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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

těšili jsme se na babí léto, ale téměř celé 
září nám propršelo. Z teplých dnů jsme 
skočili rovnou do zimních. Dětem tak 
nemuselo být líto, že začal školní rok. Ve 
třídách jsme přivítali žáky prvních tříd 
plné nadšení a elánu. Přejeme, ať jim to 
hodně dlouho vydrží. Nejen nejmenším, 
ale snad i jejich rodičům uděláme radost 
novými venkovními herními prvky. Dva 
jsou nainstalovány v lokalitě pod Lore-
tou u stávajícího turistického posezení 
a dřevěného draka. Další v ulici Nad Ne-
mocnicí mezi městským bytovým domem 
a řadovými domky. 

V letošním roce bude končit patnácti-
letá smlouva na pronájem městského ho-
telu Prácheň včetně společenského sálu. 
Město zveřejnilo záměr pronájmu na dal-
ší období. Veškeré podrobnější informace 
a podmínky pronájmu může případný 
zájemce získat přímo u pana starosty 
nebo v odboru investic a majetku. Hotel 
Prácheň je strategická budova v našem 
městě, nabízí vedle ubytování a stravová-
ní také možnost pronájmu společenského 
sálu na svatby, oslavy a iremní akce. Sou-
časná ekonomická situace určitě není pro 
tento druh podnikání jednoduchá, ale 
městská rada je připravena o budoucích 
podmínkách pronájmu jednat.

V zámku byla dokončena rekonstrukce 
kotelny včetně rozvodů ústředního tope-
ní. Nyní ještě probíhají úklidové práce 

v bývalé uhelně. Knihovna se stěhuje 
z kina zpět do svých prostor. Na Červené 
bráně jsou dokončeny restaurátorské 
práce na obnově znaku a stropní výzdo-
bě v průjezdu. Při podrobném průzku-
mu zpřístupněných částí byly nalezeny 
fragmenty původního fasádního nátěru 
v odstínu „starorůžové“, takže s památ-
káři došlo k dohodě o konečném řešení 
barevnosti fasády. Věříme, že se vám 
návrat původního historického vzhledu 
bude líbit. 

Na ZTV Loreta již byly vydány první 
stavební povolení pro rodinné domy. 
Aktuálně je osm parcel stále nabízeno 
k prodeji. Nedaleký výkop na křižovatce 
Loretská a Lipová ulice se týká připojení 
plynu, na které stále čekáme. Na sídlišti 
Šumavská v nejbližších dnech začne ob-
nova asfaltových povrchů. Ve spolupráci 
se SUS dojde k opravě povrchu v celé šíři 
vozovky směrem ke smuteční síni. Práce 
se předpokládají za provozu po dobu cca 
šesti dnů. Dbejte prosím při průjezdu 
zvýšené opatrnosti. 

Na mlýnském náhonu byla opravena 
dožilá stavidla do odlehčovacího ramene 
a upraveny narušené břehy. Ještě budou 
odstraněna blízká a nefunkčních železná 
vrata a dojde k úpravě vjezdu a vstupu 
na Ostrov. Za bytovými domy č. p. 884–885 
v ulici Prácheňská inišuje oprava kanali-
zační přípojky a jakmile to deště umožní, 
přijde na řadu obnova trávníků a zpevně-
ných parkovacích ploch. 

Co se týká spočenských akcí, v září 
oslavila Charita 25. výročí od svého 
založení. V našem městě má Charita 
základnu v městském bytovém domě 
s pečovatelskou službou, kde má část 
svých klientů a za dalšími pak vyráží do 
terénu. Spolupráce s městem je velmi 
dobrá. Vážíme si toho a přejeme Charitě 
hodně elánu a spokojené klienty. Diva-
delní spolek Tyjátr i přes nepřízeň poča-
sí s velkým úspěchem sehrál na Panské 
zahradě dvě představení divadelní hry 
Sen noci svatojánské. Jen tak dál, ať se 
může spolek opět zúčastnit jako soutě-
žící tradiční divadelní přehlídky ama-
térských divadel, která se bude konat na 
jaře v našem městě. 

V těchto dnech již známe výsledky ko-
munálních voleb, které proběhly minulý 
víkend. Dovolíme si poděkovat za důvěru, 
kterou jsme od vás opět dostali. Je to pro 
nás velká čest a zároveň závazek pro příš-
tí čtyři roky. Chceme dotáhnout do konce 
hodně projektů a uděláme pro to maxi-
mum. Ustavující zastupitelstvo se bude 
konat ve středu 19. 10. od 18,00 hod.

Přejeme vám hezké podzimní dny, 
hodně hub a ještě trochu sluníčka. Záro-
veň vás zveme na Havelský jarmark, který 
se koná na náměstí v sobotu 15. 10. A na-
šim seniorům přejeme k jejich svátku 
1. 10. zdraví, zdraví a ještě jednou zdraví.

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž

ITEP 2022

Veletrh cestovního ruchu ITEP se usku-
tečnil od 15. do 17. září ve sportovní hale 
TJ Lokomotiva Plzeň. Byl to jeden z nej-
větších mezinárodních veletrhů cestovní-
ho ruchu v České republice, který pořádá 
pravidelně Plzeňský kraj. Nabídl 3 dny 
plné zábavy a bohatého programu. Přijela 
stovka vystavovatelů z regionu, Čech i za-
hraničí. Ve čtvrtek byl přítomen i Lukáš 
Hejlík – autor projektu Gastromapa. Naše 
město jsme zde úspěšně prezentovali 
a propagovali.

• Jitka Chalupná, odbor památkové péče, 

školství a kultury

SDH Veřechov

Děkujeme všem účastníkům akce pořádané Hasiči Veřechov, že 
i přes velmi chladné a nepříznivé počasí vydrželi a bavili se. 
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Rada města 
Horažďovice  
12. 9. 2022

• rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky účastníka ING-FOREST s.r.o. 
Dvůr Králové nad Labem na realizaci 
služby s názvem „Zpracování lesních 
hospodářských osnov zřizovacího ob-
vodu LHO Horažďovice“ za nabídkovou 
cenu 573 Kč bez DPH za technickou 
jednotku 1 ha výměry lesa 
• schválila podání žádosti o dotaci do 
vyhlášeného programu MK ČR Program 
záchrany architektonického dědictví pro 
rok 2023 na realizaci I. etapy Projektu 
záchrany kulturní památky v předpoklá-
dané výši 3 456 000 Kč vč. DPH 
• schválila záměr pronájmu hotelu 
Prácheň za účelem provozování hostin-
ské činnosti, ubytovacích služeb a pořá-
dání kulturních a společenských akcí

Rada města 
Horažďovice  
26. 9. 2022

• přijala cenovou nabídku Ing. Jiřího 
Fencla, Plzeň na zajištění činnosti tech-
nického dozoru stavebníka na stavbě 
„ZŠ Blatenská – revitalizace školního 
areálu – I. etapa“ za nabídkovou cenu 
238 370 Kč vč. DPH
•  schválila návrh smlouvy s Plzeň-
ským krajem na poskytnutí dotace 
z programu „Podpora pro obce, které 
mají uzavřenu smlouvu s registrova-
ným poskytovatelem sociálních služeb 
na zajišťování pečovatelské služby na 
území Plzeňského kraje v roce 2022 na 
spoluinancování provozu Charity HD 
při poskytování pečovatelské služby 
v roce 2022 ve výši 362 278 Kč 
•  schválila uzavření smlouvy o sdru-
žených službách dodávky plynu se spo-
lečností ČEZ ESCO, a. s. Praha 4 na nové 
odběrné místo – zámek Horažďovice na 
dobu neurčitou s platností od 27. 9. 2022

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

Oznámení o pronájmu 
Město Horažďovice zveřejňuje záměr 
pronájmu hotelu Prácheň – st. p. č. 218/1 
zastavěná plocha o výměře 930 m2 v k. ú. 
Horažďovice včetně stavby č. p. 152 ob-
čanská vybavenost, st. p. č. 218/3 zastavěná 
plocha o výměře 403 m2 v k. ú. Horaž-
ďovice včetně stavby č. p. 153 ubytovací 
zařízení a st. p. č. 218/4 zastavěná plocha 
o výměře 920 m2 v k. ú. Horažďovice včet-

ně stavby č. p. 154 občanská vybavenost za 
účelem provozování hostinské činnosti, 
ubytovacích služeb a pořádání kultur-
ních a společenských akcí. Předpoklad 
pronájmu je od 1. 1. 2023.
Bližší informace podá pan Pavel Matou-
šek, telefon 371 430 569,
e-mail:matousek@muhorazdovice.cz

Městské lesy 
Horažďovice
V uplynulém období letošního roku byla 
hlavní činností v městských lesích péče 
o nově založené lesní porosty, které vznik-
ly zejména v předešlých pěti letech v dů-
sledku extrémního sucha a do té doby 
dlouho nevídané kůrovcové kalamity.

Na kalamitní holiny se vysazují nové 
stromky s cílem druhové rozmanitosti, 
avšak s ohledem na daný druh dřeviny, 
který patří do naší krajiny. Jsou to zejmé-
na listnaté dřeviny, především dub zimní, 
buk lesní, ale vysazujeme i jiné dřeviny, 
dle vhodnosti výsadby v dané lokalitě, 
například olše, javory, lípy. Z jehličnanů 
převažuje výsadba borovice nad smr-
kem. V malém množství se vysazuje jedle 
bělokorá a douglaska tisolistá. Na mnoha 
místech si ale les dokáže pomoci sám tzv. 
přirozenou obnovou lesa, kdy nalétnou 
semena na holou plochu nebo přímo pod 
matečný porost. 

Základní péče o tyto nově vysazené 
stromečky trvá minimálně pět let, a to 
tzv. dokud neodrostou vlivu buřeně 
a zvěři. Péče spočívá v tom, že se tráva 
(buřeň) okolo stromečků pravidelně 
vyžíná nebo se použije chemická ochrana 

v podobě herbicidu (návštěvníci lesa si 
mohou všimnout nevyrostlé trávy mezi 
stromky). Koncem léta se stromky musí 
namazat repelentem proti okusu zvěří, 
protože zvěři v zimním období chutnají 
terminální pupeny a jejich poškozením 
dochází k trvalé deformaci růstu strom-
ku. Jinou ochranou proti zvěři jsou lesní 
oplocenky, kde jsou stromky chráněné 
nejen proti okusu, ale i proti vytloukání 
(v jarním období srnci tzv. vytloukají pa-
růžky – zbavují se kůže z nově narostlých 
parůžků a následně si značí svá terito-
ria). Poškození stromku zvěří je trvalé 
a v mnoha případech stromky usychají. 

Stromky, které uschnou vlivem zvěře 
nebo častokrát vlivem nepříznivého 
počasí (především sucho), musejí být na-
hrazeny novými sazenicemi, tato činnost 
se nazývá vylepšování. Letošní léto bylo 
srážkově opět podprůměrné a na mno-
hých místech uschly stromky, které byly 
vysazené i před dvěma lety. Začátkem 
října bude probíhat podzimní zalesňo-
vání posledních ploch po kalamitě, ale 
i vylepšování ploch, na kterých vznikly 
škody.

Všem návštěvníkům lesa přeji krásné 
barevné podzimní vycházky. 

Za městské lesy Horažďovice

• T. Němec 

USTAVUJÍCÍ ZASEDÁNÍ ZM

se koná 19. 10. 2022 od 18.00
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Novinky a zajímavosti ze zoo a o zoo 
V divadelním sále městského muzea 
jsme přivítali děti z prvního stupně obou 
horažďovických ZŠ na besedě s Mgr. Mar-
tinem Vobrubou, vedoucím propagace 
a tiskovým mluvčím Zoologické a bota-
nické zahrady města Plzně.

Na úvod vysvětlil dětem hlavní účel 
a poslání zoo, potom si posluchači užili 
trochu gramatiky – jak se správně píší 
rodová a druhová jména zvířat, jak se 

píše zoo a jaký název kdysi jazykovědci 
navrhovali: zvířetnice nebo živosad.

A pak už hlavní část besedy, na kte-
rou se děti asi nejvíc těšily – promítání 
obrázků zvířat a zajímavosti o nich. Děti 
měly také možnost odpovídat na otázky 
a za správné odpovědi získat samolepky 
s obrázky zvířat. Některé děti překvapily 
svými znalostmi zvířat i pana Vobrubu. 

Vzhledem k velkému zájmu vyučují-
cích a kapacitním možnostem městské 

knihovny jsme besedu uspořádali v diva-
delním sále muzea a tímto bychom chtěli 
velmi poděkovat za zapůjčení sálu.

• Eva Marešová

Foto: Petra Tomešová

Bazar knih – městská knihovna
Bazar knih, které jsme vyřadili z fondu naší knihovny, navštívilo 150 milovníků literatury. Do svých domovů si odnesli 1 285 svazků.

• Petra Tomešová
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Ševčíkovy hudební 
večery
Říjnový koncert
Další koncert letošního ročníku Ševčí-
kových hudebních večerů se bude konat 
14. října 2022 v 19.00 hodin v sále hotelu 
Prácheň. Vystoupí na něm oblíbené kla-
vírní duo Tomáš Hostýnek a Petr Novák.

V jejich podání zazní v první polovině 
programu dvě stěžejní sonáty Ludwiga 
van Beethovena. Tomáš Hostýnek se 
představí jako sólista v Beethovenově 
třívěté sonátě op. 13, c-moll nazývané 
„Patetická“. Zkomponovaná mezi lety 
1798 a 1799 představuje jedno z prvních 
umělecky závažnějších děl tohoto klasi-
cistního skladatele, ve kterém se snoubí 
mohutná dynamická šíře, niterné emoce 
i expresivní povaha hudby. Následně 
přednese Petr Novák patrně nejznáměj-
ší z Beethovenových sonát, a sice op. 
27, č. 2, cis-moll, které okolo roku 1832 
přiřkl básník Ludwig Rellstab přízvisko 

„Měsíční svit“. I v této sonátě nalezneme 
mnoho stavebních prvků typických pro 
Beethovenova klavírní díla: ušlechtilé 
ideály, virtuozitu, smysl pro dramatickou 

výstavbu a ochotu posouvat hranice hud-
by klasicistního období.

V druhé polovině programu se poslu-
chači mohou těšit na kompletní provede-
ní druhé řady Slovanských tanců Anto-
nína Dvořáka. Na rozdíl od řady první 
se zde objevují tance skutečně slovanské 
– např. srbské „Kolo“ nebo slovenský 
„Odzemek“. Po téměř deseti letech od 
první řady Slovanských tanců tak Dvořák 
nabízí díla umělecky mnohem vyzrálejší 
disponující mohutným rozpětím skla-
dební fantazie a místy melancholickým 
závojem. Co se ovšem nezměnilo ani na-
podruhé, je vroucná lyrika jednotlivých 
tanců a posluchačsky vděčné melodie, jež 
dokážou zaujmout.

Vstupné 150 Kč, zlevněné vstupné 
80 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

Přišel podzim, 
hrušky zrají, jablka 
se červenají...

… přeměněny v úsměvy. Všichni noví 
školkáčci už se spřátelili s prostředím, 
učitelkami i novými kamarády. A co nás 
v tomto školním roce čeká? Završíme naše 
tříleté školní kurikulum s názvem „Jsme 
rádi na světě“. Třetí rok kurikula bude 
na téma „Svět je místem pro všechny“. 
Ve všech třídách se už uskutečnily třídní 

schůzky, na kterých se rodiče nově pří-
chozích seznámili s chodem školy i jed-
notlivých tříd. Doufáme, že se jim dostalo 
všech potřebných informací i odpovědí 
na jejich otázky.

Pustili jsme se tedy do práce. Naši 
nejmenší – Mravenečkové – se vypravili na 
návštěvu do přírodovědné stanice DDM 
za zvířátky. Se zvídavostí a statečností 
sobě vlastní se seznámili se všemi tamní-
mi obyvateli, třebaže někteří byli mno-
hem větší než samotní Mravenečkové.

Nezahálejí ani předškoláci. Započali 
s environmentální výchovou – vyrazili 
nejenom zdolávat přírodní překážky, ale 

na školní zahradě pomáhali skřítkům. 
Dostali od nich dopis s prosbou o pomoc 
a dokonce i lupy pro usnadnění úkolu. 
Pátrali tedy po jejich stopách a z roz-
ličných přírodnin postavili skřítkům 
domečky, aby se jim u nás dobře žilo. 
Pomocí darovaných lup děti prozkoumaly 
celou zahradu – věděli jste, jak zajímavý je 
třeba takový obyčejný list ze stromu nebo 
smrková šiška?

Děti dokážou s trochou naší pomoci 
vidět krásu i v obyčejných věcech a vy-
kouzlit zajímavý příběh i z mála. Kéž by si 
tento dar udržely do nejdéle.

• kolektiv KMŠ DUHA

  
01 Domeček pro skřítky

02 Mravenečci v přírodovědné stanici

03 Předškoláci na Ostrově 

01 02

03
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Na Paloučku 
sluníčka neubývá
Ani jsme se nenadáli, letní prázdniny 
jsou za námi a my opět vstupujeme do 
dalšího školního roku. Vzpomínáme na 
naše bývalé předškoláčky, věříme v jejich 
šťastný vstup do nového prostředí základ-
ní školy a zároveň máme radost ze zcela 
naplněných všech pěti tříd naší mateřin-
ky. Ve třídě Ptáčci jsme přivítali nejmenší, 
dvouletá Ptáčátka. U Berušek a u Zajíčků 
dovádějí dvou až čtyřletí kamarádi a ka-
marádky. V předškolních třídách Včelky 
a Motýlci si společně užívají děti čtyř až 
šestileté, tedy i ty, které letošní školní rok 
zakončí pasováním na opravdové školá-
ky. Nyní, na konci září, pomalu spějeme 
k ukončení adaptačního období. Případ-
né slzičky mizí, nejmladší kamarádi si 
užívají posledních sluníčkových dní na 
naší skvěle vybavené školní zahradě, nej-
starší využívají delší trasy vycházek k po-
znávání horažďovických zákoutí, zkou-
mání, sportování v přírodě, k situačnímu 
učení. Někteří již stačili využít i nabídky 
městského muzea a aktivně se zúčastnit 
Dne se starými řemesly. Od října před-
školní třídy navážou na loňské polytech-
nické vzdělávání ve spolupráci se Střední 
školou Horažďovice a také naši zpěváčci 
se opět dočkají oblíbeného muzicírování 
v školkovém souboru Sluníčko. Všichni se 
těšíme na pohádková divadélka, která nás 
brzy čekají. Celým Paloučkem zní hlasité 

štěbetání, zpěv a dětský smích. A okolo 
nás dospělých svítí houf šťastných a vese-
lých sluníček. Všem rodičům děkujeme za 
důvěru, s kterou nám denně svěřují své 
nejvzácnější poklady, dětem vděčíme za 
energii a radost, které nám svou bezpro-
středností pravidelně předávají. Venku už 
sice začíná vládnout podzimní sychravé 
počasí, ale u nás Na Paloučku síla vese-
lých sluníček neubývá.

Stejně radostný a slunečný podzim 
přejeme i vám všem.

• Eva Málková, učitelka MŠ Na Paloučku

01 Naše malá Ptáčátka

02 Radovánky na školní zahradě

03 Návštěva v muzeu

04 Šťastná a veselá sluníčka

Adaptační den  
třídy 1. A, 1. B
Dne 1. září nastal pro „prvňáčky“ očeká-
vaný den, kdy poprvé usedli do školních 
lavic. Aby se děti snadněji poznaly, naplá-
novaly pro ně třídní učitelky společně 
s výchovnou poradkyní adaptační den. 

Pestře připravené dopoledne si děti 
užily v Panské zahradě. Nejprve se se-
známily se zásadami pobytu v přírodě 
a tříděním odpadu. Poté zábavnou for-
mou poznávaly svůj nový třídní kolektiv, 
účastnily se různých her zaměřených na 
rozvoj důvěry, prohloubení vzájemného 
poznávání, na nastartování spolupráce 
mezi žáky a řešení konliktních situací. 

Při těchto hrách si děti procvičily 
nejen svou fyzickou zdatnost, ale i pro-
storovou orientaci a rychlost. S nadšením 
plnily zadané úkoly, za což byly následně 
odměněny nejen pochvalou a jásotem 
svých spolužáků, ale i sladkou odměnou. 

Půjdete-li se projít Panskou zahradou, 
možná si všimnete důmyslně postavených 
příbytků pro různé živočichy. Děti je 
stavěly s obrovským zájmem a zaujetím. 
Vznikly tak domovy pro veverky, ježky, 
myšky, různé mravenčí a hmyzí hotely. 
Možná kolemjdoucí zaslechli písničky, 
kterými děti vábily zvířátka do svých 
domečků. 

Adaptační den se velice vydařil a my 
přejeme našim novým žáčkům – prvňáč-
kům spoustu krásných společných zážit-
ků, a hlavně hodně úspěchů ve škole. 

• Mgr. Milena Peroutková, Mgr. Eva 

Nováková, třídní učitelky, ZŠ Blatenská

01 Žáci 1. A s třídní učitelkou Mgr. Milenou 
Peroutkovou při adaptačním dni 

02 Žáci 1. B s třídní učitelkou Mgr. Evou Novákovou 
při adaptačním dni 

01

01

03

02

02
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Prázdniny  
ve školní družině
Že o hlavních prázdninách do školy 
děti nechodí? Že se zde jen předělává, 
opravuje, natírá a maluje, uklízí? Že je 
o prázdninách škola zavřená? Veliký 
omyl! V naší škole jsme v prázdninové 
družině přivítali nejen děti ze ZŠ Blaten-
ská, ale i děti ze ZŠ Komenského. A roz-
hodně jsme se nenudili. Dokonce i počasí 
nám přálo. V červenci bylo doslova jako 
malované, v srpnu se trochu pokazilo, ale 
ven jsme se nakonec dostali každý den. 
Ve školním prostředí jsme trávili jen nej-
nutnější dobu, než jsme se ráno všichni 
sešli, a pak jsme vyráželi za dobrodruž-
stvím. Hráli jsme si, kreslili, sportovali, 
soutěžili, poznávali nové věci, cestovali, 
našlapali jsme spoustu kilometrů. Dobyli 
jsme hrad, ochočili jsme si draka, stali se 
z nás lovci dinosaurů. Prožili jsme prima 
dopoledne v knihovně. Podrobně jsme se 
seznámili s prací hasičů v místní stanici. 
Navštívili jsme záchranku, kde jsme zažili 
i výjezd záchranářů. Absolvovali jsme 
exkurzi u Policie ČR, zde nás čekala nejen 
ukázka zbraní a vybavení, ale dokonce 
celá policejní jednotka včetně náčelníka. 

Poděkování patří všem, kteří se na prázd-
ninovém programu podíleli – vychovatel-
kám, zástupcům organizací a složek, kteří 
se dětem věnovali, i paním kuchařkám ve 
školní jídelně Blatenská, protože bez dob-
rého oběda by zážitky nebyly úplné. Užili 
jsme si kamarádů, navázali jsme nová 
přátelství. Také jsme si zašli na zmrzlinu 
a jen tak jsme lenošili. Ale jenom chvilku, 

protože při všech těch dobrodružstvích 
nám na lenošení nezbyl čas.

• Za vychovatelky ŠD Blatenská  

Radka Benešová-Šperlíková

01 Dobyli jsme hrad – Nalžovské Hory

02 Malujeme zážitky

Letní tábor
Jako každý rok i letos zorganizovala 
PS Prácheň pro děti ve věku od 6 let letní 
tábor v krásném prostředí poblíž Lnář-
ského Málkova. Letošní celotáborová hra 
byla inspirována ilmem JUMANJI. Děti 
byly vtaženy do světa džungle hned první 
den, kdy se z nich při večerním obřadu 
staly herní postavy, a byly seznámeny 
s příběhem formou dopisu. V průběhu 
tábora jednotlivé oddíly plnily různé 
úkoly, za které získávaly drahokamy pro 
své posvátné zvíře a vyhrávaly políčka na 
mapě. Cílem bylo získat co nejvíce draho-
kamů od náčelníka kanibalského kmene 
(náš hlavní vedoucí) a na mapě dojít až 
do samotného cíle. Jedině tak šlo džungli 
zachránit. Každému oddílu se podařilo 
náčelníka porazit a drahokamy posvát-
ným zvířatům navrátit, a tak v džungli 
opět zavládl klid a mír. Nejen s tímto 
pocitem ale i s kupou zážitků se naše děti 
vracely zpět do civilizace.

• Markéta Mesticová 

PS Prácheň Horažďovice
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Novinky z Domu 
dětí a mládeže 
Horažďovice

Zahájili jsme nový školní rok a spolu 
s tím máme pro zájemce několik novinek. 
Kromě zveřejnění nabídky zájmových 
kroužků, klubů a kurzů, které se odehrá-
lo hned zkraje září, jsme připravili na 
říjen několik zajímavých akcí pro veřej-
nost. Namístě je také krátce zavzpomínat 
a shrnout letní dění.

Letní akce (tábory)
O letních prázdninách proběhlo pod hla-
vičkou našeho DDM celkem 18 příměst-
ských či pobytových táborů, kterých se 
zúčastnilo celkem 342 účastníků, v drtivé 
většině dětí školního věku. Zde si zaslouží 
poděkování především všichni, kteří nám 
s realizací táborů pomáhali, ať už v roli 
vedoucích, anebo poskytnutím podmí-
nek či jinak. Rovněž si vážíme důvěry, se 
kterou nám rodiče své děti svěřili. I v le-
tošním roce se všechny akce obešly bez 
zranění či provozních problémů a velmi 
doufáme, že se všichni účastníci vrátili 
domů spokojeni.

Kroužky, kluby a kurzy
Nabídku zájmové činnosti najdete na 
našich webových stránkách, nástěnkách 
v zámku či u Přírodovědné stanice, 
případně ve všech školách a školkách. 
Přihlašovat na kroužky a kluby lze děti 
po celý říjen, kdy vše běží v „otevřeném“ 
režimu – je možné si tak kroužek vyzkou-
šet a rozhodnout se, zdali vašemu dítěti 
vyhovuje. Informace vám rádi poskytnou 
vedoucí jednotlivých aktivit. 

Ve své činnosti pokračuje také lesní 
klub Ostrůvek, který rozšířil svou činnost 
na 3 dny v týdnu. Nově je tak docházka 
možná od úterý do čtvrtka, více o činnos-
ti klubu je možné zjistit na FB LK Ostrů-
vek či na našem webu.

Tradičně cílíme i na dospělé zájemce 
– v říjnu tak zahájí svou činnost hned 3 
keramické kurzy pro dospělé + aktivity 
k výuce jazyků (Aj, Nj). 

Říjnové akce pro veřejnost
Hned v sobotu 1. října se koná tradiční 
oslava jablek v Přírodovědné stanici. Účast-
níky čeká kromě lisování moštu i dílnička, 
ochutnávka různých odrůd jablek a soutěž 
o nejlepší jablečný moučník.

U příležitosti Havelského jarmarku pro-
běhne v keramické dílně v zámku dopro-
vodná výtvarná dílna s K. Červenou, a to 
o sobotním dopoledni dne 15. října 2022.

V pátek 21. října od 19 hodin přivítáme 
v PROUDU jednu z nejvýraznějších osob-
ností, která v poslední dekádě promlouvá 
do kvality vzdělávacího procesu v ČR. 
V rámci obnovení seriálu akcí Setká-
ní s osobností přijal naše pozvání Bob 

Kartous, který zde představí svou knihu 
No Future! s podtitulem Vezeme děti na 
parním stroji do virtuální reality?

Poslední říjnovou akcí je Komentovaná 
prohlídka areálu Přírodovědné stanice, 
která je naplánovaná na neděli 23. října 
od 14 hodin.

Více o naší činnosti najdete na www.
ddm-hd.cz, nebo na FB stránkách DDM či 
PROUDU.

Smutnou zprávou je odchod pana 
Karla Průchy, který stál u založení naší 
Přírodovědné stanice (kdysi Stanice mla-
dých přírodovědců) a který se významně 
zasloužil o ochranu přírody v našem regi-
onu, a to jak prakticky, tak svým pedago-
gickým úsilím. Nezbývá, než poděkovat 
a zodpovědně pokračovat v jeho odkazu.

Za celý kolektiv DDM zdraví a příjem-
ný podzim přeje

• Mgr. Tomáš Pollak

01 Nácvik záchrany tonoucího na rakouské Salze 
(Letní vodácký kemp)

02 Souboj muže proti muži na stanovém táboře 
Záhada ztraceného tomahavku

03 Účastníci tábora Do hlubin! vyrábějí misku na 
hrnčířském kruhu

Sbohem, náčelníku...
Zemřel pan Karel Průcha, jedna z nejvý-
raznějších osobností Horažďovic, učitel 
a vedoucí přírodovědné stanice. Člověk 
s laskavým humorem a obrovským srd-
cem, který nás po zkaženém podání se 
smíchem posílal „na farmu“ a vozil nás 
na běžným smrtelníkům zapovězená 
místa Šumavy.

A tak jsme díky němu každý pátek 
spěchali na trénink, klidně přes půl 

republiky, trpělivě čekali, až nahoře 
„sleze to bílý svinstvo“ a pak poskakovali 
v rašeliništích a snažili se nešlápnout na 
rosnatku okrouhlolistou. S ním jsme tajili 
dech nad výhledem z Oblíku, topili se v ti-
chu Jezerní hory a každý rok doufali, že 
zase vyrazíme na Haďák. 

Taky jsme se těšívali na páteční 
hospůdku a kroužek s těmi nejmenší-
mi. S obdivem jsme sledovali, jak i tam 

vyučoval pravidla, která platí nejen na 
hřišti a která v nás už zůstanou zakořeně-
ná. Teď v tom chceme sami pokračovat.

Pan Průcha byl zkrátka náš NÁČELNÍK 
a navždycky jím zůstane v našich srdcích.

• Za volejbalový tým Průchovci Lucka
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Organizace pro pomoc uprchlíkům 
(OPU) je nezisková, nevládní 
a humanitární organizace

Díky dlouholeté odborné praxi v soci-
ální práci s migranty a široké znalosti 
cizineckého práva se OPU a její pobočka 
v Plzni řadí svými nabízenými službami 
k nezbytným a ojedinělým v Plzeňském 
kraji. Přínosné je i sociální poradenství, 
které je cílovou skupinou vyhledáváno 
zejména pro své široké spektrum odbor-
né pomoci. Nejčastější zakázky jsou např. 
pomoc s hledáním práce, bydlení, lékařů, 
asistence v oblasti vzdělávání apod. 
Pracovníci se snaží předejít problémům, 
se kterými se cizinci nejčastěji setkávají 
– diskriminace, vykořisťování, zneužití 
neznalosti práva a systému, a tím při-
spět k snadnější integraci. Efektivní jsou 
i doprovody. Terénní program informuje 
cizince o službách, zorientovává klienty 
v jejich znevýhodněné situaci a nabízí 
možná řešení spolu s interkulturním pra-

covníkem. Pracovníci vyrážejí do lokalit, 
kde se vyskytuje cílová skupina nejčastěji. 
OPU Plzeň pořádá také kurzy češtiny pro 
lidi prchající před válečným konliktem 
z Ukrajiny. V létě proběhl pro matky 

s dětmi výlet a děti se mohly zúčastnit 
příměstského tábora.

• Bc. Tereza Štěpánková, sociální pracovnice 

Organizace pro pomoc uprchlíkům

Soutěž Železný 
hasič a předání 
nového zásahového 
vozidla

V sobotu 17. září před zahájením soutěže 
Železný hasič TFA předal starosta Ing. Mi-
chael Forman jednotce Sboru dobrovol-
ných hasičů Horažďovice nové zásahové 
vozidlo. Jednalo se o starší Toyotu Hilux, 
která byla předělána na zásahové vozidlo, 
v jehož kabině je dýchací přístroj a vyba-
vení pro první pomoc a AED. V nástavbě 
na výsuvném platě je hydraulické vy-
prošťovací nářadí a ostatní pomůcky na 
dopravní nehody. Dále obsahuje vysoko-
tlaké hasicí zařízení s nádrží na 160 litrů 
a přimíchávání pěnidla pro snazší hašení 
a další vybavení na technické zásahy.

Soutěže se zúčastnilo 27 závodníků, 
přičemž v náročnější kategorii si poměřo-
valo své síly 19 mužů a jedna žena. Počasí 
nám moc nepřálo, nedorazilo moc diváků, 
ale i přes to se soutěž povedla. Pro děti byl 
připraven skákací hrad. Soutěž vyhrál Ja-
roslav Cibulka z SDH Přeštice a stal se i cel-
kovým vítězem celé šestikolové soutěže. 
Lehčí kategorii vyhrál František Bláhovec 
z SDH Komušín. 

Soutěž se konala za podpory města Ho-
ražďovice, penzionu a pivnice Bílá růže, 
minipivovaru Vlčák, Pizzerie v zámku, 
Culinaru, DOPLA Sušice, Řeznictví Říha, 
Kovaltos.

• SDH Horažďovice 
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Podzimní zamyšlení
Vy, čtenáři tohoto výtisku, jej budete pro-
čítat v době, kdy barvami tak pestrý pod-
zim převezme vládu nad krajem, kdy bu-
deme vzpomínat na uplynulé léto a spíše 
vyhlížet blížící se zimu, letos s velkými 
obavami. Dívám se na oblohu, kde se před 
nedávnem houfovali tažní ptáci, radili 
a připravovali se na dalekou cestu, než 
nás opustí. Dnes je již není vidět. Až naši 
milí opeření přátelé opustíte náš kraj, 
bude bez vás tu ticho, smutek a stesk po 
vašem švitoření zavalí naše srdce.

Nuže, šťastnou cestu, malí přátelé! 
Leťte tam, kam vás volá odvěký zákon 
přírody. Vím, že tam v dálné cizině neza-
pomenete na nás. A až zlaté jarní slunko 
svými hřejivými paprsky probudí opět 
matku zemi k životu, znovu se k nám 
vrátíte tak radostně, jako teď neradi 
a smutně odlétáte. Vy se přes všechny 
nástrahy a překážky rádi vrátíte do 

svého rodného kraje, jejž se i vaše malé 
srdéčko naučilo milovat.

Jasný a slunný podzimní den, hořící 
všemi barvami, krásami podzimu, prosy-
cený však přece zvláštní, tklivou podzim-
ní melancholií, jež jako pavučina babího 
léta obetkává naši duši. Vše sklizeno, 
zoraná pole se černají, listí na stromech 
bere nádech do zlatova. Duši však přes 
všechnu tu krásu jímá stesk, předtucha 
zániku, konce. 

Abych ale stále jenom netruchlil, tak 
nyní něco pro zasmání:

Sušické listy 30. června 1928. „Duch“ 
generála Kordíka. Historka, která se stala, 
svědčí o tom, že mnozí lidé bojí se ještě 
nyní strašidel a duchů. Dva občané z B. 
vraceli se kdysi za sychravé noci ke svým 
domovům již hezky v růžové náladě, 
kterou si přivodili „přebráním“ dobrého 
moku. Bylo po půlnoci, když společný-
mi silami došli k hrobce pánů Kordíků, 
jež stojí blíže silnice u Čachrova. Vtom 
jeden z nich, jménem O. J., spatřil vedle 

pomníku státi záhadnou postavu. Oba na 
sebe pohleděli a jen zašeptali: „Strašidlo!“ 
S tím se musí po dobrém! O. J. projela 
hlavou myšlenka, aby na zjevení pro-
mluvil. Dodal si odvahy a těžkým hlasem 
brumlal: „Tak co, jak se jim teďka vede, 
pane generál?“ A duch tajemně odpovídá: 
„Dobře pane O. J.“ Když tento zaslechl 
svoje jméno, nečekal již na další zprávy ze 
záhrobí a oba „hrdinové“ uháněli k domo-
vům, strachem a chladem spodků, které 
zatím dostaly zlatavou barvu.

Po čase se postiženým vysmál v hos-
tinci jistý četník, jenž v noční době na 
pochůzce zastavil se u hrobky a kterého 
bodří venkované měli za ducha generála 
Kordíka. 

Přeji vám všem ještě alespoň kousek 
babího léta a krásný podzim života nám, 
dříve narozeným. 

• S úctou Karel Halml

Trocha historie 
nikoho nezabije
Dne 24. září se v 18 hodin rozzářil velký 
freskový sál horažďovického zámku, aby 
přivítal Pěvecký spolek Prácheň a jeho 
hosta – Smíšený pěvecký spolek Svatobor 
ze Sušice. Koncert se uskutečnil při příle-
žitosti 160. výročí založení spolku a 30. vý-
ročí obnovení jeho činnosti. 

Pěvecký spolek Prácheň se může po-
chlubit velice dlouhou a bohatou tradicí. 
Byl založen – stejně jako mnoho dalších 
spolků – na počátku 60. let 19. století, 
přesněji řečeno roku 1862. Po období 
tuhého vídeňského absolutismu došlo po 
revoluci v roce 1848 přece jen k uvolnění 
poměrů v řadě sfér veřejného života – 
a tedy i v kultuře. 

O první myšlence založit v Horažďo-
vicích zpěvácký spolek vypráví jeden ze 
zakládajících členů pan Karel Měřička: 
„O prácheňské pouti v roce 1862 byl 
krásný, slunný, teplý den. I byly odpo-
ledne na Práchni celé Horažďovice. Za 
všeobecného veselí a rozjaření zapěli 
tam čtverohlasně několik písní pánové 
Švácha, Schönhansl, Majer, Tichý, snad 
i Maloch. Zpěv se tak líbil, že kdosi pro-
nesl myšlenku – založme zpěvácký spo-
lek!“ Ještě téhož roku byla tato myšlenka 
realizována. První stanovy jsou z června 
1862, a od tehdy datujeme vznik spolku. 
Členy byli jen muži, což ale bylo v tehdej-
ší době běžné. 

V období obou světových válek spolek 
utlumil svoji práci a po jejich skončení ji 

vždy obnovil. Samostatné působení ukon-
čil v roce 1951, kdy byl začleněn do tzv. 
„Osvětové besedy“ a na spolek byl vyvíjen 
nátlak ke změně zaměření činnosti a re-
pertoáru od náročných uměleckých skla-
deb k masovým budovatelským písním.

Znovu byl spolek obnoven v roce 1992 
u příležitosti oslav 700. výročí povýšení 
Horažďovic na město králem Václavem na 
popud tehdejšího starosty města Václav 
Trčky. Na počátku roku se sešlo 14 bý-
valých členů a v červnu 1992 měli první 
koncert na stejném místě, kde se letos 
konal koncert k výročí. Spolek od té doby 
zpívá bez přerušení 30 let a to nejen v Ho-
ražďovicích a okolí, ale radost z hudby 
a zpěvu rozdává i ve Švýcarsku, Francii či 
Švédsku.

Po obnovení spolku se za dirigentským 
pultíkem střídaly především osobnosti 
z rodiny Petrusových – pan Jan Petrus, 
jeho otec MUDr. Jiří Petrus a dcera 
Michaela Petrusová. Po smrti Jana Pe-
truse v létě 2011 se ujal dirigování pan 
MVDr. Stanislav Smítka, který vede sbor 
dosud. V rolích zpěváků a zpěvaček se 
vystřídalo více, než 100 osob. 

V současnosti má spolek 21 členů, kon-
certuje v průměru 15krát za rok (s výjim-
kou let covidových) a patří neodmyslitel-
ně na kulturní scénu našeho města. 

Za PS Prácheň

• Simča Sládková

01 Koncert k výročí
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Knižní novinka 
z regionu
Kriminální případy a aféry ze Šumavy, 
Pošumaví a Českého lesa
Zajímavé případy vybrali ze soudních 
spisů autoři pod vedením archiváře 
Karla Řeháčka. Vážné případy i soudní 
lapálie převážně z období Rakous-
ka-Uherska a první republiky jsou 
doprovázeny bohatou fotograickou 
přílohou.

Knihu zakoupíte v knihkupectví – 
Mírové náměstí 15 – Horažďovice.

• Jana Kotrbová

Malá muzika Nauše Pepíka

PEPÍK NAUŠ 
a OLGA BARIČIČOVÁ

Pačejov – kulturní dům29. října 2022
od 16:00 hodin

Srdečně zveme

Horažďovice • perla Otavy

Město • Horažďovice

Havelský
jarmark 
sobota 15. října 2022 • 9.00–12.00 
Mírové náměstí • Horažďovice

řemeslný a farmářský jarmark • Blatenští dudáci 
• kouzelník, žonglér, chůdař show • výtvarná dílna 
s Katkou Červenou • keramická dílna, Zámek 
(9.00–12.00) • občerstvení

Obzor • Horažďovice 11



Obec: Horažďovice 

Výsledky voleb – Obec Horažďovice – souhrnné informace 

Počet 
volených 

členů 
zastupitelstva 

Počet 
volebních 
obvodů 

Okrsky 
Voliči 

v seznamu 
Vydané 
obálky 

Volební 
účast v % 

Odevzdané 
obálky 

Platné 
hlasy celkem zpr. v % 

17 1 11 11 100,00 4 196 1 960 46,71 1 945 29 506 

Výsledky voleb – Obec Horažďovice 

Kandidátní listina Hlasy 
Počet 

kandidátů 

Přepočtený 
základ 

dle počtu 
kandidátů 

Přepočtené % 
platných hlasů 

Počet 
mandátů 

Podíly 
hlasů číslo název abs. v % 

1 Naše Horažďovice 5 858 19,85 17 29 506,00 19,85 3 X 

2 Občanská demokratická strana 5 318 18,02 17 29 506,00 18,02 3 X 

3 ObčanéHD 18 330 62,12 17 29 506,00 62,12 11 X 

 
Všechny kandidátní listiny 

Kandidátní listina Kandidát 
Navrhující 

strana 
Politická 

příslušnost 

Hlasy 
Pořadí 
zvolení číslo název poř. 

číslo příjmení, jméno, tituly věk abs. v % 

1 Naše Horažďovice 4 Martínek Daniel 55 NK BEZPP 484 8,26 1 

1 Naše Horažďovice 6 Boček Miroslav Ing. 48 NK BEZPP 479 8,17 2 

1 Naše Horažďovice 2 Chládková Naděžda Mgr. 64 ČSSD ČSSD 420 7,16 3 

2 Občanská demokratická strana 5 Jehlík Jan MUDr. 56 ODS BEZPP 439 8,25 1 

2 Občanská demokratická strana 2 Listopadová Lucie Bc. 44 ODS BEZPP 407 7,65 2 

2 Občanská demokratická strana 1 Buriánek Jan 54 ODS ODS 388 7,29 3 

3 ObčanéHD 1 Forman Michael Ing. 59 NK BEZPP 1 216 6,63 1 

3 ObčanéHD 2 Kalná Hana Ing. 57 NK BEZPP 1 190 6,49 2 

3 ObčanéHD 3 Šmrha Karel Bc. 46 NK BEZPP 1 103 6,01 3 

3 ObčanéHD 4 Průchová Alena Mgr. 66 NK KDU-ČSL 1 123 6,12 4 

3 ObčanéHD 5 Šedivý Michal Bc. 46 NK BEZPP 1 086 5,92 5 

3 ObčanéHD 6 Pomplová Martina Mgr. 58 NK BEZPP 1 151 6,27 6 

3 ObčanéHD 7 Vítovec Josef 51 NK BEZPP 1 123 6,12 7 

3 ObčanéHD 8 Květoňová Jana 57 NK BEZPP 1 069 5,83 8 

3 ObčanéHD 9 Růta Josef 46 NK BEZPP 1 072 5,84 9 

3 ObčanéHD 10 Ondrejíčková Lenka 47 NK BEZPP 1 051 5,73 10 

3 ObčanéHD 11 Lukeš Jiří Mgr. 44 NK BEZPP 1 056 5,76 11 

 

Volby do obecních zastupitelstev
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Horažďovičtí smraďaři
Kdysi se bez vydělaných zvířecích kůží 
lidé neobešli. Oděvy, boty, sedla na koně, 
veškeré řemení, postroje, měchy, váčky, 
tašky, rukavice… dlouho bychom mohli 
jmenovat, co všechno se dělalo ze zvíře-
cích kůží. Kůže ze zvířat dodávali řezníci. 
Ty byly však v surovém stavu nepoužitel-
né. Bylo je třeba očistit, zvláčnit, konzer-
vovat… Tohle všechno dělali koželuzi. 
Přezdívalo se jim smraďaři, neboť ke 
zpracování kůží se používaly velmi pách-
noucí přípravky. Protože spotřeba výrob-
ků z kůže byla značná, v každém městě 
bývali koželuzi, kteří kůže od řezníků 
vykupovali, zpracovávali a pak dále useň 
čili vydělanou kůži prodávali sedlářům, 
ševcům a dalším, kteří z kůže zhotovovali 
různé výrobky. 

Koželuhy bychom v minulosti sa-
mozřejmě našli i v Horažďovicích, kde 
měli dokonce svůj cech. Práce koželuha 
byla časově i technicky hodně náročná. 
Protože doba zpracování kůže byla docela 
dlouhá, museli mít koželuzi kapitál na 
zakupování surových kůží – trvalo totiž 
dost dlouho, než byla vyčiněná kůže na 
prodej a investice se s nějakým ziskem 
vrátila. Kůže byla ceněna, vždyť tvořila 
čtvrtinu ceny dobytčete! Zpracovávaly se 
především kůže volské, vepřové a telecí. 
Podívejme se, jak taková práce kožeĺuha 
vypadala. 

Syrová kůže neboli škára se musela 
hned začít zpracovávat, aby nehnila a ne-
rozkládala se. Nasolila se, sušila na rámu. 
Pak se několik dnů máčela v jámách či ká-
dích. Když „námok“ začal kvasit, bylo nut-
no kůži prát asi dva dny v čisté, nejlépe 
proudící vodě. Proto řeka vedle kuželužny 

byla prakticky nezbytná. K takovému pra-
ní byly ovšem třeba silné ruce – už si ani 
nedovedeme představit, jakou práci dalo 
takovou napitou volskou kůži v proudu 
řeky udržet. Po vyprání nastávala ta nej-
smrdutější fáze. Aby se zbavila kůže chlu-
pů, musela se loužit – a k tomu se až do 
začátku 19. století používala „shnilá“ lid-
ská moč, jejímiž dodavateli byly hospody. 
Do moči se jako zákvas přidávalo moru-
šové listí. Nebylo divu, že koželužny byly 
vykazovány na okraj města, bydlet v jejich 
sousedství asi nebylo žádné terno. Teprve 
později se k luhování začal používat 
popel a pak vápno. Toto naložení trvalo 
týden až dva. Pak se kůže nožem „vymízd-
řila“ – zbavila se podkožního vaziva, šlach, 
zbytků masa. Následně i chlupů. Potom 
se zase kůže praly a zase mořily slepičím, 
holubím nebo psím trusem. Vzniklá 
„holina“ se pak musela „vyčinit“ v kamen-
covém roztoku, což trvalo minimálně 
několik měsíců, někdy i rok. Tím se stala 
kůže velmi houževnatou. Vyčištěné kůže 
se pak změkčovaly vtíráním emulze z loje 
a rybího tuku. Podle potřeby se kůže ještě 
barvila podle všelijakých receptur. A kolik 
takový koželuh vydělal za rok kůží? Samo-
zřejmě záleželo na velikosti dílny. Ty malé 
produkovaly třeba jen padesát kůží, ty 
největší třeba až 1500 kůží ročně. Zvlášt-
ní skupinou koželuhů byli pak jircháři, 
kteří zpracovávali kůže na měkké usně 
na rukavice. 

Chtěl-li se někdo stát koželuhem, 
musel se samozřejmě nejprve vyučit, pak 
následoval několikaletý vandr, aby nabyl 
zkušeností, třeba i v cizině. A k přijetí 
do cechu musel pak uchazeč zaplatit 

nemalou částku do cechovní pokladny, 
nebo se oženit s dcerou koželuha či se 
oženit s vdovou po něm. 

Kolik bylo v minulosti v Horažďovi-
cích koželuhů, už asi nikdo nespočítá, 
tím spíš, že každý mistr měl k ruce ještě 
tovaryše a učedníka. Koželužský mistr 
jménem Pavel Andres je v našem měs-
tě doložen už v berní rule z roku 1675. 
V roce 1739 mělo město 7 mistrů. Z roku 
1770 jsou známi jako zdejší koželužští 
mistři Josef Dobředělej, Václav Pánek 
a Matěj Livora. V roce 1839 bylo zapsáno 
ve zdejším koželužském cechu dokonce 
15 mistrů! Zajímavé je, že po zrušení kláš-
tera v r. 1814 zde byla vedle sýpky zřízena 
také manufakturní koželužská dílna, 
která ale neměla příliš dlouhého trvání, 
protože v r. 1854 byl zase klášter obnoven. 
S koncem 19. století se už pomalu schy-
lovalo k zániku tohoto starého řemesla. 
Posledním koželužským mistrem v Ho-
ražďovicích byl, pokud vím, Jan Roučka, 
jehož dílna bývala vedle Podzámeckého 
mlýna. Tahle koželužna byla v činnosti, 
myslím, ještě začátkem 20. století. Pokrok 
ani v tomto oboru se ale zastavit nedal. 
Zpracování kůží přešlo do továren, těžkou 
práci převzaly stroje a moderní chemic-
ké postupy. A koželužské dílny zanikly. 
Dnes už je nikde, ani v Horažďovicích, 
nenajdeme. 

• Jiří Wagner

01 Práce koželuha začátkem 17. století.

02 Budova poslední horažďovické koželužny 
v Nábřežní ulici dnes. Krom polohy za hradbami 
města a na břehu mlýnské stoky už její minulost 
nic nepřipomíná. – Foto J. Wagner 

01 02
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vás svou na besedu se zástupci města  

Ing. Michaelem Formanem a Ing. Hanou Kalnou

Máte slovo
5. října 2022 od 14.00 hod.  

Charita Horažďovice (4. patro)

Městská knihovna • Horažďovice

Charita • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Je vám 65 a více let? ZDARMA vás naučíme, jak správně ovládat
tablet nebo chytrý telefon a jak se bezpečně pohybovat na internetu.

Seminář Jak na tablet a chytrý telefon

Kdy: čtvrtek 3. 11. 2022 od 8:30 do 12:30 hod.

Kde: Městská knihovna Horažďovice, Mírové náměstí 11

Nezisková organizace Moudrá Sovička z.s. ve spolupráci
s Městskou knihovnou Horažďovice pořádá:

čtyřhodinový seminář pro 12-15 účastníků

Zájemci se mohou hlásit
osobně v knihovně nebo na tel: 371 430 591, 
e-mail: truhlarova@knihovna.horazdovice.cz

Semináře pro 
seniory zdarma

Aktivity projektu Zvyšování digitální gramotnosti seniorů s Moudrou Sovičkou v roce 2022 jsou podpořeny z dotačního 
programu Podpora veřejně účelných aktivit seniorských a proseniorských organizací s celostátní působností.

Přineste si s sebou svůj (dostatečně nabitý) tablet nebo chytrý telefon. Po domluvě můžeme i zapůjčit.
Akce budou probíhat za platných vládních podmínek. 

 

DDRRÁÁČČKKŮŮVV  
BBAAZZÁÁRREEKK  

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE 

 
PŘÍJEM VĚCÍ 

Pondělí  17.10.  8:30 – 17:00   
   
 Oblečení a boty 0-15 let, těhotenské oblečení 
 Hračky 
 Kojenecké potřeby (kočárky, autosedačky, nosítka, 

cestovní postýlky,…) 
   Sportovní vybavení (odrážedla, kola, brusle, 

chrániče, helmy, lyže,…)   
 
Veškeré oblečení musí být čisté, ostatní věci neponičené  
a funkční. 
   

PRODEJ 
Úterý 18.10.   8:30 – 17:00 
Středa   19.10. 8:30 – 12:00 

  
VÝDEJ NEPRODANÉHO ZBOŽÍ A UTRŽENÝCH PENĚZ 

Středa 19.10.    15:30 – 16:30 
 
Pro více informací volejte na tel: 607 259 997, 721 762 195 

14 i��erce



Hrátky 
s pamětí
Nenechte svůj mozek zahálet!
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
Přijď te mezi nás! A nezapomeňte na brýle!

čtvrtek 20. října 2022 • 14.30 hod. 
• sál Městské knihovny Horažďovice

Městská knihovna • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

 

Muzeum • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Komentovaná prohlídka výstavy

s autorem Radomilem Klouzou

Pohled do obrazu 
Technologická kopie obrazů starých mistrů  

jako tvůrčí studijní proces

20. října 2022 • 17.30

Komentovaná 
prohlídka

���e�ce 15



FELDENKRAISOVA METODA
Pohybem k sebeuvědomění
Lekce jsou tvořeny jednoduchými, pomalými pohyby, 
bez úsilí. Dochází k uvolnění svalového napětí, zlepšení 
rovnováhy, stability, svalové koordinace a flexibility.
Přijďte si zacvičit
7.10. od 17:00 do 18:00 a od 18:15 do 19:15
21.10. od 17:00 do 18:00 a od 18:15 do 19:15
Mateřská škola Na Paloučku, Horažďovice, Loretská 935
Bližší informace: Jana Peřinová 776 286 532
REZERVACE NUTNÁ

Jsme malý, rodinný, řemeslný pivovar. 

Činnost jsme zahájili letos v květnu a snažíme se navázat 
na letitou tradici vaření piva v Horažďovicích.  
Pivo vaříme dle vlastní receptury, kterou náš sládek ladil 
téměř šest let. 

Momentálně nabízíme 

P�ácheňské vlče – 10 
Prácheňský vlk – 11 
Prácheňský Gorazd – 12

v tanku právě dozrává podzimní Prácheňské temné 

Pivo prodáváme v PET i KEG na adrese Strakonická 160 
Horažďovice po telefonické domluvě na 603 901 088 – 
zajímavé ceny, slevový program pro odběratele KEG

více na www.minipivovarhorazdovice.cz

Rádi bychom, aby bylo naše pivo možné ochutnat 
i v nějakém místním pohostinství,  
a proto hledáme obchodní partnery v tomto oboru.

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 
13. 10. a 3. 11. 2022 – 14.40 hod.  
6. 10. 2022 – 14.55 hod. 

Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.  
 
Info: Po-Pá 9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,  
www.drubezcervenyhradek.cz

16 inzerce
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Z������� – 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

RAKETOVÝ INTERNETna 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!
Ceny od 350 Kč měsíčně.

ELEKTRIKÁŘ 
Pavel Heral

608 876 778 
18 inzerce



Oblékáme Vaše oči
Axis Optik:

www.axis-optik.cz

Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub 
a určených brýlových čoček . Akci nelze kombinovat s jinými slevami. 

Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci 
našich optik. Nabídka je platná od 19. 9. do 13. 11. 2022.
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 Horažďovice – Ševčíkova 38

������� 19



M�����

denně mimo pondělí • 9.00–16.00 
Pohled do obrazu 
Výstava ak. mal. R. Klouzy 
Technologická kopie obrazů starých mistrů 
jako tvůrčí studijní proces
Výstava prodloužena do 30. října.

denně mimo pondělí • 9.00–16.00 
Myslí a kladivem
Stálá expozice minerálů, hornictví, zlata a pe-
rel horního Pootaví

denně mimo pondělí • 9.00–16.00
A. Červený: Diagnóza krystal 
Stálá expozice alpských minerálů

Informační centrum
otevřeno denně mimo pondělí 9.00 až 16.00
Na objednání návštěva interaktivní dílny 
(tel. 371 430 634)

14. až 30. 10. • denně mimo pondělí • 9.00 až 
16.00 • Muzeum
Hnětýnkování – ukázky různých typů 
hnětynek
Příjem hnětynek 11. až 13. října v Informačním 
centru v Zámku 

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

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

20. 10. čtvrtek • 17.30 
„Pohled do obrazu“ s autorem ak. mal. 
R. Klouzou
Komentovaná prohlídka výstavy 

21. 10. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál 
muzea 
Loutkové představení Míček Flíček
Hraje TYJÁTR Horažďovice

29. 10. sobota • 9.00 až 16.00• Informační 
centrum 
Den informačních center
Soutěže a hry pro děti všeho věku, malý dárek 
pro vítěze, malé občerstvení

Město Horažďovice
30. 9. – 2. 10. • Horažďovice a okolí
Invelt Rally Pačejov
Automobilové rallye, dvouetapový podnik

15. 10. sobota • 9.00 – 12.00 • Mírové náměstí
Havelský jarmark
Řemeslný a farmářský jarmark s kulturním 
programem

28. 10. pátek • 13.00 • Mírové náměstí
Pokládání věnců
Den vzniku samostatného státu 
Československého

Kulturní dům
28. 10. pátek • 20.00 
Extra band 
Celovečerní bigbít

30. 10. neděle • 15.00
Posezení s písničkou
Rytmix

Městská knihovna 
5. 10. středa 14.00 • Charita Horažďovice
Máte slovo
Beseda se zástupci města Ing. Michaelem 
Formanem a Ing. Hanou Kalnou

5. 10. středa 14.30 • sál knihovny
U3V
Hradiště Prácheň pohledem archeologie, 
archeologické průzkumy od konce 19. století 
do r. 2021
2. lekce zimního semestru

5. 10. středa 15.00 • oddělení pro děti
Vyhodnocení soutěže Můj kostičkový svět

11. 10. úterý 9.00 • sál knihovny
VU3V 
Arménie blízká i vzdálená
2. lekce zimního semestru

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

26. 10. čtvrtek 14.00 • Charita Horažďovice
Zaniklé venkovské školy Plzeňského kraje
Beseda s Ing. arch. Miloslavem Michalcem

Kavárna Šibule
16. 10. neděle • 15.00 
Dostaveníčko...
František Jančar a jeho lidové písničky 

22. 10. sobota • 15.00
Malta
Přednáška známého handicapovaného cesto-
vatele Jakuba Greschla 
 
28. 10. pátek • 15.00 
Sváteční odpoledne 
Se Zdeňkem Krýslem a jeho heligonkou 

Hotel Prácheň
14. 10. pátek • 19.00 • Secesní sál
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Klavírní dvojrecitál. Duo Tomáš Hostýnek 
a Petr Novák zahraje skladby L. van Beethove-
na a A. Dvořáka.
Vstupné 150 a 80 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

DDM
1. 10. sobota • 14.00–17.00 • Přírodovědná 
stanice
Jablkobraní
Tradiční podzimní slavnost spojená s ochut-
návkou různých odrůd jablek, dílničkou, 
lisováním moštu a soutěží o nejlepší jablečný 
moučník 

15. 10. sobota • 9.00–12.00 • dílna keramiky, 
Zámek
Výtvarná dílna s Katkou Červenou
U příležitosti Havelského jarmarku 

21. 10. pátek • 19.00 • PROUD – Envicentrum 
Podbranský mlýn
Setkání s osobností
Bob Kartous a jeho kniha No Future! 
– setkání s českým publicistou, pedagogem 
a odborníkem na inovace ve vzdělávání, 
vstupné 50 Kč. Po covidové odmlce obno-
vujeme seriál akcí, kdy zveme do PROUDU 
osobnosti, které mají co říci k vybraným 
společenským tématům, tentokrát v oblasti 
vzdělávání a výchovy dětí.

23. 10. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Komentovaná prohlídka venkovních chovů PS
Prohlídka chovaných živočichů spojená 
s výkladem 
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2022. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky 
pisatelů podle potřeb OBZORU. Příspěvky svým rozsahem 
delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. Náklad 
2 700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického 
obvodu zdarma.  
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náměstí 1, IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, e ‑mail: 
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