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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

měsíc listopad se jako každý rok ohlásil 
mlhami a nevlídným, lezavým počasím. 
Pár dní po Svatomartinském jarmarku, 
který propršel, dokonce přijel Martin na 
bílém koni, ale sníh vydržel jen do dru-
hého dne. Byla to první vlaštovka před 
skutečnou zimou. 

Oslava Dne boje za svobodu a de-
mokracii v neděli 17. listopadu začala 
„sametovým“ vzpomínáním na náměs-
tí a pokračovala koncertem jako vždy 
pozitivního Ondřeje Hejmy v kulturním 
domě. 30. výročí Sametové revoluce bylo 
příležitostí k rekapitulaci a zamyšlení 
nad aktuálním stavem demokracie v naší 
společnosti. Každý má svůj názor, postoj, 
zkušenost a určitě ne ve všem se všichni 
shodneme. Důležité je ale myslet na to, že 
svoboda a demokracie nejsou jen prá-
va, ale i povinnosti a také ohleduplnost 
k druhým. Přes nepříznivé počasí stále 
běží investiční akce „Rekonstrukce Třebo-
myslické ulice“ a bude zatím pokračovat 
do prvních větších mrazů. Pak budou 
práce ukončeny a začnou opět v prvních 
měsících příštího roku. Průjezdnost 

silnice bude řešena dle aktuálního stavu 
stavby, objízdné trasy zůstávají i nadále 
v platnosti. Dokončena, zkolaudována 
a městu předána byla „malá“ Lavičková 
cesta, která odbočuje z původní Lavič-
kové cesty a vyúsťuje na začátku obce 
Předměstí. Bezútěšná situace panuje na 
městském úřadě, samozřejmě jen co se 
týká probíhající výměny oken. Tato inves-
tiční akce měla být dokončena již před 
měsícem a stále není hotová. Omlouváme 
se vám tímto za pokračující provizórium 
v budově úřadu a omezení pohybu kolem 
budovy z důvodu bourání starých oken-
ních rámů. Za zpoždění čeká stavební 
firmu pěkné penále. Všechno ale nejde 
vyjádřit penězi, např. zkomplikování 
a ztížení práce zaměstnanců úřadu, kteří 
byli naprosto chaoticky vystěhováni ze 
svých kanceláří po dobu několika dní. Je 
to opravdu zkušenost k nezaplacení. 

Přípravy rozpočtu na rok 2020 jsou 
v plném proudu. Příspěvkové organiza-
ce města / MŠ, ZŠ a ZUŠ / mají za sebou 
projednání finančního příspěvku na svoji 
činnost v příštím roce. Jednání o roz-
počtu čekají i organizační složky města 
a jednotlivé odbory. Na prosincovém 

zastupitelstvu města by pak mělo být 
schváleno rozpočtové provizórium, podle 
kterého se bude hospodařit do úplného 
schválení rozpočtu v měsíci únoru. 

V měsíci listopadu byla uzavřena 
nájemní smlouva na provozování pohos-
tinské činnosti v nově zrekonstruovaném 
kulturním domě v Třebomyslicích a nová 
nájemní smlouva na provozování vinárny 
v Parkánu. Novým nájemcům přejeme hod-
ně úspěchů v jejich podnikatelské činnosti. 

V blížícím se adventním čase nás čeká 
velké množství koncertů a společenských 
akcí. Poslední listopadovou sobotu se 
v budově pivovaru koná „Peklo“ a v ne-
děli 1. prosince vás zveme na rozsvícení 
vánočního stromu na náměstí. Opět vás 
čeká malé překvapení. Letošní adventní 
koncert v kostele sv. Petra a Pavla, který se 
bude konat 14. prosince, je díky velkému 
zájmu již téměř vyprodán. 

Přejeme vám klidný adventní čas plný 
příjemných setkání.

• Ing. Hana Kalná, místostarostka 
Ing. Michael Forman, starosta 
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Den boje za svobodu a demokracii

Svatomartinský jarmark
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Gloriet na Chrástu
Gloriet se nachází SZ od města Horažďo-
vice, v polích mezi silnicemi na obce Tře-
bomyslice a Malý Bor. Jedná se o vrcholně 
barokní jednopatrovou centrální stavbu 
o půdorysu pravidelného šestiúhelníku 
z konce 17. století, jejímž stavebníkem 
byl hrabě Václav Vojtěch ze Šternberka, 
tehdejší majitel horažďovického panství. 
Gloriet stojí na kraji smíšeného lesa na 
dlouhém táhlém návrší s výhledem na 
město Horažďovice a oboru se zbytky 
ovčína u osady Chrást. Stavba představuje 
příklad drobného šlechtického objektu, 
který sloužil v návaznosti na oboru jako 
místo odpočinku panstva a byl vyhlídko-
vým místem.

Předmětem realizace bylo přezdění 
degradované římsy po obvodu objektu 
s lokálním doplněním chybějících částí 

římsy, zhotovení ručně opracovaných 
trámů a obnova jehlanové střechy pokry-
té střešní krytinou z dřevěného šindele. 
Stavba byla zahájena v srpnu 2019 a do-
končena v září 2019. Celkové náklady akce 
byly 445 860 Kč. Na realizaci akce získalo 
město dotaci z Havarijního programu Mi-
nisterstva kultury ČR ve výši 356 000 Kč. 
Obnovu střechy glorietu provedl Jaromír 
Paulů z Příbrami.

• Radka Kočí, odbor památkové péče 
školství a kultury a Jitka Vokatá, odbor 
investic, rozvoje a majetku města

Poděkování městu Horažďovice, 
že „Zapomenutý Gloriet“ už není 
zapomenutý

Dne 1. 8. 2014 vyšel v Klatovském deníku 
článek s názvem „Zapomenutý Gloriet“. 
Nevím, proč jsem si jej tenkrát vystřihla 
a schovala, ale dnes z něho čerpám. Tehdy 
jej napsal jistý pan Bohumír Bouška. Po-
pisuje v něm, jak tenkrát se svým kamará-
dem Gloriet hledal a našel v neutěšeném 
stavu a jak mu z toho bylo smutno. Tehdy 
se chtěl o Glorietu dozvědět více. Na 
internetu našel odkaz s názvem „Památky 
a občanská vybavenost Plzeňského kraje“, 
kde měl náš Gloriet i rejstříkové číslo 
103 970. Zaujala jej věta, že město plánuje 

rekonstrukci objektu a jeho využití jako 
turistického cíle v blízkosti Horažďovic. 
Článek končí tím, že se možná stane zá-
zrak a plány se uskuteční. Stalo se.
My, obyvatelky Malého Boru, jsme často 
vedly debaty, komu vlastně Gloriet patří. 
Jsou to Horažďovice, nebo Malý Bor? 
Jeho osud nám nebyl lhostejný. Skuteč-
nost vyšla brzy najevo díky informacím 
z internetu. Gloriet patří Horažďovicím. 
Nevím, zda zafungovala pověstná tele-
patie, ale město Horažďovice v čele se 
starostou M. Formanem nás vyslyšelo 
a pár peněz ve svém rozpočtu na opravu 
Glorietu našlo. Máme ohromnou radost 
a moc děkujeme. Díky patří také stavební 
firmě, která položila novou šindelovou 

střechu. Velmi si také přejeme, aby to 
touto akcí neskončilo, a věříme, že časem 
bude možné Gloriet navštívit i na kole 
a pokochat se vyhlídkou, která by zde 
mohla vzniknout citlivým vykácením 
některých stromů.
Vydejte se na příjemnou procházku do 
lesa zvaného Glórie, nacházejícího se 
mezi Horažďovicemi a Malým Borem, 
a navštivte zdejší Gloriet, zříceninu raně 
barokního zámečku, který stojí hned 
v jeho pravém horním rohu.

• Milena Járová, Jitka Dvořáková
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Z radnice
Rada města Horažďovice 4. 11. 2019

• schvaluje podání žádosti o dotaci na 
akce: obnova fasády a střechy Červené 
brány, oprava krovů a části střech v zámku 
na č. p. 11, obnova uliční fasády a oprava 
střechy č. p. 19 do Programu regenerace 
městských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón na rok 2020, 
poskytovaný Ministerstvem kultury ČR
• schvaluje Plán zimní údržby na období 
od 1. 11. 2019 do 31. 3. 2020
• schvaluje uzavření provozu Měst-
ského úřadu Horažďovice, organi-
zační složky Technické služby dne 
31. 12. 2019, organizační složky Měst-
ská knihovna dne 23. 12. –31. 12. 2019 
a 2. 1. 2020, organizační složky Aqua-
park 24. 12. –25. 12. 2019 a 31. 12. 2019–
01. 01. 2020, organizační složky Městské 
muzeum ve dnech 17. 12. 2019 – 31. 12. 2019 
a 2. 1. –3. 1. 2020 s výjimkou 20. 12. 2019

Rada města Horažďovice 18. 11. 2019

• schvaluje pronájem nebytových pro-
stor o výměře 511,60 m2 (hospoda se sálem 
v KD Třebomyslice) Lucii Borkové, Třebo-
myslice za účelem provozování hostinské 
činnosti s platností od 1. 12. 2019 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 3 600 Kč/rok
• schvaluje pronájem nebytových pro-
stor o výměře 133 m2 Mírové náměstí 11, 
Horažďovice (vinárna) Romanu Holeč-
kovi, Horažďovice a Antonínu Šubovi, 
Horažďovice za účelem provozování 
hostinské činnosti a pořádání kulturních 
akcí s platností od 1. 12. 2019 na dobu neu-
rčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za 
nájemné ve výši 261 Kč/m2/rok
• schvaluje pronájem nebytových 
prostor – garáže č. 11, Mírové náměstí 12, 
Horažďovice o výměře 21 m2 Stanislavu 
Roubalovi s platností od 1. 12. 2019 na dobu 

neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH
• schvaluje pronájem nebytových 
prostor – garáže č. 7, Mírové náměstí 12, 
Horažďovice o výměře 21 m2 J. H., Horaž-
ďovice s platností od 1. 12. 2019 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok + DPH
• bere na vědomí výroční zprávu o čin-
nosti školy ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská 
za školní rok 2018/2019
• souhlasí s uzavřením Křesťanské 
MŠ DUHA a MŠ Na Paloučku v době od 
23. 12. 2019 do 3. 1. 2020
• schvaluje termíny pro konání sva-
tebních obřadů na radnici a na zámku 
v Horažďovicích v roce 2020

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

V Horažďovicích 
si připomněli Den 
válečných veteránů
Město Horažďovice si 11. listopadu při-
pomnělo Den válečných veteránů. Pietní 
akty proběhly na hřbitově u kostela 
sv. Jana Křtitele, kde je Hrob v dáli při-
pomínající oběti 1. světové války (foto 02), 
dále u památníku Osvobození města 
Horažďovic (foto 03) a potom také u po-
mníku obětem všech válečných konfliktů 
na Mírovém náměstí (foto 01). Kromě 
zástupců města, městské policie a armády 
se též účastnili členové Klubu vojenské 
historie Horažďovice, aby uctili památku 
válečných veteránů.

Oběti účastníků válečných bojů se ka-
ždoročně připomínají 11. listopadu, tedy 
v den, kdy v roce 1918 bylo podepsáno 
příměří ukončující první světovou válku.

• František Kříž, odbor kanceláře starosty, 
bezpečnost a krizové řízení

Veřejné zasedání zastupitelstva 
města se koná 11. prosince 2019 
od 17 hod. na Městském úřadě 
v Horažďovicích v zasedací 
místnosti.
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Vodovody pro místní části
V rámci projektové přípravy byl dokončen návrh řešení zásobování pitnou vodou v ob-
cích Babín, Komušín, Svaté Pole a Boubín.
Obyvatelé se mohou s navrženým řešením seznámit na stránkách města v sekci „Inves-
tiční akce – Vodovody pro místní části“. Případné připomínky nám můžete zaslat poš-
tou, e-mailem na adresu: matousek@muhorazdovice.cz nebo můžete přijít osobně na 
veřejné projednání, které se uskuteční ve velké zasedací místnosti Městského úřadu 
v Horažďovicích v tyto termíny:
– pro obec Babín ve středu 4. 12. 2019 v 15.00 hodin,
– pro obec Komušín ve středu 4. 12. 2019 v 16.00 hodin,
– pro obec Svaté Pole ve středu 4. 12. 2019 v 17.00 hodin,
– pro obec Boubín ve středu 4. 12. 2019 v 18.00 hodin.

• Pavel Matoušek, investiční technik

Sametové 
vzpomínání
Jak to vypadalo v listopadu 1989 v Sušici 
a okolí? O tom povyprávěl studentům 9. 
tříd v pondělí 11. 11. organizátor a účast-
ník listopadových událostí na Sušicku 
pan Petr Hrach.

Pan Hrach zavzpomínal na dobu 
předlistopadovou, na své přátele, přiblížil 
každodenní život a starosti lidí žijících 
v této době.

Zodpověděl studentům spoustu dotazů 
a ukázal, že důležité události neprobíhaly 
jen v Praze a velkých městech, ale i v na-
šem okolí.

• Eva Marešová, Městská knihovna 
Horažďovice

Spokojené stáří
Co je to stáří? Kdy je člověk stár? Jaké 
potřeby máme ve stáří? Proč a jak být 
aktivní, abychom prožili spokojené stáří? 
Na tyto a mnoho dalších otázek dostali 
odpověď senioři, kteří přišli na před-
nášku Mgr. Hany Marešové do oblastní 
charity. Po zklidňující relaxaci odcházeli 
do svých domovů příjemně naladěni 
s myšlenkou, že stáří je potřeba přijmout 
jako dobrodružství.

Akce proběhla v rámci projektu 
Seniorům Dokořán za finanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.

• Petra Tomešová, Městská knihovna 
Horažďovice

Vážení občané,

upozorňujeme vás, že dnem 
30. 12. 2019 uplyne lhůta pro povin-
nost 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 povin-
nosti budete ze seznamu vyřazeni.

• Ludmila Mottlová, odbor investic, 
rozvoje a majetku města
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Čtyři pohledy na 
listopad 1989
K oslavám výročí Sametové revoluce se 
připojilo i muzeum. V sále horažďovic-
kých marionet jsme uspořádali diskuzi 
čtyř místních účastníků dění a zaklada-
telů Občanského fóra v Horažďovicích. 
Pozvání přijali: tehdejší zaměstnanec Šu-
mavských vápenic a pozdější dlouholetý 
starosta města Václav Trčka, zaměstnanec 
ČsD Miloslav Lukeš, vedoucí technických 
služeb JZD Velký Bor a pozdější krajský 
manažer ODS Kamil Kosturik a učitel, 
pozdější ředitel a školní inspektor Roman 
Krejčí. Přestože se jednalo o spolupracov-
níky z OF, díky jejich různému tempera-
mentu, vzdělání, profesi i kulturnímu 
milieu bylo jejich vyprávění velmi různo-
rodé a barvité. Svými osobními vzpomín-
kami či komentáři doplnili diskuzi též 
diváci a pomohli tak vytvořit příznivou 
atmosféru.

Dopoledne se programu účastnili žáci 
osmých a devátých tříd základní školy, 
odpoledne se akce opakovala pro širší 
veřejnost jako součást pravidelného cyklu 
přednášek. Děkuji všem diskutujícím za 
vloženou energii a děkuji za pomoc při 
uspořádání této muzejní akce.

• PhDr. Zdeněk Polanský, vedoucí 
Městského muzea Horažďovice

Vánoční klid a předvánoční otevírací 
doba v muzeu a galerii
Vážení návštěvníci,
Městské muzeum, galerie a informační 
turistické centrum v zámku budou od 
pondělí 16. 12. 2019 z provozních důvo-
dů uzavřené. Muzeum a infocentrum 
se znovu pro veřejnost otevřou v sobotu 
4. 1. 2020.

V pátek 20. 12. 2019 v 17.00 a 18.00 
proběhne v divadelním sále muzea 

plánované loutkové představení – Vánoč-
ní pohádka.

Předprodej vstupenek na prosincová 
loutková představení je v infocentru mož-
ný pouze do neděle 15. 12. 2019. Děkujeme 
za pochopení.

Přejeme klidné Vánoce a v novém roce 
2020 se těšíme na vaši návštěvu.

• Za kolektiv muzea PhDr. Zdeněk Polanský

Nábor nových členů 
tenisového klubu
Začíná nám zimní tenisová sezóna a s ní 
i možnost 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, 
případně 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
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Vánoční koncerty 
Volného sdružení 2019

Den Čas Obec / místo Prostor

pátek 20. prosince 18.00 Nýrsko
kostel 
sv. Tomáše

sobota 21. prosince
15.30 Svéradice Kulturní dům

18.00 Chanovice zámecký sál

neděle 22. prosince
15.00 Hartmanice

Horská 
synagoga

18.00 Horažďovice Kulturní dům

úterý 24. prosince

23.30 Horažďovice
Mírové náměstí 
(u stromu)

00.00 Horažďovice
kostel sv. Petra 
a Pavla

čtvrtek 26. prosince 17.00 Prácheň



Martin na bílém koni…
… už zase přijíždí k nám! A letos opravdu 
přijel! Byť se zdržel jen jedno dopoledne, 
stačil v dětských očích rozzářit jiskřičky 
radosti – hurá, napadl sníh! Právě sv. Mar-
tin byl hlavním hrdinou v poučném pří-
běhu, který nám vyprávěla sestra Ancilla, 
za kterou jsme se i tento měsíc vypravili 
do kláštera.

V duchu hesla „Není špatné počasí, je 
jen špatné oblečení“ se naši předškoláci 
vydali na další batůžkový výšlap. Tento-
kráte se cestou zastavili na sádkách pana 
Tichého, kde viděli spoustu ryb, které 
se prohánějí v českých rybnících. Pak 
pokračovali v cestě ke kapli sv. Anny, aby 
ochutnali pramenitou vodu a prověřili 
svou kondici při šplhání po provazu. 

Cestu tam i zpět si zpestřovali spoustou 
dalších aktivit.

Ale nejenom sníh všem dětem přináší 
radost. Naši školičku opět navštívila paní 
Jelínková se svým divadlem NÁNA a za-
hrála nám překrásnou Myší pohádku.

Ve středu 13. 11. jsme i přes nepřízni-
vé počasí a za vydatné pomoci rodičů 
„uzamkli“ naši zahradu a připravili ji 
k zimnímu odpočinku. Shrabali jsme 
listí, zazimovali záhony i naši novou 
proutěnou chýši a zasadili ovocné stromy, 
které naši péči v příštích letech odmění 
čerstvým ovocem. Po práci jsme se občer-
stvili opečenými špekáčky a martinskými 
rohlíčky, které nám, jako vždy, upekly 
naše šikovné paní kuchařky. Odpoledne 

bylo završeno lampionovým průvodem 
do kostela sv. Petra a Pavla, kde pro nás 
měla sestra Vlasta připravený příběh 
o sv. Anežce. Všem zúčastněným za jejich 
pomoc ze srdce děkujeme!

Závěrem si dovolujeme pozvat všechny 
přátele Duhové mateřinky dne 4. 12. na 
tradiční adventní dílny. Ve všech třídách 
si budete moci se svými dětmi vyrobit 
různé vánoční dekorace a odnést si je 
domů. Jste srdečně zváni!

• Ivana Salvová, KMŠ DUHA

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 prosinci
16. 12. –20. 12. 2019
prvních 30 min denně zdarma.
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Učíme se Na Paloučku
Na svatého Martina kouřívá se z komína. 
Děti z MŠ Na Paloučku poznaly legendu 
o sv. Martinovi, seznámily se pranostika-
mi i zvyky. Že nám letos přivezl Martin 
už první sníh, o tom jsme se přesvědčili 
na procházkách. Děti zdárně zakončily 
výrobu vánočních dárečků v keramické 
dílně DDM Horažďovice. Přijali jsme po-
zvání od ZŠ Blatenská na Den otevřených 
dveří, kde se tancovalo, zpívalo i hrálo na 
hudební nástroje. Moc se nám tam líbilo 
a všem patří velké díky.

Koncem listopadu proběhlo v naší 
školce vánoční fotografování dětí. Foto-
grafie v retro stylu určitě udělají radost 
rodičům i prarodičům. Na návštěvě 
v městské knihovně se děti těšily z vy-
právění o přípravě zvířátek na zimu 
a poznatky si doplnily prohlížením 
encyklopedií.

Využili jsme Operační program Vý-
zkum, vývoj, vzdělávání – Šablony pro 

MŠ II k tomu, aby se v naší mateřince 
mohla uskutečnit dlouhodobá a pravi-
delná práce dětí s ICT prostřednictvím 
nově zakoupených tabletů. S moderními 
technologiemi pracujeme účelně a in-
formovaně podle předem připravených 
výukových scénářů, využijeme je však 
i v průběhu dne jako doplněk dalších 
činností. Pomocí programů určených 
předškolním dětem je učíme nejen tyto 
nové technologie ovládat, ale také využí-
vat k rozvoji univerzálních dovedností. 
Naším cílem je připravit děti na úspěšný 
vstup do ZŠ i samostatného života.

V současné době již celá mateřinka 
žije přípravami na návštěvu Mikuláše 
a vánoční svátky. Chystáme besídky 
a pěvecký sbor Sluníčko se připravuje 
na vánoční vystoupení.

• Za MŠ Na Paloučku Petra Kotlabová

Základní 
umělecká 
škola
Začíná advent a s ním se zvyšuje koncen-
trace kulturních a dalších akcí ve městě 
i okolí. Také my chceme svým dílem 
přispět, a proto pro vás máme připravené 
některé akce. Ale nejprve se musím krát-
ce vrátit k listopadu.

Uspořádali jsme tradiční listopadový 
koncert, na kterém vystoupili hlavně naši 
mladší žáci. Velmi milá atmosféra, krás-
né masky a kostýmy, a hlavně výborné 
výkony všech žáků, to vše jsou potřebné 
ingredience tohoto zázračného koktejlu 
jménem „Strašidelný koncert“.

17. listopadu se v Národním divadle 
v Praze předávaly Ceny Paměti národa 
pro osobnosti, které ve svých životech 
prokázaly, že čest, svoboda a lidská dů-
stojnost nejsou jen prázdná slova. Celý 
program svým vystoupením provázel 
studentský orchestr Paměti národa, který 
byl složen ze studentů HAMU, hudebních 
gymnázií, konzervatoří a jedné jediné 
ZUŠ z celé republiky – a to té naší. Bernar-
deta Bučoková se prosadila mezi vyvolené, 
stala se součástí tohoto tělesa, a měla tak 
možnost zažít úžasné okamžiky (troufám 
si říci nezapomenutelné). Být součástí 
takového orchestru při tak významné 
události a ještě k tomu v Národním diva-
dle. Je to obrovská zkušenost a pro nás 
samozřejmě báječná reklama. Jsme na 
Betku neskutečně pyšní a moc děkujeme 
za skvělou reprezentaci.

A co jsme si tedy pro vás připravili na 
advent? V pondělí 2. 12. se od 16.30 usku-
teční klavírní přehrávka žáků ze tříd Víta 
Aschenbrennera a Jany Brůžkové a pře-
zpívánka žáků třídy Ludmily Nové. Žáci 
a učitelé si vyzkoušejí nové prostředí – ko-
nírnu v areálu chanovického zámku.

Ve středu 4. 12. se od 17 hodin usku-
teční tradiční Mikulášský koncert v sále 
hotelu Prácheň a v úterý 17. 12. se od 
17 hodin uskuteční trochu netradiční 
Vánoční koncert v kulturním domě. Zde 
na vás bude čekat nejedno překvapení.

Přeji vám všem, jménem svým i všech 
zaměstnanců naší školy, krásně prožité 
adventní týdny a těšíme se na shledání 
na našich akcích. Není nic krásnějšího 
než hrát a vystupovat před sálem plným 
pozorných posluchačů, fanoušků a vás 
všech, kterým není naše škola lhostejná.

• Mgr. Martin Petrus, ředitel ZUŠ 
Horažďovice
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Realita, Fantazie a Čas 
aneb Kdo z koho
14. listopad 2019. Den otevřených dveří. 
Den, kdy naše škola každoročně odhalí 
svá tajemství. Den, kdy se otevře všem, 
kteří mají zájem nahlédnout do její duše. 
Ani letos tomu nebylo jinak. Odhalila své 
nitro, nechala návštěvníkům nahlédnout 
do všech svých tajných skrýší, poskyt-
la jim možnosti zapojit se do tvůrčích 
činností, a tím i oni zanechali stopy v její 
paměti. A to vše měly na starost a pod 
kontrolou osobnosti, které nás prová-
zejí celým naším životem. Jaké? Velmi 
známé. Postavičky, s nimiž se občas pere 
každý z nás. REALITA (Kristýna Petruso-
vá, žákyně 8. B), FANTAZIE (Anna Listopa-
dová, žákyně 7. B) a ČAS (Petr Roubal, žák 
7. B). Kdo z nás s nimi občas nezápolí? 
Všichni si někdy pohrajeme s realitou, 
časem i fantazií. Kdo by někdy nelítal 
ve hvězdách, kdo by někdy nebyl vrácen 
velmi tvrdě zpátky na zem a nedostal by 
od života facku. Asi každý. A proto jsme 
si pozvali tyto tváře na náš slavnostní 
Den otevřených dveří. Obě sestry s Časem 
k nám zavítaly přímo z pohádky a před-
stavily nám nejen svůj kouzelný svět, ale 
také své poddané. A jak už to bývá mezi 
sourozenci, tak i ony se dostaly do sporu, 
povyšovaly se nad své blízké, nechtěly 
ustupovat, tolerovat jedna druhou a ne-
ustále se dohadovaly, která z nich je dů-
ležitější. Díky nim jsme se však alespoň 
na chvíli ocitli v pohádkovém světě, do 
něhož jsme se žáky vstoupili prostřednic-
tvím jejich vlastních vystoupení. Každá 
ze sester zde měla své fanoušky, příznivce 

a poddané, které ztvárnili naši žáci. Za 
jejich pomoci mohly dívky ukázat své 
lepší já, bohužel, i za cenu nepříjemných 
hádek a dohadování. Během předsta-
vení se trumfovaly, předháněly, prostě 
se svými účinkujícími předvedly svá 
nejlepší čísla. A na vše musel dohlížet 
Čas, jenž situaci zklidňoval, problémy 
řešil s nadhledem, s rozvahou a velkou 
trpělivostí. I když to neměl zpočátku 
vůbec jednoduché. Dvě rozhádané sestry 
mu daly pořádně zabrat. Ale my jsme 

si to užívali do sytosti. Na vše jsme měli 
dostatek času, nikam jsme nespěchali. 
Chvíli jsme se nechali unést Fantazií, za 
chvíli jsme promlouvali s Realitou, prostě 
jsme ladným krokem plynule přecházeli 
z jednoho světa do druhého. Jak to však 
v pohádkách bývá, nakonec vše dobře do-
padlo. I Realita s Fantazií si smířlivě po-
daly ruce, neboť pochopily, že to ani bez 
jedné na tom světě nejde. Nejvíce se však 
ulevilo Času. Proto vás prosíme, vezměte 
si z této pohádky ponaučení. Nehádejte 

se, neztrpčujte si život, užívejte si každý 
okamžik a vydejte se po té správné cestě, 
tím správným směrem, i když i na nich 
vás někdy překvapí nějaké překážky. 
My vám přejeme, ať je jich co nejméně. 
Kromě tohoto vystoupení mohli návštěv-
níci zavítat do školní kavárničky, vyrobit 
si něco krásného z hlíny, nahlédnout do 
jazykové učebny, informatiky, přírodo-
pisu a knihovny. Děkujeme za pozornost 
a těšíme se na další shledání.

• Mgr. Petra Jánská, ZŠ Blatenská
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Mezinárodní výměna 
mládeže v PROUDu
V posledním zářijovém týdnu v termínu 
22. až 28. 9. 2019 proběhl v Horažďovicích 
projekt výměny mládeže Sprouts of Cultu-
re 2.0 financovaný programem Erasmus+. 
Hostitelská organizace Dům dětí a mláde-
že Horažďovice spolu s polskou organizací 
INPRO připravila vzdělávací projekt pro 
týmy mladých z Čech, Polska, Portugalska, 
Španělska, Bulharska a Rumunska.

V rámci těchto projektů je preferováno 
neformální vzdělávání – účastníci pracují 
v menších či větších skupinkách, vedou 
debaty, připravují myšlenkové mapy 
a obhajují své názory. Součástí je i učení se 
prostřednictvím praktických zkušeností, 
a tak si účastníci na výletě do Pastviny 
nedaleko Sušice vyzkoušeli sklizeň sluneč-
nic nebo sázení bylinek a ochutnali plody 
místní zahrady. Na výukovém statku Domu 
dětí a mládeže se účastníci na odpoledne 
proměnili v děti a absolvovali vzdělávací 
program. Pod vedením lektorek PROUDu 
se učili, jak vzniká chlebová placka – od 
umletí pšenice přes zadělání těsta po 

upečení na ohni. Na druhém stanovišti se 
učili dojit na dojicím trenažeru a stloukli 
si své vlastní máslo. Na třetím stanovišti 
sesbírali v sadu jablka a poté z nich připra-
vili lahodný ručně lisovaný mošt.

Na části programu se podílí sami účast-
níci, a tak se spolu se španělským týmem 
podívali na to, co se pěstuje v kterých 
zemích a jaké potraviny se zde vyrábě-
jí. Rumunský tým nastínil, jaká rizika 
hrozí naší planetě, pokud nesnížíme 
svoji spotřebu. A od bulharského týmu se 
účastníci dozvěděli, jaké existují systémy 
hospodaření a jak můžeme nakupovat 
lokálně. Portugalská skupina představila 
cíle udržitelného rozvoje.

Zajímavým oživením týdne byl úter-
ní mezinárodní večer. Prostřednictvím 
typických pochoutek, prezentací, vyprá-
vění a tanců jsme měli příležitost poznat 
rodné země účastníků.

Výměna mládeže je mezinárodní 
projekt určený všem mladým lidem. 
Dvě nebo více skupin se díky ní mohou 

potkat a pracovat na tématu, které je za-
jímá, zároveň tak poznat nové lidi, získat 
zajímavé zážitky a něco nového se naučit. 
Prostřednictvím výměny se tedy mladí 
lidé osobnostně rozvíjejí.

• Zuzana Jahnová, koordinátorka Sprouts 
of Culture 2.0
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01 Účastníci mezinárodní výměny mládeže Sprouts 
of Culture 2.0

02 Mezinárodní večer – představení jednotlivých 
zemí a ochutnávka místních specialit.

03 Odkud se bere máslo – účastníci Sprouts of 
Culture 2.0 si v rámci programu vyzkoušeli 
dojení na trenažéru.

04 Prezentace skupinového projektu Město snů



Přijď te načerpat vánoční atmosféru 
na Betlémské světlo
Listopad jsme v našem středisku zahájili 
Střediskovou výpravou nedaleko Hartma-
nic. Letošním tématem byl Sirotčinec 
slečny Peregrinové, ale nebojte se, vůbec 
jsme se na výpravě neměli špatně. V sobo-
tu jsme se i přes sychravé počasí vypra-
vili na výlet na blízký Březník. Večer po 
diskotéce se děti musely vydat na děsivou 
noční stezku, ta vedla lesem plným mon-
ster. Přestože se některé z mladších dětí 
bály, starší je úspěšně uklidňovali a noční 
hru nakonec všichni zvládli. V listopadu 
nás ještě čekalo uctění památky horažďo-
vického rodáka a skauta Mons. Karla Foř-
ta – bratra Fíka. Vydali jsme k jeho hrobu 
na Prácheň, kde reportérka Českého 
rozhlasu udělala se zástupcem vedoucího 
střediska Šimonem Matějkou reportáž do 
pořadu Mezi nebem a zemí. Bratru Fíkovi 
jsme potom ještě zapálili svíčku a nad 
jeho hrobem zazpívali skautskou večerku. 
Listopad je tedy za námi a čeká nás prosi-
nec plný příprav na Vánoce. Najděte si ale 
chvilku a přijďte si 23. prosince od 14.00 
do 17.00 na Mírové náměstí pro plamínek 
Betlémského světla nebo třeba koupit náš 
kalendář na rok 2020, budeme se na vás 
těšit.

Novinky a fotky ze všech našich akcí 
najdete na našich webových stránkách 
www.strediskoprachen.skauting.cz

• Johana Matějková, vedoucí světlušek
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01 Společná fotka ze Střediskové výpravy, foto: 

Marek Cvach

02 Šimon Matějka při rozhovoru o bratru Fíkovi pro 
Český rozhlas, foto: Marek Cvach

03 Vlčata na Střediskové výpravě vymyslela své 
superschopnosti, foto: Marek Cvach



Hospic svatého Lazara
Článek o smyslu a možnostech 
hospicové péče, specificky 
v Plzeňském kraji

Musíme tam všichni, otázka je jak. Téma 
smrti a umírání bychom často rádi ukli-
dili z dohledu. Ale řekněme si to narovi-
nu. Kromě toho, že srdce každému z nás 
jednou dotluče, můžeme stát před výzvou 
doprovázet na poslední cestě někoho 
z našich nejbližších. Kam si jít pro radu 
a pomoc, když se nás téma umírání začne 
dotýkat?

Kam jinam se obrátit než na hospi-
ce. „Babička měla o hospici zkreslené 

představy jako většina lidí, měla pocit, 
že v nějakém hrozném prostředí bude 
čekat na smrt. Po všem, co prožila v ne-
mocnicích a LDN, čekala, že teď bude 
ještě hůře,“ píše Veronika, vnučka jedné 
pacientky Hospice svatého Lazara. „Jaké 
milé překvapení na ni čekalo. Hned po 
příjezdu dostala svůj vlastní pokoj. Koneč-
ně měla někde soukromí. Návštěvy byly 
možné pořád. Byli jsme tam za ní často 
a v posledních týdnech se tak viděli více 
než kdy jindy.“

Jak prožít závěr života bez zbytečných 
bolestí, důstojně, se zázemím pro neome-
zenou návštěvu rodiny a blízkých? Pro 

občany Plzeňského kraje je k dispozici 
Hospic svatého Lazara v Plzni. Pro bližší 
představu a další informace sledujte Hos-
pic svatého Lazara na Facebooku nebo 
navštivte web www.hsl.cz. Dozvíte se zde 
také více o možnostech podpory. Zdravot-
ní systém nezajišťuje pokrytí nákladů na 
péči o umírající. Bez finančního přispění 
jednotlivců, firem a obcí by proto hospic 
pomáhat nemohl.

• Ing. Jiřina Helíšková, ředitelka

Začíná advent
Z babího léta a vcelku pěkného podzi-
mu jsme se přesunuli do zimního času. 
Příroda se uložila k zimnímu spánku 
a nám nastal čas adventu. Doba před 
koncem roku je dobou, kdy bilancujeme, 
co se nám za celý rok podařilo a co ne. Je 
před námi čas, kdy se více věnujeme svým 
nejbližším, a kdy nám také mnohem víc 
a bolestněji chybí ti, kteří nás navždy 
opustili. Je to také doba usmiřování 
a odpouštění. Především je to také doba 
nových plánů a nadějí, které přicházejí 
s novým rokem. Naděje a víra v budouc-
nost je velmi důležitou součástí našich 
životů. Bez víry a naděje byl by náš život 
prázdný a snad i trochu smutný.

Tento víkend většina rodin zapálí 
v neděli první svíčku na adventním věnci. 
Svíčky, které mají navodit předvánoční 
pohodu, však každý rok způsobí i několik 
požárů. Je proto potřeba věnovat výběru 

adventního věnce i svíček náležitou 
pozornost. Svíčka na věnci by měla být 
umístěna v nehořlavém, tepelně izolují-
cím a dostatečně stabilním kalíšku. Pokud 
na věnci pod svíčkami nehořlavé mističky 
chybí, svíčky plní pouze dekorativní funk-
ci a nejsou určeny k zapálení. Po dohoření 
takových svíček až k chvojí je téměř jisté, 
že oheň ze svíčky přejde na chvojí.

Hořící svíčka je klasický otevřený oheň 
a jako s takovým by se s ní mělo zachá-
zet. Zapálené svíčky nesmíme nechat 
během hoření bez dozoru!!! U plamene 
svíčky teplota přesahuje 200 °C, což stačí 
k zapálení papíru, plastů, textilií a dal-
ších materiálů. Zapálenou svíčku proto 
nelze položit kamkoli a na cokoli. Svíčka 
by měla být umístěna vždy na nehořlavé 
podložce, která dokáže i tepelně izolo-
vat. Plíškový kalíšek čajových svíček je 
sice nehořlavý, ale svíčka ho rozpálí. Již 

několikrát se stalo, že takto rozpálený 
kalíšek dokázal propálit i nábytkovou 
desku. Ani hřbitovní svíčky v plastových 
kelímcích nejsou bezpečné, o čemž jste se 
sami jistě přesvědčili, když jste přišli příš-
tě ke hrobu. Takových příhod je bezpočet.

Při umístění hořící svíčky musíme 
předvídat i případný pohyb hořlavých 
předmětů. Svíčky umísťujeme v dostateč-
né vzdálenosti od hořlavých materiálů 
a rozhodně je nedáváme k oknům do 
průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti 
sedaček či jiných textilií.

Dbejte i zvýšené opatrnosti při pohybu 
osob v okolí hořící svíčky, zejména při 
hrách malých dětí.

Klidný a příjemný čas adventní přeje

• Karel Halml

12 Obzor • Horažďovice



Před listopadem a po něm

Uplynulo 30 let od listopadových událostí 
roku 1989. Výročí je připomínáno, ale po-
chopitelně hlavně v pohledu z Prahy, kde 
se rozhodující události odehrály. Trochu 
jiný byl průběh na venkově mimo hlavní 
město.

První silný otřes pro komunistický re-
žim přišel v tzv. Palachově týdnu (demon-
strace na Václavském náměstí v Praze). 
V našem kraji však byl klid, ale tehdy už 
stanice Svobodná Evropa přestala být 
rušena, takže kdo chtěl, věděl. Někdy 
začátkem června 1989 se v nedalekých 
Strakonicích konal velký hudební festival 
„Rock a švanda“ – kde skupina „Psí vojáci“ 
provolala podporu Václavu Havlovi – a pa-
matuji, jak tehdy diváci strnuli nad tou 
pražskou „opovážlivostí“. Velký rozruch 
pak způsobila na konci června petice 
„Několik vět“ – výzva „chartistů“ vládě 
k dialogu. Na tu už stranické orgány 
(KSČ) zlostně reagovaly. A protože se šířila 
hlavně mezi umělci, dostávali signatáři 
zákazy vystupování. Do komické polohy 
se dostal v polovině července tehdejší ge-
nerální tajemník KSČ Milouš Jakeš svým 
„slavným“ improvizovaným projevem na 
aktivu v Červeném Hrádku, kde mluvil 
o straně jako o kůlu v plotě. Tajná nahráv-
ka se dostala na i do našeho města. Také 
Porta v Plzni začátkem července byla dal-
ším tichým protestem: vzpomínám na tu 
atmosféru: třicet tisíc diváků se svíčkami 
na závěrečném koncertu na Lochotíně! 
Na výročí 21. srpna však byl na venkově až 
nečekaný klid, jen v Praze na Václavském 
náměstí došlo k „narušení veřejného 

pořádku“. Na Svobodné Evropě varoval 
Václav Havel před demonstracemi, obával 
se možného střetu. Začátkem září byly 
dány do oběhu nové brčálové stokoruny 
s Gottwaldem, které způsobily nelibost 
a posměch v celé republice. V Praze vzali 
v září uprchlíci z NDR útokem „západo-
německé“ velvyslanectví – to už se prostě 
ututlat nedalo a televize neochotně in-
formovala ve svých zprávách. Pak 28. říj-
na rozehnaná demonstrace „živlů“ na 
Václavském náměstí. Dne 3. listopadu se 
v polské Wroclavi konal třídenní koncert 
exilových a ostatních písničkářů. Naši 
pohraničníci je do Polska stejně jako další 
zájemce o koncert nepustili. Ale šlo dostat 
se do Polska přes hranice s NDR! Koncert 
přenášela Svobodná Evropa. Písničkář 
Jiří Dědeček potom říkal, že celníci je už 
tenkrát zdravili „véčkem“ (na prstech). 
Pnutí bylo stále větší, ale venkov byl 
opatrný. Lidé se stále báli projevit, zkuše-
nosti z represí po r. 1968 měli stále v živé 
paměti. Pak 7. listopadu padla tzv. Berlín-
ská zeď, symbol studené války. Události 
v okolních socialistických státech (Polsko, 
Maďarsko) nabývaly na dramatičnosti, ale 
československý venkov byl stále v ustraše-
ném klidu.

V pátek 17. listopadu jsem vycestoval 
na zájezd do města Suhlu v NDR. Cestou 
tam nás šokovaly přeplněné dálnice, 
kolony desítky kilometrů před hranič-
ními přechody (občané NDR dostali na 
víkend propustky do NSR). My jsme jeli 
opačným směrem po prázdné dálnici. 
V Suhlu jsem se zájmem přihlížel malé 

demonstraci – a při nedělním návratu 
jsem byl na hranicích jako jediný vytažen 
z autobusu a podroben velmi důkladné 
prohlídce. Až večer jsem na Svobodné 
Evropě slyšel, co se v pátek odehrálo na 
Národní třídě. Samozřejmě, že pražské 
události prosakovaly i na venkov, ale zde 
byl navenek mrtvý klid. Informace jen 
z Rádia Svobodná Evropa. Teprve po týd-
nu sem dorazili nejprve studenti a poté 
i herci, aby informovali, co se v Praze 
vlastně stalo. Sdělovací prostředky stále 
zarytě mlčely.

První zmínky o pražských událostech 
přinesly tehdejší deníky Mladá fronta 
a Svobodné slovo. Pamatuji se, že toto 
vydání bylo už na místech určení ve 
městech zabaveno (osobně jsem to viděl 
na nádraží ve Strakonicích). Ale poté už 
šly události rychle dopředu. V Praze den-
ně demonstrace, pak i v dalších větších 
městech, které už vysílala televize. Všude 
včetně Horažďovic se zakládala Občanská 
fóra. Brzy bylo zřejmé, že i v Českosloven-
sku totalitní režim padl. Celostátní dvou-
hodinová stávka v pondělí 27. 11. defini-
tivně o zvratu rozhodla, události nabíraly 
na rychlosti – a vrcholily 29. 12. volbou 
Václava Havla prezidentem republiky.

Začala jiná doba.

• Jiří Wagner

Obzor • Horažďovice 13

01 Cinkající klíče, prsty do „véčka“ a také zapálené 
svíčky a havlovské srdíčko – to byly snad 
nejznámější symboly tzv. sametové revoluce. 
Foto J. Wagner
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Koncerty Pěveckého 
a chrámového sboru Velkobor
Na letošní adventní a vánoční čas si Pěvecky a chrámový sbor 
Velkobor připravil pro své posluchače opět slušnou dávku 
koncertů. Uslyšíte na nich tradiční české a moravské koledy 
a vánoční písně, ale také spirituály a koledy současné. Poprvé 
zazpíváme už první adventní neděli společně s místními dětmi 
při rozsvěcování vánočního stromečku ve Velkém Boru, termíny 
ostatních koncertů vidíte níže.

7. 12. 2019 (16:00) – Spolkový dům Rabí
7. 12. 2019 (18.00) – kaple sv. Cyrila a Metoděje Čímice
13. 12. 2019 (17.00) – DPS Horažďovice
13. 12. 2019 (19.00) – KD Olšany (se sborem ZŠ Pačejov)
14. 12. 2019 (14.00) – hostinec U Roubalů Poříčí
14. 12. 2019 (16.00) – kostel sv. Ondřeje Bezděkov
15. 12. 2019 (14.00) – kostel Narození Panny Marie Písek (dobro-
činný koncert)
27. 12. 2019 (18.00) – kostel sv. Jana Křtitele Velký Bor
29. 12. 2019 (18:00) – kostel sv. Jiljí Budislavice

Podrobnosti, fotografie a videa můžete zhlédnout na www.
sborvelkobor.webnode.cz nebo na našem facebookovém učtu. 
Všem svým příznivcům děkujeme za podporu, těšíme se na 
setkání na některém z našich koncertů a přejeme klidný advent 
a krásné Vánoce.

• Radka Kočí, VELKOBOR

14 inzerce
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Vystoupení pěveckého 
sboru Sluníčko
3. prosince 2019 • 10.00
Mateřská škola Na Paloučku ve třídě Včelky

Srdečně zveme rodiče, prarodiče, přátele školy a širokou veřejnost.
Přijď te se potěšit písničkami našich malých zpěváčků.

MŠ Na Paloučku • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy
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XII. Vánoční koncert na Práchni 

26.12. 2019 od 17:00 hod 
k poslechu zahrají a zazpívají  

Sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů 
Hejenský pěvecký sbor 

Vstup dobrovolný  |  Občerstvení zajištěno  |  Možnost prohlídky interiéru kostela sv. Klimenta 
Srdečně Vás zve SDH Velké Hydčice 

Přednáška RNDr. Petra Rajlicha CSc. a Petra Šindeláře

Za obřími krystaly Namibie
aneb Na elektrokolech za mineralogickými unikáty  

Krystalové hory

pátek 6. 12. 2019 • 18.00

divadelní sál muzea

Muzeum • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Volné sdružení 
 

HORAŽĎOVICKÝCH ZPĚVÁKŮ A MUZIKANTŮ 
VÁS ZVE NA  

 VÁNOČNÍ KONCERT 
 
 

 
  
 
 

Horažďovice 
Kulturní dům 

Neděle 22. 12. 2019  
18:00 

 
 

Facebook: Volné sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů 

  

                                   
uvádí hudební a taneční festival pro Nadační fond Pokora 

BENEFICE 
pro Nadaci 

Pokora                                       
- na podporu domovů pro seniory 

7. 12. 2019   15-17 hod. 
Kulturní dům Horažďovice 

 
Program 

 15.00 Křesťanská MŠ | Sbor Duháček 
Taneční kroužek DDM | hip hop 

15.30 JASMÍN folk   
16.00 duo RGB  

 

Vstupné dobrovolné  

Partneři 
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Vánoční stromky
Prodej od 5.12.2019

                    proti Penny marketu v HoražV prostoru nad hasičárnou v Horažďovicích
proti obchodu Květiny Milenflora

Otevírací doba    po - pá    9 - 16 hod

                                       Sobota     9 - 11 hod

Normandská jedle
              Borovice černá                

Stříbrný smrk
Borovice lesní , smrk 

 Adventní věnce,sváteční dekorace,dárky,dárkové poukazy 
                                                             

 

 
 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  

 

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce 

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

Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

Jídelna „GRAMER“ má od 1. 11. 2019 NOVÉ MAJITELE.
Momentálně nabízíme rozvoz obědů do Vaší obce.

OD LEDNA 2020 pro Vás také otevřeme JÍDELNU pro veřejnost
tel.: 602 184 828, e-mail: jídelna.gramer@gmail.com

Strakonická 371, 341 01 Horažďovice
Areál Lochmann Industries, s. r. o.

web: www.jidelnagramer.com

PĚVECKÝ SPOLEK PRÁCHEŇ PŘEJE VŠEM SVÝM PŘÍZNIVCŮM  
A POSLUCHAČŮM POHODU, KLID A LÁSKU, KRÁSNÉ PROŽITÍ  

SVÁTKŮ VÁNOČNÍCH A V PŘÍŠTÍM ROCE ŠTĚSTÍ A PEVNÉ ZDRAVÍ 
 
SOUČASNĚ SI VÁS DOVOLUJEME POZVAT NA TATO NAŠE VYSTOUPENÍ: 
15. 12.  14:00  Charitativní koncert  Písek – kostel Narození Panny Marie 
15. 12. 17:00  Vánoční koncert  Lnáře – kostel Nejsvětější Trojice 
18. 12.  18:00  Vánoční koncert   Horažďovice – DPS Palackého 1061 
28. 12. 16:00  Vánoční koncerty  Hejná – kostel sv. Jakuba a Filipa 
28. 12. 18:00  Vánoční koncert  Horažďovice – kostel Nanebevzetí Panny Marie 
4. 1. 2020 17:00  Tříkrálový koncert  Pačejov – Kostel Panny Marie Sněžné 
 

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma 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-
fity. 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

PALIVOVÉ 
DŘEVO
od 400 Kč
Tel: 737 290 440

E ‑mail: drevolesysalak@seznam.cz

Facebook: DŘEVO, LESY Salák

www.drevolesysalak@seznam.cz
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Firma VYNK design s.r.o. 
Malý Bor 157 

 

nabízí k prodeji 
 

dřevěné brikety  
vyrobené z čistých bukových a dubových pilin  

                                         
                                            volně ložené – velkoobjemový vak á cca 500 kg   

 cena Kč 3,50 / kg 

                   balené –  15 kg    

                        cena Kč 4,20 / kg 
                            Kontakt:  
                                      VYNK design s.r.o.,  
                                                  Malý Bor 157 
                          tel.:  376 511 770 
                                    email: info@vynkdesign.cz 

    
 

 

 

 

 

 
 

Tradiční výrobce suchých maltových směsí PŘIJME do svého provozu ve Velkých Hydčicích: 

Pracovníky: obsluha balicí a paletovací linky 
    Požadavky: práce ve dvousměnném provozu 
    Výhodou:  průkaz řidiče VZV 
   

Pracovníky: topič na kotelně / obsluha hydrátovny 
    Požadavky: vyučení  

práce v nepřetržitém provozu – 12 hod. směny 
    Výhodou:  topičský průkaz 

Elektrikáře 
    Požadavky: vyučení v oboru 
    Výhodou:  osvědčení o znalostech vyhlášky č. 50 

praxe v oboru   
základy práce na PC 

Zámečníky – obsluha mlýnů vápence a vápna  

    Požadavky: vyučení  
  práce ve vícesměnném provozu 

Nabízíme: zázemí velké a stabilní společnosti 
  dobré platové ohodnocení 

týden dodatkové dovolené navíc 
závodní stravování 

Kontakty: Ladislav Kolařík,   tel.: 602 369 077 

   e-mail:  ladislav.kolarik@hasit.cz 
personal@hasit.cz  

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 
Velké Hydčice 
341 01 Horažďovice 

Firma HASIT s.r.o.  

Více na www.hasit.cz 

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

PF 2020

Vánoční

otevírací doba:

21.12. SO 7:30 - 11:30
23.12. PO zavřeno

24.12. ÚT zavřeno
25.12. st zavřeno

26.12. čt zavřeno

27.12. pá 7:00 - 15:30
28.12. so 7:30 - 11:30
30.12. po 7:00 - 14:00
31.12. út zavřeno

 1. 1. st ZAVŘENO

 2. 1. čt 7:00 - 15:30



Město a školy
1. 12. neděle • 17.30 • Mírové náměstí
Rozsvícení vánočního stromu

3. 12. úterý • ZŠ Komenského
Den otevřených dveří a Vánoční trhy

4. 12. středa • 17.00 • Hotel Prácheň
Mikulášský koncert ZUŠ
 
11. 12. středa • 17.00 • Hotel Prácheň
Vánoční koncert – Poupata a Kvítek

14. 12. sobota • 9.00-12.00 • Mírové náměstí
Adventní jarmark

14. 12. sobota • 18.00 • Kostel sv. Petra a Pavla
Adventní koncert – Marian Vojtko
Vstupné 180 Kč

17. 12. úterý 17.00 • Kulturní dům
Vánoční koncert ZUŠ

23. 12. pondělí 14.00 – 17.00 • Mírové náměstí
Betlémské světlo

28. 12. sobota 18.00 • kostel Nanebevzetí 
P. Marie
Vánoční koncert pěveckého spolku Prácheň

Městské muzeum
6. 12. pátek 18.00 • divadelní sál
Za obřími krystaly Namibie
aneb Na elektrokolech za mineralogickými 
unikáty Krystalové hory
Přednáška RNDr. Petra Rajlicha CSs. a Petra 
Šindeláře

13. 12. pátek 17. 00 a 18.00 • divadelní sál
Loutkové představení Jak princ s vodníkem 
vytopili peklo
Tyjátr Horažďovice

20. 12. pátek 17. 00 a 18.00 • divadelní sál
Loutkové představení Vánoční pohádka
Tyjátr Horažďovice

1. 10. – 31. 1. 2020 • divadelní sál
Elke Busching - výstava
Černobílé fotografie loutek

Městská galerie
2. 11. – 20. 2. 2020
Jan Devera
Portrét a akt technikou Van Dyke.

Městská knihovna
Půjčovní doba 23. 12. 2019 – 3. 1. 2020
Zavřeno / svátek: Po 23. 12. • St 25. 12. 
Pá 27. 12. • Po 30. 12. • St 1. 1.
Oddělení pro dospělé otevřeno
Pá 3. 1. • 8 – 12.00 a 13 – 18.00
Oddělení pro děti otevřeno
Pá 3. 1. • 12–17.00

1. 12. neděle • Vyhlášení výtvarné soutěže
Ilustrujeme pohádky Boženy Němcové
Podrobnosti v městské knihovně a na webu 
knihovny

2. 12. pondělí • 13.30 • sál knihovny
U3V při ZČU Plzeň – Psychologie pro každý den
6. přednáška na téma „Řešení morálního 
dilematu“

3. 12. úterý 8.00, 10.00 • sál knihovny
Virtuální univerzita 3. věku při PEF ČZU v Praze
5. přednáška na téma „Křesťanská ikonografie 
a hagiografie“

16. 12. pondělí 13.30 • sál knihovny
U3V při ZČU Plzeň – Psychologie pro každý den
7. přednáška na téma „Co nás motivuje“

17. 12. úterý 8.00, 10.00 • sál knihovny
Virtuální univerzita 3. věku při PEF ČZU v Praze
6. přednáška na téma „Křesťanská ikonografie 
a hagiografie“

Charita
3. 12. úterý • 14.00 • jídelna DPS Palackého
Mikulášské posezení s harmonikou
Mikulášská nadílka, hrají Úterníci

4. 12. středa • 10.00 • DPS Loretská 1069
Vánoční zpívání
Vystoupení dětí MŠ Na Paloučku

9. 12. pondělí • 13.30 • jídelna DPS Palackého
Holky v akci
Pečeme perníčky s náplní

13. 12. pátek • 17.00 • hala DPS Palackého 1061
Adventní koncert sboru Velkobor

18. 12. středa • 9.00 • Křesťanská MŠ
Návštěva v KMŠ
Společný odchod od DPS v 8.30

18. 12. středa • 18.00 • hala DPS Palackého 1061
Adventní koncert sboru Prácheň

Kulturní dům
7. 12. sobota • 15.00
Benefice – vystoupí Křesťanská MŠ – Sbor 
Duháček, Taneční kroužek DDM – Hip hop, 
Jasmín folk, Duo RGB

13. 12. pátek • 19.00
Maturitní ples 4.AGD

14. 12. sobota • 20.00
Harlej + Komunál

17. 12. úterý • 17.00
Vánoční koncert žáků ZUŠ

22. 12. neděle • 18.00
Vánoční koncert – Volné sdružení horažďo-
vických zpěváků a muzikantů

28. 12. sobota • 20.00
Kabát revival Plzeň

29. 12. neděle • 15.00
Posezení s písničkou 
Malá muzika Nauše Pepíka

Připravujeme:
9. 1. 2020 čtvrtek • 19.00
Petr Čtvrtníček + Jiří Lábus
Hvězdy jak je neznáte – zábavná talkshow

Kavárna Šibule
7. 12. sobota • 15.00
Adventní zastavení
Slovem provází manželé Jarolímovi.

14. 12. sobota • 14.30
Vernisáž výstavy
Fotografie manželů Kratochvílových.

14. 12. sobota • 15.00
Vůně života
Adventní odpoledne s verši R. Pinkasové.

15. 12. neděle • 15.00
Dostaveníčko, aneb kavárnička dříve 
narozených
S harmonikou a písničkami Františka Jančara.

27. 12. pátek • 15.00
Sváteční kavárnička
Zvesela s Pavlem Hlobíkem a Milanem Polatou.

MC Houba
7. 12. sobota • 19.00
Po čertech dobrá párty
Mikuláš s čertem budou nadělovat i u nás.

14. 12. sobota • 19.00
Originál Houbadrink

25. 12. středa • 19.00
Vánoční punč
Stromeček, dárečky a punč pro všechny 
zdarma.

27. 12. pátek * 20.00
The Čerti
Oblíbená horažďovická kapela.

28. 12. sobota • 18.00
Vánoční beerpong
Registrace týmů na adrese 
m.melzer050@icloud.com.

29. 12. neděle • 15.00
Vánoční bowlingový turnaj
Více info na baru MC Houba

31. 12. úterý • 18.00
Tradiční silvestr
Tradiční velký Novoroční ohňostroj.
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