OBZOR

Vážení spoluobčané,
je to téměř k neuvěření, ale léto se chýlí
ke svému konci. V letošním roce bylo
opravdu horké a suché. Milovníci koupání a vody si přišli na své. A jak bylo
krátké! Snad to bylo i tím, že byl srpen
plný kulturních a společenských akcí.
Jejich největší počet musíme přišít na
vrub Ševčíkovy akademie. Již 4. ročník
tohoto hudebního festivalu byl letos ještě
zpestřen o odhalení lavičky hudebního
pedagoga a houslisty Otakara Ševčíka. Ta
je v pořadí již čtvrtou, která je věnovaná
významnému horažďovickému rodákovi.
Další každoroční srpnovou akcí v našem
městě byla Mariánská pouť. A poslední
srpnovou sobotu se konal již 17. ročník
tenisového turnaje Memoriál Miloslava
Šimka.
V Křesťanské mateřské školce byla
dokončena kompletní rekonstrukce kotelny. Finišují práce na kotelně v zámku,
poslední srpnový den dojde k fyzickému
propojení nového plynovodu s plynovodní sítí a pracujeme na uzavření smlouvy
o dodávce plynu, aby se v průběhu září
mohla knihovna přestěhovat zpět. Pokračují práce na Červené věži, čeká se na
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střešní krytinu a s NPÚ se řeší konečná
barevná podoba věže. V srpnu proběhly
lokální opravy chodníku u ZŠ Komenského, v ulici Mayerova, Bezručova a Zahradní. Na svoji opravu ještě čeká točna
u autobusové zastávky v HD Lhotě.
Stavba ZTV Loreta byla v termínu
dokončena a město již brzy předá novým
vlastníkům parcely, aby mohli započít
s realizací rodinných domů. V sídlišti
Šumavská jsou již vymezeny zpevněné
plochy, irma se bohužel potýká s nedostatkem pracovníků na dlaždické práce,
takže práce postupují pomaleji, než
bychom si představovali.
V průběhu září budou zahájeny vrtací
práce v zadní části Ostrova. Jedná se
o průzkumné vrty pro ověření vydatnosti
a jakosti podzemních vod, ze kterých se
při kladném výsledku stanou nové zdroje
pitné vody pro Horažďovice.
V letních měsících město obdrželo
pozitivní informaci o dvou dotacích na
investiční akce. Na revitalizaci sportoviště
při Základní škole Blatenská byla přislíbena částka 5 mil od Ministerstva pro
místní rozvoj. V průběhu měsíce září by
mělo dojít k uzavření smlouvy o dílo s vybraným zhotovitelem a zahájeny práce.
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Nové sportoviště, které leží strategicky
uprostřed města, by mělo v budoucnosti
sloužit ve školním roce v odpoledních
hodinách a přes prázdniny po celý den
i pro veřejnost. Bude proto důležité
vypracovat přesný provozní řád, aby
všestranné využití nové sportovní plochy
bylo bezproblémové.
Na realizaci bezbariérového místa pro
přecházení ulic Komenského – Jiřího
z Poděbrad dostaneme dotaci 1,4 mil. Kč
od Státního fondu dopravní infrastruktury s předpokládaným termínem zahájení
realizace v dubnu 2023. Dalších investičních záměrů je více než dost. Jejich realizace ale bude záviset především na tom,
jak se bude vyvíjet nyní naprosto šílená
situace s cenami energií. Stále doufáme,
že se najde na vládní a evropské úrovni
řešení a celá stuace se zklidní. Nic jiného
nám vlastně ani nezbývá.
Přejeme vám hezké babí léto a šťastnou ruku při komunálních volbách na
konci měsíce září. Konají se v termínu
23.–24. 9. 2022. Určitě přijďte.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka

1

Fotoreportáž
Ohlédnutí
za čtvrtým
ročníkem Ševčíkovy
akademie a festivalu
Již počtvrté přicestovali do Horažďovic
hudebníci a hudebnice z různých koutů
Evropy, aby během dvou týdnů naplnili
program Ševčíkovy akademie a festivalu.
A program to byl opět velmi pestrý.
Téma letošního ročníku bylo capriccio,
tedy rozmar, v našem pojetí také vtip či
nadhled. S ohromným nadhledem koncertovali lektoři na úvodním koncertu
festivalu, který měl ještě druhou tematickou linii – díla vzniklá či spojená se Spojenými státy americkými. Otakar Ševčík
podnikl do zámoří tři důležité cesty, které
potvrdily jeho světový význam. I proto
Ševčíkova akademie a festival každý rok
hostí americké umělce, o tom ale později.
Hned druhý den se naplno rozjela výuka akademie. Lektoři se rozprostřeli do
prostorů secesního sálu Hotelu Prácheň,
základní umělecké školy, kulturního
domu i obou sálů horažďovického zámku.
Účastníci připravovali skladby, které

01

zazněly na prvním akademickém koncertě v odpoledních hodinách. Mezitím
se však stihl konat také úvodní seminář
věnovaný tématu capriccio v podání
pedagožky Veroniky Hejnové a událost ryze slavností – odhalení Ševčíkovy
lavičky. Letos se slaví 170 let od narození
Otakara Ševčíka a máme z této iniciativy
radost. Po odhalení lavičky se početný

dav zájemců odebral do prostor Ševčíkova rodného domu, kde o historii budovy
hovořil vedoucí městského muzea, pan
doktor Zdeněk Polanský. Poděkování za
zpřístupnění prostor a také za vynikající
zmrzlinu patří manželům Strejcovým.
I v následujících dnech se pilně pracovalo. Účastníci se pod vedením lektorů Josefa Špačka, Jana Fišera, Daniely
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Oerterové, Josefa Vlčka, Jiřího Kabáta,
Tomáše Jamníka, Petry Malíškové, Viléma
Vlčka a Tomáše Karpíška postupně představili na dalších akademických a juniorských koncertech. Během seminární části
nás na otočku z Brna navštívil muzikolog
a skladatel Miloš Štědroň, který přednášel o houslové tvorbě Leoše Janáčka.
Prostor dostal také sport, který je pro hudebníky důležitý – dámské osazenstvo se
věnovalo józe pod vedením Nathana Cutlera, pánové trénovali v nových trikotech
na nedělní fotbalový zápas. Během tohoto
nabitého programu se též připravovaly

komorní a orchestrální výkony na blížící
se koncertní víkend.
V pátek 12. srpna přicestoval do
Horažďovic dirigent Jakub Hrůša, jehož
opětovné účasti si nesmírně vážíme – a to
nejen proto, že téměř obden cestoval
mezi Horažďovicemi a Salzburkem, kde
na jednom z nejprestižnějších světových
festivalů uváděl s Vídeňskou ilharmonií
Janáčkovu operu Káťa Kabanová. S orchestrem složeným z účastníků a lektorů
v Horažďovicích připravoval Janáčkovu
Suitu pro smyčce. Ve stejný den se též
odehrál velký komorní koncert a magické
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nokturno, které přilákalo nevídaný počet
posluchačů. Na místě je říci, že skvěle navštíveny byly všechny letošní festivalové
koncerty. Moc vám všem děkujeme!
Sobotní den již tradičně patřil představení celé šíře Ševčíkovy akademie.
Na ranním koncertě na zámku se
představili nejmladší účastníci školičky
Otakárek pod vedením Evy Jamníkové
a Nikoly Bartošové. Společně představili
hudebně dramatický program, který
vykouzlil úsměv na tváři všech posluchačů. Hned posléze rozezněly smyčcové
nástroje prostor zámecké zahrady, kde
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se v komorních uskupeních představili
juniorští účastníci a jejich starší kolegové
a kolegyně. Odpolední koncert v kavárně
Okružní pak patřil již starším účastníkům, kteří připravili program od baroka
až po současnost. Vše směřovalo k velkolepému galakoncertu, jehož moderace se
letos ujal herec Martin Myšička. Během
galakoncertu byly též představen nově
postavený nástroj, který v uplynulých
pěti dnech postavil houslař Václav Pikrt.
Po úvodní Ševčíkově fanfáře, představení
malých otakárků a juniorů se Mírovým
náměstím rozezněla hudba Leoše Janáčka. Pod vedením Jakuba Hrůši podávali
studenti ohromné výkony a myslím, že se
opět podařil malý zázrak. Horažďovice se
na malou chvíli opět staly velkou kulturní metropolí.
Neděle, pomyslná polovina akademie
a festivalu, byl volný den. V dopoledních hodinách lektoři využili možnosti
prohlídky místního pivovaru a po obědě
se odehrálo již tradiční utkání Ševčíkovy
akademie a místního horažďovického
týmu pod vedením pana starosty Michaela Formana. I přes podání maximálního
výkonu ševčíkovský tým podlehl 3:5 a rozpálené hlavy šel po zápase zchladit do
řeky Otavy. V pět hodin odpoledne se na
zámku odehrál nádherný koncert pěvecké třídy pod vedením Markéty Cukrové.
Večer pak patřil divadlu a promítání
slavných hudebních skečů.
V pondělí byla Ševčíkova akademie mezinárodní. Přes den se streamovaly masterclassy s americkými lektory, houslistou
Noahem-Bendix Balgleym a violoncellistou Richardem Aaronem. V Horažďovicích se také objevil belgický kontrabasista Wies do Boevé a americký violista
Allan Nilles, který společně s klavíristou
Jakubem Sládkem uvedl premiéru violové sonáty skladatele Jiřího Kabáta. Je
vhodné zmínit a poděkovat za ohromné
nasazení všem klavíristům Ševčíkovy akademie, kterými letos byli Petr Jiříkovský,
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Matouš Zukal, Martin Levický, Renata
Lichnovská, Lenka Navrátilová, Stanislav
Gallin a Pavol Praženica. Kdybychom spočítali, kolik času celkově klavíristé spolu
s účastníky cvičili a koncertovali, dostali
bychom se na úctyhodné číslo vyšších
desítek hodin…
Finální dny akademie a festivalu byly
ve znamení přípravy druhého orchestrálního koncertu, jehož nastudování
se ujala dirigentka Alena Jelínková.
Festivalový orchestr se rozrostl o hosty
z řad dechových a bicích nástrojů, hráče
Plzeňské, Jihočeské ilharmonie a dalších
předních českých orchestrů. Ve večerních
hodinách se pak v úterý konal tradiční Koncert pro sólové smyčce v kostele
Nanebevzetí Panny Marie, na kterém
se představili lektoři spolu s účastníky.
Jeden z vrcholů festivalu pak představoval druhý orchestrální koncert ve středu
17. srpna, tedy předposlední den. V komorních a symfonických dílech Mozarta,
Haydna, Bazziniho a Brahmse se představili vybraní účastníci akademie, čeští
houslisté Vilém Jirsa a Eliška Kukalová,
korejská houslistka Boha Moon a italský
violoncellista Alessandro Mastracci. Ve
inálním díle publikum ohromil houslista Josef Špaček s kontrabasistou Wiesem
de Boevé, pod taktovkou Aleny Jelínkové
provedli Bottesiniho Gran Duo Concertante. Nekončící potlesk ve stoje potvrdil,

že Horažďovice vždy byly a budou místem, kde je kultura vítána a milována.
Poslední den festivalu byl ve znamení
balení, loučení, ale také závěrečného koncertu, kde se naposled představili všichni
účastníci spolu s lektory. Společně tak
završili úctyhodných šestnáct festivalových koncertů, které potěšily stovky
návštěvníků. Už během závěrečných chvil
bylo téma jasné – setkáme se příštím roce!
Kdy? Určitě během měsíce srpna. A na co
se můžete těšit? Na opětovnou návštěvu
milovníků hudby, talentovaných účastníků a účastnic a světových hudebníků
a lektorů, kteří všichni společně tvoří
jednu rodinu – Ševčíkovu akademii. Moc
děkujeme za podporu při koncertech
a těšíme se za rok opět na viděnou a na
slyšenou.
• Tomáš Jamník
01 Úvodní koncert
02 Slavnostní odhalení lavičky rodáků – O. Ševčíka
03 Slavnostní odhalení lavičky rodáků – O. Ševčíka
04 Výuka
05 Komorní koncert
06 Ranní koncert
07 Piknikový concert
08 Houslařská dílna
09 Espresso concert
10 Gala concert
11 Příprava Orchestriálního koncertu
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Rada města
Horažďovice
15. 8. 2022
• schválila záměr odprodeje bytové
jednotky č. 781/9 v ulici Pod Vodojemem
v Horažďovicích o výměře 55,4 m2 za minimální cenu ve výši 2 408 000 Kč
• schválila záměr odprodeje bytové jednotky č. 878/12 v Palackého ulici v Horažďovicích o výměře 59,8 m2 za minimální
cenu ve výši 2 600 000 Kč
• schválila záměr odprodeje bytové jednotky č. 933/8 v Palackého ulici v Horažďovicích o výměře 39,3 m2 za minimální
cenu ve výši 1 708 000 Kč
• přijala nabídku společnosti EUROGREEN CZ s.r.o., Jiřetín pod Jedlovou na
zhotovení ochranných sítí na tréninkovém hřišti sportovního areálu Lipky za
nabídkovou cenu 707 039 Kč vč. DPH
• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka SWIETELSKY stavební
s.r.o. České Budějovice na stavební práce,
s názvem „ZŠ Blatenská – revitalizace
školního areálu – I. etapa“ za nabídkovou
cenu 23 583 410,21 Kč vč. DPH
• schválila uzavření smlouvy o zprostředkování burzovních komoditních
obchodů – nákup elektřiny na Českomoravské komoditní burze Kladno na dobu
neurčitou, uzavřenou se společností FIN-servis, a. s. Kladno

Oznámení o odstávkách dodávky
elektrického proudu
Jelikož se množí případy, kdy společnost
ČEZ Distribuce, a. s. přeruší dodávku elektrického proudu a rozezlení odběratelé
volají na městský úřad s tím, že o ničem
nevěděli, dovolujeme si Vás touto cestou
seznámit se skutečnostmi a jak se této
situaci vyhnout:
1) Dodavatelem elektrické energie je Váš
obchodník prostřednictvím společností
ČEZ Distribuce, a. s., která zajišťuje její
přenos do Vašeho objektu.
2) Společnost ČEZ Distribuce, a. s. má zákonnou povinnost informovat odběratele
o přerušení dodávky.
3) Za dodávku elektrické energie neodpovídá město Horažďovice a ani nemá se společností ČEZ Distribuce, a. s. žádný smluvní
vztah. V případě přerušení dodávky elektrické energie se proto prosím obracejte na
společnost ČEZ Distribuce, a. s.
4) Za účelem dostatečné informovanosti
odběratelů společnost ČEZ Distribuce
– nabízí každému odběrateli možnost
zaregistrovat se na stránkách www.cezdistribuce.cz a bude Vám chodit informace
přímo do Vašeho telefonu,
– zasílá informaci městu Horažďovice,
které je obratem zveřejňuje na stránkách
města www.mesto-horazdovice.cz/muhd/.

Aquapark
– odstávka
V období od 1. 9. 2022 do 11. 9.
2022 bude AQUAPARK Horažďovice uzavřen z důvodu pravidelné
odstávky. Provedeny budou drobné
opravy, údržba technologických
zařízení a výměna bazénové vody.
Věříme, že nám nadále zachováte
svoji přízeň i v nelehké době, která
nás na podzim pravděpodobně
čeká. I přes vysoký nárůst cen
energií se snažíme ceny vstupného
udržovat na rozumné výši, což jistě
ocení nejen senioři, rodiny s dětmi,
ale v současnosti asi každý z nás.
Obavy z toho, zda se návštěvníci
do bazénů po covidových omezeních vrátí, se naštěstí nenaplnily
a zatím je návštěvnost v tomto roce
velmi dobrá. Pokud jste milovníky vodních radovánek, aktivního
odpočinku nebo jen rádi relaxujete
v sauně, určitě nás brzy navštivte.
• Jaroslav Pihera, vedoucí
Aquaparku Horažďovice

• Pavel Matoušek, investiční technik

Rada města
Horažďovice
29. 8. 2022
• rozhodla o přijetí nabídky společnosti
MD instalace, s.r.o. České Budějovice 6
na provedení opravy řídícího systému
MAR kotelny CZT v Okružní ulici ve výši
296.472 Kč + DPH
• schválila nákup dodávkového automobilu Peugeot Boxer 3300 L2H2 Active 2,2
BlueHDI od irmy Auto Kalný s.r.o. Čimice
za nabídkovou cenu 834 716,08 Kč
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Café dialog
beseda se starostou

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

středa 7. 9. 2022 v 18.00 hod.
U Hlaváčků
Zeptat se můžete na cokoliv, nejen starosty,
ale i radních – při kávě, kterou Vám nabízíme zdarma.
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Univerzita třetího věku
Studujte v akademickém
roce 2022/23
Studium na Univerzitě třetího věku (U3V)
Západočeské univerzity v Plzni je součástí systému celoživotního vzdělávání, tj.
mimo rámec běžného denního studia. Je
určeno pro zájemce z řad seniorů a osob
ve 3. stupni ID, kteří mají zájem o rozšiřování znalostí a duševní aktivitu. Celá
koncepce programu je na vysoké úrovni
a umožňuje dále se aktivně vzdělávat
nebo získat posluchačům informace
z oborů, které v době jejich studia nebyly
přednášeny nebo zaznamenaly rychlý
rozvoj. Jedná se o obory technické i humanitní. Informace o nabízených vzdělávacích programech a termínech zápisů
najdete na internetových stránkách www.

u3v.zcu.cz. Přednášky na pobočce U3V
ZČU v Horažďovicích budou probíhat
v Městské knihovně v Horažďovicích
Regionální archeologie a historie
Zápis proběhne 15. 9. 2022
Od 11.00 do 12.20 hodin
v sále Městské knihovny Horažďovice

Arménie blízká i vzdálená

Dále v nabídce on-line kurzy:
Astronomie
Co se děje v těle v kole roku
I. Republika
Dramaturgie opery

Přednášky proběhnou v sále knihovny
od 9.00 hodin
Studenti se mohou hlásit ve výpůjční
dny do 15.00 hodinu p. Haškové na
oddělení pro dospělé, jinak po tel. domluvě na tel. č. 606 048 184
Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření

Další informace na:
u3v@rek.zcu.cz
Jana Truhlářová 376 547 591
www.u3v.zcu.cz

Harmonogram výuky v akad. roce 2022/2023 – Horažďovice
Studijní obor: Regionální archeologie a historie
Forma výuky: prezenční (dle situace lze nahradit distanční formou)
Garant: PhDr. Josef Hložek, Ph.D.
Vyučující: Aleš Červený, PhDr. Josef Hložek, Ph.D., Mgr. Vlastimil Král, Mgr. Martin Pták, MgA. Jindřich Šlechta, Mgr. Martin Klecan, PhDr. Markéta Kohoutová,
Mgr. Blanka Madová, Mgr. Irena Novotná, PhDr. Zdeněk Polanský a kol.
Stud. kurz: Archeologie a historie Pootaví 3
ZS – zimní semestr
21. 9. 2022
Zlato na Otavě, rýžovací exkurze v terénu. Aleš Červený
5. 10. 2022
Hradiště Prácheň pohledem archeologie, archeologické průzkumy
od konce 19. století do r. 2021. Mgr. Martin Pták
19. 10. 2022
Bavor III. u Horažďovic a politické události posledních Přemyslovců
2. 11. 2022
Stavebně-historický vývoj zámku Horažďovice MgA. Jindřich Šlechta
16. 11. 2022
Bitva u Sudoměře. Hollywoodské bojiště a realita Mgr. Martin Klecan
30. 11. 2022
Menší a větší bitvy českého stavovského povstání (bitva u Lomnice,
Záblatí a na Bílé hoře).
PhDr. Markéta Kohoutová Zadání semestrální práce
14. 12. 2022
Komponované muzejní odpoledne. Historie, současnost a výhledy
do budoucnosti Městského muzea Horažďovice.
PhDr. Zdeněk Polanský a kol. Odevzdání semestrální práce
Stud. kurz: Archeologie a historie Pootaví 4
LS – letní semestr
11. 1.
Švédové v Čechách. PhDr. Markéta Kohoutová
25. 1.
Jižní Čechy v novověku a za industrializace. Mgr. Blanka Madová
8. 2.
Jak se oblékali naši předkové na Prácheňsku. Oděv z pohledu etnograie.
Mgr. Irena Novotná
22. 2.
Výroční tradice v kultuře 19. a počátku 20. století v jihozápadních Čechách.
Mgr. Irena Novotná
5. 4.
Konliktní pole politiky českého jihozápadu druhé poloviny 19. století.
PhDr. Zdeněk Polanský
19. 4.
Bojovná strakonická garda v roce 1848. PhDr. Markéta Kohoutová
Zadání semestrální práce
Odevzdání semestrální práce do 3. 5. 2023, 12 hodin. Není přednáška.
10. 5.
Exkurze v regionu 2. Aleš Červený
Přednášky se konají v budově Městské knihovny Horažďovice, Mírové nám. 11
STŘEDA 14.30–16.00 hodin. Změna termínů vyhrazena
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Česká zemědělská univerzita v Praze –
Provozně ekonomická fakulta (VU3V) ve
spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice pořádá přednášky na téma:
1. přednáška
2. přednáška
3. přednáška
4. přednáška
5. přednáška
6. přednáška

27. září 2022
11. října 2022
25. října 2022
8. listopadu 2022
22. listopadu 2022
6. prosince 2022

VU3V
Léto skončilo a všem nedočkavým cestovatelům – seniorům nabízí Městská
knihovna Horažďovice ve spolupráci
s PEF ČZU v Praze možnost poznat nové
země. V letošním zimním semestru
Virtuální univerzity 3. věku se budeme
zabývat novým tématem – Arménií blízkou i vzdálenou. Společně se dozvíme zajímavosti o geograické poloze, dějinách,
náboženství a obyvatelstvu této bývalé
sovětské republiky.
Všechny seniory a zájemce o toto téma
uvítáme 27. září 2022 v 9.00 hodin v sále
knihovny. Bližší informace se dozvíte na
webu knihovny www.knihovna.horazdovice.cz nebo na tel. 371 430 594 u p.
Haškové.
• Miluše Hašková

UPOZORNĚNÍ
Městská knihovna – oddělení pro děti bude

od 16. 9. do 30. 9. 2022

UZAVŘENÉ
UPOZORNĚNÍ
Městská knihovna Horažďovice
oddělení pro dospělé bude z důvodu stěhování

od 16. září 2022

UZAVŘENÉ
Provoz knihovny bude obnoven
17. října 2022 v původních prostorách zámku
Po dobu uzavření knihovny budou všechny výpůjčky
automaticky prodlouženy

Obzor • Horažďovice

Ať si kdo chce, co chce říká – v srpnu
ještě do rybníka!
A kam v září? Přece do školy! A naše
duhová mateřinka už se nemůže dočkat,
až opět uslyší cupitání a brebentění dětí,
a hlavně jejich smích!
Nechali jsme totiž školičku opuštěnou
tentokráte celé dva měsíce. Docela opuštěná však nebyla – jedni páni řemeslníci
nám vybudovali novou kotelnu a druzí
zase vyrobili skříně na matrace a lůžkoviny ve třídách Broučků a Ptáčků. My
jsme prozatím využili laskavého azylu
Mateřské školy Na Paloučku v Loretské
ulici a červencový provoz zvládli bez problémů v jejích prostorách. Ještě jednou
děkujeme!
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Prázdniny však utekly jako voda
v Otavě (ony to ani jinak neumějí) a nezbylo než se pustit do příprav na další
školní rok. Všichni zaměstnanci školy
se jako vždy snažili v přípravném týdnu
vytvořit ve třídách vlídné a bezpečné
prostředí ideální pro příchod nových
i známých tváří.
Nezbývá než vykročit pravou nohou
vstříc rozmanitým zážitkům, poznávání,
zkoumání dosud neobjeveného a navazování přátelství. Přejeme všem, se kterými
se uvidíme poprvé, aby vstup do školky
zvládli vesele, s úsměvem na tváři a jen
s málem slziček. Přejeme i těm, se kterými už se pravidelně vídat nebudeme,
ať vstup do velké školy zvládnou stejně
báječně – držíme vám palce!

Ševčíkovy hudební
večery
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Na viděnou se těší
• kolektiv KMŠ DUHA
01 MŠ DUHA se na vás těší!
02 Skříně na matrace září novotou
03 Úklidové práce jsou v plném proudu

AKTIVIZAČNÍ PRACOVNÍK
NA DPP
Charita Horažďovice

Zářijový koncert
Další koncert z cyklu Ševčíkových hudebních večerů se uskuteční 16. září
2022 v 19.00 hodin v sále hotelu Prácheň.
Horažďovickému publiku se představí
vynikající český hobojista Vilém Veverka společně se svými kolegy Martinem
Hyblerem (klávesové nástroje) a Ondřejem Štajnochrem (kontrabas) v triu Vilém
Veverka TRIOplus.
Originální hudební projekt české
hudební scény zahrnuje multižánrovou
koncertní fúzi na půdorysu hoboj sólo
a jazzové trio a zároveň počítá s interakcí
diváka. Koncert nabídne hudbu fenomenálního jazzového klavíristy Chicka
Corey, který i po svém odchodu zásadně
inspiruje hudební scénu, spolu s hudbou
hudebních velikánů, jakými byli Ennio
Morricone, Ástor Piazzola či Leonard
Bernstein, a hudbou z autorské dílny
Obzor • Horažďovice

nástup od září 2022

Martina Hyblera, osobního skladatele
Viléma Veverky.
Vstupné 150 Kč, zlevněné vstupné
80 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, důchodce a rodiče na rodičovské dovolené),
děti do 10 let zdarma. Rezervace vstupenek: 603 229 582.

náplň práce:
zajišťování zájmové a kulturní
činnosti pro klienty – přednášky,
besedy, výlety, tvořivé dílny
rozvíjení manuální zručnosti klientů – podpora a pomoc při aktivizaci,
sledování potřeb klientů
individuální a skupinová práce v oblasti volnočasových aktivit s klienty
kontakt:
tel.: +420 376 512 596
mobil: +420 733 755 945
e-mail: info@horazdovice.charita.cz

• za spolek Hudba bez hranic, z. s.
Ing. Magda Černá
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Mladí hasiči
na táboře
Jako každý rok se vydáváme s mladými
hasiči na týdenní pobyt pod stanem s Otaváky do Lnářského Málkova. Letos nám
opravdu počasí přálo, akorát první dvě
noci byly chladnější. Hned na první noc
na nás vyšla hlídka. Odsloužili jsme jeden
den u kuchyně. Celý týden probíhala
táborová hra „Jumanji“. V neděli odpoledne jsme si zastříleli z airsoftových zbraní

a vzduchovek. Taky se vařila vajíčka na
čas. Nesměli být při tom nalezení, jinak
přišli o vajíčko a museli do tábora pro
nové. Ve středu po snídani vyrazily oddíly
do Blatné, kde se vyřádily na venkovním
koupališti. Samozřejmě, že nechyběl bobřík odvahy a diskotéka. Týden utekl jako
voda a byl tu pátek, kdy se dopiloval závěrečný program a večer zapálil slavnostní
oheň pagoda a děti zazpívaly a předvedly
scénky rodičům. V sobotu ráno nám trochu zapršelo, tak jsme potom museli nechat uschnout stany v hasičárně na dvoře.
Chtěli bychom poděkovat Otavákům za

Základní umělecká škola
Máme za sebou prázdniny a můžeme
se opět naplno pustit do práce v naší
zušce. A bude to začátek tak trochu
slavnostní. Bude to právě 70 let, kdy se
dveře „Základní hudební školy“ (tak zněl
tehdejší název) poprvé otevřely. Výuka
pak začala 1. října 1952. Za tu dobu
prošlo školou několik tisíc žáků, více
než stovka pedagogů a jmenováno bylo
pět ředitelů. Jsme moc rádi, že můžeme
pokračovat v této báječné tradici a předávat své vědomosti a dovednosti další
generaci žáků, kteří mají zájem o získání uměleckých základů.
V letošním roce nás čeká určitě mnoho zajímavých akcí a krásných uměleckých zážitků, na které se velmi těšíme.
Pokud chcete přijít mezi nás a stát se
součástí velké umělecké rodiny, tak stále
můžete. Ještě nabízíme pár volných

8

míst v oboru hudebním, výtvarném
a literárně-dramatickém. Stačí vyplnit
přihlášku na: www.izus.cz a my se vám
ozveme. Studovat mohou malí i velcí.
Jediné omezení je dovršení 5 let.
Již nyní plánujeme některé tradiční
podzimní akce, ale o těch vás budeme
informovat v dalších číslech Obzoru.
Věříme, že jste si užili krásné dovolené, odpočinuli si a načerpali mnoho
sil. Dětem přejeme klidný a úspěšný
začátek nového školního roku a těšíme
se na nové zážitky. Věříme, že se budeme
setkávat a společně dál tvořit historii
naší školy.
Jménem pedagogů ZUŠ Horažďovice
• Mgr. Martin Petrus, ředitel školy

připravený program a za spolupráci. Ještě chci poděkovat všem hasičům, co nám
pomáhají postavit pro nás tábor a potom
ho i odklidit.
• Vedoucí MH

Ahoj,
přijď mezi nás!
na kroužek mladých hasičů
První schůzka se uskuteční dne
15. září 2022 od 15.30 v hasičské
zbrojnici – Loretská 235 Horažďovice
Na kroužku se naučíš s čím a jak se
hasí oheň, vázat uzle, jak se provádí požární útok, pohyb v přírodě
pomocí buzoly, jak pomoci v nouzi,
první pomoc, střílet ze vzduchovky, topograické značky, rozšíříte
si pohybové schopnosti, zručnost
a spousty jiných aktivit.
Během roku se účastňujeme dětských hasičských soutěží, výletů do
přírody, sportovních činností a jezdíme na týdenní tábor s pionýrskou
skupinou Otaváci. Kroužek je určen
pro děti od 6 let.
Schůzky jsou každý čtvrtek od 15.30
do 17.00, mimo školního volna.
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Kdo mě ještě neporazil, s tím jsem ještě
neprohrál
I tato píseň v podání písničkáře Míry
Palečka doprovodila letošní tenisový
turnaj již 17. ročník memoriálu Slávka
Šimka. Turnaj se uskutečnil v sobotu
27. 8. v usměvavé a přátelské atmosféře
jako vždy.
Úvodního slova se ujala naše milé
moderátorka a aktivní hráčka Maruška Retková a předala zdravici od paní
Magdaleny Šimkové, které se zotavuje
po operaci kolene a nemohla se turnaje
zúčastnit. Dále pak pan starosta Michael
Forman s místostarostkou Hanou Kalnou
přivítali všechny tenisty a přátele tenisu. Pan starosta pohovořil i o setkáních
s panem Miloslavem Šimkem a o jeho
aktivitách nejen sportovních, ale i to, že
se podílel na akcích proti úložišti jaderného odpadu. Všichni si uvědomujeme,
že je důležité pro spokojený život i kvalita
prostředí, ve kterém žijeme.
Turnaje se zúčastnilo 13 dvojic a hrálo se vyřazovacím systémem a následně
pokračovala soutěž útěchy. Za účastníky
musím jmenovat herce Pavla Nového –
velkého životního i tenisového bojovníka,
který hrál s prezidentem TK HD – Davidem Michelini. Za rodinu Šimkovu se hry
účastnil vnuk David Voráček s přítelkyní
Gerdou.
Vítězové útěchy se stali pánové Kába
–Suchý. 3. místo obsadil Petr Čejka se
synem Filipem, 2. místo hokejista Pavel
Richter a Honza Boucník. Vítězi se stali
herec a hudebník Petr Vondráček s Jiřím
Stojanem.
• Monika Kosturiková

Tenisová sezóna
v plném proudu
Na tenisových kurtech v Horažďovicích
se koná víkend co víkend turnaj vedený
pod tenisovým svazem. Od začátku léta
se uskutečnily turnaje ve všech věkových kategorií od babytenisu po turnaj
dospělých. Právě turnaj dospělých stojí za
zmínku z pohledu velké účasti, kdy se tohoto turnaje zúčastnilo celkem 23 mužů
a 15 žen, tudíž se jednalo opravdu o turnaj na vysoké úrovni. Vítězem pánského
Obzor • Horažďovice

pavouka se stal hráč z klubu TK Škoda
Plzeň Petr Brož, který reprezentuje tento
klub v nejvyšší tenisové soutěži. Vítězkou
dámského pavouka se stala Monika Drudíková z klubu LTK Klatovy, kterou naše
hráčka Petra Halmlová v klubové sezóně
zvládla porazit hladce 6:2 6:2. Na tomto
turnaji, bohužel pro nás, na sebe tyto dvě
hráčky nenarazily.
V krátkosti bych chtěl zareagovat i na
příspěvek „Velký případ v Horažďovicích“ z minulého vydání Horažďovického obzoru pana Jiřího Wagnera. Pan
Wagner zmiňoval, že naposledy ilmaři

do Horažďovic zavítali v roce 1969. V roce
2020 se v našem tenisovém areálu a v areálu FK Horažďovice odehrávalo natáčení
celovečerního ilmu Láska na špičkách.
V tomto ilmu je vyobrazeno nejen velké
množství záběrů z areálu Lipky, ale měli
možnost se účastnit natáčení i občané
našeho města. Určitě doporučuji se na
tento ilm podívat a strávit nad ním
pohodový večer.
• David Michelini
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Fotbalový podzim
v našem klubu
Koncem srpna se rozbíhá nová sezóna ve Fotbalovém klubu Horažďovice.
Muži se představili 20. srpna v 1. B třídě
B v nedělním, pouťovém zápase proti
Chotěšovu. Po loňské povedené sezóně,
kdy muži obsadili pěkné 3. místo, prošel náš tým velkou obměnou. Někteří
hráči odešli, zbytek týmu byl doplněn
našimi nadějnými dorostenci. Nejmladší členové týmu si zahráli již v několika
posledních zápasech na konci minulé
sezóny a ukázali, že se v dospělém fotbale neztratí. Přesto musí nasbírat ještě
hodně fotbalových zkušeností a s tím
jim pomohou ostatní, zkušení členové mužstva. Budeme věřit, že budeme
často vítězit a že nás podpoří i naši
skvělí fanoušci tady doma, na Lipkách.
Někteří naši příznivci vyrážejí s týmem
i k venkovním zápasům.
Plakáty s informacemi o domácích
utkáních se pravidelně objevují na
papírnictví Lukeš, na nástěnce na Lipkách, případně jinde po městě a také

na našich internetových stránkách
www.fkhd.cz.
Koncem srpna odstartovaly i některé
mládežnické soutěže. V kategorii žactva
a dorostu spolupracujeme již několikátým rokem se Svatoborem Hrádek. Tato
spolupráce se osvědčila a dobře funguje. Tyto kategorie cestují za svými venkovními zápasy autobusem, který hradí
klub. Společná cesta utužuje kolektiv
a je léty prověřené, že čas společně strávený s týmem dává našim teenegerům
i tolik potřebné zkušenosti v oblasti
lidských vztahů.
Dorostenci hrají krajský přebor
a začínají hrát začátkem září. Starší
dorost byl vloni v tabulce na pěkném
4. místě, mladší dorostenci pak obsadili
krásné 2. místo. Jednalo se o kvalitně
obsazenou soutěž, která hráčům hodně
dává v rozvíjení fotbalových dovedností a v přípravě na dospělou kategorii.
Jsme rádi, že dorost může hrát krajský
přebor i v letošní sezóně, protože nebývá jednoduché dát dohromady dostatečný počet hráčů pro mladší i starší
dorost. Ostatní kluby s tím bojují snad
ještě více než my, ale i u nás musí mladší dorostenci často doplňovat starší

tým a odehrají např. 1 a půl zápasu ve
vysokém tempu.
Starší žáci hrají krajský přebor. Již
tradičně se jedná o soutěž, která klade
na hráče velké nároky, ale díky tomu
získávají naši hráči spoustu cenných
zkušeností. V loňském roce jsme se
pohybovali spíše ve spodní části tabulky, ale bylo to často ovlivněno tím, že
hráli spíše mladší hráči, protože hráčů
staršího ročníku jsme moc neměli. Přesto se naši hráči zhostili těžkých zápasů
statečně a sezóna pro ně byla přínosem.
Letos máme hráčů více, takže je přihlášen i přebor okresní, a šanci zahrát si
dostatek soutěžních zápasů dostanou
všichni naši hráči.
Mladší žáci v krajském přeboru
v minulé sezóně vybojovali historické
2. místo, což je fantastický výsledek.
Před námi se umístily pouze Domažlice,
a to ještě po lítém boji v obou zápasech.
Naši hráči podávali celou sezónu opravdu skvělé výkony, nad ostatními dominovali a často vyhrávali nad kvalitními
soupeři rozdílem třídy.
V kategorii mladších žáků máme
hodně dětí, takže budeme hrát, stejně
jako vloni, kromě krajského i přebor
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okresní. V něm se našim žákům výborně dařilo a obsadili 1. místo. Díky
tomu, že hrajeme dvě soutěže, dostanou
příležitost sbírat fotbalové zkušenosti
všechny děti. V tomto věku je potřeba,
aby hráči byli v zápasech co nejvíce.
V kategoriích starších, mladších
přípravek a školičky jezdí děti na zápasy se svými rodiči, kteří se tak stávají
jejich fanoušky. Velkou část dopravy
zajištují i trenéři, se kterými rodiče
spolupracují.
Starší přípravky se představí ve svých
soutěžích až během září a mají přihlášené také dvě soutěže, krajské a okresní
turnaje. V loňské roce podávaly přípravky v obou soutěžích velmi pěkné
výkony. Na Krajském finálovém turnaji
v Tachově jsme obsadili krásné 4. místo
v tvrdé konkurenci 16 týmů z celého
kraje, a to je opravdu velmi dobrý
výsledek.
Na Okresním finále starších přípravek v Sušici jsme obsadili výborné
2. místo, a to pouze o skóre, kdy se před
námi umístily Luby. Od prvního místa
nás dělilo pouze trochu pověstného
Obzor • Horažďovice

štěstíčka. Soupeře jsme celý turnaj přehrávali jak fotbalově, tak i gólově.
Mladší přípravky rozehrají svoje turnaje také během září. Představí se jak
v krajských, tak okresních turnajích.
Na krajském finále mladších přípravek
v Klatovech jsme obsadili 11. místo ze
16 účastníků. Potkávali jsme známé
i neznámé soupeře, o lepším výsledku
často rozhodovaly maličkosti.
V Okresním finále mladších přípravek v Lubech jsme skončili šestí ze
12 účastníků. Do turnaje jsme vstoupili
několika výhrami. Pak se bohužel přidalo zranění a při našem užším kádru nás
neminulo několik porážek. Kluci podávali během turnaje bojovný výkon.
Naši nejmladší, 4–6 letí fotbalisté
ve školičce vyrážejí k turnajům minipřípravek po našem okrese. V minulé
sezóně se dětem podařilo odehrát dost
zápasů, často to bylo velmi vyrovnané.
Hrají s chutí a baví je soupeřit s ostatními. Zahrají si dost všichni hráči a tato
kategorie nám často ukazuje, s jakým
nadšením by se měl dělat fotbal nebo
i jakýkoli jiný sport.

Všem našim hráčům, hráčkám,
trenérům, rodičům a fanouškům děkujeme a přejeme v následující sezóně
co nejvíce vítězství, krásných utkání,
a hlavně radosti z jednoho z nejkrásnějších sportů vůbec – fotbalu.
Během měsíce září rádi přivítáme
na našem hřišti nové hráče a hráčky.
Hlásit se můžete u trenérů jednotlivých
kategorií, kontakty jsou na oficiálních
stránkách www.fkhd.cz. Stránky nyní
procházejí rekonstrukcí, ale přibližně
během měsíce budou hotovy a budeme
vás informovat o jednotlivých utkáních
všech kategorií.
• Jitka Šedivá
01 Mladší žáci – 2. místo Krajský přebor
02 Muži – I. B třída
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43. INVELT Rally Pačejov se představuje
Přípravy na 43. INVELT Rally Pačejov jsou
v plném proudu. V těchto dnech byla
schválena zvláštní ustanovení s puštěn
přihlašovací systém k rally. Letošní, již
43. ročník pačejovské soutěže, bude opět
součástí Mistrovství České republiky
v rally. Nebudou chybět ani účastníci
Mistrovství ČR v rally historických automobilů. Zřejmě naposledy se v Pačejově
představí posádky České Trophy v rally
pravidelnosti. Tato soutěž se bohužel od
příštího roku nebude moci jezdit v podobě, v jaké ji známe. Závodit se bude
v sobotu 1. a v neděli 2. října 2022. V pátek
30. září je na programu testovací shakedown na zbrusu novém úseku. Večer pak
tradiční předstartovní šou.
V důsledku celosvětové krize sáhli
i pačejovští pořadatelé k úspornější
variantě rally. Kilometráž rychlostních
zkoušek bude těsně za minimální hranicí
140 km. Více, než nedostatek inančních
prostředků trápí organizátory nedostatek kvalitních pořadatelů na RZ. I to
byl jeden z důvodů, že se trať 43. Invelt
Rally Pačejov snažili postavit jen na šesti
úsecích. Z itineráře vypadla kultovní kramolínská erzeta. Ta se vloni stala vůbec
nejrychlejší rychlostní zkouškou v celém
seriálu MČR. Přesto, že nabízí několik

atraktivních diváckých míst, ze sportovního hlediska už nemá pro současné vozy
velkou hodnotu. Stejně jako každý rok se
stavitelé trati snažili zařadit do itineráře
nějaké změny. Oproti loňskému ročníku
zůstává beze změn pouze čečelovická RZ.
Všechny ostatní zkoušky se pojedou v podobě, v jaké se nikdy nejely. Podařilo se
najít i několik zbrusu nových pasáží. Letmým pohledem do zvláštních ustanovení
zjistíme, že se hned tři rychlostní zkoušky pojedou jako polookruhové. To má
svůj důvod, aby pořadatelé mohli využít
všechny atraktivní pasáže v dané lokalitě.
Úseky, které posádky absolvují dvakrát
v rámci jedné RZ jsou ale krátké. I přes
menší počet úseků bude první sobotní
etapa rozdělena na tři sekce, což nejvíce
ocení diváci. Nedělní etapa se pojede na
dvě sekce, možností na přejíždění mezi
zkouškami bude pro diváky také dost.
Podrobnosti k trati a k celkovému programu rally budou postupně zveřejňovány.
Tak malá organizace, jako je Automoto
klub Pačejov, by nikdy nemohla uspořádat akci takového formátu nebýt plzeňské
irmy INVELT a jejího majitele ing. Jiřího
Jirovce. Velkou podporu mají pořadatelé
také v samotné obci Pačejov a ve městě
Horažďovice.

Jdeme do dalšího
roku

Nečeká nás ale jen tento koncert, naše
plány jsou mnohem větší. Připravujeme
účast na Mezinárodním sborovém festivalu hudebního romantismu ve Vlachově
Březí v polovině října a jako vždy i několik předvánočních i vánočních koncertů. Pokud byste někdo měli zájem se
k nám připojit, můžete přijít kteroukoli

Je počátek září, ale pěvecký spolek – jako
už několik posledních let – zahájil novou
pěveckou sezónu již v srpnu, a to hned
v pondělí po pouti. Musíme se totiž
připravit na naše hlavní horažďovické
vystoupení v tomto roce, na koncert
k 160. výročí založení našeho spolku
(a 30 letům obnovení naší činnosti).
Začínáme tedy 31. sezónu, a to téměř
v plném počtu. Na naší první zkoušce jsme si zopakovali několik lidových
písniček, které budou tvořit část našeho
koncertu. Pracovali jsme ale i na dalších,
které vás – doufáme – zaujmou. V připravovaném programu uslyšíte nejen
nás, ale i sušický Svatobor pod vedením
pana J. Baierleho. Stále je před námi
mnoho úkolů, ale doufáme, že až přijdete
v sobotu 24. září v 18 hodin do velkého
zámeckého sálu, tuto naši pilnou práci
oceníte, náš zpěv vás potěší a společně
oslavíme tolik let existence pěveckého
spolku Prácheň.
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Nezbývá než doufat, že i přes současnou krizi posádky a sponzoři na rally
nezanevřou a oba české šampionáty
se budou těšit hojné účasti. Pořadatelé z AMK Pačejov dělají vše pro to, aby
nabídli soutěžícím za „málo peněz hodně
muziky“.
Podrobnosti k rally budou průběžně
k dispozici na oiciální internetové stránce www.rallypacejov.cz
• Miroslav Žitník ml., zpravodaj rally

následující neděli od 18 hodin do vestibulu muzea, kde se nyní naše zkoušky
odehrávají.
Za PS Prácheň
• Simča Sládková
01 První zkouška nové sezóny
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Když léto odchází
Odcházející léto nás provází tesknotou
a příznaky konce léta nás naplňují melancholií. Melancholie, jak se můžeme
dočíst v encyklopedii, je stav lidské mysli
a znamená tolik co trudomyslnost, zádumčivost, tesknota. A právě to poslední
slovo nejlépe vystihuje přiměřený pocit
z odcházejícího léta.
Tak tedy tesknota. To ale neznamená,
že procházíme-li krajinou koncem léta,
musíme notně ronit slzy a plakat žalem.
Krajina z konce léta v nás vyvolá jen pocit
jakéhosi lehkého smutku, že se musíme
rozloučit s létem, které nás oblažovalo
svými dary, hřálo svými paprsky, někdy
až nesnesitelně, a bylo k nám laskavé
a štědré. Neboť: Léto budiž pochváleno.
A přitom ten smutek má v sobě i cosi pozitivního, protože je nám s ním tak nějak
pěkně. Něco jako hezké krasosmutnění,
jak napsal Bohumil Hrabal.
Listy na stromech se už lehce zardívají v předtuše barevné krásy podzimu.
Z posečených luk zavane vůně otav a ve

Největší škola
taekwon-do v ČR
začíná novou
sezónu
Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná novou
sezónu – přijďte si zacvičit s námi! Jsme
dlouhodobě nejúspěšnější škola s nejširší nabídkou tréninků v Čechách i na
Moravě.

vzduchu se ve slunci stříbřitě lesknou
a vznášejí sotva viditelné nitky babího
léta. Ptáci se houfují k odletu do teplých
krajin a z posečeného strniště to občas
studeně zafouká. Stromy u cest se ozdobily rudými korály jeřabin a vypuštěný rybník s pachem puškvorce a tlejícího bahna
je už neklamným znamením nastávajícího podzimu. Malebnou scenérii dotváří
popelavá volavka, která se plaše vznese
nad bývalou hladinu rybníka. Slunce se
stále víc blíží k obzoru a ranní chladna už
vyžadují teplý svetr a ponožky. Mlhy provázejí ranní probouzení a dny se krátí.
I barevné a teplé klima babího léta má
své opodstatnění a kouzlo. Je součástí
věčného koloběhu přírody i vědomí, že po
podzimních plískanicích, větrné meluzíně a zasněžené krajině přijde předjaří
a za ním i toužebně očekávané jaro a po
něm opět léto.
Dovolené a prázdniny uběhly jako voda
a vše se nezadržitelně dostalo do kolonky
bylo. Předpokládám, že většina dětí se do
školy zase až tak moc netěší, i když, kdo
ví, třeba se pletu. Čestnou výjimkou jsou
asi prvňáčci, kteří nedočkavě i s trochou

nervozity vyhlížejí, co všechno jim příští
dny přinesou. V hlavách se jim honí, jaká
asi bude paní učitelka, pan učitel, jací budou noví spolužáci…, ale nervózní bývají
i rodiče. Přemýšlejí o tom, zda bude jejich
dítě škola bavit, co mu půjde a s čím bude
nutné trochu „bojovat“.
Když jsem se již zmínil o škole, tak
jestlipak víte, kde byla v Horažďovicích
první veřejná škola? Že nevíte? Půjdete-li z náměstí Ševčíkovou ulicí, zastavte se
pod prodejnou Železářství u č. 24 a nad
průjezdem je reliéf s nápisem: Zde se narodil 22. března 1852 prof. Otakar Ševčík
Kdybyste prošli zmíněným průjezdem,
viděli byste před sebou patrový, dnes
obytný dům, a to byla první škola. Ulice
nesla název Komenského. Po dostavění
školy v ul. Maloborská a odhalení zmíněného reliéfu se vše změnilo. Nová škola
i ulice dostaly shodný název – Komenského, a já jsem zpět v ul. Ševčíkova.
Milí začínající i už zkušení a ostřílení školáci, vykročte začátkem září tou
pravou…

Taekwon-do je korejské bojové umění
vhodné pro všechny věkové kategorie,
holky i kluky. Naučíme vás praktickou
sebeobranu, kopat i prát se. Jako tradiční
bojové umění ale během tréninku klademe důraz i na morální hodnoty jako zdvořilost, čestnost, vytrvalost a sebeovládání.
Školu vedeme pod dozorem korejského
velmistra Hwang Ho Yonga, se kterým
pravidelně trénují všichni naši učitelé.
Nově jako jediní v republice vyučujeme
i další korejská bojová umění jako Taekkyon, Gumdo a Hoppae sool.

Není potřeba nic platit – první měsíc máte zkušební zdarma! Přihlaste se
nejlépe v září nebo v říjnu, ať vám nic
neunikne, přidat se ale můžete po celý
rok. Jen u nás získáte zdarma zkoušky na
vyšší pásek, chrániče nebo dobok. Proto
neváhejte a přijďte si s námi zacvičit do
Mateřské školy Na Paloučku v Horažďovicích, Loretská 935 – bližší informace
k tréninkům uvedeme již brzy na našem
webu tkd.cz.

• Karel Halml

• Anna Krbcová, Ge-Baek Hosin Sool

Modelklub Horažďovice
vás zve do technických koužků v dílně na
nádvoří zámku
Lodní a letecký modelář
• Stavba lodí a letadel
• Práce se dřevem
Ovládání NC strojů
• Programování a práce na NC strojích –
soustruh, fréza, řezačka polystyrénu

Modelklub je registrován v republikové
organizaci.
Děti jsou při činnosti v kroužku pojištěny.
Vstupní poplatek je 400 Kč za školní rok.
Hotové výrobky si děti za malý poplatek
mohou odnést domů.
Schůzky proběhnou v týdnu od 26. září
každý den v dílně modelářů v zámku od
15 hodin, kde bude také upřesněna hodina a den zahájení činnosti jednotlivých
kroužků.

Zájemci se mohou předběžně přihlásit na
níže uvedených kontaktech, zde také rádi
poskytneme bližší informace.
Zveme k návštěvě i další modeláře z řad
dospělých.
Zájemci kontaktujte:
Ing. Zdeněk Bláha, telefon: 723 122 622
E-mail: zblaha@duo.cz

Kroužky jsou vedeny zkušenými vedoucími.
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Vsadil na špatnou kartu
Historie je plná všelijakých příběhů lidských, jimž byl či nebyl osud nakloněn.
Někteří se narodili do doby šťastné,
jiní do méně šťastné. Kdo dnes zná
jméno Karel Ferdinand Švihovský? Jen
regionální historici. Zde je tedy příběh
jednoho mladého muže, jehož život tragicky skončil právě před čtyřmi sty léty.
Karel Ferdinand Švihovský se narodil
roku 1600, jak se říkalo, se stříbrnou
lžičkou v puse. Do panské rodiny. S nejlepšími předpoklady k pohodlnému
životu. Jeho otcem byl Děpold Švihovský, pán Horažďovic, a matkou Johanka
ze Sloupu. Švihovští byli pány Horažďovic už od r. 1480 a nic nenasvědčovalo,
že by se to mělo změnit. Pravda, Děpold
Švihovský byl na horažďovické měšťanstvo metr, jak mohl, tak je ve jejich
právech nějak omezil, což měšťané
poddanského města těžce nesli. Když
v r. 1616 Děpold zemřel, stala se prozatímní paní Horažďovic vdova Johanka
a nezletilý mladý pán Karel Ferdinand
dědičným pánem. Situace chtěli měšťané využít, a tak nové vrchnosti – vdově
Johance i mladému pánovi – odepřeli
poslušnost. Ale Johanka byla asi ráznou ženou: na neposlušnost měšťanů
si postěžovala králi Matyášovi. Ten si
pozval horažďovické konšele do Prahy
a moc se s nimi nepáral. Vsadil je do
vězení. A že byla zrovna zima začínajícího roku 1617, měli hladové vězení navíc
zostřeno zimou. Není divu, že vzdor
konšelů začal rychle ochabovat, psali
úpěnlivé prosby na všechny strany, ale
marně. Král Matyáš nepospíchal. Až na
jaře je propustil, až na přímluvu vdovy
Johanky a poté, co konšelé odprosili
paní i mladého pána za svou rebelii. Že
museli náklady na svůj vězeňský pobyt
uhradit, se rozumělo samo sebou.
Zdálo se, že konečně nastanou
v Horažďovicích klidné časy, ale nikoli.
V roce 1618 čeští stavové (tedy panstvo)
odepřelo císaři Ferdinandovi II. poslušnost, a vyházelo úředníky z okna
pražského hradu. Defenestrace. Protestanské panstvo si nechtělo nechat
vnutit katolictví a oheň byl na střeše.
Obě strany sebraly vojsko a válčilo se.
Mladý pán Horažďovic Karel Ferdinand
byl vychován jako protestant, logicky se
tedy podle vyznání i podle stavu přidal
k povstalcům. A to velmi horlivě. Pro
něj osudové rozhodnutí. Už v r. 1619 přitáhl k Horažďovicím císařský generál
Buquoy, město dobyl, vyplenil, zapálil.
Však patřilo vzbouřenci, jaké tedy slitování: čím větší škoda, tím lépe! Válečné
štěstí v Čechách se střídavě klonilo tu
14

na stranu českých stavů, tu na stranu
císařských. Až přišla Bílá hora, listopad
1620, kde byli čeští pánové na hlavu
poraženi. Během chvíle se rozhodlo na
staletí dopředu o všem. „Zimní král“
Fridrich Falcký nečekal v neznámé zemi
už na nic a urychleně opustil Prahu.
A Karel Ferdinand Švihovský, dědičný pán Horažďovic? Ten měl náhle
starostí nad hlavu: ač mu bylo teprve
dvacet, byl sněmovním zpravodajem
a komorníkem samotného krále. Pokud
by se vám zdál na tyto funkce mladý,
nezapomeňme, že i králi Fridrichu
Falckému bylo jen 24 let! Bylo jasné,
že mladému Švihovskému v Čechách
pšenka nepokvete. Že půjde o život. Od
místodržícího hraběte Lichtenštejna
si opatřil průvodní list a předstíral, že
jede ke kurfiřtu saskému. Zatím ale odejel ke králi Fridrichovi do Francie. Do
emigrace. Zde se však jeho osud nečekaně rychle naplnil. Při cestách s králem
v Amiensu onemocněl. Jiná verze praví,
že spadl ze stromu. Možná, že obojí,
že spadl ze stromu a těžce se zranil.
Každopádně pro mdloby nemohl dál
s králem cestovat, zůstal zde a po několika dnech v r. 1622 nečekaně zemřel.
Bylo mu pouhých 22 let. Dojatý historik
Pavel Skála ze Zhoře, přítel, napsal na
jeho smrt latinskou báseň. Mezitím byl
Karel Ferdinand odsouzen v Čechách
jako vzbouřenec proti císaři ke „ztrátě
hrdla, cti i statku“. Snad s přihlédnutím k jeho mládí císař Ferdinand II.
ztrátu hrdla nepotvrdil, ale s konfiskací
majetku se neotálelo. V nepřítomnosti
přišel o horažďovický majetek, což obnášelo město Horažďovice se zámkem,
předměstím, klášterem, pivovarem,
mlýny, dvůr pod Práchní a Čapkovský,
ves Tejnec se dvorem, Boubín, Oujezdec
u Bojanovic, Malý Bor s dvorem, Týřovice a Velešice, Břežany, Staříkov (zaniklá
ves), Smrkovec a Hejná, Malé i Velké
Hydčice i s mlýnem. Krom toho mu byly
konfiskovány i tři domy v Praze.
Horažďovický majetek byl odhadnut
na 74 518 kop míšenských grošů. Koupil
ho Pavel Micka z Vacínova, ale obratem
ruky ho prodal dál Adamu staršímu
ze Šternberka. Horlivému katolíkovi,
jak jinak. A městu započaly jiné časy.
Konec vlády Švihovských, začátek vlády
Šternberků. Třicetiletá válka se vlekla,
horažďovičtí měšťané se pod tlakem
nové vrchnosti odříkali ochotně či
méně ochotně protestantské víry a stávali se katolíky. Někteří prohlásili, že
než být katolíky, že raději se vystěhují.
Úředníkům bylo nařízeno pod ztrátou
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služby stát se katolíky ihned. Neodepřel
ani jediný.
A protestant, svobodný pán Karel
Ferdinand Švihovský? Vsadil na špatnou
kartu. Po krátkém životě plném dramatických událostí zapomenut dnes odpočívá kdesi na hřbitově ve francouzském
Amiensu a sní tu svůj věčný a marný
sen o návratu do města svého mládí, do
Horažďovic. Už čtyři sta let.
• Jiří Wagner
01 Erb Švihovských, někdejších pánů Horažďovic.
Tři stříbrné pruhy na červeném poli patrně
značí řeky Otavu, Úhlavu a Vltavu, které
protékaly jejich panstvím. (Kresba: Jiří Louda)
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Fokus Písek
Nezisková organizace FOKUS – Písek, z. ú.
podporuje osoby s vlastní zkušeností s duševním onemocněním ve věku 16–80 let.
Pokud jste se ocitli v situaci, kdy nejste
spokojeni v různých oblastech života,
pokud si nemáte s kým popovídat, kontaktujte nás a my vám pomůžeme na vaší
cestě ke spokojenějšímu životu a zotavení.
Pracovníci služby sociální rehabilitace
za vámi přijedou po celém území ORP
Horažďovice, případně se můžete potkat
v našich prostorách v Sušici. V Sušici
provozujeme také službu sociálně terapeutické dílny, která nabízí dlouhodobou
a pravidelnou podporu ve zdokonalování
pracovních návyků a dovedností.
Cílem těchto bezplatných sociálních
služeb je zvýšení kvality života klientů,
jejich nezávislosti a snížení potřeby psychiatrické hospitalizace.

Bližší informace o službách se dozvíte
na www.fokus-pisek.cz, 778 519 769, terensusice@fokus-pisek.cz.
• Mgr. Kateřina Mostová
Vedoucí pobočky FOKUS
– Písek, z. ú. – pobočka Sušice
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Historie domů v Horažďovicích v letech
1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 4
V roce 1631 náležel dům Janu Šípkovi, ve
své poslední vůli odkazuje dům manželce Aleně. Vymiňuje si odkaz své sestře
Lidmile 15 kop a bratranci Jiříku Sokolovi
též 15 kop. Radní, co vykonávali sepsání
pozůstalosti, Matěj Markovic, Jiřík Pokorný a písař Václav Královský, měli dostat
za práci říšský tolar. Ještě téhož roku
prodali nařízení poručníci Aleny Šípkové
Matouš Kryspach a Matyáš Křižan dům
Jakubovi Černému, jinak Forterovi, a jeho
manželce Anně za 400 kop. Prodej byl
uskutečněn prostřednictvím otce Jakuba
Černého, Bartoloměje. Alena měla v domě
zanechat sudy pivní a věrtelní, celkem 7,
stoly 2, stolice 3, nálevku, dříví otesané,
všecko na dvoře ležící včetně prken a starého šindele. Alena se znovu provdala za
Václava Pangráce Kozelského a odstěhovala se k němu. Poté, co Jakub zemřel v roce
1641, přechází domovní spáleniště na
Ondřeje Šamše, který se oženil s Jakubovou sestrou Magdalenou. Dům kupuje od
pánů radních, jakožto poručníků sirotků
pozůstalých po Jakubovi Černém, za cenu
370 kop. Radní se obávali, „aby v spáleništi zdi dokonale nepadly“. V berní rule

Obzor • Horažďovice

z roku 1654 je Ondřej Šamše uveden jako
mandlíř pláten, plátna ale rovněž v tomto
domě barvil. Obhospodařoval 38 strychů
polí, choval 4 koně, 2 krávy, 18 ovcí a 4 svině. V roce 1657 je zmíněn jeho nejmenovaný syn „v královském městě Brně zůstávající“ a dcera Anna, provdaná do Blovic.
V roce 1680 sepisuje Jakub Šamše stížnost
na kšaft své matky Magdaleny, kde si stěžuje, že sice zdědil tento dům, ale že musí
sestře Kateřině vyplatit 200 zlatých, což je
téměř celá hodnota domu. Hájí se tím, že
„nyní střechy všechny zlé se vynacházejí
a těchto nynějších časů v daleko zmenšenější ceně se šacují“. Zároveň dostala
dvůr na předměstí u řeky. Když se vdávala
sestra Kateřina za Jana Lehnera, dostala
„bohatou vejpravu, co od svršků, šatstva
nákladného, od stříbra, korálů, cínu a dobytka všelijakého“. Dále zmiňuje, že měl
být před 18 lety přijat do cechu za mistra
v Klatovech jako nástupce svého otce. Své
řemeslo následně nemohl z blíže neznámých důvodů až do smrti své matky vykonávat, za což měl být klatovským cechem
pokutován a jeho „verštat mocně zapečetiti chtěli“. V roce 1689 došlo k rozdělení
zůstalosti po zemřelém Jakubovi Šamšem
na devět dílů. Pozůstalost tvořily dům

na rynku v ceně 436 zlatých s mandlem,
provazy a válcem, barevna (místnost pro
barvení látek) se třemi kotli měděnými,
zahrada a stodola. Dům nakonec ujímá
syn Vojtěch. V roce 1694 prodává „dům
v rynku spálený“ Šimonu Mottlovi, řezníkovi, za 370 zlatých. Dům je situován mezi
domy Zachariáše Hladíka a Maxmiliána
Strobeliusa. Vojtěch Šamše se stěhuje na
předměstí, kde koupil dům s verštatem
a mandlem od Pavla Pangráce za 170 kop,
zřejmě kvůli lepší dostupnosti k vodě,
která je pro řemeslo nezbytná. V roce
1719 došlo v domě k nešťastnému požáru,
který se přenesl i na sousední tři domy.
Větším škodám se podařilo zabránit, protože: „Lidi se sešli a u Barbory Gregorový,
též z druhé strany u pana Antonína Segy,
spěšně ze střech šindel otloukli, tudy
dalšímu ohni vzniknouti překazili a to
přetrhli, že další škoda učiněna nebyla“.
Došlo k šetření příčin požáru a vyslechnuti byli pacholek v domě u Judity Motlové Jan Zof a děvečka Eva Zíková, ti ale
odmítali vypovídat. Podrobně o vzniku
požáru vyprávěl až Jan Pour, syn kameníka Jana Poura slovy: „Šel jsem v noci od
malíře, a když jsem přišel na rynk před
chlebný krámy, viděl jsem světlo, že se
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43. INVELT Rally Pačejov 2022
30. 9. – 2. 10.
Program:
pátek 30. 9.
12.00–11.50
Otevření servisního parkoviště
letiště Pole (Lnáře)
15.00–20.00
Technická přejímka
Autospol Plus Horažďovice
16.30–19.00
SHAKEDOWN (testovací zkouška)
Třebomyslice
19.30–21.00
Slavnostní představení posádek
Mírové náměstí, Horažďovice

21.00
Ohňostroj
Mírové náměstí, Horažďovice
sobota 1. 10.
8.30–12.10
Start (přejezd přes rampu)
Mírové náměstí, Horažďovice
8.55
Start 1. RZ – začátek I. etapy Čečelovice
neděle 2. 10.
8.40
Start 7. RZ – začátek II. etapy Pracejovice
14.50
Začátek slavnostního předání pohárů vítězům rally
Mírové náměstí, Horažďovice

✂•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
svítí po střeše u Mottlů. Šel jsem dále až
před dům Mottlojic a dvířka domovní
byly otevřený, tam jsem vešel a běžel
jsem pořád po schodech nahoru do
komory a viděl jsem, že tam sláma hoří,
sběhl jsem zase dolů a skřikl, že v domu
hoří… já sem běžel na rynk a křičel sem,
že hoří a tu se teprve lidi sběhli a hasili.
Nejprvnější byl Václav Šlechta, kterej
k tomu přišel“. Pro zajímavost, při nastalém zmatku kolem ohně pokousal pobíhající pes jistého Václava Veselého, který
si následně stěžoval radním na Matěje
Eliáše, kterému pes patřil. Radní nařídili
01
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Matěji Eliášovi aby „svý psy zavíral, horšího aby dal na noc na řetěz a druhého
aby v domě zavřeného měl“. Rovněž musel dále pokousaného Václava Veselého
inančně odškodnit. V roce 1736 prodává
dům vdova Judita Mottlová svým dětem
Vojtěchovi (později faráři v Bukovníku
a Malém Boru), Josefovi a dcerám Anně,
Veronice a Juditě v ceně 400 zlatých.
V roce 1777 prodává dům várečný Rozálie, ovdovělá Schreihammerová, svému
zeti Karlu Korvínovi a jeho manželce
Anně za 400 zlatých. Proti tomu se Karel
Korvín zavazuje svou tchyni zaopatřit

slušnou stravou dle své možnosti. Po její
smrti má povinnost vystrojit pohřeb.
• MgA. Jindřich Šlechta
01 Nález renesančního sgraﬁta při opravě domu
z počátku 20. století. Výzdoba se pod fasádou
může nacházet dodnes. (archiv městského
muzea)
02 Současná podoba objektu (rok 2015)

02
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Milostivé léto II
Stejně jako v loňském roce, i letos je
možné využít akce nazvané „Milostivé
léto“, která bude trvat od 1. září do 30. listopadu 2022. Platbu je nezbytné provést
v daném časovém rozmezí, jedinou výjimkou je situace, kdy exekutor neodpoví ve
stanoveném termínu. Díky Milostivému
létu je tak možné se zbavit příslušenství dluhů vůči veřejným institucím či
státním irmám a znatelně snížit částku,
kterou je potřeba zaplatit. Při využití této
možnosti bude možné v uvedené době
zaplatit pouze původní dlužnou částku
(jistinu) zvýšenou o částku ve výši 1 815 Kč
na náhradu nákladů exekutorovi. Dojde
tak k odpuštění všech úroků, penále
a dalších poplatků.
Dluh může být odpuštěn:
• fyzické osobě, která není v insolvenčním řízení a jejíž exekuce je vedena soudním exekutorem.
Milostivé léto se vztahuje na exekuce
zahájené před 28. říjnem 2021 kvůli dluhům u…
• státu, samospráv, měst, úřadů
• státních fondů a příspěvkových organizací, veřejných škol
• městských, státních a polostátních
irem (např. ČEZ, České dráhy či dopravní
podniky)
• zdravotních pojišťoven, státních nemocnic
• Českého rozhlasu či České televize

a panu Malému odpověděl až 30. listopadu. Odpovědět trvalo 17 dnů. Pan Malý
má však čas zaplatit svůj dluh do 5. prosince, protože exekutorovi trvalo dlouho,
než odpověděl.
• Když exekutor vůbec neodpoví: je
možné podat podnět či stížnost u Exekutorské komory České republiky.
Exekuce jen na příslušenství?
Exekuce vedené jen pro vymožení
příslušenství dluhu se budou od 1. září
2022 považovat za uhrazené, a to i bez
požádání.
Info: Do milostivého léta se nejspíše
dobrovolně zapojí i některé banky –
Moneta Money Bank, Komerční banka,
Česká spořitelna či ČSOB. Na detaily je
potřeba se zeptat u konkrétní banky, podmínky výše uvedené se na toto vztahovat
nebudou.
Autor projektu Milostivého léta uvedl: „Jsem rád, že se podařilo prosadit

opakování Milostivého léta, které pomohlo desetitisícům lidí navrátit se do běžného života. Mnoho dlužníků se na tuto
akci nestihlo připravit i z důvodu dramatického nárůstu cen energií, případně
čelili obstrukcím ze strany některých
exekutorů. Proto je třeba ji zopakovat.
Důležité je zdůraznit, že Milostivé léto
bude poslední šancí k ukončení exekucí
na dluzích vůči státu. Je zde i velký prostor pro solidaritu v rámci rodin i v oblasti dluhového poradenství, kdy bude
možné zodpovědným dlužníkům pomoci
z dluhových pastí. Zároveň upozorňujeme, že pokud dlužníci zaplatí větší část ze
své exekuce již nyní, nejsou ještě součástí
Milostivého léta. Je důležité ještě připomenout, že Milostivé léto se uskuteční až
od 1. září a bude trvat do 30. listopadu,“
řekl Marek Výborný (KDU-ČSL).

Jak máte postupovat?
• Doporučeným dopisem nebo datovou
schránkou sdělte exekutorovi, že Milostivého léta II využijete. Pokud neznáte
stávající výši dluhu, můžete jej zároveň
požádat o tuto informaci.
• Do 30. listopadu 2022 doplaťte svůj
původní dluh zvýšený o částku 1 815 Kč
na účet exekutora. Do poznámky uveďte
např. „Úhrada jistiny – Milostivé léto,
Jméno Příjmení“.
• Pro jistotu informujte exekutora
o zaplacení vašeho dluhu ještě jinými
prostředky.
• Exekutor následně vydá rozhodnutí,
kterým potvrdí splacení vašich dluhů.
Co když exekutor nekomunikuje?
• Když požádáte exekutora o sdělení výše
zbývajícího dluhu do 15. listopadu 2022
a on do 15 dnů neodpoví, tak se lhůta
k úhradě dluhu prodlužuje o počet dnů,
o který soudní exekutor lhůtu 15 dnů
překročil, a neskončí dříve než 5 dnů ode
dne, kdy jste odpověď obdrželi.
Příklad: Pan Malý informoval exekutora o svém záměru využit Milostivé léto
a poprosil o údaj o výši dluhu. Exekutorovi byl dopis doručen dne 13. listopadu
Obzor • Horažďovice
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Městská knihovna • Horažďovice

Hrátky
s pamětí
Nenechte svůj mozek zahálet!
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
Přijď te mezi nás! A nezapomeňte na brýle!
čtvrtek 22. září 2022 • 14.30 hod.
• sál Městské knihovny Horažďovice
Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření.

William Shakespeare

Panská zahrada Horažďovice
sobota–neděle 10. a 11. 9. | 20,00

Horažďovice • perla Otavy

Hry s Otaváky na zámku
PS Prácheň Horažďovice si Vás dovoluje pozvat na
Kdy:

v pátek 9. září 2022 od 1600 hod.

Kde:

klubovna (z nádvoří zámku průchodem nad dětskou knihovnou)

Program:

- prohlídka klubovny
- různé soutěže, hry a opékání špekáčků
- rádi přivítáme i nové kamarády a kamarádky
- Vaše děti mohou s námi přespat v naší klubovně

Informace o nás: www.otavaci.pionyr.cz, facebook: @otavaci.prachen

Těší se na Vás všichni
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Otaváci

inzerce

Město • Horažďovice
zve seniory z města Horažďovice a svých částí
Svaté Pole, Komušín, Třebomyslice, Babín, Boubín,
Horažďovická Lhota a Veřechov na

Den seniorů

Horažďovice • perla Otavy

Staré pověsti
české
od pondělí 19. 9. do středy 28. 9. 2022
Horažďovice • historické centrum města

sobota 1. října 2022 • 15.00 • Kulturní dům Horažďovice
Vystoupí
Naďa Konvalinková – vzpomínky
Otavanka – pošumavská dechovka
Kulturní dům bude otevřen od 14.30 h

Začátek a konec hry na zámeckém nádvoří
9 stanovišť = 9 úkolů
2 varianty otázek – zelená (lehčí), červená barva (těžší)
V dřevěné bedýnce naleznete odpovědní kartičky a tužky k zápisu
odpovědí.
Vyplněné kartičky je možné vhodit v cíli do schránky.
Kartičky slosujeme a 10 výherců budeme kontaktovat.

Horažďovice • perla Otavy

Přejeme krásnou procházku.

Městská knihovna • Horažďovice

Bazar
vyřazených
knih
5.–8. září 2022 v sále městské knihovny
každý den 9.00–12.00, 13.00–17.00
5 Kč/ks

Horažďovice • perla Otavy

inzerce
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Pfeifer Holz s.r.o.
Chanovice 102
341 01 Horažďovice

10:00 Oficiální zahájení
10:20 Komentované
prohlídky závodu
14:00 Smyčcové Trio
Inflagranti
15:15 Youtuber Humi

Po Celý Den
hudební skupina Pelíškovéǀ
občerstveníǀanimační program a
atrakce pro dětiǀvirtuální
realitaǀfotokoutekǀukázky
prací SŠ Oselceǀ
dřevosochařka Edita Hrbková
a další

pfeifergroup.com
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PRODEJ

2022

KUŘIC

FIRMA
NOVÁK
RADOMYŠL
HORAŽĎOVICE – 14.15 hod.
PARKOVIŠTĚ ZÁMKU

DNE: 17.3 / 14.4 / 12.5 / 9.6 / 7.7 / 4.8 /
1.9 / 29.9 / 27.10 / 24.11

červené, černé, kropenaté, modré,
žíhané, bílé - stáří 20 týdnů
cena 200 Kč/ks
tel.- 602 115 750
www.drubez-novak.cz

inzerce
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RAKETOVÝ INTERNET
na 6 měsíců zdarma!

Ry c h
300 lost
Mb/
s

Instalace zdarma!
Ceny od 350 Kč měsíčně.

ELEKTRIKÁŘ
Pavel Heral
608 876 778



Od 5. října 2022 v MŠ Křesťanská, Horažďovice

Hýbánky – Tanec pro ženy – Jóga – Kruh
Podrobnosti a rezervace
libuse-holeckova.webnode.cz – facebook –
720314523

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá,
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16-20 týdnů,
cena 220–269 Kč/ks
Prodej: Horažďovice – u vlak. nádraží
12. 9., 13. 10. a 3. 11. 2022 – 14.40 hod.
6. 10. 2022 – 14.55 hod.

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce
úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky,
zateplování fasád, zemní a výkopové 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
Český hydrometeorologický ústav hledá zájemce
o měření srážek a pozorování nebezpečných
klimatických jevů v Horažďovicích, případně okolí.
Pro více informací kontaktujte pracovníky klimatologie tel.:
Ing. Jaroslav Stach (731 602 418), Renata Uhlíková (386 102 247)
– ČHMÚ, pobočka České Budějovice.

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po-Pá 9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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Jsme držiteli „stříbrné” známky
udělené spolehlivým a prověřeným
prodejcům Bílinského uhlí

UHLÍ BRIKETY KOKS DŘEVO PÍSKY
VÁŽÍME NA ÚŘEDNĚ
OVĚŘENÝCH VÁHÁCH

TRADICE
PALIVO VÁM DOVEZEME
A SLOŽÍME DO SKLEPA

KVALITA
PALIVO SKLADUJEME V
HALE NEBO POD PLACHTOU

PROFESIONALITA
PALIVO SI MŮŽETE
ODVÉZT SAMI

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

inzerce
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Muzeum

Město Horažďovice

Ostatní

denně mimo pondělí • 9.00–17.00
Pravidelné prohlídky zámeckých prostor
Poslední prohlídka v 16.00
Otevřeno do 2. října

7. 9. středa • 18.00 • U Hlaváčků
Café dialog
beseda se starostou a radními

10. 9. sobota • 20.00 • Panská zahrada
Sen noci svatojánské
Divadelní představení TYJÁTRU Horažďovice

19.–28. 9. • centrum města
Staré pověsti české
Vědomostní hra (9 stanovišť, 9 úkolů)

11. 9. neděle • 20.00 • Panská zahrada
Sen noci svatojánské
Divadelní představení TYJÁTRU Horažďovice

1. 10 sobota • 15.00 • kulturní dům
Den Seniorů
Odpoledne pro seniory s Naďou Konvalinkovou a Otavankou

17. 9. sobota • 10.00 • Mírové náměstí
Železný hasič
Poslední kolo Šumavské ligy

denně mimo pondělí • 9.00–17.00
Pohled do obrazu
Výstava ak. mal. R. Klouzy
Technologická kopie obrazů starých mistrů
jako tvůrčí studijní proces
Výstava potrvá do 2. října
denně mimo pondělí • 9.00–17.00
Myslí a kladivem
Stálá expozice minerálů, hornictví, zlata
a perel horního Pootaví
denně mimo pondělí • 9.00–17.00
A. Červený: Diagnóza krystal
Stálá expozice alpských minerálů
denně mimo pondělí • 9.00 až 17.00
Pravidelné prohlídky zámeckých prostor
Poslední prohlídka v 16.00
6. 9. úterý • 19.00
Koncert v rámci Svatojánského hudebního
festivalu
V. Veverka – hoboj, L. Brabec – klavír
16. 9. pátek • 14.00 až 18.00 pro veřejnost
Den se starými řemesly
Ukázky řemesel v rámci Dnů evropského
dědictví s místními i přespolními muzejními
lektory
24. 9. sobota • 18.00
Koncert k 160. výročí založení PS Prácheň
Koncert pěveckého spolku a jeho hostů
Připravujeme:

Kavárna Šibule
12. 9. pondělí • 18.00
Pět Tibeťanů
Přednáška o jednoduchém cvičení a životní
energii
18. 9. neděle • 15.00
Dostaveníčko...
Pavel Hlobík, lidové písničky a bubeník...vítán...
28. 9. středa • 15.00
Václavské veselí...
Pro všechny hraje Pínaband ze Sušice

17. 9. sobota • 12.00 • Svaté Pole
Šumavský amatér cup 2022
Motokros – závody
23. 9. pátek • 13.30 • Horažďovice
25. výročí založení Charity Horažďovice
Bohatý kulturní program
24. 9. sobota • 20.00 • Stodola
Zavíráme Stodolu
Hudba, prasátko na grilu
30. 9. – 2. 10. • Horažďovice a okolí
Invelt Rally Pačejov
Automobilové rallye, dvouetapový podnik

Hotel Prácheň
16. 9. pátek, 19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Vilém Veverka TRIOPlus. Hoboj, kontrabas
a klávesové nástroje v cross-over programu
klasických komorních i jazzových skladeb.
Vstupné 150 a 80 Kč, děti do 10 let zdarma.
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

1. 10. sobota • 9.00 až 17.00
Den seniorů
Vstup pro seniory 65+ zdarma

Městská knihovna
Bazar vyřazených knih • sál knihovny
5. 9. pondělí
9.00–12.00, 13.00–17.00
6. 9. úterý
9.00–12.00, 13.00–17.00
7. 9. středa
9.00–12.00, 13.00–17.00
8. 9. čtvrtek
9.00–12.00, 13.00–17.00
15. 9. středa 11.00–11.20 • sál knihovny
U3V – zápis do kurzu Regionální archeologie
a historie II.
22. 9. čtvrtek 14.30 • sál knihovny
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování
paměti
27. 9. úterý 9.00 sál knihovny
VU3V – Arménie blízká i vzdálená
1. lekce zimního semestru
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