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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

z chladných srpnových dnů jsme poma-
lu a jistě vpluli do babího léta a začátku 
podzimu. Většina z nás má za sebou 
zaslouženou dovolenou, děti nastoupily 
do škol a mohou se konečně vzdělávat 
prezenčně. A my tajně doufáme, že to tak 
i zůstane. V tuto chvíli je velmi kompliko-
vané plánovat další kulturní a společen-
ské aktivity. Ale přesto. V sobotu 16. 10. se 
uvidíme na náměstí, kde se bude konat 
Havelský jarmark. Dále 26. 10. v kultur-
ním domě na oslavě Dne seniorů. Zde 
k hudebnímu programu jako host vystou-
pí známý imitátor Petr Jablonský.

V září započala již delší dobu plánovaná 
úprava terénu a rekonstrukce stávajících 
chodníků v lokalitě na sídlišti Palackého 
mezi dětským hřištěm a nejbližším pane-
lovým domem. Součástí stavby je i vybu-
dování nového chodníku v místě bývalého 
volejbalového hřiště včetně bezbariéro-
vého přístupu. Při pohybu v této lokalitě 
buďte prosím opatrní. 

V hodně frekventované ulici Palacké-
ho došlo k výměně stávajícího veřejného 
osvětlení za moderní LED svítidla, která 

značně zlepšila viditelnost na chodníku 
i silnici. Poslední část ulice směrem k vý-
jezdu na obec Babín bude realizována při 
3. a 4. části revitalizace sídliště Šumavská 
v příštím roce. 

Uhodli jste, z jaké lokality je úvodní 
fotograie? Takto krásně vypadá v podzim-
ním hávu obecní rybník Mokrá. Poblíž 
nedaleké cyklostezky u turistického pose-
zení bylo nainstalováno pro naše nejmenší 
dřevěné pexeso se zvířecími symboly. 
Zahrát si samozřejmě mohou i dospělí. Na 
cyklotrase okolo mlýnského náhonu bude 
pokračovat vytěžování nebezpečných stro-
mů, takže cesta do Malých Hydčic bude 
dle potřeby těžařů opět uzavřena. Těžební 
práce budou pravděpodobně pokračovat 
celé zimní období, protože se jedná o ri-
zikové kácení, které vyžaduje i asistenci 
techniky. Rozmáčený terén nedovolil ply-
nule pokračovat v opravě cesty v letních 
měsících. Ale věříme, že vás na jaře přivítá 
bezpečná a sjízdná cesta. 

V nejbližší době dojde k výměně ně-
kterých kontejnerů na textil. Rada města 
schválila spolupráci s novým subjektem, 
neboť současná situace byla již velmi 
problematická. Nedocházelo ke včasnému 

vývozu kontejnerů, ani k běžné údržbě 
a opravám sběrných nádob ze strany stá-
vajícího majitele. 

Před pár dny došlo v malém sále měst-
ského muzea k slavnostnímu podpisu 
smlouvy mezi městem a společností Se-
neCura. Na základě této smlouvy dostává 
jmenovaná společnost právo stavět domov 
pro seniory na obecním pozemku s mož-
ností budoucího odkupu tohoto pozemku 
po oiciální kolaudaci. Společnost SeneCu-
ra předpokládá, že se s výstavbou začne 
na jaře roku 2022. Více informací najdete 
uvnitř tohoto čísla. 

Na začátku října nás čeká další ročník 
Rally Pačejov i s tradičním ohňostrojem 
a také volby do Poslanecké sněmovny. Prv-
ní akci přejeme pěkné počasí a druhé akci 
zdravý rozum.

Nám všem příjemné podzimní dny, ješ-
tě trochu toho sluníčka a hodně odolnosti 
proti všem možným virům.

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Muzeum ožilo starými řemesly

Dny evropského dědictví jsou význam-
nou kulturně poznávací společenskou 
akcí, která slouží k posílení historického 
povědomí v nejširších souvislostech. 
Každoročně se v měsíci září otevírají 
veřejnosti brány nejrůznějších památek, 
aby nabídly hlubší seznámení s historií. 
Naše muzeum se této akce zúčastnilo 
již počtvrté, letos programem „Den se 
starými řemesly“. Zámkem prošlo více 
než 250 dětí, které si mohly vyzkoušet 
několik textilních technik i dalších 
řemesel. Domů si odnesly vlastnoručně 
vyrobené maličkosti, ale hlavně plnou 
hlavu dojmů. 

• Simona Sládková, městské muzeum
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Rada města 
Horažďovice 
30. 8. 2021

• přijala cenovou nabídku společnos-
ti ČEVAK a.s. České Budějovice na zpra-
cování odborného posudku Posílení 
zdrojů podzemních vod vodovodu HD 
a podání žádosti o dotaci včetně ad-
ministrace do příslušného dotačního 
titulu za nabídkovou cenu 49 610 Kč 
vč. DPH
• schválila přijetí i nanční dotace 
z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpoč-
tu města Horažďovice ve výši 549 500 Kč 
a uzavření smlouvy mezi PK a městem 
o poskytnutí účelové dotace z dotačního 
titulu „Podpora obcí Plzeňského kraje 
při zajišťování bezpečnosti 2021“ 

Výběr bodů z jednání rady města. Kom-
pletní usnesení z jednání rady města je 
zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Rada města 
Horažďovice 
20. 9. 2021

• schválila uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem prostorů bývalé kotelny 
Okružní 882 pro zařízení kogenerace 
s dodáním tepla a elektrické energie 
pro provozy města se společností ČEZ 
Energo, s.r.o. Praha 4 – Michle (nájemce) 
za nájemné ve výši 400 000 Kč + DPH 
• schválila uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem části prostor Sportovní 
ulice 1052 pro zařízení kogenerace s do-
dáním tepla a elektrické energie pro 
Aquapark se společností ČEZ Energo, 
s.r.o. Praha 4 – Michle (nájemce) za ná-
jemné ve výši 60 000 Kč + DPH
•  schválila zřízení sociálně-integrační-
ho bytu – byt č. 3, Ševčíkova ulice čp. 27
•  schválila návrh Smlouvy o umístění 
a provozování kontejnerů na textil spol. 
HELP TEX, z.s.
•  schválila záměr Městského muzea 
/ IC Horažďovice podat přihlášku ke 
členství v Asociaci turistických infor-
mačních center A.T.I.C. ČR

Oznámení
Město Horažďovice oznamuje, že na 
stránkách města jsou v sekci „Prodeje, 
pronájmy, dražby“ zveřejněny podmínky 
prodeje pozemků na Loretě včetně for-
mulářů pro podání nabídky.

• Jana Králová, odbor investic, rozvoje 

a majetku města

Kam odkládat textil? 
Textil třídíme do speciálního bílého kontejneru. Textil, 
který se do kontejneru nevejde, neodkládáme v jeho 
okolí, ale zkusíme najít jiný nejbližší kontejner na textil 
nebo textil odneseme do sběrného dvoru.

DO KONTEJNERU PATŘÍ 
• VŠE NEZNEČIŠTĚNÉ, NEPOŠKOZENÉ 

A ZABALENÉ V IGELITOVÝCH TAŠKÁCH
NEBO SÁČCÍCH

• Oblečení, boty pouze v páru 
• Ložní prádlo, ručníky, povlečení, prostěradla, 

záclony, deky
• Kožené oblečení, kožešiny, kožené zboží, kabelky
• Látky a zbytky látek, textilie, textilní tašky

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ
• ZNEČIŠTĚNÉ A POŠKOZENÉ
• Boty, deky, oblečení, ručníky, 

povlečení, prostěradla, kůže, 
kožešiny, kabelky, látky, textil, záclony,…

• Prádelní guma, jutové pytle, silonové 
pytle
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Památkové obnovy krytin a fasád dvou 
domů v Trhové ulici v Horažďovicích
V letošním roce byla dokončena památ-
ková obnova střech a fasád domů č. p. 112 
a 113 v Trhové ulici v Horažďovicích. 
Stavební obnovy obou domů začaly v roce 
2019 opravami dožilých střešních plášťů, 
kdy staré eternitové šablony nahradila 
vhodnější pálená střešní krytina typu 
„bobrovka“. V letošním roce se oprav 
dočkaly rovněž fasády. Na domu č. p. 113 
došlo k přeštukování novodobých břízo-
litových omítek, které nahradily hladké 
vápenné omítky, přičemž barevnost 
objektu v lomeně bílém až šedém odstínu 
byla v tomto případě již respektována. 
U domu č. p. 112, jenž měl naopak docho-
vané souvrství starých omítek a nátěrů, 
byl po konzultaci s vlastníkem vybrán 
starší, sytější, nátěr, který odpovídal 
provedené nálezové situaci při průzkumu 
fasád z lešení. Iniciativou pana Stulíka 
došlo také k provedení písmomalířského 
pojetí čísel popisných obou řešených 
domů a při nároží č. p. 113 došlo k vyzdo-
bení fasády písmomalířským nápisem 
ulic Trhová a Podbranská. Obnova krytin 
a fasád domů přispěla k lepšímu vnímá-
ní hodnot stavebního fondu této části 
městské památkové zóny Horažďovice. 
Obě akce obnovy byly v roce 2019 i v roce 
2021 podpořeny z dotačních programů 
Krajského úřadu Plzeňského kraje. 

• Mgr. David Tuma, Ph.D. 

Garant území ORP Horažďovice

01 Dům č. p. 112 během postavení lešení, před 
zahájením prací na opravě fasád. Foto D. Tuma, 
2021.

02 Dům č. p. 112 po dokončení stavebních oprav 
fasád. Foto D. Tuma, 2021.

03 Dům č. p. 113 během postavení lešení, před 
zahájením prací na opravě fasád. Foto R. Kočí, 
2021.

04 Dům č. p. 113 po dokončení stavebních oprav 
fasády a vyzdobením písmomalířským nápisem 
ulic. Foto D. Tuma, 2021
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Ševčíkovy hudební večery
Pozvánka na říjnový koncert

Srdečně všechny zveme na další koncert 
Ševčíkových hudebních večerů, který se 
bude konat v pátek 15. října 2021 v 19.00 
hodin v sále hotelu Prácheň. Horažďovice 
tentokrát navštíví vzácný host, prof. Ivan 
Klánský, a Prague Philharmonia Wind 
Quintet.

Ivan Klánský se řadí mezi špičkové 
světové klavíristy a také mezi vyhledáva-
né klavírní pedagogy. Více než tři desítky 
let působí na pražské AMU, od roku 1997 
zde vede katedru klávesových nástrojů. Je 
laureátem řady prestižních zahraničních 
soutěží a jako žádaný sólista i komorní 
hráč absolvoval více než čtyři tisíce kon-
certů na pódiích čtyř světadílů. Prague 
Philharmonia Wind Quintet je dechové 
kvinteto sólistů dechové sekce Pražské ko-
morní ilharmonie. Existuje od roku 2007 

a od té doby nejen pravidelně koncertu-
je, ale také nahrává kompozice českých 
skladatelů 20. století pro Český rozhlas 
a Českou televizi. Členové kvinteta jsou 
předními hráči mnoha dalších komor-
ních i symfonických uskupení a mají za 
sebou mnohé úspěchy na národních i me-
zinárodních soutěžích. S prof. Ivanem 
Klánským těleso spolupracuje již od své-
ho založení. Na koncertě zazní komorní 
skladby D. Milhauda, L. van Beethovena, 
N. Hallama a F. Poulence.

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.

• za spolek Hudba bez hranic, z. s. 

Ing. Magda Černá

Pasování na čtenáře 
v Horažďovicích
V úterý dopoledne se proměnil sál Měst-
ského muzea v Horažďovicích na „Straši-
delnou školu“.

Druháčky z horažďovických základ-
ních škol navštívil na pozvání městské 

knihovny sám principál muzea strašidel 
Zdeněk Zajíček se svou věrnou ženou 
Filoménou.

Děti si při představení společně 
zazpívaly po rybím způsobu, poslechly 
si úplně novou pohádku „O perlovém 
pokladu“, která se odehrává v Horažďo-
vicích. Také pomohly probudit Šípkové 
Růženky, ty se po procitnutí proměnily 
na ředitelky ZŠ.

A pak už došlo na samotný pasovací ce-
remoniál. Malí rytíři jednotlivě předstou-
pili ke katovi a ten je katovskou sekerou 
vyslal pokleknout, aby mohli být prohlá-
šeni za „Rytíře řádu čtenářského“. 

Paní ředitelky připnuly dětem placku 
s nápisem „Čtu knihy!“ a vedoucí knihov-
ny předala dětem dárky. Letos to byla 
kniha První školní výlet, vydaná v rámci 
projektu Už jsem čtenář – knížka pro prv-
ňáčka, město Horažďovice věnovalo dě-
tem nové omalovánky a pohádku O per-
lovém pokladu. Městská knihovna si také 
přichystala dárek – noví rytíři mohou 
využít na jeden rok registraci zdarma. 
Doufám, že se alespoň s některými z nich 
budeme setkávat pravidelně a budou si 
od nás odnášet hodně hezkých knih. 

Děkujeme všem rodičům a hostům za 
účast a vytvoření slavnostní atmosféry. 
Fotogalerii si můžete prohlédnout na 
www.knihovna.horazdovice.cz.

• Eva Marešová 

Městská knihovna Horažďovice
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Horažďovice a SeneCura podepsaly 
smlouvu o právu na stavbu domova 
pro seniory
Díky této stavbě vznikne 120 lůžek pro se-
niory a desítky nových pracovních míst.

Zástupci města Horažďovice a společ-
nosti SeneCura, největšího nestátního 
poskytovatele pobytových sociálních 
služeb v Česku, dnes podepsali smlouvu 
o vybudování nového domova pro senio-
ry. Vedle stávající nemocnice společnost 
postaví SeniorCentrum s kapacitou 120 
lůžek pro seniory a pro lidi s Alzheimero-
vou chorobou či jiným typem demence. 
Podpisu smlouvy se zúčastnili starosta 
města Horažďovice Michael Forman, mís-
tostarostka Hana Kalná a CFO skupiny 
SeneCura Dita Chrastilová. 

Společnost SeneCura investuje a po-
staví na základě zřízení práva stavby na 
pozemku města Horažďovice nové Seni-
orCentrum. Po kolaudaci stavby pozemek 
odkoupí. „Zařízení v oblasti pobytových 
sociálních služeb nám v Horažďovicích 
a okolí dlouhodobě chybí. Jsme rádi, že 
zde brzy bude domov, který pomůže na-
šim obyvatelům s péčí o seniory a o oso-
by s Alzheimerovou chorobou,“ uvedla 
místostarostka města Hana Kalná. Po 
otevření postupně vznikne 40 lůžek v do-
mově pro seniory a 80 lůžek v domově se 
zvláštním režimem. Všechna lůžka budou 
zahrnuta do krajské dotační sítě, což 
znamená, že klienti budou platit stejnou 

částku jako v ostatních zařízeních jinde 
v Plzeňském kraji. Jedná se vlastně o prv-
ní zařízení v Plzeňském kraji fungující na 
základě spolupráce soukromé společnosti 
a státu. Na stejném principu již vykoná-
vají svoji činnost SeniorCentra v Telči 
a Chotěboři. SeniorCentrum v Horažďo-
vicích vytvoří desítky nových pracovních 
míst pro pečovatelky, pečovatele, sestry, 
kuchařky, kuchaře a další personál.

Stavět se začne v přímém sousedství 
nemocnice v Horažďovicích na volném 
pozemku, který je určen pro tyto účely. 
Vyroste zde třípatrová budova ve tvaru 
Z zapadající do okolní zástavby a na-
víc s výbornou dopravní dostupností. 
Celková rozloha stavebního pozemku 
činí 12 508 m2. „Předpokládáme, že na 
jaře příštího roku začnou stavební práce, 
první klienti se pravděpodobně nastě-
hují do konce léta 2023. Speciické pro 
SeniorCentrum SeneCura Horažďovice 
bude uspořádání formou domácnos-
tí, kde společný prostor obývá skupi-
na klientů, kteří se navzájem znají,“ 
upřesnila CFO skupiny SeneCura Dita 
Chrastilová. „Vybavení bude v souladu 
s vysokým standardem SeneCura, to 
znamená jednolůžkové a dvoulůžkové 
pokoje s vlastním sociálním zařízením,“ 
říká Ondřej Plšek, Development Manager 

SeneCura. V SeniorCentru najdou klienti 
také kapli, kadeřníka, wellness místnost, 
itness centrum, terapeutickou zahradu 
Memory Garden a společné terasy. Vše 
bude přístupné i pro seniory, kteří nejsou 
obyvateli SeniorCentra.

Klienti budou mít k dispozici řadu 
aktivit pro udržení co nejvyšší kvality 
života. Podobných moderních Senior-
Center, založených na komunitním 
a mezigeneračním propojování, aktuálně 
SeneCura provozuje 16 po celé republice 
a plánují se další. V České republice je 
SeneCura přední uznávaný poskytovatel 
a zaměstnavatel v sociálních službách, 
udává směr a zvyšuje kvalitu péče a života 
ve stáří. Jde o zkušeného a dlouhodobého 
partnera pro kraje a jejich občany, kteří 
potřebují kvalitní pobytovou péči.

Skupina SeneCura je s více než 
2 000 lůžky největším nestátním posky-
tovatelem péče pro seniory se sníženou 
soběstačností nebo Alzheimerovou cho-
robou. V 16 moderních SeniorCentrech 
po celé České republice nabízí pobytové 
sociální služby Domov pro seniory a Do-
mov se zvláštním režimem pro klienty 
s Alzheimerovou chorobou či jiným ty-
pem demence. Cílem domovů pro seniory 
SeneCura je stát se komunitními centry 
v daných lokalitách a maximálně pod-
porovat a rozvíjet soužití klientů, jejich 
příbuzných, dobrovolníků, zaměstnanců 
SeneCura a veřejných orgánů.  
www.senecura.cz

• Jana Barčáková, 4JAN PR
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Babí léto 
Na Paloučku
„Hurá, už zase můžeme za paní učitel-
kou a panem učitelem!“ Rozléhá se před 
školkou i po chodbách. Během krátkého 
odloučení o prázdninách byla v naší 
školce položena nová podlaha u Zajíčků 
a Berušek. Opravili jsme herní prvky 
na zahradě, udržovali záhonky, upravili 
herny ve třídách a nabrali dech na nový 
školní rok. Děti stálé i nové se měly na 
co těšit. Hned při příchodu se nemohly 
vynadívat na nové koutky ve třídách, jako 
jsou výtvarné, hudební, čtecí, dílenské, 
přírodovědné… Na školní zahradě nám 
dozrává podzimní zelenina a všude je 
cítit linoucí se vůně radosti a opojení 
nejen z bylinných záhonků. V tomto 
měsíci jsme si vyčlenili prostor hlavně na 
přivítání se s dětmi a na radovánky, které 
nám byly odepřeny po dobu covidových 
dnů. Věděli jste, že dětem pro začlenění 
se pomáhá poslech vážné hudby? Ano, 
je to tak, pouštěli jsme ji jako kulisu při 
příchodu do třídy. Nejen, že děti byly 
zklidněné, ale také neskutečně tvůrčí 
– samostatně i ve skupinkách. Aktivně 
jsme využívali prostor na školní zahradě 
při ranní i odpolední výuce, uspořádali 
několik soutěží a překážkových drah 
s využitím sportovního vybavení. Začali 
jsme s dětmi procházet okolí Horažďovic 
a ty starší seznamují mladší se základní-
mi pravidly silničního provozu. V příš-
tím měsíci se můžeme těšit na začátek 
pěveckého kroužku Sluníčko a na divadla 
a představení. A samozřejmě na barevné 
listí, které nám podzim přináší.

• Stanislav Jílek, pedagog, MŠ Na Paloučku

01 Děti na školní zahradě, Foto: Stanislav Jílek

02  Poznáváme Horažďovice, Foto: Jarmila Kilianová

03 Hurá, už jsme zase ve školce,  
Foto: Bohuslava Dvořáková
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Ozve-li se v září 
hrom, bude v zimě 
zavát každý strom

Léto se pomalu, ale jistě loučí i s naší 
duhovou mateřinkou. Děti se vrátily do 
školek a škol – snad se tento rok již k do-
mácí škole a počítačům nevrátí – a všech-
no se rozbíhá tak jako každý rok. K nám 
do školky nastoupilo mnoho nových 
kamarádů, a tak se všichni snažíme, aby 
se jim u nás líbilo, a přejeme jim, aby, až 
z nich budou jednou velcí dospěláci, na 
čas strávený u nás rádi vzpomínali.

 Ale nemáme jen samé „malíčky“, při-
šel také čas pro nové předškoláky. Ti mají 
před sebou poslední rok ve školce a je tře-
ba se i něco naučit. Proto jsme společně 
vyrazili na náš první batůžkový výlet na 
Ostrov, kde jsme společně prozkoumávali 

žížalí život – jeho radosti i strasti při obra-
ně proti predátorům.

S ostatními dětmi jsme si užívali po-
sledních slunných dnů, kterých bylo letos 
koncem prázdnin jen pár. Zkoumáme, jak 
se s odcházejícím létem mění naše školní 
zahrada – co na ní dozrává a co vadne 
a zaniká. Děti už se těší, až začnou padat 
kaštany a listí se zabarví do barev pod-
zimu a nastane čas podzimního tvoření 
z přírodnin.

Všem dětem přeme v novém školním 
roce hodně zdraví a mnoho příjemných 
chvil.

• Kolektiv KMŠ

01 Noví kamarádi

02 Procházka Ostrov

03 Noví kamarádi

04 Noví kamarádi

05 Žížalí krmení
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Atletické 
soustředění žáků 
ZŠ Komenského 
ve Střelských 
Hošticích

Dne 14. září 2021 jsme se my, žáci ZŠ Ko-
menského v Horažďovicích, vypravili jako 
každý rok na atletické soustředění do 
Střelských Hoštic. Výprava začala v úte-
rý ráno nástupem do autobusu, který 
po mezizastávce na vyložení zavazadel 
v místě ubytování pokračoval do Katovic. 
Odsud jsme museli do Střelských Hoštic 
po svých. 

Cesta přes Kněží horu nám ale díky 
poutavému výkladu pana učitele Řeho-
ře ubíhala rychle, a tak po příchodu do 
střelskohoštického areálu jsme si už ani 
nevzpomněli, že nás vlastně bolí nohy. 
Po obědě jsme se ubytovali a rozdělili do 
týmů, v nichž jsme pracovali po celou 
dobu pobytu. 

Každý den tohoto soustředění začínal 
dobrovolným „ranním výběhem“, poté 
následovaly již tradiční aktivity jako bě-
hání štafet, basketbal, přehazovaná, ryt-
mická cvičení, střílení vzduchovkou, ale 
i slovní fotbal v angličtině či nahazování 

prutem. Majitelé rybářských povolenek se 
mohli vydat na ryby. 

Ve čtvrtek žáky 6. tříd navštívily jejich 
nové třídní učitelky – p. učitelka Bělíková 
a Kovačová. Šesťáci se proto věnovali se-
znamovacím a stmelovacím hrám, ostatní 
měli na programu tolik obávaný orientač-
ní běh. Naštěstí začalo pršet, a tak jsme se 
mu vyhnuli a mohli se těšit na večer – na 
toužebně očekávanou diskotéku, kterou 
pořádali žáci 9. ročníků. 

Páteční dopoledne uteklo jako voda 
– učitelé vyhodnotili nejlepší týmy a my 
jsme vyrazili směr Horažďovice opět po 
svých. Cestou jsme si užili spoustu legrace 
a na čtyři dny ve Střelských Hošticích 
budeme rádi vzpomínat. 

• žáci 2. stupně ZŠ Komenského 

v Horažďovicích

ICT na ZŠ Blatenská
Zrekonstruované učebny fyziky a chemie, 
nově vybavené učebny informatiky pro 
1. i 2. stupeň, nové notebooky, 3D tis-
kárny, tablety a robotické stavebnice. 
To je pouze krátký výčet toho, jak se na 
ZŠ Blatenská snažíme reagovat na to, že 
informační a komunikační technologie 
(ICT) již zásadním způsobem ovlivňují 
snad všechny oblasti lidského konání. 

Jelikož je velmi nepravděpodobné, že by 
jejich význam v následujících letech začal 
klesat, je potřeba je do výuky začleňovat 
a zvýšit tak šance našich dětí uplatnit se 
v současném světě. Digitální technologie 
mohou pomoci k úspěšnějšímu zapojení 
žáků do výuky a současně k jejímu zatrak-
tivnění. Stále však existuje učivo, které lze 
naučit zcela bez jejich využití, nebylo by 
proto moudré zcela zanevřít na klasickou 
výuku. Pravděpodobně si lépe pamatuje-
me věci, které jsme si ručně zapsali, lépe 

se orientujeme v tištěném textu. Digitální 
technologie mohou navíc žáky odvádět od 
zdravého pohybu nebo přímé komunika-
ce. Je proto velmi důležité jejich přítom-
nost využít vhodným způsobem. Doufej-
me, že se nám to podaří k maximálnímu 
prospěchu našich žáků.

• Mgr. Jaroslav Skolek

01 nově vybavená učebna informatiky pro 1. stupeň

01
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Ocenění z rukou ministra školství
I když už se zraky většiny učitelů, rodi-
čů a žáků soustředěně upínají ke zcela 
novému školnímu roku, mohli jsme se 
na ZŠ Blatenská zaradovat ještě ze dvou 
dozvuků roku minulého. Za oběma 
stojí pedagogická činnost pana učitele 
Curka. Ten byl nejprvev polovině letních 
prázdnin oceněn Svazem chemického 
průmyslu České republiky, a to v soutěž-
ním projektu Učme chemii atraktivně. 
Pan magistr u odborné poroty zabodoval 
především promyšlenou koncepcí detek-
tivních příběhů využívaných ve výuce 
chemie a přírodopisu, která byla v průbě-
hu distanční výuky provázána s digitální 
platformou Youtube. Snad všichni žáci na 
druhém stupni naší školy znají detekti-
va Čmuchala a jeho peripetie, s jejichž 
řešením mu velmi ochotně pomáhají. 
Pro druhé ocenění se pan učitel Curko 
vypravil na konci srpna do Valdštejnské 
zahrady, součásti sídla Senátu Parlamen-
tu České republiky, aby si zde z rukou 
samotného pana ministra Ing. Roberta 
Plagy, Ph.D. převzal Medaili Ministerstva 
školství, mládeže a tělovýchovy 2. stupně 
za vynikající pedagogickou činnost. Gra-
tulujeme a přejeme mnoho podobných 
úspěchů.

• Mgr. Jaroslava Šimková,  

ředitelka ZŠ Blatenská

01 Medaile MŠMT. Foto: Alex Macciani.

02 Předávání Medaile MŠMT. Foto: Alex Macciani.

Technické inovace v teorii i praxi

I přes nepříznivou situaci se podařilo na 
Střední škole a Základní škole Oselce roz-
jet projekt Erasmus+. Projekt Technické 
inovace v teorii i praxi připravilo part-
nerství složené ze 6 organizací ze 4 zemí – 
Slovenska, Česka, Chorvatska a Německa. 
Partnerství je tvořeno středními odborný-
mi školami, organizací působící v oblasti 
celoživotního vzdělávání a zájmovým 
sdružením zaměstnavatelů, pro které tyto 
školy připravují budoucí zaměstnance.

Cílem projektu je modernizovat od-
borné vzdělávání v partnerských školách 
cestou propojení školy a praxe a vytvořit 
výstupy ve formě studijních výstupů 
a učebních materiálů využitelných 
následně při mobilitách, inovacích ŠVP 
i v celoživotním vzdělávání. V projektu 
plánujeme analyzovat situaci v oblasti 
zaměstnatelnosti v technických profesích 
a zjistit, které podmínky nejvíce ovlivňu-
jí mladé lidi při výběru jejich povolání 

a v počátcích jejich pracovní kariéry. 
Záměrem projektu je také zlepšit kariérní 
poradenství na středních a základních 
školách.

Výstupy projektu budou vytvářet me-
zinárodní pracovní týmy s cílem ověřovat 
je během vzdělávacích aktivit se žáky 
i zaměstnanci. Žáci se během dvouletého 
trvání zúčastní mobilit v Chorvatsku 
a Česku. Zde budou pracovat ve smíše-
ných mezinárodních týmech a změří si 
tak síly se svými vrstevníky v zajímavých 
soutěžích.

Výstupy a dopad projektu na vzdělá-
vání a zkušenosti pedagogů mohou být 
podnětem pro rozvoj podobných aktivit 
i v jiných školách v regionu i v zemích 
spolupracujících partnerů.

• Mgr. Zdeněk Tauchen,  

ředitel SŠ a ZŠ Oselce

Bigbeat 
v Horažďovicích
Prosíme pamětníky historické éry 
bigbeatu v Horažďovicích, aby se 
ozvali na telefonním čísle  
602 109 005 nebo na mailovou ad-
resu stanislavmarek@seznam.cz.
Veškeré poznatky, případně dobo-
vé materiály vítáme.
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Nový školní 
rok v Domě 
dětí a mládeže 
Horažďovice

Úvodem je na místě shrnout letní sezónu, 
během níž se pod naší hlavičkou kona-
lo 17 letních akcí. Jednalo se o pobytové 
tábory v PROUDU a na Plácku, příměstské 
tábory v přírodovědné stanici nebo řemesl-
ně orientované příměstské dny a tábory na 
zámku. Celkem prošly našimi tábory téměř 
4 stovky účastníků, staralo se o ně přes dva-
cet pedagogů a externích vedoucích.
Kroužky
V prvním říjnovém týdnu zahájí svou 
činnost zájmové kroužky, kterých i letos 
nabízíme tři desítky. Kromě tradičních 
titulů se do nabídky vracejí dva kroužky 
oblíbené Kytary pro začátečníky a po-
kročilé. Úplnými novinkami je Keramika 
pro rodiče s dětmi (rodinná keramika) 
nebo Recyklodílna. Přírodovědná stanice 

poskytuje i nadále prostor zeleně orien-
tovaným kroužkům, nechybějí kroužky 
myslivosti či rybářství.
Kurzy
V oblasti kurzů otevíráme v říjnu či 
listopadu 4 dlouhodobé kurzy, většina je 
zaměřena na keramiku. Čerstvou novin-
kou je kurz keramiky pro seniory nebo 
kurz trailové cyklistiky.

Činnost klubů byla v minulém školním 
roce zasažena o to více, že se dlouhou 
dobu nekonaly závody či turnaje. Členové 
lukostřeleckého klubu se přesto v červnu 
stihli zúčastnit dvou turnajů, kde posbí-
rali několik cenných kovů (Turnaj pod 
Lipicí a Turnaj sv. Víta v Habří). V dlouho-
dobé soutěži Asociace tradiční lukostřelby 
(Lukostřelecká liga ATL) jsme pak stáli na 
stupních ve 3 kategoriích (P. Purschová – 
2. místo, dorost/B. A. Turková – 2. místo, 
dívky/J. V. Turek – 1. místo, chlapci). 
Činnost Klubu vodáckých aktivit běží již 
celé září, v říjnu se starší vodáci zúčastní 
19. ročníku Krumlovského vodáckého 
maratónu. 

Asi nejdůležitější klubovou novin-
kou je Lesní klub Ostrůvek. Po pilotním 

dopoledním provozu v květnu a červ-
nu 2021 funguje Ostrůvek od září celé 
dva dny v týdnu, základnou je mu stále 
přírodovědná stanice s hobitími domky, 
dvěma stany a malou kuchyňkou. Během 
podzimu rozjedou svou činnosti tradiční 
kluby vázané na chovatelské kroužky 
a Klub rodičů s dětmi.
Týden otevřených dveří v DDM  
a pozvánka na Jablkobraní
V prvním říjnovém týdnu (tj. od 4. října 
2021 dále) zahajuje svou činnost většina 
kroužků – nabízíme všem dětem a rodi-
čům možnost přijít v uvedeném týdnu 
prakticky si vyzkoušet činnost daného 
kroužku. Další informace o jednotlivých 
kroužcích najdete na našem webu www.
ddm-hd.cz (záložka Kroužky).

Na neděli 3. října od 14 hodin pak 
chystáme každoroční Jablkobraní 
v přírodovědné stanici (moučníky, 
moštování).

Přejeme vám příjemný podzim a těšíme 
se na viděnou na některé z našich akcí.

• Kolektiv pedagogů DDM Horažďovice

Muzeum
Po návštěvě městského muzea jsem si po-
ložil otázku, co znamená slovo muzeum. 
Dle encyklopedie: shromažďuje, spravuje 
a zpracovává sbírky hmotného materiálu 
o vývoji přírody a lidské práce a vědecky 
a osvětové jich využívá. To ale v našem 
muzeu chybí. Je zde instalována výsta-
va obrazů, která zabírá velkou většinu 
výstavní plochy. Nebudu hodnotit nové 
prostory v bývalém pionýrském domě. 
Máme dva krásné sály a zámeckou kapli. 
Chybí mi expozice: život lidí ve městě, na 
zámku a v okolních vesnicích, jejich pra-
covní nástroje, vykopávky, chov perloro-
dek, zaniklé a nové výrobní závody, staré 
fotograie města. Historická prezentace 
města je téměř nulová. Nakonec něco po-
zitivního: prostory informačního centra 
jsou opravdu pěkné. 

• Josef Valvoda

Proč nemáme  
stálé expozice
Pravdou je, že nemáme stálé expozice, ani 
z daleka to však neznamená, že bychom 
rezignovali na prezentaci historie města.

Když jsem v červenci 2019 nastupoval, 
přivítaly mne prázdné místnosti po zru-
šených muzejních expozicích a dvě menší 

sezónní výstavy. V oné letní sezóně jsme 
museli návštěvníkům odpovídat na ty 
nejprostší dotazy: Kde je muzeum?

Bylo a stále je naprosto evidentní, že 
muzeum nové expozice potřebuje. Cesta 
k nim ale trvá několik let, je dlouhá a ná-
ročná. Vytvořit kvalitní stálou expozici, 
která smysluplně převypráví historii 
města a zároveň výtvarně hodnotným 
způsobem vstoupí do památkově chrá-
něného objektu, zkrátka není možné 
z roku na rok. Ona náročná cesta vede 
přes postupné zpracování sbírky, konzer-
vaci, restaurování a zhodnocování sbírky 
novými sběry a koupěmi. A přesně tímto 
způsobem, krok za krokem, postupuje-
me. Každý výsek sbírky chceme prezen-
tovat výstavou. Takto jsme loni uvedli 
horažďovickou tradici perníkářského 
řemesla nebo archeologii nejstarší a raně 
středověkou na výstavě o hradu a hradiš-
ti Prácheň. Zpracovali jsme a pro výstavy 
připravili předměty připomínající 
století horažďovického fotbalu (Covid byl 
bohužel proti, tak jsme konání výstavy 
museli odložit.) V pozadí výstav Obrazy 
Horažďovic a Obrazy kraje pod Práchní 
je poměrně zdlouhavé a náročné určení 
a popsání jednotlivých předmětů v ne-
malé sbírce výtvarného umění a zároveň 
zmapování horažďovické ikonograie 
v několika desítkách dalších paměťových 
institucí.

To je stručný výčet, co se zatím poved-
lo. I v budoucnu chceme uvádět veličiny 
výtvarného umění a představovat výběr 
z historických a etnograických výstav. 
Chystáme pokračování prezentace jed-
notlivých řemesel – v nejbližších letech 
obuvníků a řezníků. Po Jitexu chceme 
navázat dalšími tématy moderní průmys-
lové výroby v Horažďovicích. Převážením 
dočasných výstav nad stálými expozicemi 
má jednu výhodu. Touto strategií nutíme 
návštěvníky, aby chodili do muzea mini-
málně jednou do roka – pokaždé u nás 
uvidí něco jiného.

Druhým podstatným argumentem, 
proč dávat přednost krátkodobým vý-
stavám, jsou plány rekonstrukce zámku. 
S novou historickou expozicí se totiž 
počítá v jiných místnostech, než má nyní 
muzeum k dispozici. Nelze stavět expozici 
v sálech, které pravděpodobně za několik 
let projdou kompletní rekonstrukcí. 

Nyní v muzeu nicméně chystáme stá-
lou geologickou a mineralogickou expozi-
ci. Přinese ji jaro příštího roku. Bude plná 
zlata, perel, krystalů, minerálů, bude 
ale především plná kvalitní badatelské 
a sběratelské práce. Po zimě bude hotovo, 
přijďte se podívat.

• PhDr. Zdeněk Polanský,  

Městské muzeum Horažďovice
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Memoriál  
Slávka Šimka
V sobotu 28. srpna se uskutečnil na 
kurtech TK Horažďovice již 16. ročník me-
moriálu Slávka Šimka. Všechny účastníky 
turnaje letos neodradila nepříznivá před-
pověď počasí a všichni dorazili s dobrou 
náladou. Turnaj se tradičně hraje pouze 
ve čtyřhře. Letos se utkalo 11 dvojic. V poli 
herního plánu v kolonce věková kate-
gorie vyplňujeme vždy dámy a pánové 
v nejlepších letech. Hraje se vyřazovacím 

způsobem řádně losovaného pavouka. Po 
vyřazení z prvního kola jsou účastníci za-
řazení do pavouka další soutěže – útěchy.

Turnaj při zahajovacím nástupu na 
kurt č. 1 moderovala paní Maruška Retko-
vá, která zprostředkovala zdravici od paní 
Magdaleny Šimkové. Dále se ujala slova 
paní místostarostka paní Hana Kalná, 
která jménem města pozdravila účastníky 
turnaje a předala od města ceny, které 
jsme pak věnovali do soutěže. Turnaj se 
hraje na jeden set, za stavu 6:6 by následo-
val tie break.

Celý turnaj doprovází veselá nálada, 
protože když se turnaje účastní osobnosti 

našeho společenského života jako herec 
Pavel Nový, herec a muzikant Petr Von-
dráček a za dámy Maruška Retková, tak 
to nemůže být smutno. Další část hráčů 
jsou bývalí naši sportovní reprezentanti 
v hokeji, fotbale a tenise atd. Nebo je to již 
dlouholeté tenisové přátelství.

Po ukončení turnaje následuje setkání 
ve Stodole v Houbě, kde se ujal spole-
čenského programu Lubomír Čužák Rys 
– kladenský hokejista. Jeho kombinace 
písní, básní a vtipů je milou tečkou za 
turnajem.

• Monika Kosturiková 

01 Hromadná fotograie všech účastníků

02 Vítězové turnaje: Ziegler–Boucník, 2. místo 
Vondráček–Stojan,3. místo Lučan–Valenz, 
Vítězové útěchy: Richter–Turek

03 Turnajový výbor ve složení Pavel Svoboda, 
Monika Kosturiková a Zdeněk Kodýdek

04 Turnaj jako každý rok doprovodil svým 
koncertem Míra Paleček 

05 Netradiční sportovní poháry vytvořil pro turnaj 
Pavel Svoboda ml., další ceny poskytla rodina 
Šimkova a město Horažďovice

01

02

05

03 04
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Houba Challenge 
2020–2021 
Jak probíhá naše sportovní výzva v době 
koronavirové 

Projekt Houba Challenge vznikl zejmé-
na proto, abychom se v kolektivu i indivi-
duálně motivo-vali k pohybu, pravidelné-
mu tréninku, podpořili místní sportovní 
akce a v neposlední řadě si zlepšili svoji 
fyzičku a cítili se díky sportu lépe.Tato 
zvláštní, jiná doba poznamenala spoustu 
oblastí a sport není výjimkou. Všichni 
byli omezeni kovidovými opatřeními 
a projekt Houba Challenge byl svým způ-
sobem limitován. Dobrá fyzická kondice, 
pozitivní přístup k životu a ke sportu ne-
jsou ale přítelem nemocí jako je i covid19, 
a tak si troufám tvrdit, že se nám ho daří 
v tomto nelehkém období porážet.

Podívám-li se zpět do roku 2020, poda-
řilo se v rozvolněném období uskutečnit 
všechny naše plánované sportovní akce, 
což považuji za obrovský úspěch. Jsem 
za to velmi rád, tradici jsme udrželi a ve 
slušném počtu závodníků jsme zdolali 
výzvy jako je X-terra triatlon a nej-rychlej-
ší Klenová, nechyběly jedny z prvních na-
šich závodních počinů – zářečský železný 
muž a žena a zahradní pětiboj. Novinkou 
loňského roku byl týmový maraton v par-
ku Ostrov, který i přes nepřízeň počasí 
překvapil svou účastí a úrovní běžců. 
Během roku jsme se sna-žili zachovat 
jednou týdně tréninky s pěknou účastí 
dospělých i dětí, než nám podzimní kovi-
dová omezení tuto možnost vzala. S o to 
větší radostí jsme po uvolnění opatření 
opět nasko-čili do našich pravidelných 
úterků.

Výrazně méně pohybu, televize a počí-
tače i práce z domova nemile posouvaly 
pomyslnou ručičku na váze a zejména 
se toto nelehké období podepsalo na 
fyzické kondici, kterou někteří budou 

ještě chvilku dohánět. Na druhou stranu 
věřím, že chuť a motivace se vracejí a je to 
znát i na nedávno proběhlých akcích. 

V letošním roce jsme zvládli uskuteč-
nit X-terra triatlon, zářečského železného 
muže a ženu, vyhlásili jsme nejrychlejší 
Rožmitál. A to i přes složitou termínovou 
listinu a souběh mnoha jiných pořáda-
ných a odložených závodů a akcí, které 
konečně mohly proběhnout. Novinkou 
byla soutěž dvojic VO-KO Challenge, tedy 
VOda a KOlo. Dvojici po splutí řeky Otavy 
z Rabí do Horažďovic čekala divoká 25 km 
dlouhá jízda na kole a nutno dodat, že 
závod mě potěšil skvělými výkony hojné-
ho počtu účastníků. Snad nám nemůže 
mít nikdo za zlé, že jsme se rozhodli 
vzhledem k nabitému letnímu programu 
a pořádání mnoha obdobných akcí ně-
které naše akce odložit a věřím, že nám to 
přinese více závodníků a o to lepší výzvu. 

Za svou osobu organizátora Houba 
Challenge mám radost, že jsou stále lidé, 
kteří jsou s postkovidovou leností ochot-
ni bojovat, a že sportovní projekt Houba 

Challenge pokračuje, je otevřený pro 
všechny, kteří mají chuť udělat něco se 
svou kondicí a pro své zdraví. Závěrem 
děkuji městu Horažďovice, za MC Houba 
Martinu Melzerovi, Autodopravě Bohumil 
Chlan za jejich podporu a všem, kteří 
pomáhají a podílející se na posouvání 
naší společné výzvy dál. Co dodat? Přijďte 
si zacvičit, jste vítáni!

• Miloslav Svatoš

01 Xterra Houba triathlon

02 Vo-ko Challenge

03 Vo-ko Challenge 

04 Zářečský železný muž–žena 

02 03

0401
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Sklenářské řemeslo 
v Horažďovicích
Hlavní náplní sklenářů byla od středově-
ku tvorba skleněných výplní oken. Původ-
ně se zasazovaly malé terčovité skleněné 
tabulky do olova, později od 17. století se 
vkládalo tabulkové sklo přímo do dřevě-
ných rámů. V Praze vystupovali nejprve 
sklenáři po boku malířského cechu, 
protože se vitráže v kostelích a bohatých 
měšťanských domech často doplňovaly 
malbou. Teprve na konci 17. století se zde 
cech sklenářů osamostatňuje. V Horažďo-
vicích jsou zmiňováni z počátku sklenáři 
jen jako jednotlivci a lze předpokládat, 
že se odvolávali k pražskému cechu 
sklenářů jako „přespolní“ a byli bráni 
pod jeho ochranu. Sklářské polotovary 
mohli nakupovat sklenáři ze šumavských 
skláren. Nejstarší zmínky o sklenářích 
máme v nedalekých Stříbrných, dnes 
Nalžovských Horách, kde je zmíněn 
k roku 1585 Eliáš sklenář, v roce 1590 
Bastl sklenář. V Horažďovicích nachází-
me pro nedostatek písemných pramenů 
první zmínku teprve v roce 1617, kdy je 
uveden Vít sklenář. V roce 1630 žádá pány 
radní Jan Svoboda, sklenář, aby mu bylo 
povoleno „za některý čas zde v městě 
řemeslem svým spolusousedům poslu-

hovati“. Radní mu odpověděli, že určitý 
čas zůstat může, pokud by zde chtěl ale 
pobývat déle, musí dodat příslušný list 
zachovací, tedy že zájemce byl zplozen 
v řádně uzavřeném manželském svazku 
a byl pokřtěn. K roku 1635 vyčlenil řeznic-
ký cech peníze na „spravení skel chrámu 
páně sv. Petra a Pavla“ bez uvedení jména 
sklenáře. V roce 1663 je ve městě zmíněn 
Václav Šenhanzl, sklenář, toho roku 
kupuje dům od Šimona Protivy za 21 kop. 
V roce 1674 zemřel ve špitále za kostelem 
sv. Petra a Pavla sklenář František Pulec, 
jak zmiňují horažďovické matriky. V roce 
1683 byl prováděn odhad domu po ze-
mřelém Erhartu Grümovi, zde je uvedeno 
mimo jiné „… dům, při něm vynachází 
se sednice jedna, okna tři, v nich rámy 
shnilý a kolečka všechny zlý a vytluče-
ný“. Zápis zmiňuje klasickou vitráž, kdy 
jsou skleněná kolečka (bucny) vkládány 
do olověných pásků. V rámci přestavby 
radnice v roce 1692, pod vedením archi-
tekta Jakuba Antonína de Maggi, odesílají 
radní dopis „sklenáři strakonickému, aby 
povinen byl do voken pruty přibíti“, jmé-
no neuvedeno. Mezi léty 1716–1760 je jako 
další místní sklenář uveden Tomáš Pintz, 
majitel domu čp. 47. Sklenáři ustanovili 
společný cech v Horažďovicích s truhláři 
a zámečníky kolem roku 1731, kdy cech 
získal od pražských mistrů cechovní 
artikule. V roce 1832 přistoupili do cechu 

hodináři a roku 1835 puškaři. Cechmistři 
si pořídili opis artikulí společného cechu 
truhlářů, zámečníků, sklenářů a nožířů 
v Sušici datovaných k roku 1581 a doplnili 
si jej a upravili v roce 1737 podle cechov-
ního patentu a generálních cechovních 
artikulí. Fond tohoto společného cechu 
je ve Státním okresním archivu v Kla-
tovech doložen pro léta 1731–1860, tedy 
do zrušení cechů, kdy byly nahrazeny 
živnostenským spolkem truhlářů, skle-
nářů, zámečníků, puškařů a hodinářů. 
Ve fondu se nachází 7 úředních knih 
a 1 karton písemností, vandrovní knížky 
a podobně. Z tohoto fondu již nebylo do 
článku čerpáno a čeká tak na své odborné 
zpracování. Více k popisu fondu na www.
inventare.cz zde uvést příslušné město 
(Horažďovice) a otevřít nabídku Cech 
truhlářů, sklenářů, zámečníků…, kde je 
popsán obsah fondu. Jsou zde inventární 
fondy i dalších cechů, společenstev a in-
stitucí ve městě. 

• MgA. Jindřich Šlechta

01  Titulní list artikulí spojeného cechu truhlářů, 
zámečníků a sklenářů Horažďovicích (1737) 
s doplněním opisu artikulí sušického cechu 
truhlářů, zámečníků, sklenářů a nožířů z roku 
1581

02 Jost Amman, Sklenář při práci, dřevořez z roku 
1568   

01 02

14 Obzor • Horažďovice



✂ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Druhý poločas
Začal nový školní rok s ním i nová pěvec-
ká sezóna. Druhá polovina zpěváckého 
roku začíná tradičně v září (nebo jako 
letos už po horažďovické pouti v polovině 
srpna) a končívá koncertním maratonem 
okolo vánočních svátků. Tento rok jsme 
začali tak brzy proto, že už na 3. září jsme 
měli domluvené vystoupení v kostele 
v Budislavicích v rámci tradiční poutě 
ke svatému Jiljí. Plný kostel ocenil náš 
zpěv vydatným potleskem a členové sboru 
v rámci tohoto vystoupení poděkovali 
svému sbormistrovi MVDr. S. Smitkovi za 
10 let společné práce. Ujal se nás v září 
2011 po náhlém úmrtí našeho sbormistra 
J. Petruse a nebýt toho, asi by posledních 
10 let PS Prácheň již neexistoval. Takto 
jsme společně odzpívali již 130 koncertů 
a další se nám rýsují.

Již 16. října se chystáme do Vlachova 
Březí na celodenní akci – Mezinárodní 
sborový festival hudebního romantismu.

V příštím vydání Obzoru vás seznámí-
me s naším koncertním plánem, abyste 
věděli, na co se můžete těšit.

Doufáme, že nás dohromady čeká ještě 
spousta koncertů – nás zpěváků na jedné 
a vás posluchačů na druhé straně. Radost 
z této hudby je ale jen jedna – společná. 

• Za PS Prácheň Simča Sládková

01 V budislavickém kostele sv. Jiljí

Historie domů v Horažďovicích  
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 46

V roce 1619 je majitelem domu uveden 
Pavel Doubrava. Dům je zmiňován v sou-
vislosti s přidělením kmenů na stavbu 
jeho shořelého domu po velikém požáru 
města způsobeném drancováním vojsk 
generála Bonaventury Buquoye. Dostal 
20 kmenů dřeva na krov. Škoda na domě 
neuvedena. Jako majitel domu zmíněn 
v rámci lokace sousední nemovitosti 
ještě v roce 1627. V roce 1629 převádí dům 
po nebožtíku Pavlu Doubravovi vdova 
Kateřina, znovu provdaná za Václava 
Mračka, Janu Markovic za 110 kop. Dům 
leží mezi domy Jana Žižky a Jana Angela. 
V roce 1647 je zmíněn mezi radními jako 
osoba přísežní. O rok později společně 

s Janem Markovic stvrzuje na radnici 
jeho manželka Alžběta, rozená Šlechto-
vá, prodej domu své matky Alžběty židu 
Šťastnému (objekt čp. 37). V rule z roku 
1654 je uveden Jan Markovic jako řezník, 
osíval 17 strychů polí, choval 2 krávy, 
jalovici a 23 ovcí. V roce 1689 převádí 
vdova Alžběta Markovicová ze svého 
domu řečeného Doubravovský 24 kop 
míšeňských dceři Dorotě provdané za 
Teobalda Mayera. V roce 1701 prodávají 
pozůstalí po zemřelé Alžbětě Markovi-
cové dům Janu Templovi, papírníkovi 
(zaměstnanci v místní papírně pozn.), 
a manželce Barboře za 160 zlatých. Dům 
leží mezi domy Doroty Templové a Matěje 
Malkovského. (O horažďovických papír-
nách a jejich zaměstnancích podrobně 

Petr Rožmberský, Historie výroby papíru 
v Horažďovicích, Vlastivědný sborník mu-
zea Šumavy v Sušici IX, 2016) V roce 1714 
prodává Jan Templ dům Tomáši Wort-
enkhopovi, měštěnínu z města Vimperka, 
a Voršile manželce za 168 zlatých. Ale již 
v roce 1716 jej prodává obratem Tomáši 
Pintzovi, sklenáři, za 181 zlatých. V roce 
1720 si stěžuje na radnici Antonín Sega 
na Tomáše Pintze sklenáře, „že jest mu ve 
dvoře okno k straně jeho zatloukl, a když 
mu pravil, aby jej otevřel, on Tomáš Pintz 
že mu šelem vynadal“. Radní se usnesli, 
že pokud tam okno vždy dříve bývalo, má 
zůstat nezakryté. Ohledně nářku šelem 
odmítl Tomáš Pintz přiznat, že jej tak 
nazval a Sega to nemohl jinak dokázat, 
před radními, následně tedy „Tomáš 

středa 24. listopadu od 18 h 

v kavárně hotelu Prácheň

Zeptat se můžete na cokoliv, nejen starosty,  

ale i radních – při kávě, kterou Vám nabízíme zdarma.

Café dialog
beseda se starostou

Město • Horažďovice

01
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Pintz podal ruku panu Antonínu Segovi 
a jemu pravil, že ho za poctivého člověka 
drží“. V roce 1760 postupuje dům Tomáš 
Pintz svému synu Matesovi za 100 zlatých. 
V roce 1767 prodává dům várečný Mates 
Pintz Karlu Malkovskému za 270 zlatých. 
Ještě téhož roku jej ale obratem prodává 
Janu Korvínovi za 322 zlatých. V roce 
1771 se stává novým majitelem várečného 
domu se zahradou Mates Vorel za 320 zla-
tých. V roce 1784 je jako majitel domu 
zmíněn Mates Livora, kdy jej postupuje 
směnou Antonínu Steglovi a stěhuje se do 
jeho domu na dolejším předměstí. Jeho 
syn Josef prodává dům v roce 1800 Janu 
Klasovi.

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Současná podoba objektu (rok 2021)

Stalo se… aneb 
ohlédnutí v čase  
– 6. část

Žijeme ve vlasti, která je položena v ze-
měpisných šířkách, kde se střídá čtvero 
roč-ních období – jaro, léto, podzim, 
zima. Čtyřikrát za rok si připomeneme, 
jak je tu krásně. Právě před několika dny 
jsme si připomněli, jak krásně bylo v létě. 
Začínající podzim nám zase ukáže, jak 
umí krásně „malovat“. 1. září začíná také 
nový školní rok a já vám chci přiblížit, 
jak se o něm psalo v HO před 100 roky, 
pod názvem Do školy.

„Zaplať pánbu, že už je zase ta škola, 
aspoň se těch dětí – trapitelů zase drobet 
zbavím.“ Tak nebo podobně odlehčila si 
v uplynulých dnech mnohá maminka, 
když sháněla pro své dítě nové punčo-
chy, boty, šátek nebo tašku. A přece, když 
zavedla ta rozzlobená maminka svého 
miláčka přes práh školní, nějak rychleji 
zabušilo jí její srdce, v krku se něco stáhlo 
a v oku se objevilo mimoděk vlhko. Něja-
ká delší a sladší pusa přištípla se na tvář 
malého pokušitele, který do dnešního 
dne patřil jen mamince, ale ode dneška 
už patří také škole. 

V životě lidském jsou okamžiky, 
v nichž mimoděk zastavíme se v tom 
běhu životním a ohlédneme zpět, co bylo, 
co se nikdy nevrátí, po čem pošleme jen 

delší vzdech a už nuceni jsme dívat se 
vpřed, v budoucí neznámo. Takovým oka-
mžikem je jistě vstup do školy. Dítě dosud 
žilo svým dětským životem. Panenka, 
koník, zahrádka, vozík, rybníček, hračka, 
často jíst a dobře spát, toť život dítěte. Pod 
dohledem mazlivého pohledu maminky 
a přičinlivé ruky otcovy žilo dítě do šesti 
let život bezstarostný, život ničím neka-
leného mládí. Nějaká ta boule na čele, 
způsobená nepatrným pádem, pláč nad 
rozbitou hlavou té hodné panenky, která 
nikdy nezlobila, nebo nad zlámanou no-
hou koníka, který už měl všechna jména 
a barvy, toť výjevy, které malého občánka 
vyrušily na chvíli z jeho štěstí. 

Nyní přišla škola, udělala silnou 
čáru přes dosavadní bezstarostnost a ta 
rozdováděná dušička, jíž patřil celý den 
se svým sluncem, vzduchem, zábavou, 
nevázanost, ta pojednou jest vměstná-
na do staré, kudličkou pořezané lavice 
školní, aby tam celé dvě hodiny ráno 
i odpoledne klidně seděla, poslouchala 
cizího člověka. Okolo okna jede povoz, letí 
motýl, uhání s křikem drobnější kama-
rádi a on nesmí vyskočit a letět za nimi. 
Jako ptáček s přistřiženými křidélky sedí 
tu ve veliké kleci, v níž jest mu vyhrazeno 
malinké místečko. Ač dosud byl zvyklý 
lítat ve volném vzduchu. A pak se divíte, 
když najednou ho popadne u srdíčka 
teskno, vzpomene si na maminku, na 
jeho hromadu písku, na hračky a již slzy 
jako hrachy stékají mu po osmahlé tváři 
a ústa žalostně volají: „Já chci domů, já 

chci k naší mamince.“ Ti velcí lidé nedo-
vedou pochopit, proč ten malý školáček 
tak usedavě pláče, ti nedovedou pochopit, 
co velikého a krásného ztratila školou ta 
malá nezkrocené dušička, ti velcí lidé už 
zapomněli na to, jak i oni tenkrát před 
léty oplakali své bezstarostné mládí.

Však nic naplat, ty malý školáčku!
Poplač si, poplač, ty nejlépe cítíš, co 

ztrácíš. Za krátko si zvykneš tomu cho-
moutku svých starostí, které porostou 
rok od roku, a které budou tě provázeti 
po celý život tvůj. Musí tak býti, nemáš-li 
v životě zůstat stromkem nešlechtěným, 
nemáš-li zůstati stromkem bez ovoce. Jen 
s chutí do toho! Na cestu nových, dosud 
tobě neznámých starostí, přeji ti z plna 
srdce, abys našel ruku dobrou, která 
povede tě opatrně, ale jistě po dlouhých 
cestách životních příprav plných úskalí 
a nebezpečí a která vychová z tebe bu-
doucího člověka – občana, který bude si 
vědom plně svých povinností vůči svým 
rodičům, milé své obci a nade vše milo-
vané vlasti Jest to citlivé srdce a dobrá 
ruka tvého učitele – tvé učitelky. Za jich 
vedení a za podpory svých rodičů vzrůstej 
k radosti své i bližních! 

Příjemné prožití všech čtyř ročních 
období v klidu a míru, hodně lásky a úcty 
jeden ke druhému vám přeje bývalý 
starosta místních dobrovolných hasičů, 
vyznamenaný titulem zasloužilý hasič 

• Karel Halml
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Příběh  
staré vodárny
Na jihovýchodním okraji města na konci 
ulice Nábřežní, které se kdysi říkalo 
Pastušky, se na umělém kopečku na 
břehu Otavy vypíná zvláštní stavba. Vedle 
menší haly se tu tyčí opuštěný vysoký 
tovární komín, který si, na rozdíl od ko-
mínu pivovarského ve městě, čápi dosud 
kupodivu neoblíbili. Místní jsou na tuto 
podivnou stavbu zvyklí. A přinejmenším 
ti starší jí dodnes říkají vodárna. Ale má-
lokdo už dnes ví, jaká vodárna a proč? 

Když v r. 1868 zahájila provoz železnič-
ní trať Č. Budějovice–Plzeň, bylo právě 
„století páry“. Parní lokomotivy kralo-
valy. Měly však svou slabou stránku: jen 
omezený dojezd daný množstvím uhlí 
a množstvím vody na tendru (přívěs za 
lokomotivou). Hlavně tu vodu bylo nutno 
častěji doplňovat. Na tendru kromě uhlí 
si vezla lokomotiva zásobu vody od 3 000 
až do 35 000 l, záleželo na velikosti loko-
motivy. Proč tolik vody? Spotřeba vody 
u parních lokomotiv byla totiž značná. 
Pára prošla pístem a unikala komínem 
spolu s kouřem z kotle do ovzduší. Proto 
se musela voda na výrobu páry do kotle 
stále doplňovat. Místem k doplnění ná-
drží vody v lokomotivách bylo i nádraží 
Babín (Horažďovice-Předměstí). Zpočátku 
byl zdrojem vody pro lokomotivy neda-
leký rybník, ale brzy se ukázalo, že je to 
zdroj nevyhovující, hlavně na podzim, 
v době vypouštění rybníků a výlovů. Hle-
dal se jiný stálý zdroj čisté vody. A volba 
padla na vzdálenější místo na břehu 
Otavy v Horažďovicích. Zde tedy byla po-
stavena parostrojní drážní vodárna, která 
pomocí výkonného parního stroje hnala 
vodu do 2 km vzdáleného babínského 
nádraží. Zde dodnes na východním okraji 
nádraží (nedaleko silničního mostu přes 

trať) stojí budova s dřevěnou nástavbou, 
která sloužila jako vodojem pro lokomoti-
vy. Ještě jsou na ní vidět zbytky vodomě-
ru, který ukazoval výšku hladiny vody ve 
vodojemu. Nedaleko od ní u kolejí je stále 
vidět ještě torzo vodní pumpy, které se 
říkalo vodní jeřáb. V případě potřeby se 
k přistavené lokomotivě přehodilo rame-
no, nálevka neboli chobot vodního jeřábu 
a voda do zásobníku tendru lokomotivy 
se doplnila. 

Ale vraťme se k té horažďovické vodár-
ně: začala se stavět v r. 1887, do provozu 
uvedena 1. října 1888 v souvislosti s vybu-
dováním vedlejší železniční trati Babín–
Klatovy–Domažlice. Pro tuto trať se Babín 
stal koncovou (resp. počáteční stanicí), 
kde bylo třeba nejen vodu doplnit, ale ce-
lou lokomotivu „vystrojit“. Tedy i vybavit 
uhlím, a hlavně ji ve výtopně několik ho-
din předem roztopit, aby mohla „pod pá-
rou“ vyjet na trať. Vodárna tedy dodávala 
pomocí parního stroje a čerpadla vodu. 
Dodávala vodu nejen babínskému nádra-
ží, ale také nádraží horažďovickému. Jako 
zdroj užitkové vody ji využívali i majitelé 
pozemků, přes něž vodárenské potrubí 
vedlo. Časem však byl parní stroj nahra-
zen výkonným elektromotorem, a vysoký 
komín vodárny pozbyl významu. V roce 
1963 byla trať Č. Budějovice–Plzeň elektri-
ikována, parní lokomotivy jezdily již jen 
z Babína, tehdy už Horažďovic-Předměstí, 
do Domažlic. Ale i zde přišel konec „páry“. 
V r. 1979 ji na této trati nahradily moto-
rové lokomotivy. A tím skončila i sláva 
horažďovické vodárny. 

Z dětství ještě pamatuji vodárnu v cho-
du, když jsme šli kolem, vodárna hučela. 
U vodárny stál (a dosud stojí) elektrický 
transformátor pro napájení výkonného 
elektromotoru. Vedle na vodárenském 
kopečku se nachází ještě obytný domek, 
nepochybně byl určen pro obsluhu vo-
dárny. Z nějakých důvodů už nepotřebná 
vodárna přežila svoji „technickou smrt“, 

zůstala opuštěná stát a zvolna chátrá. 
Letos už je jí 133 let a pamatuje vlastně už 
tři století. Pomalu se z ní stala unikátní 
technická památka, která by zasloužila 
zachovat a opravit. Jestli se to někdy 
stane, uvidíme. Třeba by v ní mohla být 
nějaká expozice o železničním vodáren-
ství a o parní železnici vůbec. 

• Jiří Wagner

01 Vodojem pro parní lokomotivy v žst. 
Horažďovice-Předměstí. Foto J. Wagner

02 Drážní vodárna v Horažďovicích. Stojí tu už od 
roku 1888. Foto J. Wagner

03 Torzo vodního jeřábu v žst. Horažďovice-
Předměstí. Foto J.Wagner
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Knižní novinka z regionu
Šumavští rodáci vzpomínají 5
Příběhy z bouřlivých válečných i poválečných let
Znovu vás zveme na setkání se zajímavými lidmi, do jejichž 
života i osudu se zapsala Šumava. Seznámíte se s nelehkým 
životem známého modravského starosty Antonína Schuberta, 
jemuž mnohokrát život ukázal odvrácenou tvář. Antonín Pár-
tl vzpomíná na dětství a historii obce Dolní Vltavice krátce po 
roce 1945. Poutavě o tehdejší době vypráví i Karel Potužník. 
V některých vesnicích, jak se shodující i mnozí další pamětní-
ci, to vypadalo jako v seriálu Zdivočelá země. Spoustu historek 
poskytl i Miroslav Mayer, lesák a ochránce hranic. Z paměti 
mu nikdy nevymizí slova neznámého vojáka základní služby 
z pohraniční roty na Březníku, který se po smrti svého ka-
maráda blízko Židovské skály a Medvědí hory vyjádřil: „Mým 
největším přáním je, aby již na žádných hranicích neumírali 
lidé…!“ Na konec jsme si nechali vzpomínky na skutečnou 
šumavskou legendu, „malého – velkého muže“, lékaře Zdeňka 
Kostroucha. Za svými pacienty jezdil na koni obětavě v kte-
roukoliv denní nebo noční hodinu a za jakéhokoliv počasí.

Knihu zakoupíte v nových prostorách knihkupectví – v Ho-
ražďovicích na Mírovém náměstí 

Děkujeme všem našim čtenářům a milovníkům knih, kteří 
po dlouhá léta navštěvovali knihkupectví v Ševčíkově ulici, tě-
šíme se na setkávání v našich nových prostorách na Mírovém 
náměstí č. 15 (dříve cestovní kancelář Ciao).

• Jana Kotrbová

Modelklub Horažďovice
Modelklub Horažďovice si pronajal bývalé dílny domu dětí 
v nádvoří zámku a nabízí práci v technických kroužcích:
Lodní a letecký modelář
• stavba lodí a letadel
• práce se dřevem
Robotika
• programování, sestavování a dálkové ovládání multifunkč-
ních zařízení
Ovládání NC strojů
• programování a práce na NC strojích – soustruh, fréza, 
řezačka polystyrénu

Kroužky povedou zkušení vedoucí. Modelklub je registrován 
v republikové organizaci. Veškeré činnosti při práci v kroužku 
jsou pojištěny. Vstupní poplatek je 300 Kč za školní rok.

Hotové výrobky si děti za malý poplatek mohou odnést 
domů.

Schůzky proběhnou v týdnu od 4. října každý den v díl-
ně modelářů od 15 hodin, kde bude také upřesněna hodina 
a den činnosti jednotlivých kroužků.

Zahájení pravidelné činnosti všech kroužků pak bude 
v týdnu od 11. října 2021 a závisí na epidemiologické situaci.

Zájemci se mohou předběžně přihlásit na níže uvedených 
kontaktech, zde také rádi poskytneme bližší informace.

Rádi také uvítáme další zájemce o modelářskou činnost 
z řad dospělých.
Zájemci kontaktujte: Ing. Zdeněk Bláha
   telefon: 723 122 622
   E-mail: zblaha@duo.cz

   ŘÍJNOVÉ LOUTKOVÉ POHÁDKY 

 

 

 
  

  8. 10. - ZLATOVLÁSKA

22. 10. - ČERVENÁ KARKULKA

  5. 11. - PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

19. 11. - MÍČEK FLÍČEK

  3. 12. - ČERTI NA HRADĚ

17. 12. - VÁNOČNÍ POHÁDKA

  7. 1. - O BUDULÍNKOVI

21. 1. - TAJEMSTVÍ HRADU HELŠAFTU

  4. 2. - POPELKA

18. 2. - HONZA A ZLÁ PRINCEZNA

25. 2. - VODNÍKOVA HANIČKA

11. 3. - ŽABKA CAREVNA

25. 3. - O PLAVÁČKOVI

Představení vždy v 17,00 a v 18,00 hodin

v Divadelním sále Městského muzea v Horažďovicích.
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Horažďovice • perla Otavy

Město • Horažďovice

Havelský
jarmark 
sobota 16. října 2021 • 9.00–12.00 
Mírové náměstí • Horažďovice

řemeslný a farmářský jarmark • výstava hnětynek 
v informačním centru Městského muzea • Švejk 
Music (staropražské písničky) • občerstvení

Horažďovice • perla Otavy

zve seniory z města Horažďovice a svých částí 
Svaté Pole, Komušín, Třebomyslice, Babín, Boubín, 

Horažďovická Lhota a Veřechov na 

Den seniorů 
úterý 26. října 2021 • 15.00 • Kulturní dům Horažďovice 

Vystoupí imitátor Petr Jablonský
Malá muzika Nauše Pepíka

Kulturní dům bude otevřen od 14.30 h

Město • Horažďovice

Máte slovo
Městská knihovna a oblastní charita vás zvou 

na besedu se zástupci města 

Ing. Michaelem Formanem a Ing. Hanou Kalnou

20. října 2021 od 14 hod. v oblastní charitě (4. patro)

Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření

Městská knihovna • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

inzerce 19



PRODEJ

Podzimní a zimní oblečení a boty 0-15 let, hračky, kojenecké potřeby
(kočárky, autosedačky, nosítka), zimní vybavení (brusle, sáně, helmy).
Veškeré oblečení musí být čísté, ostatní věci neponičené a funkční.

PŘÍJEM VĚCÍ

VÝDEJ NEPRODANÝCH VĚCÍ

Tel: 723070786 Email: DRACKOVHD@SEZNAM.CZ

WWW.FACEBOOK.COM/DRACKOVHORAZDOVICE    

PALIVOVÉ 
DŘEVO 

Dřevuška 
Tel: 737 290 440 

Fb: Palivové 

dřevo Dřevuška

• inscenované scénické čtení
• souboj slov, faktů, důkazů i vlastního svědomí…

Kulturní dům • Horažďovice

sobota 30. 10. 2021 • 19.30

n
a

h
ra

n
ě

20 inzerce



Oblékáme Vaše oči
Axis Optik: Horažďovice – Ševčíkova 38
www.axis-optik.cz

Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových 
dioptrických obrub a určených brýlových čoček HOYA.

 Akci nelze kombinovat s jinými slevami. Bližší informace 
o akční nabídce Vám podají pracovníci našich optik. 

Nabídka je platná od 20. 9. do 14. 11. 2021.

JEDNO SKLO
ZDARMA

 

 

Jóga pro mládež a dospělé 

Začátečníci  -  Pokročilí – Večerní ztišení 
 

Od 6. října 2021 v MŠ Křesťanská, Horažďovice 

 

Podrobnosti a rezervace 

https://libuse-holeckova.webnode.cz/ 
 

 

 

 

 

Cukrárna Kavárna SSeeggaaffrreeddoo  
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková 

 

PŘIJME 

PPRROODDAAVVAAČČKKUU  ––  SSEERRVVÍÍRRKKUU  
  

Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000,- Kč 
  Nevyučené v oboru zaučíme.  Mezi směnami možnost ubytování.  Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity.  Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0  Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE – 

studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.  Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr. 
 

Kontakt: Osoobbnněě  vv  ccuukkrráárrnněě  vv  BBllaattnnéé,,  nneebboo  nnaa  

tteell..::  660022  665599  554455,,  rreesspp..  660088  993399  337733  

 

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce
úprava bytového jádra, sádrokartony, 
štuky, zateplování fasád, zemní a vý-
kopové práce.
Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

Provádím veškeré ZEDNICKÉ PRÁCE
— omítky, malířské práce, kompletní 
rekonstrukce bytového jádra, obklady, dlažby, 
bourací práce a další práce dle domluvy.
Tel: 721 757 399

Čistý měsíční příjem 20 000 ÷ 25 000 Kč
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Muzeum
denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Obrazy kraje pod Práchní
Výstava potrvá do 3. 10. 2021

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Jitex – z historie textilního průmyslu 
v Horažďovicích
Výstava potrvá po celý říjen

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Archeologie prostoru
– stavebně historický průzkum šternberské-
ho křídla horažďovického zámku
Výstava potrvá po celý říjen

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Václav Talich, život a dílo dirigenta
Výstava potrvá po celý říjen

1. 10. pátek • 18.00 
Derniéra výstavy Obrazy kraje pod Práchní
Setkání s vystavujícími výtvarníky a tvůrci 
výstavy

8. 10. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál 
muzea 
Loutkové představení – Zlatovláska
Hraje TYJÁTR Horažďovice

16. až 31. 10. • denně mimo pondělí • 9.00–
16.00 • Muzeum
Výstava hnětynek

22. 10. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál 
muzea 
Loutkové představení – Červená karkulka
Hraje TYJÁTR Horažďovice

24. 10. • neděle • 9.00–16.00 • Informační 
centrum
Den informačních center
Malé překvapení pro všechny malé i velké 
návštěvníky IC 

Městská galerie
A. Červený: Diagnóza krystal 
Tato expozice JE UZAVŘENA z důvodu pří-
pravy nové expozice geologie.

Kavárna Šibule
17. 10. neděle • 15.00
Dostaveníčko...
„O posvícení...“ lidové písničky Pavla Hlobíka 
a Františka Šimáčka.

22. 10. pátek • 18.00
Podvečer s kytarou
Z Třebíče přijede Václav Krejčí.

28. 10. čtvrtek • 15.00 
Čarokrásné putování: 
Island, Norsko, Švédsko
Cestovatel a fotograf s handicapem Jakub 
Greschl. 

Kulturní dům 
2. 10. sobota • 20.00 
Starý psi + The Čerti
Celovečerní bigbít.

9. 10. sobota • 20.00 
Extra band 
Celovečerní bigbít.

12. 10. úterý • 19.00 
Caveman – One man show
O tom, co dělá muže mužem a ženu ženou.

27. 10. středa • 20.00 
Brutus 
Celovečerní bigbít (ve čtvrtek je svátek).

30. 10. • sobota • 19.30
NaHraně 
Inscenované scénické čtení. Souboj slov, fak-
tů, důkazů i vlastního svědomí. Uvádí TYJÁTR 
Horažďovice.

31. 10. • neděle • 15.00
Posezení s písničkou
Rytmix 

Městská knihovna 
4.–8. října 2021
TÝDEN KNIHOVEN

5. 10. úterý 15.00 • oddělení pro děti a mládež
Vyhlášení výsledků soutěže 
Prázdniny s knihou

12. 10. úterý 9.00 • sál knihovny
VU3V
2. lekce zimního semestru
Včelařský rok
Život a dílo Michelangela Buonarroti

13. 10. středa 14.30 • sál knihovny
U3V – Regionální archeologie a historie
2. přednáška zimního semestru
Muzeum středního Pootaví – historie, význam, 
perspektivy

20. 10. středa 14.00 • oblastní charita –  
4. patro
Máte slovo 
Beseda se zástupci města Ing. Michaelem 
Formanem a Ing. Hanou Kalnou

27. 10. středa 14.30 • sál knihovny
U3V – Regionální archeologie a historie
3. přednáška zimního semestru
Úvod do archeologie

V rámci Týdne knihoven bude pro čtenáře, 
kteří mají problémy s včasným vracením 
knih, vyhlášena AMNESTIE

V Týdnu knihoven nabízíme novým čtená-
řům možnost REGISTRACE ZDARMA

MC Houba
9. 10. sobota • 11.00 
Šumavský Oktoberfest
Paulaner oktoberfest Bier, Pilsner Urquell 
neiltrovaný ležák, grilovaná vepřová kolena 
a rollmops. Rezervujte si své místo předem. 

Město Horažďovice
16. 10. sobota • 9.00–12.00 • Mírové náměstí
Havelský jarmark
Farmářský a řemeslný jarmark s kulturním 
programem.

26. 10. úterý • 15.00 • kulturní dům
Den seniorů
Petr Jablonský + Malá muzika Nauše Pepíka
Pro seniory z města Horažďovice a svých částí 
Svaté Pole, Komušín, Třebomyslice, Babín, 
Boubín, Horažďovická Lhota a Veřechov.

28. 10. čtvrtek • 13.00 • Mírové náměstí
Pokládání věnců
Den vzniku samostatného státu 
Československo.

DDM
3. 10. • neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Jablkobraní
Tradiční říjnové oslavy jablek. Moštování, 
soutěž o nejlepší moučník, podzimní dílny. 
Vstupné 50, děti 30 Kč

24 Obzor • Horažďovice


