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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

začátek měsíce října v našem městě byl 
ve znamení sportovní akce Invelt Rally 
Pačejov a společenské akce Den seniorů. 
Kulturní program pro naše nejstarší 
obohatila svou přítomností a vyprávěním 
herečka Naďa Konvalinková. Hned pár 
dní na to jsme měli v rámci pravidelných 
akcí pořádaných městskou knihovnou 
besedu s občany v domě s pečovatelskou 
službou. Těší nás zájem seniorů o dění ve 
městě a jejich postřehy ke zlepšení život-
ních podmínek pro lidi zde žijící.

Za nepříznivého počasí, ale s velkým 
počtem trhovců a nakonec i návštěvníků, 
se konal Havelský jarmark obohacený 
výstavou hnětynek v městském informač-
ním centru.

V polovině října proběhlo ustavující 
zasedání nového zastupitelstva a jednot-
liví zastupitelé složili předepsaný slib. 
Zastupitelstvo je i nadále sedmnáctičlen-
né. Městská rada má členů 5 – Ing. Mi-
chael Forman, Ing. Hana Kalná, Bc. Karel 
Šmrha, Bc. Michal Šedivý a Josef Vítovec. 
Proběhlo už i první zasedání městské 
rady a její činnost běží díky výsledku 
letošních komunálních voleb bezproblé-
mově dál. Nečeká nás vůbec lehké období 
kvůli aktuální situaci s cenami energií. 

V letošním roce proto chceme provést dů-
kladnou revizi všech našich nebytových 
prostor, abychom zamezili zbytečnému 
úniku energií jak ze svícení, tak z vytápě-
ní. Ceny elektrické energie má město za-
ixované do konce tohoto roku. V příštím 
roce pro město také platí zastropování 
ceny, ale i tak cenová hladina elektrické 
energie bude mnohem vyšší než v roce 
letošním. O případných omezeních tý-
kajících se veřejného osvětlení v dalších 
obdobích vás budeme včas informovat. 

Měsíc říjen je měsícem sestavování roz-
počtu na příští rok. Jsme v očekávání, ko-
lik inančních prostředků nám zbude na 
investice na další rozvoj města. Podle toho 
se pak stanoví rozsah a priorita investič-
ních akcí. Navštívili jsme jako každoročně 
i naše příspěvkové organizace – školky 
a školy, abychom na místě zjistili jejich 
požadavky a stav majetku jako takového. 
Příští rok bude patrně plný kompromisů.

Říjen byl též ve znamení dokončování 
letošních staveb. Za bytovými domy čp. 
884-885 byly dokončeny poslední úpravy 
povrchu a veřejnosti bylo předáno do 
užívání rozšířené parkoviště. V Šumavské 
ulici byla dokončena oprava povrchu celé 
vozovky od prodejny Coop až ke smuteční 
síni. Děkujeme společnosti SÚS PK, která 
vyčlenila inanční prostředky a připojila 

se k naší investici a opravila svůj úsek 
komunikace ve stejném časovém období. 
V příštím roce chceme provést opravu 
chodníku od Palackého ulice až ke hřbito-
vu a to včetně nového veřejného osvětle-
ní. A konečně inálním povrchem byla 
opatřena i polní cesta z Babína k Opěši, 
kterou určitě využijí i cyklisté. 

Hodně diskutovaným tématem je 
v současné době i odpadové hospodářství, 
které se týká nás všech. Více k tématu 
uvnitř čísla. Závěr je ale takový, že pokud 
budeme veškerý odpad rvát do popel-
nic a nebudeme více třídit, bude město 
platit nemalé pokuty, které se v důsledku 
dotknou všech obyvatel prostřednictvím 
„poplatku za popelnice“. Prosíme, zamys-
lete se nad tím a hlavně realizujte v praxi. 

Přejeme vám hodně fyzického zdraví 
a duševní síly do dalších podzimních 
dnů. A zveme vás na Svatomartinský 
jarmark v sobotu 12. 11. a na rozsvícení vá-
nočního stromu v neděli 27. 11. Snad jsou 
to pro vás v této nelehké době alespoň 
drobné radosti. 

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotogalerie

Invelt Rally Pačejov 

– automobilové rally, dvouetapový podnik, 30. 9. – 2. 10. 2022

Havelský výlov rybníka v Boubíně

Místní hasiči slovili: 40 ks kaprů, 1 ks sumce, 2 ks 
candáta, 2 ks štiky a 2 ks trofejního okouna.

Staré pověsti české 

– historické centrum města. 
Hra pro rodiny s dětmi. 19. 9. – 2. 10. 2022

2 Obzor • Horažďovice



Den Seniorů 

– kulturní dům, vystoupila Naďa Konvalinková a Otavanka, 1. 10. 2022

Havelský jarmark 

– Mírové náměstí, 50 prodejců, kulturní program, hnětýnkování, 15. 10. 2022 

Obzor • Horažďovice 3



 

Rada města Horažďovice  
10. 10. 2022

• schválila ve věci rozšíření a moder-
nizace městského kamerového systé-
mu nabídku společnosti Šumava Net 
s.r.o. Horažďovice v celkové hodnotě 
376 000 Kč (vč. DPH) 
• rozhodla o výběru nejvhodnější na-
bídky společnosti zMASIVU s.r.o Hra-
dec Králové, na realizaci výroby 
a dodávky „13 dřevěných informačních 
tabulí se stříškou s naučným textem“ 
v rámci akce Lesní naučná stezka 
Horažďovice za nabídkovou cenu 
339 395,32 Kč vč. DPH
• 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 
• jmenovala nového člena školské 
rady při ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská 
z důvodu doplnění počtu členů za zři-
zovatele – Ing. Romanu Šmrhovou 

Rada města Horažďovice  
24. 10. 2022

• schválila Plán zimní údržby na ob-
dobí od 1. 11. 2022 do 31. 3. 2023
• schválila uzavření kupní smlouvy se 
společností Unismini s.r.o, Praha 4 na 
pořízení 3 ks serverů a diskového pole 
za nabídkovou cenu 1 889 383,15 Kč 
s DPH
•  schválila podání žádosti o dotaci na 
akce: restaurování výmalby pokoje č. 1 
zámeckých komnat, výměnu dožilých 
oken v jihovýchodním křídle zámku, 
oprava krovů a části střech v zámku na 
čp. 11 do Programu regenerace měst-
ských památkových rezervací a měst-
ských památkových zón na rok 2023, 
poskytovaný Ministerstvem kultury ČR
•  schválila uzavření komunikace Šev-
číkova ulice a části Mírového náměstí 
před budovou Městského úřadu Horaž-
ďovice a uzavření budovy Městského 
úřadu Horažďovice dne 10. 11. 2022 
v době od 8.00 do 12.00 hodin, včetně 
uzavření dvora Městského úřadu z dů-
vodu plánovaného taktického a prově-
řovacího cvičení složek IZS

Den Válečných 
veteránů
Dne 11. listopadu 2022 od 11.11 hodin pro-
běhne postupně u Hrobu v dáli, Památní-
ku osvobození Horažďovic a památníku 
na Mírovém náměstí, za účasti představi-
telů města Horažďovice, komorní kladení 
věnců ke „Dni válečných veteránů“, jako 
vzpomínka na padlé všech válek, vzdání 
pocty padlým a všem veteránům.

Den Válečných veteránů, 11. listopad, je 
den věnovaný památce válečných veterá-
nů. Slaví se celosvětově jako Den veteránů 
nebo Den vzpomínek.

Od listopadu 2001 je tento významný 
den připomínán i v České republice. 
11. listopad byl přitom vybrán symbolic-
ky, neboť toho dne, roku 1918, bylo ve vla-
kovém voze v Le Francport, u severofran-
couzského města Compiègne podepsáno 
příměří mezi Spojenci a Německem, 
jímž byly na západní frontě ukončeny 
boje 1. světové války. Hlavními signatáři 
příměří byli vrchní velitel spojeneckých 
sil maršál Ferdinand Foch a německý 
zástupce Matthias Erzberger.

Den veteránů je spíše americký termín, 
ve Spojeném království je tento den při-
pomínán jako Den příměří. Vždy nejbližší 
neděle 11. listopadu je pak Dnem vzpomí-
nek (Remembrance Sunday).

Tradice oslav konce 1. světové války se 
začala rodit již při prvním výročí dne pří-
měří, 11. listopadu 1919, kdy byl tento den 
připomínán v Londýně, Paříži i dalších 
městech dohodových států. Americký pre-
zident Woodrow Wilson téhož roku oici-
álně vyhlásil 11. listopad Dnem příměří. 
Oiciálním svátkem se stal v roce 1926.

Roku 1954 přejmenoval Kongres USA 
Den příměří na Den veteránů.

Symbolem Dne veteránů se stal květ vl-
čího máku. To má svůj původ v básni „Na 
landerských polích“, kterou v roce 1915 
napsal kanadský chirurg John McCrae, 
jenž sloužil na západní frontě, nedaleko 
belgického města Ypres.
Na polích ve Flandrech divoké máky 
rostou,
tam mezi kříži, řada za řadou.
Zde ležíme. Nahoře mezi červánky
je možná slyšet zpívat skřivánky,
zde dole kanóny jen svoji píseň řvou.

Vlčí mák jako symbol pro padlé vojáky 
1. světové války poprvé použila americká 
profesorka a humanistka Moina Micha-
elová. V roce 1921 zvolil bývalý velitel 
britských expedičních sil polní maršál sir 
Douglas Haig jako předseda Nadace vete-
ránů vlčí mák za symbol pro sbírku na 
pomoc válečným veteránům a invalidům. 
(Zdroj: Wikipedie).

Připnutím symbolického květu si lidé 
připomínají hrdinství vojáků a vzdávají 
jim úctu.

Den Válečných veteránů, slavený vždy 
k výročí konce 1. světové války, ukončené 
příměřím dne 11. 11. 1918, nám připomíná 
hodnoty, statečnost a ochotu k oběti pro 
druhého.

• odbor kanceláře starosty, pracoviště 

bezpečnosti, OUI a krizového řízení

INFORMACE – 
Cvičení složek IZS
Vážení spoluobčané,
dovolujeme si Vás upozornit, že dne 
10. listopadu 2022, v době od 8.30 do 11.00 
hodin, proběhne v centru města Horaž-
ďovice, ve smyslu zákona č. 239/2000 Sb. 
o integrovaném záchranném systému 
a změně některých zákonů, taktické cvi-
čení složek Integrovaného záchranného 
systému (IZS). Z důvodu zajištění bezpeč-
nosti osob a jejich majetku bude po dobu 
probíhajícího cvičení od 8.00 do 12.00 
hodin uzavřena budova Městského úřadu 
Horažďovice, Mírové náměstí 1. Zároveň 
bude omezen volný pohyb veřejnosti 
v bezprostředním okolí budovy městské-
ho úřadu a vjezd motorových vozidel na 
Mírové náměstí přes ulici Ševčíkova. Žá-

dáme Vás, abyste po dobu probíhajícího 
cvičení do lokality s omezeným pohybem 
bez závažných důvodů nevstupovali. Po-
kud se v této době budete v centru města 
pohybovat, respektujte pokynů přísluš-
níků Policie České republiky a strážníků 
Městské policie Horažďovice. Zároveň 
dbejte zvýšené pozornosti při pohybu po 
pozemních komunikacích v okolí místa 
cvičení, neboť zde bude probíhat zvýšený 
provoz vozidel složek integrovaného zá-
chranného systému. Za případně vzniklé 
komplikace se předem omlouváme.

• Odbor kanceláře starosty, pracoviště 

bezpečnosti, OUI a krizového řízení
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Odpadové hospodářství  
Zhodnocení a připravované změny
Dle odpadové legislativy má město, jako 
původce komunálního odpadu, povin-
nost stanovit obecní systém nakládání 
s komunálním odpadem, kterým zajistí 
oddělené shromažďování minimálně ne-
bezpečného odpadu, papíru, plastů, skla, 
kovů, biologického odpadu (dále BRO), 
dřeva, textilu a jedlých olejů a tuků.

Od roku 2025 má město povinnost zajis-
tit, aby oddělené soustřeďované recyklova-
telné složky komunálního odpadu tvořily 
od roku 2025 alespoň 60 % z celkového 
množství komunálních odpadů za kalen-
dářní rok, od roku 2030 to má být 65 % a od 
roku 2035 až 70 %. Za nezajištění plnění 
tohoto cíle je stanovená pokuta až do výše 
200 tis. Kč za každý rok. Za vytříděný od-
pad, tedy oddělené soustřeďované recyklo-
vatelné složky, jsou považovány papír, plast, 
sklo, BRO, textil, olej, tuky, dřevo a kovy.

Stanovit obecní systém nakládání s ko-
munálním odpadem a zajistit plnění cíle 
u recyklovatelných složek jsou hlavní poža-
davky, které městu stanoví zákon. Obecní 
systém nakládání s komunálním odpadem 
je ve městě zavedený a upravený obecně 
závaznou vyhláškou č. 3/2021. Obecně 
závazná vyhláška je závazná pro všechny 
občany, její plné znění je k dispozici na 
webových stránkách města https://www.
mesto-horazdovice.cz/muhd/vyhlasky.asp. 
Do obecního systému likvidace odpadů 
patří sběrný dvůr, stanoviště kontejnerů na 
tříděné složky a nádoby na směsný komu-
nální odpad (dále „popelnice“).

Provoz obecního systému nakládání 
s komunálním odpadem není levná zá-
ležitost, v roce 2021 činily výdaje na jeho 
provoz 6,97 mil korun. Tuto částku tvoří 
náklady na odstranění směsného komu-
nálního odpadu (vývoz popelnic), náklady 
na provoz sběrného dvora a náklady na 
provoz kontejnerů na tříděné složky. 

Příjmy na provoz obecního systému získá-
vá město převážně z místního poplatku, 
dále z prodeje druhotných surovin, od 
kolektivních systémů za zajištění zpět-
ného odběru elektrozařízení z domác-
ností a z příspěvku za zajištění zpětného 
odběru odpadů z obalů. V roce 2021 činily 
příjmy 3,96 mil., znamená to tedy, že 
obecní systém nakládání s komunálním 
odpadem byl v roce 2021 doinancován 
z rozpočtu města částkou přesahující 

3 mil. Kč. (Podrobnější zpráva o nákla-
dech na odpadové hospodářství města 
za rok 2021 je zveřejněná na webových 
stránkách města na odkazu https://www.
mesto-horazdovice.cz/muhd/ruzne.asp.)

Data, která z odpadového hospodář-
ství města máme, ukazují, že dosáhnout 
v roce 2025 až 60 % podílu vytříděného 
odpadu bude problém. V roce 2021 oddě-
leně soustřeďované recyklovatelné složky 
tvořily „pouze“ 45–48 %. Meziročně se 
množství recyklovatelných složek nějak 
výrazně nemění, spíše stagnuje, a pokud 
má vzrůstající tendenci, tak minimální 
(viz tabulka).

Informace o stavu vytřídění popelnic 
jste se podrobně již mohli dočíst v Ob-
zoru 11/2021, kde byl mimo jiné i popsán 

rozbor náhodně vybrané popelnice 
a výsledky nebyly moc příznivé. Při 
pohledu na tabulku a provedené ana-
lýzy, je rozhodně nutné lépe separovat 
BRO, který zbytečně tvoří značný podíl 
v popelnicích. 

K dosažení požadovaných cílů, tedy ke 
snížení množství směsného komunální-
ho odpadu a zvýšení podílu vytříděných 
složek je nutné provést různá opatření. 
Jedním krokem bylo označení popelnic, 
abychom získali přehled o počtu a typu 
nádob, který obecní systém tvoří. V sou-
časnosti jsou popelnice vysypávány dle 
harmonogramu 1krát týdně a v ulicích 
s bytovými domy 2krát týdně. Průměrná 
produkce směsného komunálního od-
padu na osobu v ČR je 15–20 litrů týdně, 
to znamená, že jedna 120 l popelnice by 
měla stačit 4 osobám na 14 dnů. Dalším 
krokem, který se zvažuje, je případná 
úprava frekvence svozu popelnic, popří-
padě úprava kapacity popelnic a výhledo-
vě je zvažováno oddělené soustřeďování 
popele. Ke zlepšení systému fungování 
odpadového hospodářství by jistě měla 
přispět i plánovaná rekonstrukce sběrné-
ho dvora v nejbližších letech. Vzhledem 
k velkému inančnímu podílu města na 
nákladech na odpadové hospodářství ve 
výši 3 mil. Kč ročně, na němž se špatné 
vytřídění odpadů dost podílí, se zvažuje 
i úprava výše místního poplatku za obec-
ní systém nakládání s komunálním od-
padem. Snažme se proto prosím, odpadů 
produkovat co nejméně a dobře ho třídit, 
abychom si zbytečně nezvyšovaly náklady 
na jeho likvidaci. 

• Ing. Anna Vachušková,  

odbor životního prostředí 

Ing. Michael Forman, starosta

PAPÍR SKLO PLASTY KOVY BIO DŘEVO TEXTIL OLEJ

2017 90 65 58 10 870 120 27 0,8

2018 97 64 55 4 756 114 27 1,4

2019 111 69 66 1 520 420 23 1,4

2020 117 85 72 23 740 220 30 1,4

2021 118 81 72 23 441 421 16 1,7

Recyklovatelné složky (v tunách):
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Informační centrum 
v roce 2022
Vzhledem k tomu, že je v těchto dnech 
hlavní turistická sezóna již naprosto jistě 
za námi – pokles počtu návštěvníků nás 
o tom velmi výmluvně přesvědčuje – do-
volili jsme si připravit malé shrnutí naší 
činnosti v posledním roce.

Na podzim roku 2021 jsme se stali 
členy Asociace turistických informačních 
center a vzhledem k rozšířené provozní 
době v letních měsících jsme požádali 
o přezkoumání naší certiikace. Od roku 
2022 tedy máme udělenu kategorii B, 
což znamená skutečně hodně vysoký 
standard a rozsah služeb. V kategorii 
A se totiž nacházejí výhradně infocentra 
v silně turisticky exponovaných místech, 
jako je např. Praha, Karlovy Vary, Ostrava 
či Brno. 

Kromě certiikace, která ovšem vychází 
z „papírové“ provozní doby, rozsahu slu-
žeb či jazykové vybavenosti pracovníků, 
existuje od roku 2012 ještě další systém 
hodnocení IC, a to tak zvaný „Mystery 
Shopping“. Koná se každé dva roky a spo-
čívá v tom, že do infocenter po celé re-
publice tajně přicházejí školení „návštěv-
níci“, kteří hodnotí informační centrum 
z pohledu běžného turisty. Kromě výše 
uvedených kritérií tedy sledují i takové 
věci, jako je upravené prostředí, po městě 
dobře označený směr k Íčku, nebo třeba 

vstřícnost chování a kompetentnost per-
sonálu. Ne, že bychom před dvěma roky 
dopadli nějak špatně – získaných 97 % nás 
i tehdy potěšilo – ale letošních 100 % nám 
udělalo skutečně radost. To pochopitelně 
neznamená, že bychom si nebyli vědomi 
toho, že lze na naší práci a v našem IC 
stále co zlepšovat. A tak bychom uvítali 
i tipy od vás – občanů našeho města – co 
byste očekávali, že vám infocentrum 
nabídne. Neboť nesloužíme jen turistům 
a návštěvníkům města, ale i vám – jeho 
obyvatelům.

Souhrn návštěvnosti IC budeme moci 
meziročně lépe porovnat až v lednu 2023, 
neboť statistiku máme vedenou po celých 
rocích, víme ale, že za hlavní sezónu 
k nám jich přišlo cca 6,5 tisíce návštěvní-
ků, což není na „Íčko“ v malém městě roz-
hodně špatné číslo. Také tržby – při ne-
změněných cenách – jsou vyšší o cca 20 %, 
což napovídá tomu, že návštěvnost muzea 
a zámku stále roste. Jsme rádi, že se naše 
město tak dostává do podvědomí turistů 
z celé ČR i zahraničí. Jsme tu v infocen-
tru pravidelně svědky jejich nelíčeného 
úžasu, jaká téměř zapomenutá turistická 
perla se tu na řece Otavě nachází. Kladně 
hodnotí nejen interiéry muzea, novou 
mineralogickou expozici nebo pozůstatky 
starobylé Práchně, ale i upravenost města, 
opravené a udržované památky či celkový 
genius loci, který my, kteří tu žijeme, 
často už vůbec nevnímáme. 

Věříme, že i vy – obyvatelé Horažďovic 
– jste s prací našeho informačního centra 
spokojeni, a pokud máte náměty na její 
zlepšení, budeme rádi, když nám dáte 
vědět ať už přímo při návštěvě IC, nebo 
třeba prostřednictvím našeho webu, Face-
booku či Instagramu.

Za muzeum a informační centrum

• Simona Sládková

01 Certiikát kategorie B

Ševčíkovy hudební 
večery
Listopadový koncert
Další koncert letošního ročníku Ševčíko-
vých hudebních večerů se bude konat 4. 
listopadu 2022 v 19.00 hodin v sále hotelu 
Prácheň. Vystoupí na něm legendární čes-
ký vokální hudební soubor Linha Singers, 
založený v roce 1963 Jiřím Linhou.

Soubor Linha Singers tvoří skupina 
zpěváků a instrumentalistů, jejichž hu-
dební řeč nerespektuje vžité a uznávané 
hranice jednotlivých hudebních žánrů. 
Osobitý způsob přednesu je dán přede-
vším vokální technikou, která zpěvá-
kům umožňuje zazpívat i náročné party 
hudebních nástrojů, aniž by je jakýmkoli 
způsobem napodobovali nebo karikovali.

Snahou všech je dosáhnout nástrojově 
čisté intonace, rytmu a vzájemné souhry, 
ale uplatnit přitom v plné míře přirozené 
vlastnosti lidského hlasu – jeho barvu, po-
hyblivost i nenapodobitelný výraz. Atrak-
tivita této cesty není samoúčelná, je to jen 

jedna z možností, jak přiblížit poslucha-
čům krásu hudebního myšlení velkých 
mistrů, krásu často dávno zapomenutou 
nebo neprávem opomíjenou. 

Kmenový repertoár dnes tvoří hlav-
ně vokální transkripce instrumentální 
hudby 17.–19. století, ale také řada skladeb 
komponovaných soudobými autory. 

Soubor má ve svém repertoáru přes 
200 skladeb autorů světových, ale také 
známých skladatelů českých a sloven-
ských. Soubor také pokládá za své poslání 
přiblížit posluchačům skladby méně 
známých, ale zajímavých autorů, a oži-
vovat partitury zapomenuté v různých 
archivech a sbírkách. Součástí repertoáru 
jsou rovněž skladby folklorní či folklorem 
inspirované. Zvláštní kapitolou je využití 
souboru v hudbě soudobé. Jeho osobitý 
styl a výrazové i technické prostředky in-
spirovaly význačné české současné autory 
k napsání původních skladeb přímo pro 
obsazení souboru.

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
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Pomoc – péče – podpora … již 25 let 
Charita Horažďovice oslavila 23. září 
2022 krásné půlkulaté výročí – 25 let 
fungování v Horažďovicích a jejich okolí. 
Jsme velmi vděčni, že naše pozvání 
na přátelské setkání přijali nejen naši 
současní klienti, ale i bývalí zaměstnanci 
a zástupci institucí, kteří s námi dlouho-
době spolupracují nebo podporují naše 
aktivity. Mezi významnými hosty tak byl 
světící biskup českobudějovický Mons. 
Pavel Posád, prezident Diecézní charity 
České Budějovice R. D. JCLic. Mag. theol. 
Stanislav Brožka, okrskový vikář vikariátu 
Sušice – Nepomuk R. D. ThLic. Jaroslaw 
Zygmunt, starosta města Horažďovice 
Michael Forman, primářka Nemocnice 
Horažďovice MUDr. Hana Veselovská 
a mnozí další. Doufáme, že se všem našim 
hostům líbil i program, který byl připra-
ven – mše svatá, posezení s harmonikou 
Pavla Hlobíka, ale i aktivity zaměřené na 
děti a mladší generaci – ukázka králičího 
hopu (sportovní disciplína pro králíky), 
skákací hrady, malování na kamínky a vy-
stoupení kapely Bossanoha. Jsme rádi, že 
jsme odpoledne plné vzpomínek, radosti 
a vděčnosti mohli pořádat za podpory: 
Alphega lékárna, farnost Horažďovice, 

město Horažďovice, Mlékárna Boubín, 
obec Břežany, obec Hejná, Pekařství Karel 
Rendl, Šumavěnka UG, Zámecká cukrárna 
Horažďovice, hotel Prácheň (p. Staněk).

Velmi nás potěšila pochvala za naši 
dosavadní práci a přání, aby se naše 
práce mohla dále šířit tam, kde je zapo-
třebí. Silným tématem byla také týmová 
práce, kterou P. Brožka přirovnal ke 
„včelkám v úle“. Na týmové a mezitýmové 
spolupráci je naše každodennost posta-
vena. Pečovatelská služba, která se stará 
o stravu a hygienu seniorů a zdravotně 
postižených a jejich domácnost, se často 
obrací na naše sestry domácí zdravotní 
péče. Jejich úkolem je poskytovat zdra-
votnické výkony (převazy, odběry krve, 
kontrolní měření glykémie, tlaku, pulsu, 
saturace krve, ošetření stomií apod.). 
Také sestřičky jsou často prostředníky 
mezi budoucím uživatelem pečovatelské 
služby a sociálními pracovnicemi, které 
zjišťují potřebnost zavedení pečovatelské 
služby u konkrétního člověka. 

Pomoc seniorům a osobám se zdra-
votním omezením a péče o ně je zákla-
dem našich služeb již 25 let ale Charita 
v Horažďovicích nabízí pomocnou ruku 

i dalším lidem ve složité situaci. Jejím 
prostřednictvím teď můžete např. využít 
až do 30. 11. 2022 možnosti Milostivého 
léta II pro řešení dluhů u veřejnopráv-
ních subjektů (více www.milostiveleto.
cz). Prostřednictvím potravinové banky 
pak pomáháme nejen lidem z Ukrajiny 
žijícím v Mířenicích (cca. 60 lidí), ale 
i lidem s nízkým rodinným rozpočtem, 
které doporučí sociální odbor města 
Horažďovice. Přínos vidíme i v projektu 
Sociálně-integračního bytu, který aktuál-
ně pomáhá pracujícímu otci samoživiteli 
překonat poslední měsíce splácení jeho 
dluhů tak, aby si již brzy mohl požádat 
o pronájem městského bytu a začít žít 
plně samostatně. 

Doufáme, že i další čtvrtstoletí bude 
ve znamení kvality našich služeb, které 
budou opravdovou pomocí pro lidi, kteří 
se ocitli na hraně svých sil a možností. 

Za Charitu Horažďovice s velkým DÍKY 
pro všechny, kteří se zapojili do díla 
charity

• Mgr. Šárka Čáňová – ředitelka 

Nemáte nás 
náhodou doma?
Oblíbený mazlíček želva nádherná a řada 
dalších (mimo jiné burunduk páskovaný, 
ondatra pižmová, nutrie říční a nebo 
plotos proužkatý) se díky novele zákona 
č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a kraji-
ny, od ledna roku 2022 dostala na „unijní 
seznam“ invazních nepůvodních druhů.
Co to pro nás vlastně znamená? 

Invazní nepůvodní druhy je zakázáno 
vypouštět nebo vysazovat do krajiny, do-
vážet nebo převážet na území EU, uvádět 

je na trh, ale také je držet, chovat nebo 
pěstovat. Pokud ale doma chované jedin-
ce (v zájmovém chovu) do konce roku 
2022 zaregistrujete, smíte si je nechat ve 
své péči do konce jejich života. Povinností 
majitele (fyzické nebo právnické osoby) 
v takovém případě je zabezpečit je proti 
úniku a zamezit jejich rozmnožování. 
K povinné registraci spustila Agentura 
ochrany přírody a krajiny ( AOPK ČR) ve 
spolupráci s MŽP elektronický registrační 
formulář.
Jak zjistím, zda je rostlina nebo živočich 
na unijním seznamu?

Kompletní seznam rostlin a živoči-
chů z unijního seznamu je k nalezení 

na následujících webových strán-
kách: https://invaznidruhy.nature.cz/
invazni-druhy-z-unijniho-seznamu.
Kdo mi poradí a pomůže?

V případě dalších dotazů se neváhej-
te obrátit na odborníky, kteří vám jsou 
k dispozici na e-mailové adrese invazni-
druhy@nature.cz.

Pokud rostlinu či živočicha nechcete 
nadále držet a registrovat, je možné je 
odevzdat do k tomu připravených zaříze-
ní. V žádném případě je nevypouštějte do 
naší přírody!

• Michaela Smítková 

Odbor životního prostředí
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Podzimní paleta 
v duhové mateřince
Podzimní barvy jsou skutečně pestré, 
stejně jako dny v naší školičce. Naši 
předškoláci opět strávili jedno dopoledne 
s lesníky z Lesů ČR – prokázali své zna-
losti o naší přírodě, přiučili se i něčemu 
novému a dokonce si vyzkoušeli střelbu 
z opravdového luku. Pokračujeme i ve 
spolupráci s horažďovickou střední ško-
lou, která pro naše předškoláky opakova-
ně připravuje činnosti na rozvoj polytech-
nických dovedností.

Tradičně navštěvujeme přírodovědnou 
stanici DDM. Návštěvy tamních čtyřno-
hých obyvatel se dětem nikdy neomrzí, 
stejně jako poutavé povídání o nich. 

I letos si mohly děti v přírodovědné stani-
ci vyzkoušet výrobu jablečného moštu na 
tradiční akci Jablkobraní. Vlastnoručně 
vyrobený mošt chutná obzvlášť sladce! 

Vyzkoumali jsme, že z jablíček se dá 
vyrobit také vynikající přesnídávka a vo-
ňavý štrůdl.

Do práce se pustil i náš pěvecko-reci-
tační kroužek Duháček. Svým zpěvem 
děti potěšily návštěvníky i obyvatele 
domu s pečovatelskou službou u příleži-
tosti 25. výročí Charity v Horažďovicích.

Pro všechny děti byly připraveny pro-
jektové dny „Hravý konstruktér„ a „Malý 
badatel“, při kterých se děti hravou for-
mou seznámily s některými fyzikálními 
zákonitostmi.

Po delší době jsme se vypravili také do 
kláštera, kde pro nás sestra Ancilla měla 
připravený krásný příběh o bobříkovi, 
který hledal kamaráda.

Třída Broučků se vypravila na výlet do 
Blatné, kde na místním zámku navštívi-
la krásnou výstavu různých výtvorů ze 
stavebnice Lego. Poté se Broučkové sami 
stali konstruktéry a v herně se pustili 
do tvorby vlastních legových staveb. 
Prošli i zámecký park, kde mohli kromě 
nádherně podzimně zbarvených stromů 
vidět lamy, pávy i daňky. A protože i cesta 

je cíl, pro spoustu Broučků byla určitě 
velkým zážitkem i samotná cesta vlakem 
a autobusem.

Samozřejmě jsme nezapomněli na 
tradiční posvícení. Povídali jsme si s dět-
mi o různých posvícenských tradicích, 
zpívali písničky o posvícení a také jsme si 
nazdobili hnětynky, které pro nás upekly 
naše šikovné paní kuchařky (moc jim 
děkujeme!).

Všem přejeme krásný barevný podzim.
kolektiv KMŠ DUHA

01 Vlastní mošt je nejlepší

02 Výroba přesnídávky

03 Zdobení hnětynek

04  Návštěva lesníků

Adaptační kurz ve Střelských Hošticích
I přesto, že nás všechny překvapila velká 
zima, jsme si adaptační kurz užili všichni.

Připraveny pro nás byly hry na celý 
týden (kolektivní, seznamovací, sportov-
ní, anglické, poučné i zábavné). Dále jsme 
si mohli vyzkoušet střelbu ze vzduchovky, 
nahazování prutem... 

Posilovali jsme nejen ducha, ale i tělo 
v podobě pěší chůze, orientačního běhu 
a šplhání po skalách. Všichni jsme přežili, 
stmelili se a odměnou nám bylo dobré 
jídlo, nákup v Hošticích, zábava s učiteli 
a diskotéka. 

Přejeme budoucím šesťákům, aby si to 
užili, tak jako my. 

Máme na co vzpomínat. 

• Třída 6. A ZŠ Horažďovice,  

Komenského 211
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Opět jsme se 
neztratili
Střední škola Horažďovice se zapojila do 
projektu Zvyšování kvaliikace gastro-
nomických oborů. Projekt je realizován 
v rámci programu přeshraniční spoluprá-
ce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát 
Bavorsko. V jeho průběhu jsme navštívili 
mnoho gastronomických odborníků, 
exkurzí a workshopů, které probíhaly na 
české i bavorské straně. Projekt byl zakon-
čen soutěží škol, které byly do projektu 
zapojeny. Klání se konalo v nádherných 
prostorách plzeňského pivovaru Prazdroj 
a soutěžilo se v několika kategoriích žáků 
i pedagogů. 

V silné konkurenci jsme dokázali 
bodovat hned dvakrát. V kategorii žáků 
zaměření číšník jsme získali druhé místo, 
získat druhé místo hned za vítěznou ho-
telovou školou z bavorského Viechtachu 
se podařilo i našim pedagogům v kate-
gorii kuchař – cukrář pedagog. Tohoto 

úspěchu si velmi ceníme, protože svědčí 
o vysoké profesionalitě našich učitelů 
odborného výcviku. Všem soutěžícím 

děkujeme za příkladnou reprezentaci 
školy a přidáváme „jen tak dál“.

• Miloslav Turek, zástupce ředitele

01 Soutěžní pokrmy 
Foto: SŠ Horažďovice

02 Naši pedagogové s jedním z porotců 
Foto: SŠ Horažďovice

Léto už je pryč, 
podzim převzal 
klíč…

Podzim se nám krásně vybarvil, ale sluneč-
ní paprsky se stále ještě nevzdávají, a tak 
Na Paloučku využíváme krásného počasí 
na vycházky po okolí a učíme se vnímat 
rozmanitosti přírody všemi smysly. 

Navštívili jsme přírodovědnou stanici, 
kde jsme si vlastnoručně vyrobili mošt. 
Dozvěděli jsme se vše o výrobě moštu 
a seznámili jsme se se stroji, které jsou 
k přípravě potřeba. Zjistili jsme, že výroba 
moštu není vůbec jednoduchá – je to velmi 
složitý a náročný proces. Ale my jsme to 
všechno hravě zvládli. Sami jsme nasbírali 
jablíčka, poté jsme je umyli a nandali do 
drtiče. Rozdrcená jablíčka jsme vlastní 
silou lisovali. To nebylo vůbec jednoduché, 
potřebovali jsme velkou sílu a některé 
z nás už i ručičky bolely, ale my jsme to 
nevzdali a nakonec jsme se dočkali sla-
ďoučké šťávičky – to bylo radosti! Mošt byl 
znamenitý a všem moc chutnal. Možná 
i proto, že za tím stálo tolik námahy…

Také jsme se zúčastnili přespolní-
ho běhu, který se konal na naší školní 
zahradě. Děti, jako zdatní sportovci, do-
staly vestičky se závodními čísly a mohly 
vyrazit na start. Za úkol bylo proběhnout 
dvanáct stanovišť. Pro kontrolu, že jsme 
zdolali všechna stanoviště, jsme si ozna-
čili každou proběhnutou metu razítkem. 

Když se nám podařilo doběhnout až do 
cíle, čekala na všechny odměna v podobě 
krásné medaile. Všichni jsme na sebe byli 
pyšní, že jsme závod dokončili. Tuto nád-
hernou aktivitu pro nás připravila ma-
minka Isabelky Maškové, které tímto moc 
děkujeme a těšíme se na další spolupráci. 

Na Paloučku jsme také oslavovali 
havelské posvícení. Dětem jsme přiblížili 
tuto slavnost, která je spojená s pečením 
posvícenských koláčů, hnětýnek, zábavou 
i průvody. I u nás Na Paloučku se linula 
vůně hnětýnek, které jsme si s dětmi 
sami připravili a naše paní kuchařky 
nám je upekly. 

Všem našim rodičům moc děkujeme 
a těšíme se na další spolupráci.

Přejeme všem krásné podzimní dny, 
plné vůně, radosti a barev.

•  Mgr. Bohuslava Dvořáková,  

učitelka MŠ Na Paloučku

01 Sbíráme jablíčka na mošt

02 Naše závodnice

03 Zdobíme hnětýnky

02

02

03

01

01
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Dotkli jsme se 
vesmíru
Když jsme se na konci března rozhodli 
vstoupit do projektu Dotkni se vesmíru, 
jehož hlavním cílem bylo sestavit funkční 
stratosférickou sondu, ani ve snu jsme si 
nedokázali představit, kolik práce a úsilí 
nás vlastně čeká. Vše začalo navázáním 
spolupráce s panem Rostislavem Ko-
nopou a jeho SteamAcademy, která je 
neodmyslitelnou součástí platformy Vzdě-
lávání jinak. I my na ZŠ Blatenská věříme, 
že minimálně vyučování přírodověd-
ných předmětů by mělo být založené na 
kreativitě, logickém myšlení, kritickém 
přístupu a týmové spolupráci. V rané 
fázi projektu bylo zapotřebí nakoupit 
poměrně drahé vybavení, aniž bychom 
zatížili rozpočet školy. Z tohoto důvodu 
jsme se žáky založili crowdfundingovou 
kampaň na portálu Hithit a pokusili jsme 
se oslovit sponzory z Horažďovic a blízké-
ho okolí, i když jsme věděli, že inanční 
situace nejen na trhu práce není vůbec 
jednoduchá. O to více jsme byli překva-
peni, jak rychle se nám podařilo vybrat 
potřebnou sumu. Jen díky našim fantas-
tickým sponzorům jsme mohli zakou-
pit všechny komponenty, rezervovat si 
u Českého hydrometeorologického úřadu 
přesně vypočtený objem hélia, pojistit 
sondu pro případ způsobené škody až do 
výše jednoho milionu eur a získat povole-

ní ke vzletu od Úřadu pro civilní letectví. 
V průběhu měsíce září jsme pak doladili 
vše potřebné a napjatě čekali na den D, 
který nastal v úterý 4. října.

Řidičem našeho minibusu se stal pan 
Ing. Luboš Krupka ze Střelských Hoštic, 
který se s naším týmem dopravil do me-
teorologické stanice ČHMÚ Libuš v Praze. 
Zde naše sonda prošla velmi přísnou 
předletovou kontrolou. Hmotnost celého 
zařízení totiž nesměla přesáhnout hodno-
tu 300 g a všechny jednotlivé komponen-
ty musely být napevno zaixovány. Sonda 
kromě citlivé elektroniky nesla i dopisní 
známky z různých koutů planety, které se 
nám podařilo nastřádat při postcrossin-
govém přeposílání pohledů. Známky bu-
dou společně s rozmanitými žákovskými 
výrobky věnovány našim ctěným spon-
zorům. Předletová kontrola dopadla na 
výbornou a v čase 13.15 naše sonda vzlétla 
ke hvězdám. Tím pro nás ale dobrodruž-
ství rozhodně neskončilo – ba naopak. 
Okamžitě jsme se přesunuli do minibu-
su, zapnuli přenosnou přijímací stanici 
a vydali se na místo předpokládaného 
dopadu sondy, kterým bylo město Deštná 
u Jindřichova Hradce. Po cestě jsme při-
jímali cenná data – sonda vystoupala do 
výšky téměř 34 000 m a nejmenší naměře-
ná teplota ve stratosféře atakovala hranici 
mínus 50 °C. Přibližně po dvou hodinách 
letu vinou nízkého tlaku stratosférický 
balón explodoval a sonda se opravdu 
snesla na pole blízko vytipovaného místa 
dopadu, kde jsme ji po chvilce hledání 

nalezli téměř nepoškozenou. Nyní nás 
čeká vzrušující analýza všech naměře-
ných hodnot a pořízených záběrů.

Tento nezapomenutelný školní pro-
jekt by nemohl vzniknout bez našich 
hlavních sponzorů, kterými byli: obec 
Střelské Hoštice v čele s panem starostou 
Ing. Lubošem Krupkou, irma Rumpold-P, 
s. r. o. v čele s panem Martinem Němeč-
kem, Otavské strojírny, a. s., paní Jitka 
Behenská, pan Jan Želiska, pan Václav 
Komínek, pan Luděk Vondryska, pan 
Martin Krupka, paní Zdenka Krupko-
vá, paní Jana Polenová, pan Stanislav 
Archleb, pan Petr Svoboda, pan Michael 
Forman, paní Hana Klimíčková, paní 
Jana Svobodová, pan Jiří Mertin, paní 
Katrin Bláhová, pan Jan Jagrik, paní 
Andrea Biedrawa, pan Pavel Zahálka, paní 
Jana Ptáčková, paní Veronika Vojáčková, 
pan Libor Svoboda, pan Michal Zimmel, 
paní Jitka Třísková, paní Milena Roučová, 
pan Miroslav Šrachta, pan Martin Kopal, 
pan Mirek Šolc, paní Veronika Kalinová, 
rodina Makrlíků, rodina Šmrhů a mnoho 
dalších. Všem srdečně děkujeme za veške-
rou podporu.

• Mgr. Petr Curko  

(vedoucí žákovského týmu)

01 Finální kompletace sondy. Foto: Mgr. Petr Curko.

02 Těsně před vypuštěním. Foto: Mgr. Petr Curko.

03  Školní tým po nálezu sondy. Foto: Mgr. Petr Curko.

04 Fotograie zakřivení Země. Foto: Mgr. Petr Curko.
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Základní umělecká 
škola
Máme za sebou první dva měsíce školní-
ho roku. Vše se rozeběhlo na plné obrátky 
a my se již pilně připravujeme na naše 
letošní první hudební vystoupení. Tím 
bude tradiční „Strašidelný“ koncert, 
který se uskuteční ve středu 23. 11. 2022 
od 17.00 hodin v sále hotelu Prácheň. 
Představí se hlavně mladší žáci. Pro 

velkou část z nich se bude jednat o první 
vystoupení na velkém koncertě, a proto je 
přijďte podpořit.

Žáci výtvarného oboru se zúčastnili 
výtvarné soutěže „Můj kostičkový svět“ 
vyhlášené horažďovickou knihovnou. 
A s velkým úspěchem. Ve všech kate-
goriích (tzn. do 6 let, 6–9 let i 10–15 let) 
obsadili naši žáci minimálně první tři 
místa. Gratulujeme a děkujeme za vzor-
nou reprezentaci školy. Všechny soutěžní 
práce si můžete prohlédnout v dětském 
oddělení knihovny. 

Nenechme se otrávit nehezkým pod-
zimním počasím a užívejme si příjemné 
chvilky v umělecké společnosti. Těšíme se 
na setkávání s vámi a věříme, že společně 
prožijeme mnoho krásných chvil s hud-
bou, výtvarným i dramatickým uměním.

Jménem pedagogů ZUŠ

• Mgr. Martin Petrus,  

ředitel ZUŠ Horažďovice

V Charitě to opět žije
Po covidové pauze se v Charitě začalo opět 
společensky a taky trochu sportovně žít. 
S novými aktivizačními pracovnicemi už 
proběhlo několik akcí.

Naše první společná akce měla název 
„Zpívání pro radost“, konala se 3. 10. 2022. 
Zhruba 20 lidových písní zaznělo v podá-
ní části pěveckého spolku Prácheň, pod 
vedením paní Simony Sládkové. Cílem 
bylo, aby si spolu se zpěváky zazpíval 
opravdu každý. Všichni, kteří dorazili, 
zpívali „jako o život“, bylo to nádherné 
odpoledne.

7. 10. 2022 jsme od 15.00 hodin přivítali 
hudební seskupení MILD BAND ze Lnář. 
Pan Miloš Velíšek spolu se svým kolegou, 
panem Čadkem, záhrali na harmoniku 
a kytaru mnoho lidových i moderních 
písniček. Zájem byl opravdu veliký. Potě-
šila nás také účast občanů, kteří přímo 
v DPS nebydlí. Připraveno bylo i malé 
občerstvení. Zpívalo a tančilo se až do 
večerních hodin. 

11. 10. 2022 jsme obnovili pravidel-
né pečení pod názvem „Holky v akci“ 
a zahájili přípravu na posvícení. Jak asi 

každý ví, k posvícení také patří hnětynky. 
Vykrájeli jsme a společně napekli zhruba 
60 kusů hnětynek. Došlo na vyprávění 
a vzpomínky…. musím upřímně říct, 
že jsem si to odpoledne opravdu užila. 
Ve čtvrtek 13. 10. 2022 jsme za pomoci 
naší nejšikovnější paní Olinky nazdobili 
všechny hnětynky. Některé jsme rozda-
li, některé snědli a 5 ks jsem odvezla na 
výstavu do informačního centra. Jistě 
potěší i vás.

O udržení naší fyzičky jsme se pak po-
koušeli při pravidelných rehabilitačních 
cvičeních, na které zveme i vás další. 

Takto probíhala první půlka letošního 
října. Už teď se všichni těšíme na další 
a další akce, které spolu podnikneme. 
Vždy se o nich dozvíte na webových 
stránkách Charity a z Obzoru. Nikdy 
bych nečekala, že to bude tak zajímavé 
a obohacující. 

Za Charitu Horaždovice

• Jiřina Perntová – aktivizační pracovnice 
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TJ Sokol STOTEN 
Horažďovice
Stolní tenisté vstoupili opět do další 
sezóny. Po loňském úspěšném ročníku, 
kdy náš „B“ tým vyhrál krajský přebor 
2. třídy, se oddíl stolního tenisu může 
pyšnit dvěma družstvy v krajském pře-
boru 1. třídy. Je potřeba dodat, že postup 
vybojovala sestava, kde velkou roli hráli 
naši talentování kluci, momentálně dva 
nejlepší starší žáci plzeňského kraje, 
Marek Šimanovský, v aktuálním pořadí 
republikového žebříčku 14., a Lukáš Man-
dák, 30. hráč republiky. Nová sezóna se 
teprve rozjíždí. O úspěších našich kluků 
vás budeme pravidelně informovat. Náš 
oddíl si pro letošní sezónu vytyčil jasný 
cíl, a to je postup do divize. Proto přivedl 
do družstva „A“ i dvě posily. Petra Láriše 
z oddílu KOC Sušice a Aleše Langera z SK 
Slavia Praha, kteří se pokusí s tímto cílem 
pomoci. Bohužel hned na začátku nás po-
stihla nemilá komplikace, když při utkání 
v Dobřanech si náš nejlepší hráč Petr 
Láriš přetrhl achillovu šlachu a s největší 
pravděpodobností pro něho sezóna skon-
čila. Pro náš oddíl i Petra samotného je 
to sportovní tragédie a nám nezbývá než 
Petrovi popřát brzké uzdravení a pokusit 
se na stávající situaci reagovat. Již jsme 
zahájili jednání o přestupu zkušeného 
Pavla Mazury z oddílu KOC Sušice, s jehož 
pomocí bychom se mohli dál snažit splnit 
náš předsezónní cíl – postup do divize, 
i když jsme v Dobřanech po zranění Petra 
prohráli těsně 8:10. Na závěr bych rád 
vyzdvihl člověka, hráče a funkcionáře, 
který se o stolní tenis v Horažďovicích 
neúnavně stará. Pavel Mandák věnuje 
tomuto sportu veškeré možné usilí. Stará 
se o chod klubu, shání inance na mládež, 
aktivně se podílí na trénincích a zároveň 
je hráčem našeho „A“ týmu.

Výsledky TJ Sokol STOTEN Horažďovice:

Krajský přebor 1. třídy, skupina A: 
1. kolo TJ STOTEN Horažďovice „A“  
– TJ Sokol Plzeň V. „B“ 10:1 
2. kolo TJ STOTEN Horažďovice „A“  
– TJ Sokol Lhůta „B“ 10:4  
3. kolo TJ Slavoj Stod „B“  
– TJ STOTEN Horažďovice „A“ 2:10  
4. kolo TJ Dobřany „B“  
– TJ STOTEN Horažďovice „A“ 10:8

Krajský přebor 1. třídy, sk. B:
1. kolo TJ STOTEN Horažďovice „B“  
– KST Hrádek „A“ 10:5
2. kolo TJ STOTEN Horažďovice „B“  
– TJ Sokol Plzeň V. „B“ 10:7
3. kolo TTC Horšovský Týn „A“  
– TJ STOTEN Horažďovice „B“ 10:1
4. kolo TJ Slavoj Stod „A“  
– TJ STOTEN Horažďovice „B“ 10:5

Okresní přebor 1. třídy: 
1. kolo TJ STOTEN Horažďovice „C“  
– Lapák Třebomyslice „A“ 15:3
2. kolo TJ STOTEN Horažďovice „C“  
– TJ Sokol Strážov „A“ 9:9  

Okresní přebor 2. třídy:
1. kolo TJ STOTEN Horažďovice „D“  
– Lapák Třebomyslice „‘B“ 5:5

Kompletní výsledky našich družstev 
naleznete na stránkách https://stis.ping-
-pong.cz/

• TJ Sokol STOTEN

Adiktologická 
poradna
Již od ledna 2019 funguje ve Strakonicích 
adiktologická poradna poskytující pomoc 
lidem, kteří mají problém se závislostním 
chováním a rádi by svoji situaci řešili. 
Poradna naplňuje potřebu ambulantní 
služby pro uživatele ilegálních drog, 
alkoholu nebo hazardním hráčům. Porad-
na sídlí na adrese Bezděkovská 186. Ke 
konzultacím je třeba se předem objednat 
na tel. 601 506 043 nebo na emailu  
eva.brozova@prevent99.cz.

Závislost je závažný problém, který 
ale lze zvládnout. Zasahuje jak člověka 
samotného, tak jeho nejbližší okolí. Proto 
poradna pracuje i s blízkými. Zařízení 
spolupracuje s dalšími profesionály 
a v případě potřeby zprostředkuje další 
službu (léčebnu, komunitu apod.). Vše je 
na dohodě mezi pracovníkem a klientem. 
Pracovníci poradny jsou vázáni mlčenli-
vostí. K základním hodnotám služby pak 
patří respekt ke klientovi a k jeho volbě, 
jakou cestou se v životě vydá. 

• Mgr. Eva Brožová, adiktologická poradna 

PREVENT, pobočka Strakonice

01 Poradna Strakonice
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Vážení,
reaguji na váš dovětek vašeho článku 
o úmrtí pana Karla Průchy. 

Byl mým učitelem přírodopisu. 
Jako kantor byl velice oblíben. Do 
hodin vždy přidal nějakou historku 
o odchytu zvířat, či jak vše dopadlo. 
V roce 1974 začínal s několika terárii 
v tehdejším pionýrském domě. Se 
spolužáky jsme k němu chodívali do 
přírodovědného kroužku. Byl zakla-
datelem přírodovědné stanice. Jako 
dítka školou povinná jsme mu chodili 
pomáhat. Z každého přírůstku jsme 
měli radost. Bylo tam toho opravdu 
hodně. Od cvrčků, pakobylek, morčat, 
želv, hadů, cizokrajných savců, plazů. 
Dokonce měl i malého krokodýla. 
Dnes si již nevzpomínám na všechny 
exponáty. Stanice byla plná. Pro nové 
přírůstky se jen těžko hledalo místo. 
Snažil se rozšířit základnu tím, že 
spolupracoval s několika zoologický-
mi zahradami. Dokonce i s panem 
Wágnerem ze Dvora Králové. Odcho-
vaná mláďata měnil za jiná či prodal 
a zakoupil nový druh. Ten člověk pro 
tuto práci žil. Dal tomu všechen volný 
čas. Bylo to na úkor jeho rodiny i ro-
dinných úspor a mnohdy nepochope-
ní veřejnosti.

Před pěti lety jsem navštívila s vnu-
kem přírodovědnou stanici a byla 
jsem velice zklamaná. Nebylo se na co 
dívat. Kde je éra, kdy bylo co obdivo-
vat? Pan Průcha tu práci dělal nejen 
jako povolání. Ale dělal to s velkým 
srdcem a láskou. Zasloužil si víc než 
strohé zmínění o úmrtí. Nechal tam 
kus života.

• Ivana Gibalová

Něco nového,  
něco starého...
Asi jako v životě každého z nás, tak i v živo-
tě spolků se dějí věci nové a věci, které se 
opakují. V měsíci říjnu nás potkalo oboje. 

Nejprve přišlo „to nové“: Zkusili jsme 
založit v DPS Palackého novou tradici. 
Říkali jsme si, že když zpívání přináší to-
lik radosti nám, proč jí kousek nepředat 
i obyvatelům penzionu, a tak jsme se sešli 
v pondělí 3. října v 15 hodin, abychom si 
společně zazpívali. Šlo o naprosto nefor-
mální setkání, přišlo 5 členů PSP a cca 
18 obyvatel DPS. A protože všichni známe, 
že melodie se nám v hlavách drží i mnoho 
let, kdežto slova (slova, slova...) se nám tak 
nějak vypaří (a po první sloce následuje 
už většinou jen la-la-la...), připravili jsme 
pro všechny texty k 10 písničkám. První 
setkání bylo na téma „města a místa“. 
Jak se ale ukázalo, chuť zpívat byla větší, 
než jsme čekali, a tak jsme po vyčerpání 
připravených skladeb zazpívali jakoukoli 
písničku, kterou si kdokoli z přítomných 
přál. Po další třičtvrtěhodině odcházeli 
všichni snad spokojeni a příjemně nala-
děni. Další takové setkání s písničkami 
proběhne v pondělí 7. 11. opět v 15 hodin. 
Věříme, že se připojí i další, třeba i bývalí 

členové PS Prácheň, kteří by si měli chuť 
jen tak pro radost zazpívat. Tentokrát si 
připravíme písničky o jídle.

K akcím opakovaným, ale ne o to méně 
příjemným, patřila naše účast na 19. roč-
níku Mezinárodního festivalu hudebního 
romantismu ve Vlachově Březí. Tato akce 
se koná každým rokem, (kromě 2020 
z důvodu covidu). V minulém roce (z po-
dobných důvodů) byla akce, které jsme 
se zúčastnili, trochu menší, jednodenní. 
Teprve letos jsme si mohli prožít plné dva 
dny nabité zpěvem, příjemnými setkání-
mi a silnými emocemi. Po oba dny se do-
poledne nacvičovaly společné skladby. So-
botní odpoledne bylo věnováno přehlídce 
sborů a večer proběhly dva koncerty. My 
jsme vystupovali – spolu s dalšími dvěma 
uskupeními – na prvním z nich, v koste-
le ve Vlachově Březí. Druhý koncert, na 
kterém vystoupily další tři sbory, se konal 
v divadle v nedalekých Prachaticích. Po 
nedělní dopolední dílně se od půl čtvrté 
sešlo všech více než 180 zpěváků (z 11 sbo-
rů) v sokolovně, kde spolu s orchestrem 
předvedli skladby, které se v dopoledních 
dílnách nacvičily. Nevím, jaký dojem měli 
z tohoto vystoupení diváci (i když podle 
dlouhého a bouřlivého potlesku velmi 
dobrý), ale pro nás jako zpěváky to byl 
nezapomenutelný zážitek. Doufáme, že 
v příštím roce se nám povede přijet zase 
a zažít úžasnou atmosféru 20. ročníku 
této přehlídky. Energie takového tělesa 
zpěváků je něco neuvěřitelného, co bych 
přála zažít každému! Máte-li chuť si to 
vyzkoušet, přijďte mezi nás a za rok sami 
uvidíte!

Za PS Prácheň

• Simča Sládková

01 Momentka z Vlachova Březí

Svátek sv. Václava
28. září je státním svátkem a svátkem sv. 
Václava. Jméno Václav má český původ 
a v minulosti bylo hojně rozšířené. Svatý 
Václav, světec, patron a ochránce české 
země, provází naše dějiny téměř již tisíc 
sto let. Od samotné násilné smrti knížete 
se vine naší historií jako duchovní klenot 
sjednocující národní pospolitost. Máme 
dvě nejstarší písemně dochované hudeb-
ní památky: píseň Hospodine, pomiluj 
ny a Svatováclavský chorál. Svatý Václav 
jako ochránce národa a všech trpících, 
osvoboditel otroků, mučedník za Boží 
pravdu, k čemuž se obraceli Čechové v do-

bách ohrožení i míru. V čele blanických 
rytířů – podle pověsti – přijede na koni, 
až bude zemi nejhůře. Pod Myslbekovým 
sousoším na „Václaváku“ se v minulém 
století scházely zástupy, aby se přihlásily 
k odkazu našeho vévody. Velké úctě se 
těší svatováclavské ostatky a korunovační 
klenoty. Ke svátku našeho světce mám 
i osobní vzpomínku. Jako školák obecné 
školy v Malém Boru jsem ministroval 
v tamním kostelíčku. Tenkrát se mše 
svaté (kromě kázání) konaly převážně 
latinsky. Tak i já jsem musel bezvadně 
ovládat latinský text. Když skončil obřad, 
pan farář vyčkal, až skončí varhany, sňal 
z hlavy biret, obrátil se k věřícím a spustil 
plným a zvučným hlasem: Svatý Václave…

Celý kostel povstal a kostelem i s varhana-
mi znělo velebné „ty jsi dědic české země, 
rozpomeň se na své plémě, kněže náš, 
pros za nás Boha, svatého Ducha, svatý 
Václave, nedej zahynouti, nám i budou-
cím, Kriste elejson“. Znělo to jako po-
vznášející výzva, oslovení, prosba, vzdor 
i naděje. Lidé zpívali vstoje, tak, jako při 
státní hymně. Stáli i stářím a venkovskou 
dřinou k zemi schýlené babičky a dědo-
vé, třebaže se jen s potížemi dobelhali 
do kostela. To byl svatováclavský chorál. 
A tenhle obraz patří k naší dávné tradici. 

Nezapomínejme! Mějte se hezky. 

• Karel Halml 

01
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28. říjen  
z druhé strany
Každoročně si připomínáme 28. říjen jako 
vznik Československé republiky v r. 1918. 
S úctou se mluví o jeho zakladatelích: 
Masarykovi, Benešovi, Štefánikovi, kteří 
připravovali vznik ČSR v zahraničí. Též 
bývají vzpomenuti tzv. „muži 28. října“: 
Švehla, Rašín, Soukup, Stříbrný (před-
sednictvo Národního výboru), kteří byli 
v čele odboje domácího. Dějiny však mají 
nejen své vítěze, ale i poražené. Když 
se podrobněji podíváme na okolnosti 
vzniku ČSR, je na místě se zamyslet i nad 
konáním těch, kdo byli představiteli za-
nikajícího Rakouska-Uherska. Je poctivé 
říci, že i oni se svým způsobem zasloužili, 
že nová republika vznikla pokojně, beze 
ztrát na životech. 

Především to byl mladý císař Karel I., 
který zdědil v r. 1916 trůn po zemřelém 
stařičkém mocnáři Františku Josefu I. 
Nový císař vnímal, že válka je pro říši 
zničující. Snažil se věci nově uspořádat, 
nabízel „svým národům“ federaci, která 
by zohlednila národnostní požadavky jed-
notlivých zemí říše, zejména slovanských 
národů. Jeho žena, mladá císařovna Zita, 
se snažila s pomocí svých francouzských 
příbuzných, aby Rakousko-Uhersko uza-
vřelo mír. Těžce nesla odstředivé tenden-
ce vedoucí k rozpadu říše. Pro Masaryka 
měla např. jen slova: „ten štváč Masaryk“. 
Události se však vyvíjely tak rychle, že 
už na vše bylo pozdě – a z vůle vítězných 
států, především USA a dále pak Anglie, 
Francie, Itálie vznikla 28. října 1918 ČSR. 

Je pravdou, že 28. října 1918 zavládl 
v Rakousku-Uhersku informační chaos. 
Nejvyšší státní úředníci v Praze měli za to, 
že mají členům Národního výboru vyjít 
vstříc na přání císaře, ale mysleli, že vzni-
ká Rakousko-Uherská federace. Nikoliv, že 
celá říše zaniká. Místodržící hrabě Max 
Coudenhove byl ve Vídni na konzultacích, 
zastupoval ho vicepresident Jan Kosina, 
tedy se musel rozhodovat operativně a na 
vlastní odpovědnost. Rozumně začal se 
zástupci Národního výboru vyjednávat 
o předání moci. Velitel pražské posádky 
generál Zanatoni měl jedinou podmínku: 
aby Národní výbor zajistil zásobování 
vojáků. A jediný cíl: „zabránit řádění 
bolševické lůzy jako v Rusku“. Jeho nad-
řízený polní podmaršálek von Kestřanek 
toto rozhodnutí potvrdil s tím, že vojsko 
nebude zasahovat do politických událostí 
a že se chce vyhnout krveprolití. Když 
ale generál Zanatoni zjistil, že se vyhla-
šuje samostatná republika, zaskočilo ho 
to, a vyslal menší oddíly vojáků (Maďaři 
a Rumuni) na několik míst Prahy k udrže-
ní pořádku. Ale po důrazných protestech 

Národního výboru byli vojáci staženi do 
kasáren. Také vedení Obilního ústavu, 
který měl za válečné nouze a hladu velmi 
důležitý úkol – rozdělování obilí a jeho 
vývoz – předalo své kompetence Národ-
nímu výboru: úředníci byli sice překva-
peni, ale na popud svého šéfa, ředitele 
Schwarze, který šel příkladem, rozpačitě 
složili slib věrnosti novému státu. Přes to 
všechno mělo mocnářství stále ve svých 
rukou veškerou moc: armádu, policii, že-
leznice a snadno mohlo převrat potlačit. 
Zajímavé bylo i to, že železničáři, jako 
zaměstnanci státu, byli k císaři loajální 
a až na nátlak pražské veřejnosti začali po 
svých telegrafech šířit zprávu o vyhlášení 
republiky i na venkov, což bylo velmi dů-
ležité. Jediní, kdo se stavěli na odpor, byli 
čeští Němci, kteří s odvoláním na sebeur-
čení národů požadovali vyhlášení Němec-
kého Rakouska v pohraničních oblastech 
Čech a Moravy. V novém Československu 
jako národnostní menšina být nechtěli.

Podobně jako v Praze a v jiných 
městech i v Horažďovicích bylo třeba, 
aby dosavadní obecní správa zachovala 
chladnou hlavu a zodpovědnost. Zatímco 
horažďovičtí občané, především mladá 
a střední generace, bujaře slavili vznik 
nového státu, starší lidé, kteří prožili 
celý život v Rakousku-Uhersku, se drželi 
zpátky. Často si nedovedli představit, že 
věci veřejné mají být najednou uspořá-
dány jinak. Mnozí dokonce v trvání nové 
republiky ani příliš nevěřili. Zvlášť v okol-
ních vesnicích. Že Vídeň bude najednou 
v jiném státě? To nebyl jen státoprávní 
problém: vždyť jejich děti a vnoučata čas-
to pracovaly ve Vídni – a co teď? Opustit 
dobrou práci, Vídeň? Ale mladá generace 
starosti svých rodičů a prarodičů dlouho 

nesdílela, většinou se přihlásila k mladé 
republice a vrátila se do ní.

Starostou Horažďovic byl od roku 1912 
zdejší poštmistr Josef Schönhansl. Když 
do funkce nastupoval, jistě netušil, co ho 
čeká: válka, starosti mobilizační, posléze 
všechny ty válečné a nakonec poválečné. 
A že své starostování zakončí v jiném stá-
tě, než začal, to ho určitě nenapadlo. Ale 
ani on v říjnu 1918 od svých povinností 
neutekl, jakkoli věděl, že ho jako císařské-
ho radu (čestný titul udělovaný císařem 
zasloužilým úředníkům) žádná budouc-
nost ani vděk od nové republiky nečeká. 
Zatímco mladí slavili, prapory vlály, na 
něj a obecní správu padaly aktuální sta-
rosti: smrtonosná španělská chřipka ve 
městě, demobilizace, návrat stovek mla-
dých mužů z války, následná nezaměstna-
nost, podpory nezaměstnaným, kolkování 
bankovek, nedostatek potravin, tíseň 
bytová, soupisy dobytka, vozidel, strojů, 
zásob a plno jiných nezáviděníhodných 
starostí. Budiž ale i tehdejšímu starostovi 
ke cti, že město řádně přivedl k volbám, 
které se konaly 15. června 1919. Teprve 
potom, po téměř osmi rušných měsících 
nové republiky, mohl, předpokládám, že 
spíše s úlevou, předat odpovědnost no-
vému starostovi, kterým se stal národní 
socialista Josef Šolar. 

Inu, dějiny píšou vítězové, ti se dostá-
vají do učebnic dějepisu. Ale i před těmi 
poraženými, zapomenutými, se sluší 
někdy smeknout.

• Jiří Wagner

01 Po starém mocnářství brzy zmizela i tahle stará 
c. k. radnice. V roce 1927 si postavilo město 
novou. Republikovou. 
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Horažďovice • perla Otavy

Svato-
martinský 
jarmark 
sobota 12. listopadu 2022 • 9.00–12.00 
Mírové náměstí • Horažďovice

řemeslný a farmářský jarmark
projížď ky na koni
živá hudba
občerstvení

18.00  Lampiónový průvod
se sv. Martinem z Mírového náměstí na fotbalové hřiště, 
kde již bude připraven táborák a otevřen stánek s občerst-
vením. Přineste si lampión a buřtíky na opečení.

Horažďovice • perla Otavy

Adventní 
koncert 
Martina Kociánová / zpěv
Kateřina Englichová / harfa

10. prosince 2022 • 18.00
Kostel sv. Petra a Pavla • Horažďovice

Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 12. 2022 v podatelně 
MěÚ Horažďovice, Mírové náměstí 1 nebo na místě 30 minut před začátkem 
koncertu. (Kapacita míst omezena).

Horažďovice • perla Otavy

Program:
tradiční rozsvícení a požehnání vánočního stromu • 
adventní hudba v podání Volného sdružení horažďo-
vických zpěváků a muzikantů • Vánoční LASER SHOW 

Rozsvícení
vánočního 
stromu 
neděle 27. listopadu 2022 • 18.00 
Mírové náměstí • Horažďovice

komentovaná prohlídka expozice 
Myslí a kladivem
Minerály, hornictví, zlato a perly horního Pootaví

s Alešem Červeným a PhDr. Adamem Hanusem 

v pátek 11. 11. 2022 • 17.30 

Muzeum • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Expozice vznikla ve spolupráci s Národním muzeem a za inanční podpory MK ČR v dotačním programu Podpora projektů expozic a výstav

Komentovaná 
prohlídka

inzerce 15



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. 

16 inzerce



Pivo vaříme dle vlastní receptury, kterou náš sládek ladil 
téměř šest let. Již na první větší akci na začátku léta, na 
Pivních slavnostech v Nepomuku, jsme zaznamenali 
úspěch v podobě třetího místa v návštěvnické anketě.

Pokud chcete ochutnat plné a poctivé pivo, přijďte si 
k nám po telefonické domluvě na 603 901 088 pro PET 
nebo KEG na adresu Strakonická 160, Horažďovice 

Máme pro vás připravené

Prácheňské vlče 10 
Prácheňský vlk 11 
Prácheňský Gorazd 12 
Prácheňské temné 12

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. 

inzerce 17



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

RAKETOVÝ INTERNETna 6 měsíců zdarma!

Rychlost 300 Mb/s

Instalace zdarma!
Ceny od 350 Kč měsíčně.

18 inzerce
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Muzeum
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)

4. 11. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál 
muzea 
Loutkové představení Perníková chaloupka
Hraje TYJÁTR Horažďovice

11. 11. pátek • 17.30 • expozice mineralogie
Myslí a kladivem s komentářem A. Červené-
ho a A. Hanuse
Komentovaná prohlídka o vzniku nové expo-
zice minerálů

18. 11. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál 
muzea 
Loutkové představení Sněhurka a 7 trpaslíků
Hraje TYJÁTR Horažďovice

Město Horažďovice
11. 11. pátek • 11.11 • Hrob v dáli, památník 
u kina, památník na Mírovém náměstí
Den válečných veteránů
Pietní akt – pokládání věnců

12. 11. sobota • 9.00–12.00 • Mírové náměstí
Svatomartinský jarmark 
Řemeslný a farmářský jarmark s kulturním 
programem 

12. 11. sobota • 18.00 • Mírové náměstí
Lampiónový průvod 
z Mírového náměstí na fotbalové hřiště, kde 
bude připraven táborák

17. 11. čtvrtek • 17.00 • Mírové náměstí
Připomínka výročí 17. listopadu 1989

27. 11. neděle • 18.00 • Mírové náměstí
Rozsvícení vánočního stromu
Tradiční rozsvícení a požehnání vánočního 
stromu, adventní hudba v podání Volného 
sdružení horažďovických zpěváků a muzikan-
tů, vánoční LASER SHOW

Kulturní dům
27. 11. neděle 15.00 
Posezení s písničkou – Pošumavská muzika

Městská knihovna 
3. 11. čtvrtek 8.30 • sál knihovny
Jak na tablet a chytrý telefon
Seminář pro seniory

9. 11. středa 14.00 • Charita Horažďovice
O perlové panně a jiné pověsti
Posezení s autorem knih pověstí Plzeňského 
kraje Zdeňkem Zajíčkem

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

Kavárna Šibule
5. 11. sobota • 15.00
Irisdiagnostika
Co vám o zdraví řeknou oči...

13. 11. neděle • 15.00 
Dostaveníčko…
Duo Pavel Hlobík a Karas se svými lidovkami 

26. 11. sobota • 15.00
Advent a Vánoce
Pohodové odpoledne s paní Libuší Žákovou 

Charita
7. 11. • pondělí • 15.00 • DPS Palackého 4. patro
Zpívání pro radost
Přijďte si zazpívat lidové písničky s členy 
PS Prácheň

Hotel Prácheň
4. 11. pátek • 19.00 • Secesní sál
Ševčíkovy hudební večery
Linha Singers
Legendární instrumentálně pěvecký soubor, 
založený v roce 1963 Jiřím Linhou, vystoupí 
s pestrou dramaturgií napříč hudebními styly 
a žánry.
Vstupné 150 a 80 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

DDM
12. 11. sobota • 10.00 • Zámek
Běh kolem Práchně
Tradiční podzimní běh (polokros) od Zámku 
přes vrch Prácheň a zpět. Prezence od 8.30, 
start v 10.00. Startovné 100,–.

25. 11. pátek • 1900 • PROUD – Envicentrum 
Podbranský mlýn
Setkání s osobností – Tomáš Feřtek:  
Co změnilo svět vzdělávání?
Téma proměny českého školství v důsledku 
covidu a soudobých trendů očima našeho 
předního publicisty v oblasti vzdělávání a za-
kladatele společnosti EDUin

26. 11. sobota • 9.00 • PROUD – Envicentrum 
Podbranský mlýn
Adventní věnce
Tradiční předvánoční řemeslný workshop 
pro veřejnost

27. 11. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Komentovaná prohlídka Přírodovědné 
stanice
Prohlídka chovaných živočichů spojená s vý-
kladem (venkovní a vnitřní chovy). 
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Honební společenstvo Horažďovice
se sídlem Babín 15, 341 01 Horažďovi-
ce zastoupené honebním starostou 
p. Václavem Soukupem
všem členům Honebního společen-
stva Horažďovice

POZVÁNKA

na jednání valné hromady Honeb-
ního společenstva které se uskuteč-
ní dne 30. 11. 2022 ve 14 hodin
 v zasedací místnosti Městského úřa-
du v Horažďovicích (přízemí vlevo)

Program:
1. Prezence
2. Zahájení
3. Volba mandátové a návrhové ko-
mise, zapisovatele a sčitatele hlasů
4. Pronájem honitby
5. Volba nového výboru HS
6. Diskuse
7. Usnesení
8. Závěr

20 Obzor • Horažďovice


