice,  PROUD – Envicentrum Podbranský mlýn 

Kdy:  SO 30. 11. 2019  9 - 16 hod 
        NE   1. 12. 2019  9 – 12 hod   
 

OBJEDNÁVEJTE SE na e-mailu lektorka@hjdaniela.cz         

Cukrárna Kavárna Segafredo

v Blatné – irma Martina Zdvořáčková

PŘIJME
PRODAVAČKU – SERVÍRKU

Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000 Kč

Nevyučené v oboru zaučíme. Mezi směnami možnost 
ubytování. Příspěvek na dopravu, stravu a další bene-
ity. Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0 ZDARMA. 
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚ-

LE – studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna. 
Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr. Kontakt: 
Osobně v cukrárně v Blatné, nebo na tel.: 602 659 545, 

resp. 608 939 373

1.3. HORAŽĎOVICEPŘEDPRODEJ HORAŽĎOVICE  CK CIAO, MÍROVÉ NÁM. 15, Tel.: 376 511 999DÁLE V SÍTI WWW.TICKETART.CZ  
KULTURNÍ DŮM   19:00

Krásný vánoční dárek!

TJ Tatran Velké Hydčice pořádá:
Sportovní ples

Zahraje kapela: Talisman
v sále Velké Hydčice 23. 11. 2019 od 20 h.

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce 

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

Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582



Město
9. 11. sobota 9-12.00 • Mírové náměstí
Svatomartinský jarmark
Řemeslný a farmářský jarmark s kulturním 
programem.

9. 11. sobota 18.00 • Mírového náměstí
Lampiónový pochod se sv. Martinem na Lipky

11. 11. pondělí 11.00
Den válečných veteránů
Komorní kladení věnců u Hrobu v dáli, Pa-
mátníku osvobození a památníku na Mírovém 
náměstí.

13. 11. středa 17.00 • Hotel Zlatý jelen
Café dialog
Beseda se starostou a radními při kávě.

30. 11. sobota 13 – 18.00 • Pivovar
Peklo
Čertí peklo ve sklepeních s kapelou 
a občerstvením.

1. 12. neděle 17.30 • Mírové náměstí
Rozsvícení vánočního stromu
Tradiční akce, adventní hudba, vánoční punč.

Dům dětí a mládeže
2. 11. sobota 10.00 • Zámek
Běh kolem Práchně
Tradiční podzimní běh, prezence od 8:00.

3. 11. neděle 14.00 • poloostrov za EC PROUD
Venčíme!
Více na www.envicentrum.eu.

10. 11. neděle 14.00 • EC PROUD
Netradiční zavařeniny
Společné vaření chutney a marmelády.

24. 11. neděle 14.00 • Přírodovědná stanice
Krmení a komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek.

30. 11. neděle 9.00 • Přírodovědná stanice
Adventní věnce
Tradiční předvánoční dílna.

30. 11.–1. 12. sobota -neděle • EC PROUD
Hormonální jóga pro ženy
Intenzivní víkendový kurz - zdravé cvičení pro 
ženy v každém věku.

Městská knihovna
6. 11. středa 8.15 a 10.00 • sál knihovny
Dílna malého novináře Workshop s Michaelou 
Veteškovou.
Pro 5. tř. ZŠ.
 
11. 11. pondělí 10.00 • sál knihovny
Setkání s přímým účastníkem listopadových 
událostí 1989 panem Václavem Hrachem
Pro 9. tř. ZŠ.

13. 11. středa 14.00 • oblastní charita
Spokojené stáří
Přednáška Mgr. Hany Marešové o aktivním 
životě seniora.

20. 11. středa 14.00 • oblastní charita
Babičko, zavolej
Přednáška Václavy Rosy o využití mobilních 
telefonů pro seniory.

21. 11. čtvrtek 9.00, 10.30 • sál knihovny
O nezbedné čertici
Předvánoční beseda s tvořivou dílničkou s Pe-
trou Martiškovou. Pro 2. tř. ZŠ.

21. 11. čtvrtek 14.30 • sál knihovny
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování 
paměti.

Městské muzeum
1. 11. pátek 17.00, 18.00 • divadelní sál
Zlatovláska
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr.

8. 11. pátek 17.00, 18.00 • divadelní sál
Honza a zlá princezna
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr.

9. 11. sobota 14.00 • Mírové náměstí
Čištění Stolperseine – kamenů zmizelých HD

15. 11. pátek 17.00 • divadelní sál
Čtyři pohledy na listopad 1989
Diskuse s účastníky dění. Dopoledne pro školy. 
Spojeno s minivýstavou v galerii.

24. 11. neděle 14.00 • sraz na zámeckém nádvoří
Komentovaná prohlídka židovských památek
Provází Mgr. Roman Vaněk.

29. 11. pátek 17.00, 18.00 • divadelní sál
Sněhurka a sedm trpaslíků
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr.

1. 10.–31. 1. 2020 • Divadelní sál muzea
Elke Busching: Černobílé fotograie loutek

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

Kulturní dům
9. 11. sobota 20.00
Sifon rock – celovečerní bigbít

15. 11. pátek 19.30 a 16. 11. sobota 19.30
Plynové lampy – detektivní hra
Uvede TYJÁTR Horažďovice

17. 11. neděle 18.00
Ondřej Hejma & Marush
Pořádá Město Horažďovice v rámci Dne boje za 
svobodu a demokracii, vstup zdarma.

19. 11. úterý 19.00
Eva Holubová a Bob Klepl: Zůstane to mezi 
námi

28. 11. čtvrtek 19.00
Petra Janů & Amsterdam

Kavárna Šibule
9. 11. sobota 14–18.00
Tvořivá dílna
Příprava na advent a vánoční dárky.

10. 11. neděle 15.00
Zážitky z cest
Povídání o Petrohradu a Vídni s Jitkou Mosero-
vou. Projekce.

17. 11. neděle 15.00
Dostaveníčko, aneb kavárnička dříve 
narozených
S harmonikou a lidovými písničkami M. Němce.

22. 11. pátek 18.00
Testament Dulcinea z Finisterre
Divadelní představení DS při MěKZ Hor. Týn.

Hotel Prácheň
22. 11. pátek 19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Ensemble Frizzante a Valérie Zawadská. Poezie 
ve vokální hudbě.
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

MC Houba
2. 11. sobota 19.00
Halloweenská párty
Masky jsou vítány.

8. 11. pátek 20.00
Potápěčská párty
Promítání s potápěči.

15. 11. pátek 19.00
Řízená degustace vín
Omezený počet míst. Místo je nutné si rezervo-
vat na e -mailu: m.melzer050@icloud.com.

16. 11. sobota 19.00
Johnnie Walker párty
Speciální drinky z whisky Johnnie Walker.

23. 11. sobota 20.00
Vyhlášení výsledků Houba Challenge
 
7. 12. sobota 19.00
Po čertech dobrá párty
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