
Vážení spoluobčané, 
měsíc červenec je první měsíc prázdninový, 
ale to neznamená, že se v našem městě nic 
neděje. Konečně začala realizace první etapy 
investiční akce Rekonstrukce náměstí. Již 
v minulém čísle jsme avizovali možnost pro-
vizorního parkování na „pivovarském“ dvoře, 
což je prostor vedle zámeckého nádvoří, na 
který se vjíždí zespoda kolem Parkánu. Je 
zde možné parkovat i na páskou vyznače-
ných zelených plochách stejně tak jako na 
ploše pod okny knihovny. Ze dvora se na 
náměstí dostanete buď přes nádvoří zámku, 
nebo přímo průchodem mezi květinář-
stvím a kadeřnictvím, který je otevřen denně 
od 7 do 18 hodin. Orientační rozpis jed-
notlivých dopravních uzavírek na náměstí 
během stavby přinášíme na dalších stránkách 
Obzoru. Opět prosíme Vás i obchodníky 
v této lokalitě o trpělivost, opatrnost a tole-
ranci při průjezdu stavbou. 
V měsíci červenci došlo ke konečnému 
přemístění kanceláře pohřební služby 
z Havlíčkovy ulice zpět do zrenovovaných 
prostor smuteční síně v ulici Šumavská, kde 
nyní můžete vyřizovat veškeré náležitosti 
související s pohřbem.
Byl opraven a doplněn informační systém 
města, kromě jiného byly doplněny směrové 
ukazatele o znak našeho nového Turistického 

a informačního centra v zámku. Zveme 
i Vás občany města k návštěvě tohoto infor-
mačního centra, abyste mohli posoudit, jak 
se město prezentuje návštěvníkům a turis-
tům. Z informačního centra je možnost 
projít do vnitřního atria zámku, které jste 
patrně v minulosti neměli možnost navštívit. 
Během oslav jmenin města posloužily tyto 
prostory jako divadelní kulisa spolku Tyjátr 
při uvedení muzikálu Noc na Karlštejně. 
Tímto divadelním kusem jsme si připomněli 
700. výročí narození císaře a krále Karla IV. 
V rámci Letního kina budou v měsíci srpnu 
a září promítány v atriu vždy v sobotu večer 
ilmy. Samozřejmě v případě příznivého 
počasí. Podrobnosti o uvedených ilmech 
najdete na webových stránkách a facebooku 
městského muzea.
V současné době na základě předaných nále-
zových zpráv od archeologických společností 
je v jednání prezentace nejzajímavějších 
nálezů z různých fází archeologického 
výzkumu, především náměstí a zámku, 
v prostorách městského muzea. Veškeré 
ostatní nálezové soubory budou uloženy 
podle zákona v odpovědných institucích, tj. 
v muzeu v Klatovech nebo v muzeu v Plzni.
Co se investičních akcí týče, byla konečně 
dokončena přístavba kulturního domu. 
Bude ještě doinancováno vnitřní vybavení 

a to tak, aby vše mohlo plně sloužit pře-
devším uměleckým souborům domácím 
i zájezdovým. Rekonstrukcí prošla kap-
lička v obci Veřechov. V obci Horažďovická 
Lhota započala na návsi rozsáhlá oprava 
vodní nádrže. Na ZŠ Komenského probíhá 
rekonstrukce kotelen jak v budově školy, tak 
i v družině a jídelně. Akce má být dokon-
čena do konce prázdnin. A děti z mateřské 
školy Na Paloučku budou jistě překvapeny 
novým barevným chodníkem. 
Na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
se nám podařilo zjistit, že dotace na výstavbu 
domova pro seniory budou vypsány 
i v tomto roce a je jen na nás a osvícenosti 
paní ministryně, zda se nám podaří inves-
tiční dotaci získat.
V souvislosti s výstavbou hlubinného úlo-
žiště jaderného odpadu je dobrou zprávou 
informace ministra průmyslu a obchodu, že 
by se nadále mělo jednat pouze s lokalitami, 
které jsou přístupné dialogu. A to lokalita 
Březový potok rozhodně není, což je jasně 
dáno dlouhodobým postojem zastupitelstev 
jednotlivých obcí. 
Přejeme Vám klidný zbytek prázdnin.

 
Ing. Michael Forman – starosta 
Ing. Hana Kalná – místostarostka

Úvodní slovo
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Dětský den 

dne 18. 6. proběhl na fotbalovém stadionu FK Horažďovice 
Dětský den, který měl velmi bohatý program. 
Děkujeme sponzorům: Město Horažďovice, Česká pojišťovna, 
a. s., FK Horažďovice, stavební irma F. Šašek, stavební irma 
P. Korda, Cukrárna u Velíšků, M. Melzer, drogerie – Vávrů, papír-
nictví pan Lukeš, papírnictví p. Jiráková. Velké poděkování také 
patří všem, kteří na soutěžních stanovištích zajistili zajímavé 
úkoly pro děti: DDM Horažďovice, Skauti Prácheň, středisko 
MUDr. Cottier, Armáda ČR – Strakonice, obchodníci z České 
pojišťovny, a. s., (obch. místo Horažďovice), FK Horažďovice.

 
Pavlína Zikmundová

jsou v Horažďovicích od r. 2007 již tradiční celodenní akcí, letos se konaly 25. června. Velmi děkuji Technickým službám Horažďovice 
a městské policii. Také velmi děkuji sponzorům: ČEVAK, a. s., LYCKEBY CULINAR, a. s., Lékárna Devětsil JST, s. r. o., Kovaltos, s. r. o., 
Mišák EU, s. r. o., V. Burda, ELIKA, s. r. o., Rumpold-P, s. r. o., Dragonpress Klatovy, Plzeňský kraj, Otavské strojírny, a. s., DOplaPap 
Sušice, Spak Sušice, CIAO Strakonice, E. Vrána EDDY Service, J. Vránová Auto Service a Bytservis Sušice, spol. s r. o. 

 
Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury

Vzpomínkové setkání u Husova pomníku v Horažďovicích

se konalo 6. července u příležitosti výročí upálení mistrů Jana Husa a Jeronýma Pražského.

Fotoreportáž

Foto: J. Chalupná

Foto: J. Presl 

Foto: Klatovský deník 

Slavnosti Kaše 
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Z radnice

Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích  
 – I. část – vodohospodářské stavby 

I. etapa – předpokládaná doba uzavírky 19. 7.–31. 7. 2016

Zhotovitel stavby rozdělil postup výstavby do 4. etap – viz přiložené zákresy. Modře jsou vyznačeny komunikace, které může v příslušné 
etapě využívat veřejnost. 
Prostory budou velmi omezené, proto znovu apelujeme na všechny občany, aby zvážili nezbytnost vjezdu do města autem a raději jej 
odstavili na parkovacích plochách mimo centrum města. Zhotovitel stavby se navíc bude snažit navržené zábory minimalizovat jen na 
nezbytně nutnou dobu.
Dovolujeme si upozornit, že postup prací je pouze předpokládaný, neboť v jednotlivých úsecích se může narazit na nepředvídané překážky 
(archeologické nálezy, kolize jednotlivých inženýrských sítí apod.) a práce budou dočasně pozastaveny nebo ztíženy. Doby jednotlivých uza-
vírek budou tedy upravovány dle aktuální situace, o změnách Vás budeme obratem informovat.

II. etapa – předpokládaná doba uzavírky 1. 8.–21. 8. 2016
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III. etapa – předpokládaná doba uzavírky 22. 8.–4. 9. 2016 

IV. etapa – předpokládaná doba uzavírky 5. 9.–18. 9. 2016 
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Kotlíkové dotace
Vážení občané,
na podzim letošního roku Krajský úřad 
Plzeňského kraje připravuje vyhlá-
šení druhé výzvy kotlíkových dotací pro 
fyzické osoby. Předmětem podpory je 
opět výměna zdrojů tepla na pevná paliva 
s ručním přikládáním za kotel na pevná 
paliva, plynový kondenzační kotel, tepelné 
čerpadlo, instalace solárně-termických 
soustav pro přitápění nebo přípravu teplé 
vody a „mikro“ energetická opatření.
Výše podpory na jeden dílčí projekt kon-
krétního žadatele se bude pohybovat mezi 
70–85 % v závislosti na typu pořizova-
ného zdroje a dle jeho umístění. Zbylých 
15–30 % bude spolui nancováno žadate-
lem. Maximální výše způsobilých nákladů 
na jeden projekt je 150 tis. Kč.
V této souvislosti dne 7. září 2016 krajský 
úřad pořádá ve velké zasedací místnosti 
Městského úřadu v Horažďovicích pro 
občany bezplatný seminář.
Vzhledem k tomu, že legislativa v ochraně 
ovzduší zpřísňuje provoz kotlů na tuhá 
paliva a zavádí nové povinnosti pro jejich 
provozovatele, upozorňujeme občany 
na možnost prostřednictvím kotlíko-
vých dotací nevyhovující spalovací zdroje 
s předstihem z provozu vyřadit.

Opakovaně zdůrazňuji, že žádný právní 
předpis nestanoví povinnost využít 
dotační podporu, je-li k dispozici. Chci 
však občany na tuto dotační možnost upo-
zornit v návaznosti na povinnosti, které 
plynou ze zákona o ochraně ovzduší.
O jaké povinnosti se jedná:
Dle § 17 zákona o ochraně ovzduší ti, kteří 
provozují kotel na tuhá paliva s jmenovi-
tým tepelným příkonem nad 10 kW (horní 
hranice je 300 kW), mají povinnost poprvé 
do konce roku 2016 a následně v dvoule-
tých intervalech provádět prostřednictvím 
odborně způsobilé osoby kontrolu insta-
lace, technického stavu a provozu kotle. 
Toto se týká kotlů, které slouží jako zdroj 
tepla pro teplovodní systém ústřed-
ního vytápění (týká se též kamen a krbů 
s teplovodními výměníky). Splnění této 
povinnosti provozovatel prokazuje na 
vyžádání obecnímu úřadu obce s rozší-
řenou působností dokladem, který mu 
vystaví odborně způsobilá osoba. Doklad 
by měl potvrzovat, že spalovací zdroj 
(tedy ten kotel) je instalován, provozován 
a udržován v souladu s pokyny výrobce 
a zákonem o ochraně ovzduší. Pokud kotel 
nebude splňovat zákonem stanovené poža-
davky, nesmí být dále provozován.

Zákaz provozu se bude týkat zejména kotlů 
1. a 2. emisní třídy dle ČSN 303-5, a to po 
1. září 2022. Tyto kotle totiž požadavkům 
zákona o ochraně ovzduší (konkrétně poža-
davkům přílohy 11) nebudou vyhovovat.

 
Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

Rada města Horažďovice 
27. 6. 2016

– schvaluje smlouvu o dílo se společ-
ností STAFIS – KT s. r. o., Pačejov-nádraží 
74 na realizaci akce „Zastřešení atria 
MŠ Jiřího z Poděbrad“ za nabídkovou cenu 
241 401 Kč s DPH 
– schvaluje smlouvu o dílo se společ-
ností ELEKTROSTAV STRAKONICE 
s. r. o., Písecká 283, Strakonice na akci 
„Boubín – rekonstrukce VO“ za nabídko-
vou cenu 591 673 Kč s DPH 
– rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky uchazeče STAFIS – KT s. r. o., 
Pačejov-nádraží 74, na realizaci veřejné 
zakázky malého rozsahu na stavební 
práce s názvem „Boubín – rekonstrukce 
hasičské zbrojnice“ s nabídkovou cenou 
3 713 984 Kč vč. DPH
– souhlasí s úplnou uzavírkou provozu 
na místní komunikaci ulice Okružní 
v Horažďovicích, v úsecích dle doložené 
situace z důvodu pořádání cyklistického 
závodu „Horažďovické kolo“ dne 4. 9. 2016 
od 8.00 do 14.00 hodin s tím, že akce bude 
dostatečně zajištěna řádně vybavenou 
a poučenou pořadatelskou službou a bude 
umožněn vjezd vozidlům IZS v případě 
nouze 

Rada města Horažďovice 
18. 7. 2016

– rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky společnosti Silnice Klatovy, a.s. 
Vídeňská 190, Klatovy na zhotovení díla 
„Oprava chodníků Horažďovice“ ve výši 
1 489 497,10 Kč + DPH a schvaluje přísluš-
nou smlouvu o dílo 
– souhlasí se znovuotevřením interní 
praxe MUDr. Jany Boučkové v úvazku 
0,5, kterou by vykonávala pro občany 
Horažďovic a okolí v prostorách 
Městského zdravotnického zařízení 
Horažďovice, Blatenská 311
– schvaluje poskytování darů v souvis-
losti s významnými životními jubilei 
následovně
při dovršení 75 let dar v hodnotě 100 Kč, 
při dovršení 80 až 89 let dar v hodnotě 
200 Kč, při dovršení 90 a výše dar v hod-
notě 300 Kč
vítání občánků dar v hodnotě 200–250 Kč 
dle současné nabídky
jubilejní sňatky (50, 55, 60 a výše společ-
ného života) dar v hodnotě 1 000 Kč
Výběr bodů z jednání rady města.
Kompletní usnesení z jednání rady města je 
zveřejněno na adrese
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/rada.asp

 

  

Pozvánka na seminář  

  
ve středu 7. září 2016 od 16:00 hodin  

     Velká zasedací síň - přízemí budovy MěÚ  
               Mírové nám. 1, Horažďovice  

  
                                    KOTLÍKOVÉ DOTACE  
  
  

Jedná se o program na podporu výměny stávajících kotlů  na 
pevná paliva s ručním přikládáním pro fyzické osoby v rodinných 
domech.  

  
Výše dotace může být až 85% způsobilých výdajů dle typu 

pořizovaného zdroje a jeho umístění.  
(maximální výše způsobilých výdajů je stanovena ve výši 150 tis. Kč)  

    
Program semináře:  

1. základní podmínky připravovaného dotačního titulu "Pořízení 
ekologického vytápění v domácnostech I/1",  

2. založení uživatelského účtu v aplikaci eDotace, který bude pro 
podání žádosti nezbytný, a podání žádosti  

  

V rámci tohoto semináře budou poskytnuty i základní informace k 
programu Nová zelená úsporám.  
  
Zájemci se mohou na seminář dostavit bez předchozího přihlašování.  
Seminář je bezplatný  

    

Recyklace drobných 
elektrospotřebičů 
či baterií

Unikátní řešení recyklace drob-
ných elektrospotřebičů či baterií je od 
nynějška k dispozici v celé České repub-
lice pod záštitou společnosti REMA. 
Nepotřebné přístroje lze jednoduše zaba-
lit do balíku, donést na poštu a zdarma 
pomocí služby re:BALÍK poslat k recy-
klaci. Možnost ekologicky se zbavit 
vysloužilé techniky tak mají i obyvatelé 
menších měst a obcí, které nedispo-
nují sběrnými místy, kam se běžně tento 
druh elektroodpadu ukládá.

 
Lenka Rudišová
PR & Media Manager
LESENSKY.CZ, s. r. o.
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Dětský den 
v Komušíně 
První prázdninový víkend, přesněji 
v sobotu 2. července 2016, připravili 
komušínští hasiči pro děti odpoledne plné 
soutěží a her. 
Kdo si jednou vyzkoušel „opičí dráhu“, 
chůzi na chůdách, hod na plechovky a na 
šaška, lov rybiček a kolo štěstí, ten se pak 
s chutí zapojil do překonávání rekordů 
v jednotlivých disciplínách. Komu se 
nechtělo sportovat, ten mohl malo-
vat, polepovat krabičky, tvarovat igurky 
z plastelíny Play-Doh. 
Velký zájem byl o malování na obličej, které 
vyzkoušely malé slečny, ale i odvážní kluci.
Po ukončení soutěží byly všem dětem 
předány diplomy a dárkové balíčky. Pak 
přišlo na řadu opékání špekáčků. Stejně 
s koncem zábavného odpoledne skončilo 
i slunné počasí a spustil se déšť.
Nic ale nemohlo pokazit krásně pro-
žité odpoledne, které opět ukázalo, že se 
komušínští hasiči dokážou nadchnout pro 
správnou věc.
Děkujeme všem sponzorům a členům SDH 
Komušín, kteří akci pořádali.  

 
Za spokojené účastníky 
Vlasta Hokrová

Kultura

Ševčíkovy hudební večery 

Poetická zastavení je název pořadu komorního souboru Musica dolce vita tvořeného 
třemi hudebnicemi: Daniela Demuthová – zpěv, Žoie Vokálková – létna a Zbyňka 
Šolcová – harfa. Soubor letos slaví deset let od založení a v oblasti odlehčených zábavných 
pořadů si právem vydobyl trvalou pozornost publika. Program koncertu v zámeckém 
sálu je složen ze skladeb světových autorů věnovaných lásce v různých podobách. Zazní 
mnoho oblíbených melodií, za všechny jmenujme alespoň známou Debussyho Dívku 
s vlasy jako len. Hudba je citlivě propojena překrásnou milostnou poezií haristky Zbyňky 
Šolcové. Romantický letní večer je vhodný i pro dětské publikum.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, důchodce 
a rodiče na rodičovské dovolené), děti do 10 let zdarma, rezervace vstupenek: 
603 229 559. 
Koncerty podpořil Plzeňský kraj (www.turisturaj.cz).

 
za Hudbu bez hranic, z. s. Ing. Jitka Kutišová

Poetická zastavení

sál Městského muzea Horažďovice v zámku 
pátek 26. 8. 2016 v 19.00 hodin
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Městská knihovna Horažďovice 

Baduan Jin – cvičení podle starých Číňanů 
s Mirkou Bauerovou si horažďovické seni-
orky velmi oblíbily…

Co nového v knihovně? 

Poslední akcí naší knihovny před plánovanou uzavírkou byly již tradiční Toulky městem 
s Václavem Trčkou. Tentokrát jsme navštívili horažďovické mlýny…

 
Foto a text Petra Tomešová

Pasování prvňáčků na „rytíře Řádu čtenářského“ 

V úterý 7. června zaplnili sál DDM 
v Horažďovicích prvňáčci z místních 
základních škol, kteří se vypravili na 
slavnostní „Pasování prvňáčků na rytíře 
Řádu čtenářského“, které už několik let 
pořádá městská knihovna.
S Divadlem Bořivoj si děti při netradič-
ním představení nazvaném „Rytíř“ prožily 
příběh rytíře Jana ze Žampachu od pový-
šení na rytíře králem Karlem IV. až po 
odebrání titulu. Diváci se představení 
aktivně účastnili – zkusili si práci slou-
žících na hradě, jako dvořané se prošli 
historií etikety a zatančili si na zásnub-
ním plese rytíře Hynka. Potom následoval 
samotný slavnostní ceremoniál. 
Do rytířského stavu uvedl čtenáře 
z obou škol starosta města Horažďovice 
Ing. Michael Forman, děti ze ZŠ 
Blatenská také ředitelka školy Mgr. 
Jaroslava Šimková. Čtenářský řád, knihu 
Knihožrouti, která byla napsána pro 
účastníky projektu SKIP Už jsem čtenář – 
Knížka pro prvňáčka, a drobné dárky od 
našich sponzorů předala dětem vedoucí 
městské knihovny Lenka Šimonová. 
Slavnostní atmosféru podpořili svou 
účastí mnozí rodiče a prarodiče, kteří 
si tuto událost nenechali ujít. Fotograie 
z celé akce si můžete prohlédnout na 

www.knihovna.horazdovice.cz.
Chtěli bychom tímto poděkovat městu 
Horažďovice a všem našim sponzorům 
za podporu projektu Děti a čtení a pro-
jektu Svazu knihovníků a informačních 
pracovníků ČR na podporu čtenářské 
gramotnosti Už jsem čtenář – Knížka pro 

prvňáčka. 
Děkujeme také DDM Horažďovice za 
zapůjčení sálu.

 
Za Městskou knihovnu Horažďovice 
Eva Marešová

Foto Petra Tomešová
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Diagnóza Krystal 

– je název nové expozice alpských 
minerálů ze sbírky Aleše Červeného, 
která byla otevřena v Městském muzeu 
v Horažďovicích.
U každého sběratele nerostů se sběr 
krásných krystalů postupně stává urči-
tou chronickou „diagnózou“. Obzvlášť 
to platí u takzvaných alpských žil, které 
v oblasti Alp poskytují jedny z nejatrak-
tivnějších vzorků krystalovaných 
minerálů. K tomu si připočtěte nád-
herné horské scenérie, táboření v divoké 
přírodě, podaný sportovní výkon, adre-
nalin, totální vysílení, euforii při nálezu, 
dlouhodobé přátelské vztahy tužené 
pobytem v horách a jistě pochopíte 
motivaci sběratelů alpských krystalů, 
takzvaných „strahlerů“. Ti se již více než 
2000 let rekrutují z místních obyvatel 
a své poznatky o nalezištích si předávají 
z generace na generaci. Po stopách těchto 
„strahlerů“ jsme se vydali i my.
První expedice se konala v červenci 
1996, kdy jsme se stařičkou obytnou Avií 

projeli řadu horských silniček a poprvé 
se rozkoukávali na několika alpských 
nalezištích. Pečlivým organizátorem 
této osmičlenné expedice byl Jaroslav 
Cícha, geolog Prácheňského muzea 
v Písku. Tehdy se vytvořil základ sku-
piny, který pak pod Jardovým vedením 
trávil pravidelně každou letní dovolenou 
v Alpách. Výpravy byly postupně stále 
náročnější, ale také specializovanější 
na systematický průzkum konkrétních 
oblastí. Nejpodrobněji jsme prozkou-
mali například oblast Zillertálských 
Alp v Rakousku, italské Val Malenco 
nebo Aarský masiv ve Švýcarsku. V roce 
2009 se nám původní skupina z časo-
vých důvodů rozpadla a já jsem v té 
době začal jezdit do Alp s Romanem 
Holečkem, který kromě fotografování 
také postupně propadl kouzlu krystalů. 
Některé výpravy jsme pojali jako rodin-
nou dovolenou a společně s manželkou 
Kateřinou i dcerou Terezou jsme je 
absolvovali s přáteli, manželi Srbovými. 

Loňskou výpravu do oblasti švýcarského 
sedla Furka jsem absolvoval s bývalým 
kolegou Janem Šaškem. 
Expozice vám představí více než 800 mine-
ralogických ukázek zhruba padesáti druhů 
minerálů z deseti oblastí tří alpských států, 
v nichž jsme prozkoumali 52 nalezišť. 
Expozici doplňují dokumentační fotogra-
ie z mého archivu a alpská panoramata 
z objektivu Romana Holečka. 
Vzorky se mi podařilo nasbírat během 
dvaceti let pravidelných mineralogic-
kých výprav po Západních a Východních 
Alpách. Během nich jsem prošlapal pět 
párů bot, roztrhal dva batohy, nepočí-
taně pracovních rukavic a zničili jsme 
tuším čtyři expediční stany.

Expozice je umístěna ve dvou místnostech 
Městské galerie. 
Otevřeno je úterý až neděle, 9–16 hodin.

 
Aleš Červený

Městské muzeum Horažďovice 

Krajina jako ementál 

Máme za sebou dvoje letošní jarní 
cyklotoulky hornickou krajinou jiho-
západních Čech, které vedly po stopách 
těžby zlata. Prvního výletu malebnou 
krajinou Blatenska se 14. května zúčast-
nilo rekordních 22 cyklistů. Cestou 
jsme se v Mečichově seznámili s histo-
rií zdejšího uranového průzkumu a po 
obědě v Blatné jsme dorazili k rybníku 
Hubenovu u Kocelovic. Zde jsme si na 
úpatí Zlaté hory ukázali stopy po těžbě 
zlata, seznámili jsme se s místní hor-
nickou historií a odvážlivci si prohlédli 
přístupovou štolu k šachtě Hory z období 
těžby za druhé světové války. Odpoledne 
se začala krásně slunečná obloha rychle 
kabonit, a tak jsme raději svižně šlápli 
do pedálů. Do Horažďovic se vjíždělo 
s prvními kapkami a opravdová průtrž 
přišla až v bezpečném azylu restau-
race „U Hlaváčků“. Druhý výlet nás 11. 
června zavedl do okolí Kašperských Hor, 
které za Lucemburků byly druhou nej-
bohatší oblastí výskytu zlata v Čechách. 
Tentokrát jsme využili k dopravě dodávku 
s velkou károu, na kterou se kola nalo-
žila. Polovina účastníků jela v dodávce, 
zbývající se přesunuli vlakem do Sušice, 
odkud je dodávka dovezla do Rejštejna. 
Sedmnáctičlenný peloton pak vyra-
zil z Rejštejna při Losenici ke Zlatému 
potoku, podél kterého jsme si projeli 

Stezku zlatokopů. Seznámili jsme se 
s památkami po těžbě zlata a histo-
rií zdejší těžby. Odvážlivci s baterkami 
navštívili tři stará důlní díla. Exkurzi 
jsme zakončili povídáním o technolo-
gii zpracování zlaté rudy u středověké 
úpravny „Na Prádle“. V tu chvíli již začí-
nalo pršet, tak jsme rychle zapadli do 
restaurace na oběd, kde jsme přečkali nej-
větší průtrž. Za slábnoucího deště, který 
zcela ustal až v Dlouhé Vsi, jsme se začali 
vracet. Cesta do Horažďovic po otav-
ské cyklostezce již probíhala hladce, jen 

v Sušici nás zdržel defekt předního kola, 
který jsme společnými silami úspěšně 
vyřešili. 
Dva podzimní cyklovýlety by tento-
krát měly vést po stopách těžby stříbra, 
ale zatím jsou ještě ve stadiu příprav. 
Trasy i data budou včas zveřejněny 
v Horažďovickém obzoru a na webu 
muzea.

 
Aleš Červený

Účastníci cyklovýletu v historickém důlním díle u Kašperských Hor.
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Sport

ATRIUM CUP 2016 – vítězství slaví Svéradice 
Již podevatenácté se v Třebomyslicích pořá-
dal tradiční turnaj v malé kopané ATRIUM 
CUP. Toho se letos zúčastnilo 24 fotbalových 
týmů z celé ČR. Bez jediné porážky prošli 
základními skupinami borci z týmu hora-
žďovické Houby, obhájci vítězství UEFA 
Maia, klatovský tým Krvavá tlačenka a také 
nováček turnaje FK Svéradice. Ve čtvrtinále 
se zrodil překvapivý výsledek v souboji 3D 

Teamu ze Strakonic a Krvavé tlačenky, kdy 
strakoničtí po nerozhodném výsledku 1:1 
v základní hrací době udolali favority tur-
naje 2:0 po penaltovém rozstřelu. Finálovou 
účast si zajistil tým Svéradic po výhře 3:0 
nad Houba Teamem a také strakoničtí 3D, 
kteří po penaltách vyřadili obhájce UEFA 
Maia. V boji o 3. místo se přiklonilo více 
štěstí k týmu UEFA Maia, který porazil 

horažďovickou Houbu v poměru 1:0. Ve 
inále zvítězili díky jediné brance hráči 
Svéradic nad 3D Strakonice. Nejlepším bran-
kářem turnaje byl vyhlášek Petr Provazník 
z týmu 3D Strakonice a nejlepším hráčem 
kapitán týmu FK Svéradice Vlastimil 
Beránek. 
Turnaj byl opět perfektně zorganizován 
třebomyslickými hasiči a za to jim patří 
velký dík. Díky patří rovněž čtveřici sudích: 
Jan Veverka, Jiří Petržilka, Josef Abrahám 
a Aneta Panušková. Děkujeme těmto spon-
zorům turnaje: ATRIUM HD, Polena Václav 
Třebomyslice, Město HD, Dudák Měšťanský 
pivovar Strakonice, Pro-Doma HD, Bohemia 
Sport HD, Lyckeby Amylex HD, Mlýn 
Brabec HD, Tvar v. d. Klatovy, Music Club 
Houba HD, Ristorante Pizzeria V Zámku 
HD, irma Kotiš Třebomyslice. 
Konečné pořadí prvních tří vítězů turnaje 
ATRIUM CUP 2016:
1. FK Svéradice
2. 3D Strakonice
3. UEFA Maia

 
Za všechny třebomyslické 
organizátory Vlastimil Makovec

Sokol Veřechov 
V sobotu 18. 6. jsme ukončili „dokop-
nou“ další fotbalovou sezonu ve 4. třídě. 
Sezonu 2015–2016, v historii Sokola již 
35. Skončili jsme na 4. místě, stejně jako 
v sezoně minulé. Cíl jsme nesplnili, celý 
podzim a ještě 3 kola před koncem jsme 
byli v tabulce na 1. místě. Na podzim 2015 
jsme získali 23 bodů, na jaře pouze 14 bodů, 
celkem 37 bodů. Vystřídalo se 18 hráčů, 
v závěru soutěže nás kosila zranění, museli 
nastoupit i starší hráči, ti po dlouhé pauze, 
a díky jim za to. Všech 20 utkání sehráli 
brankář Petr Zerzán, Martin Hnídek, 
Petr Šíp, Lukáš Želiska a Jiří Brabec, 18 
utkání Milan Richter, Jan Želiska a Martin 
Petržilka. Nejlepším střelcem se stal opět 
Petr Šíp – 14 gólů, Martin Petržilka – 7 gólů 
a Josef Hodánek – 6 gólů.
Dokopná se vydařila. Zahráli si i hráči, 
kteří v sezoně 2003–2004 postou-
pili ze 4. třídy a v následující sezoně ve 
3. třídě obsadili 1. místo a poprvé v his-
torii Sokola Veřechov postoupili do OP. 
Jejich soupeřem bylo stávající mužstvo. 
O výsledek nešlo (asi 8:3). Po utkání již 

bylo připravené prasátko na rožni ve 
výborné kvalitě zásluhou Jiřího Brabce, 
bohaté občerstvení, kapela Sešlost pozvaná 
oslavencem Vítem Želiskou, kapitá-
nem bývalých hráčů. Ten sehrál za Sokol 
438 mistrovských zápasů, číslo prakticky 
nedosažitelné. Zahrál si i nejlepší stře-
lec v historii Pavel Raška, 235 gólů. Opět 
vynikající číslo.
Všichni účastníci dokopné, nejen hráči, 
ale i fanoušci, manželky, přítelkyně a děti, 

asi 90 lidí, se výborně bavili do pozdních 
nočních, ba i ranních hodin za pěkného 
počasí v příjemném areálu multifunkčního 
zařízení. 
Po letní přestávce se opět budeme scházet 
již ve 36. fotbalové sezoně ve Veřechově, 
přidružené obci Horažďovic s necelými 
120 obyvateli.

 
Jaromír Hnídek – prezident Sokola
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Školy

„Před deštěm školní děti hučí jako včely.“ 

Letní pranostika je veskrze pravdivá, 
jak se o tom mohli přesvědčit všichni 
v duhové mateřince během prázdnino-
vého provozu. Celý červenec byla naše 
školička otevřena pro přihlášené malé 
školáčky z obou mateřských škol. Počasí 
bylo zprvu proměnlivé, ale dětem to 
ani v nejmenším nevadilo. Užívaly si 
stejnou měrou slunečného i deštivého 
počasí, které neovlivnilo ani náladu 
zaměstnanců. Ti se s chutí pustili do 
prázdninového generálního úklidu 
a údržby. Opravy a drobnější práce 
v mateřince budou pokračovat i v měsíci 
srpnu, kdy bude duhová školička uza-
vřena a my všichni se můžeme těšit 
například na novou výmalbu tělocvičné 
místnosti, třída Rybiček na nový kobe-
rec, Ovečky zase na kompletní vybavení 
své šatny. Tento rok se dočká duhová 
školička také zastřešení prostorného 

atria, jež hodláme využívat k různoro-
dým celodenním aktivitám. 
Počátkem srpna (5. 8.) se chystáme již 
na 11. ozdravný pobyt na chorvatské 
pobřeží – do jižní Dalmácie. Těšíme se 
všichni, ale nejvíce naše „malá sluníčka“. 
Závěrem chceme popřát všem čtená-
řům klidné dovolené, ať jste kdekoliv. 
Dovolené naplněné sluníčkem, pohodou 
a dostatečným odpočinkem a ať vám 
nezkazí úsměv na tváři a pohodu ani 
naše pranostika, která tvrdí, že: „Letní 
bouřky při úplňku měsíce znamenají 
dešťů dalece.“ Proměnlivé počasí totiž 
neodradilo ani naše děti při výletu na 
hrad Klenová.

 
Za křesťanskou mateřskou školu
Mgr. Alena Průchová

Žáci ZŠ Pačejov rýžovali zlato
V závěru letošního školního roku si žáci 
8. a 9. třídy ZŠ Pačejov mohli vyzkoušet 
rýžování zlata na řece Otavě. Velké podě-
kování nás všech, kteří jsme se této pěkné 
akce na Otavě pod Práchní zúčastnili, 
patří pracovníku horažďovického muzea 
panu Aleši Červenému. Pan Červený velmi 
zajímavě vyprávěl o fyzikálně-chemických 
vlastnostech zlata, o historii jeho rýžování 
nejen na řece Otavě a nakonec vysvět-
lil žákům samotný princip rýžování. 
Pověstnou „třešinkou na dortu“ pak byly 
drobounké šupinky zlata, které si účastníci 
vyrýžovali. Akce byla velmi prospěšná pro 
obohacení výuky chemie, zeměpisu, příro-
dopisu a dějepisu. Děkujeme.  

 
Mgr. Stanislav Jůda, 
Mgr. Hana Zajícová

Duhové postřehy od nás… 
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Loučení se základní školou Blatenská 

Škola je místo našeho mládí a dětství, je 
vnímána citlivě všemi smysly. Do paměti 
se nám vtiskly obrazy učitelů, spolužáků, 
tříd rozmanitými tóny, zvuky a barvami. 
Bylo to poznání často důvěrné a zformo-
valo naši duši po celý život. Ve škole jsme 
prožili kus svého života, objevili pravá 
přátelství nebo lásku, shromáždili jsme 
zkušenosti a vytvořili vztah ke světu. 
Každý den jsme procházeli její branou, 
každý den ji opouštěli. Kráčeli do ní 
s nejistotou, odcházeli s radostí. Potkali 
jsme v ní mnoho přátel, vždyť jsme s nimi 
sedávali ve společné lavici dlouhých devět 
let. Vzájemně znali přání a touhy, malo-
vali budoucnost. Vše procházelo v mysli 

žáků devátých tříd ZŠ Blatenská, když 
v sále městského muzea 30. 6. slavnostně 
přijímali poslední vysvědčení základní 
školy. Setkání se zúčastnily místosta-
rostka města Ing. H. Kalná, ředitelka 
školy Mgr. J. Šimková, zástupkyně ředi-
telky školy Mgr. H. Stulíková. Židle v sále 
byly obsazeny rodiči i prarodiči žáků, 
učiteli. Děti přivedli třídní učitelé PaeDr. 
J. Homolková a Mgr. M. Šimon. Po úvod-
ním zpěvu dětí pod vedením Mgr. M. 
Mudrové a Mgr. B. Pajerové následo-
valy prezentace žáků, proslovy a předání 
vysvědčení. Někdy se oči zaleskly slzami 
nad dojemným loučením, neboť rodiče si 
uvědomili, že děti s konečnou platností 

zavírají svůj dětský svět a nahlížejí do 
náročného světa dospělých, kam brzy 
odejdou. Tváře absolventů byly vážné. 
Všichni poznali, že nikdo nepochopí svět, 
pokud si bude myslet, že se tak stane ze 
dne na den. Nebudou jen diváky svého 
života, ale jeho tvůrci, jaké budou skutky, 
takový bude jejich osud. Není konečného 
cíle, kterého lze dosáhnout, a pak již jen 
odpočívat. Když slavnost skončila a děti 
vyšly před zámecký sál, slunce rozsvítilo 
celé nádvoří zámku. Ať jim takto září po 
celý život. 

 
Mgr. M. Šimon 

Základní umělecká škola 
Prázdniny jsou v plném proudu, a tak je 
čas na malé zhodnocení školního roku 
2015/2016. Byl to rok velmi náročný, ale 
troufám si tvrdit, že i velmi zajímavý 
a inspirativní. Od září 2015 se na naší 
škole začala vyučovat hra na klarinet 
a violoncello. Mohu říct s čistým svědo-
mím, že oba tyto nástroje fungují a žáci se 
toho za rok opravdu hodně naučili. Velmi 
povedený závěrečný koncert byl toho 
důkazem.
Celkem jsme absolvovali 40 koncertů, 
vystoupení a akcí pro naše žáky či pro jiné 
organizace ve městě i mimo něj. Odměnou 
pro žáky pak byl (stejně jako před rokem) 
výlet na konec školního roku. Tentokrát 

jsme navštívili irmu Amati Kraslice a pak 
ještě Mariánské Lázně.
Hlavní podíl na fungování školy mají její 
pedagogové. Nově do školy nastoupili 4 
učitelé, kteří se okamžitě zapojili do všech 
našich aktivit. Vstup do školy jim určitě 
hodně usnadnili stávající učitelé, kteří 
vždy rádi pomohli vyřešit každou nejas-
nost. Ne vždy se všechno podaří (to je 
přece samozřejmé), ale jsem pyšný na sou-
časný kolektiv pedagogů, vážím si jejich 
práce, názorů a mnohokrát jim za vše 
děkuji. Těším se na další spolupráci.
A co školní rok 2016/2017, který je za 
dveřmi. Opět se rozroste naše hudební 
rodina, tentokrát o saxofon a elektrickou 

kytaru. Určitě si pro vás nachystáme 
i nějaká další překvapení. Již nyní plá-
nujeme několik podzimních akcí, ale na 
informace o nich je ještě čas. Školní rok 
začne ve čtvrtek 1. září. Většina peda-
gogů si bude tento den domlouvat rozvrhy 
hodin. Sledujte naše webové stránky 
a facebook, kde se na konci srpna objeví 
podrobnější informace.
Přeji vám všem klidné prožití druhé 
poloviny prázdnin a těším se na nová 
setkání s pedagogy, žáky, rodiči a příz-
nivci naší školy. 

 
Mgr. Martin Petrus 

Základní škola Blatenská 

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

 Po, St,  Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
 Út, Èt 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
    3. TÝDEN V SRPNU

  15. 8. - 19. 8. 2016
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Spolky

Kontrolní stanoviště „Otaváků“ na trase Horažďovické padesátky
„Letos to bude změna,“ říkal jsem si 
v pátek odpoledne. Začala příprava turis-
tického pochodu Horažďovická padesátka, 
na jejímž kontrolním stanovišti Otaváků 
jsem i v tomto roce přítomen. Naše stano-
viště je určeno pro všechny věkové skupiny 
příznivců tohoto tradičního pochodu. 
„Věděli jste, že v letošním roce se konal již 
51. ročník?“
Ovšem oproti loňsku byla orientace 
pochodu přesměrována na opačnou svě-
tovou stranu a před námi se tím pádem 
otevřela výzva realizace zcela nového 
stanoviště „u škrobárenských rybníků“. 
Prostředí bývalého železničního vagónu 
místních rybářů MO ČRS Horažďovice, 
kterým tímto velice děkujeme, nám 
poskytlo maximální možné zázemí.
„A věděli jste, že na organizaci pochodu se 
letos podílelo 31 dobrovolníků?“ 
Všechny nás sobotní ráno přivítalo pří-
jemným počasím, které tak příslíbilo 
nevšední zážitky. První netrpěliví účast-
níci přešlapovali na startu již před šestou 
hodinou ranní. Prostor startu byl pak 
v obležení nových startujících během 
celého dopoledne, až z toho měli někteří 
naši startéři málem orosené čelo.
„A věděli jste, že trasy H25 cyklo a H50 
cyklo byly připraveny zcela poprvé v histo-
rii pochodu?“
Účast na všech trasách byla hojná, a tak 
jsme celé dopoledne razítkovali jednoho 
přítele prošlapané kecky za druhým. Naše 
Horažďovická padesátka se pomalu stává 
vyhledávanou kulturní akcí, a to při-
nejmenším na lokální úrovni. Nesmím 
zapomenout zmínit, že jsme velice rádi, že 

nejen pěší, ale i cyklisté vítali naše stano-
viště s úsměvem na tváři, sem tam nějakou 
tou mouchou a prázdným žaludkem.
„A věděli jste, že nejmladšímu účastníkovi 
bylo v den pochodu 10 dní?“ 
Všechna stanoviště plná her byla v oble-
žení, a to nejen dětmi. Zábavu si zde našli 
rodiče i prarodiče. Dokonce široko daleko 
se mezi účastníky pochodu nesly zvěsti, že 
masové „buřty“ k opékání měly až 110% 
masa. Kam až toto povede, přátelé? 
„A věděli jste, že tohoto chutného masa se 
opeklo více než 20 kg?“
Mezitím už „voda“ pronásledovala vět-
šinu účastníků na trase. To však neplatilo 
u Otaváků. Polojasno bylo tím předem 
objednaným počasím.. Smích a radost nás 
provázely celý den.
„A věděli jste, že první kapky deště 

dopadly na stanoviště H7 až kolem čtr-
nácté hodiny odpoledne?“
Pokud jste se zúčastnili pochodu sami na 
vlastní kůži, jistě už víte a dáte mi za pravdu, 
že mohu letošní proměnu místa kontrol-
ního stanoviště H7 hodnotit jako vydařenou. 
A pokud jste na Horažďovické padesátce 
nebyli, tak udělejte změnu i vy a přijďte 
ZASE ZA ROK. Budeme se na vás těšit! 
„Věděli jste, že Otaváci jsou zde s vámi již 
52 let?
Tímto mi prosím dovolte všem zúčastně-
ným poděkovat. Stejně jako všem, kteří nás 
svou účastí podpořili a utvrdili nás v našem 
přesvědčení, že nezisková práce má smysl.

 
David Balíček „Dejv“ 
PS Prácheň Horažďovice

Spolek rodáků a příznivců Horažďovic informuje 
Spolek rodáků a příznivců Horažďovic 
v uplynulém období letošního roku opět 
aktivně přispěl k rozšíření kulturního 
rozhledu našich spoluobčanů. V květnu 
se účastníci našeho zájezdu podí-
vali do Kutné Hory. V tomto městě na 
všechny zapůsobila krása pozdně gotic-
kého katedrálního chrámu sv. Barbory. 
Součástí zájezdu byla také návštěva 
unikátní kostnice pod kostelem Všech 
svatých na hřbitově v Sedlci u Kutné 
Hory. Tato kostnice je vyzdobena téměř 
výhradně lidskými kostmi – ostatky 

celkem 40 000 zemřelých, pozůstatky 
morových epidemií a obětí husitských 
válek. V červnu pak následoval zájezd na 
Šumavu. V rámci tohoto zájezdu výletníci 
měli možnost poznat život jelenů v novém 
Návštěvnickém centru nedaleko Kvildy. 
Na vlastní oči jsme viděli jeleny v jejich 
přirozeném prostředí. Oba zájezdy byly 
účastníky plně obsazeny. 
Velký ohlas měla březnová beseda 
s investigativním novinářem p. Josefem 
Klímou. V dubnu se předseda spolku 
zúčastnil předání čestného občanství 

našeho města p. RNDr. Milanu Danielovi. 
V rámci tohoto slavnostního aktu výbor 
spolku p. Danielovi udělil čestné členství 
našeho spolku.
Na našich akcích jsou vítáni i nečlenové, 
akce jsou v předstihu zveřejňovány ve 
vývěsní skříňce u Červené brány a na 
internetu. 

 
Jiří Zahnbauer, 
předseda spolku 
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Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 26, přibližně 1/3 dnešního 
objektu bytovky
V roce 1619 náležel dům Vavřinci 
Peckovskému. Dále je zmíněna Voršila 
Peckovská a pravděpodobně syn Matěj 
Peckovský, jsou uvedeni v souvislosti 
s přidělením kmenů na stavbu jeho sho-
řelého domu po velikém požáru města 
způsobeném drancováním vojsk gene-
rála Bonaventury Buquoye. Škoda na 
domě odhadnuta na 305 kop. Na opravu 
domu jim bylo přiděleno 40 kmenů 
dřeva. Dalším majitelem domu bez bliž-
šího upřesnění byl Ferdinand Medlar. 
Již v roce 1628 byl zvolen za vodáka ve 
městě, staral se o dřevěné vodovodní 
roury vedoucí vodu do kašen z Práchně, 
vrtal nové roury a opravoval stáva-
jící. V roce 1637 došlo ke smlouvě mezi 
Ferdinandem Medlarem a majitelem 

sousedního domu (dnes část bytovky 
čp. 26) Šimonem sedlářem o zeď zboře-
nou mezi nimi. Šimon sedlář slíbil, že dá 
hlínu a dřevo, co bude zapotřebí na její 
opravu. Načež Ferdinand Medlar takové 
dřevo slíbil „stesati, svázati a postaviti 
a do dvou neděl náležitě vylepiti“. V roce 
1642 byl obviněn Matyášem Křižanem, 
purkmistrem, že když měl vartovat 
v bráně, tak se místo toho spolu s jinými 
„sousedy“ opil. Načež ještě stihl dojít do 
domu zmíněného purkmistra, kde mu 
oznámil, že vartovat nebude, že mu to 
nemůže nikdo rozkazovat a že i kdyby 
ho chtěl kat oběsit, tak neposlechne. 
V roce 1646 mu byla pronajata radními 
hospoda na radnici „obecní dům šen-
kovní v rathauze“. V Berní rule z roku 
1654 je uveden jako Ferdinand Mydlář. 

1.Zaměření domu na 

Stabilním katastru 

z roku 1837

Historie horažďovických domů

Dva týdny ofline

Nikoho již asi nepřekvapí, že se horažďovičtí skauti vydali začátkem prázdnin na letní 
tábor. Strávit čtrnáct dní v krásné šumavské přírodě s partou správných lidí je totiž udá-
lost, od které nelze upustit. Po letech jsme se vrátili na louku pod obcí Mladíkov poblíž 
Vacova. V podsadových stanech zde přebývalo přes třicet dětí a více než deset vedoucích 
a dalšího personálu.
V programu proběhla oproti předchozím rokům drobná změna, kdy skauti a skautky měli 
většinu programu společného. Na začátku tábora ztroskotali na pustém ostrově a jejich 
úkolem nebylo nic jiného, než zde přežít. Na začátku si proto postavili chýše a vydali se na 
obhlídku ostrova. Také si museli obstarat jídlo a samozřejmě jej upravit. Na větší putování 
vyrazily světlušky, a to rovnou kolem světa. Navštívily například Indii, hajsko, Tibet nebo 
Řecko. Dostaly tak možnost poznat část tamějších kultur, zvyků a jídel. Cestovala i vlčata, 
a sice po moři jako piráti toužící po pokladu. Bojovaly proti sobě dvě posádky a na ost-
rovech, kde zakotvily, musely plnit úkoly vedoucí k získání pokladu. Aby se děti v rámci 
celého střediska lépe poznaly, vložili jsme i bloky programu pro celý tábor. 
Na závěr zbývá poděkovat irmám Bohemia Sport Trade a VAKBAU, které nás podpořily 
v realizaci tábora. Nemenší poděkování patří rodičům, kteří nám dali důvěru při svěření 
svých potomků do naší péče. Obzvlášť pak děkuji těm rodičům, kteří nám pomohli s bou-
ráním tábora a následným skládáním věcí. Rovněž děkuji kolegům vedoucím, kteří kvůli 
táboru obětovali část svých prázdnin nebo dovolených a bez jakéhokoli nároku na honorář 
na tábor vyrazili.

 
Za středisko Prácheň Martin Pompl

Skautské středisko Prácheň 
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V roce 1659 prodává kus dvoru aneb místa 
Václavu Čapkovi a jeho manželce Mariáně 
za 7 zlatých. Prodávané místo leželo mezi 
domy Matyáše Kryspacha a domu téhož 
Václava Čapka. V takzvané revizitaci Berní 
ruly z roku 1675, kdy je ještě uveden jako 
majitel domu, je připsáno, že roku 1668 dům 
vyhořel. V roce 1678 je majitelem spáleniště 
řečeného Medlarovského již Jan Svoboda. Ve 
zmíněném roce jej prodává obratem Jakubu 
Kardiánovi a jeho manželce Alžbětě v sumě 
pouhých 44 zlatých. Zbořeniště domu leží 
mezi domy někdy Kryspachovským a již 
nyní panským a z druhé strany domu 
Mariány Čapkové. Již v roce 1685 prodává 
Jakub Kardián dům Martinovi Červenému 
sládku, rodáku z Újezdce, a Anně man-
želce za 85 zlatých. V hotovosti složil Martin 
Červený 45 zlatých, ostatní peníze spláceny 
po 10 zlatých vždy na sv. Jiří. V roce 1689 
dům zcela zaplacen. Dům následně postoupil 
Martin Červený svému zeti Matěji Mužíkovi, 
majiteli sousedního domu. Společného maji-
tele mají sousedící domy do roku 1745. 
V roce 1735 převádí dům Matěj Mužík 

na svého syna Jakuba v ceně 140 zlatých. 
Dům je situovaný mezi domy Jana Müllera 
a domem Václava Žlutického. V roce 1745 
odkupuje dům od Jana Mužíka Karel Nigrin 
za 150 zlatých. V roce 1754 si směnil dům 
várečný Karel Nigrin s Kateřinou Feiferovou. 
Ta ujímá jeho dům ležící mezi domy 
Josefa Schollera a domem vdovy Žlutické 
s doplatkem 60 zlatých. Karel Nigrin se stě-
huje do domu Feifrovského ležícího nad 
domem Pittnerovským. V roce 1779 pro-
dává v sepsané poslední vůli dům Alžběta 
Hamplová synovi Petru Hamplovi. V závěti 
jsou vyjmenovány další povinné odvody. Do 
kostela sv. Jana Křtitele 35 zlatých, „vdově 
Alžbětě Fiedlerovej, bábě svej“ 8 zlatých 
na funus, další peníze půjdou Františkovi 
Segovi, Lidmile Nováčkové, do cechu zámeč-
nického, bratrům Františkovi a Václavovi, 
dále Antonínu Eliášovi, židovce Abrahamce, 
židu Elias Izákovi, tetě své Alžbětě Fiedlerové 
a Isáku Heršlovi. Své sourozence Jana 
a Kateřinu má za úkol zaopatřit slušným 
oděvem a vychováním než dorostou do plno-
letosti. Petr Hampl musí předat svému bratru 

Františkovi měděný kotel, který potřebuje 
k svému řemeslu za to, že nechal bratra Jana 
vyučit punčochářskému řemeslu. V domě 
pak může pobývat bez placení činže, dokud 
bude potřebovat. V roce 1793 přechází dům 
na Františka Hampla. Dalším majitelem byl 
v roce 1812 Karel Hampl.

 
MgA. Jindřich Šlechta

2. Současné umístění domu v rámci novostavby 

bytovky

Jeden obrázek je za deset slov
Vážení a vzácní příznivci sborového zpěvu, 
v tomto měsíci jsme zpívali jen jednou, a to 
na vzpomínkovém setkání organizovaném 
jáhnem CČSH Samuelem Vašinem u pří-
ležitosti výročí smrti upálení mistra Jana 
Husa a Jeronýma Pražského. Dne 6. čer-
vence zazněly naše hlasy na Husově náměstí 
a poté i v Husově sboru. Tímto vystoupe-
ním a následným odpoledním posezením 
jsme zakončili další koncertní sezonu 
a budeme se těšit na 21. srpna, od kdy naše 

zkoušky budou opět pokračovat. Z orga-
nizačních důvodů se budou konat mezi 
29. 8. a 26. 9. v pondělí, od října se vrátíme 
k nedělním termínům. Do té doby posíláme 
poděkování a přání krásného léta všem 
našim příznivcům a zejména našemu foto-
grafovi, panu Mgr. Jaroslavu Preslovi!

 
Za PS Prácheň 
Simona Sládková

Rodná zem
Nehledej štěstí v cizině,
najdeš ho doma v Čechách.
Stačí se dobře rozhlédnout
po kraji, v horách i řekách.

Hrady a zámky ti hledí vstříc,
stavěné hlavně na kopcích.
Projdi se krásnou Šumavou
i rodnou sestrou Čech – Moravou.
Přivítají tě hory, jezera i roviny,
velkoměsta i malé dědiny.

Učaruje ti stověžatá Praha
zvaná srdcem Evropy.
Najdeš tam Hradčany,
Karlův most, Vyšehrad…
Toť předků našich vzácné stopy.

Ať projdeš kteroukoliv zem,
ta nejkrásnější je tvým domovem.
A zazpíváš si, proč by ne:
Čechy krásné, Čechy mé!

 
Marie Havlíková, 
Horažďovice, 
věk 85 let
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Léto je tady 
I když to při pohledu na počasí venku 
tak nevypadá a proti loňsku se nenechá 
srovnávat, vstoupilo do své druhé polo-
viny a astronomicky již v ní nějakou 
dobu setrvává. 
Je tedy čas odpočinku, čas cestování 
a putování po místech, které nás zají-
mají a lákají. Žijeme v našem krásném 
kraji plném nádherných míst. Na mnoha 
místech na nás dýchne historie našeho 
národa, který po staletích bránil a zve-
leboval svět kolem nás. Dnes na to 
mnohdy zapomínáme, vše kolem nás je 
opravdu nějaké zrychlené a uspěchané. 
Někdy je ale potřeba se zastavit a začít 
více vnímat svět kolem sebe. Zase si při-
pomenout vůni přírody a pociťovat tu 
zvláštní energii v místech, kde je vepsaná 
naše historie. V našem kraji je takových 
míst mnoho. 

Využijme však ještě ten krásný srpnový 
měsíc, který není jen připomínkou dávné 
okupace v roce 1968, politických šarvá-
tek a mnoha nezdravých událostí v celém 
světě. Ale je to především měsíc cestování 
a odpočinku. Pokud jste zatím dovolenou 
nestihli, anebo vám propršela, nermuťte 
se, v srpnu to jistě ještě doženete. Pokud 
míříte do Středomoří, kde je letos chlad-
něji než u nás, můžete krásné dny prožít 
na naší krásné Šumavě. Zajímavé jsou 
i různé kulturní akce pořádané na zámcích 
a hradech v našem regionu. Tak neváhejte 
a vydejte se na cesty. 

Jak říkají staré pranostiky, po sv. Vavřinci 
(10. 8.) to jde již s létem rychle z kopce 
a Vavřinec nám ukazuje, jaký podzim 
nastupuje. Ale nezapomeňte na naši slav-
nou „klášterskou“ pouť. 
Počasím si však nenechte kazit náladu, 
hodně sluníčka a krásný zbytek letoš-
ního léta při odpočívání a čtení 
Horažďovického obzoru vám všem přeje

 
Karel Halml

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování fasád, 
vyvložkování komínů ohebným nerez materiálem 

vč. stavebních úprav. Tel: 725 763 582

Pohřební služba 
Adámek s. r. o.

Šumavská 938 Horažďovice
Provozní doba Po–čt 8.30–15.30 h 
pátek 8.30–15.00
Zajištění pohřbů, prodej smutečního zboží 
květinová vazba
Převozy zesnulých nepřetržitě tel. 602 325 816
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Služby pro váš domov
Nemáte někoho, který je ochoten pomoci 

přidělat poličku, vyměnit žárovku, posekat 
zahradu, ostříhat živý plot, odstranit sníh, 

nasekat a nařezat dřevo a další drobné opravy 
a služby. Jsem připraven vám pomoci.

Bohuslav Valach 
Kadov-Pole 59 tel. 603 817 450

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky typu 

Tetra hnědá a Dominant ve všech barvách. 
Stáří 14–19 týdnů. Cena 149–180 Kč/ ks.

Prodej se uskuteční: 
Horažďovice: u vlak. nádraží: 

3. srpna 2016 v 15.50 hod. 
23. srpna 2016 ve 14.55 hod.

Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena dle 
poptávky. Informace: Po–Pá 9.00–16.00 hod. 

tel. 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840

Firma INTERIORS manufacture&design a. s.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

* Montážníci na montování interiérů nábytku pro Německo 
výborné platové podmínky
* Řidič nákladního automobilu IVECO EUROCARNO
s řidičským oprávněním B a C + profesním průkazem řidiče
znalost NJ na komunikativní úrovni výhodou
* Montážní dělník/dělnice výrobků z kombinovaných 
materiálů v Kasejovicích
* Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
* Čalouník nábytku
* Lakýrník, přípravář v lakovně
Pracoviště: INTERIORS manufacture&design a. s., Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice 
Pracovní poměr: nástup možný ihned, možnost zařídit zaměstnancům ubytování 

Kontaktní osoba: Mag.phil. Lenka Šampalíková, mobil: 734 440 523
lenka.sampalikova@interiors-mnd.com

PALIVOVÉ DŘEVO od 550Kč

SLUŽBY V LESNICTVÍ

Tel: 723 414 964
Facebook: 
Dřevo Chanovice

ZÁMEČNICTVÍ  
Horažďovice

Nabídka:
ploty, vrata, mříže, branky, zábradlí, opravy kovových konstrukcí 

a další

JÁDROVÉ VRTÁNÍ do ø 260 mm

zaměření a instalace teplovzdušných 
solárních panelů AIR-INVENT (větrání, odvod vlhkosti)

Pavel Vlček 
Tel: 603 901 088, Mail: vlcekus@email.cz
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Mgr. Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, Ševčíkova čp. 32 (vedle pekařství u Rendlů)
Kontaktní telefon: 722 905 684, Email: Ak.Havlena@gmail.com
www.ak-havlena.cz, www.Vasosobnibankrot.cz, 
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování 
před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, nájem-
ních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte v tíži-
vé inanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení soudu 
dle Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! Některé právní služby 
včetně návrhu na povolení oddlužení lze poskytnout i online bez 
návštěvy naší kanceláře!(více informací na našich stránkách).
Úřední hodiny:  Středa:  14.30–17.30 hod.
           Pátek:  8.30–15.00 hod. 

Firma OVAG s. r. o., Horažďovice Předměstí
Přijme

SKLADNÍKA – ŘIDIČE, nástup 1. 9. 2016
Popis činnosti:  skladová evidence
   doprava výrobků k odběrateli
Nabízíme:  jízdy do zahraničí, 
   ale denně návrat domů
Požadavky: profesní řidičský průkaz, praxe

V případě zájmu volejte na 777 331 336 
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Veletrh

cestovního ruchu

Plzenského kraje ITEPITEP
2016

ITEPITEP
enzenen

...DETI VLADNOU ITEPU...

. září 2016

15. - 17. září 2016
. září 2016

15. - 17
15. - 17. září 2016

. září 2016

. září 2016

15. - 17
omotiva Plzeň

TJ Lokomotiva Plzeň

omotiva Plzeň

omotiva Plzeň

--- n
ově ve 2 halách ---

vě ve 2 halách -

KOMPLETNÍ TURISTICKÉ INFORMACE,

TICKÉ INFORMA

INTERAKTIVNÍ ZÁBAVA, HUDBA,

KOMPLETNÍ TURISTICKÉ INFORMA

OMPLETNÍ TURIS

OCHUTNÁVKY, HRY PRO DĚTI...

INTERAKTIVNÍ ZÁBAVA, HUDBA,

INTERAKTIVNÍ ZÁBAVA, HUDBA,

www.itep-plzen.cz

Městské muzeum Horažďovice 
vás zve na vernisáž a koncert

 

Pavel Piekar

CESTY PAPRSKŮ KRAJINOU

Šumava a její osobnosti v barevných linorytech.
úvodní slovo: Roman Szpuk

27. 8. 2016 v 18 hodin
ve velkém sále zámku
vernisáž začne koncertem
Boženy Englerové, která zahraje 
na klavír skladby Rachmaninova

Mírové náměstí 11 – Zámek, 341 01 Horažďovice



Kulturní program srpen

Uzávěrka dalšího čísla je 23. srpna v 10.00 hod., vydání 
31. srpna 2016. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění 
příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsa-
hem delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. Náklad 
2700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovic-
kého obvodu zdarma. 

Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, fax 376 547 529, e-mail: 
obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou správnost 
textu odpovídají autoři, složení redakční rady: Ing. Hana 
Kalná, Ing. Ivana Dušková, Ak. mal. Petr Mika, Jitka 
Chalupná. Povoleno OkÚ Klatovy pod registrační značkou 
MK ČR E 11878. ISSN 1802–7741. Tisk: Dragon Press, Klatovy.

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

pátek 12. 8.  21.00
POUŤOVÁ ZÁBAVA
Nenechte si ujít skvělou atmosféru s oblíbenou kape-
lou PARKÁN. Prodej vstupenek na místě.

středa 17. 8. – čtvrtek 18. 8.
PRODEJNÍ TRH

neděle 28. 8. 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU 
K tanci a poslechu – na přání – hrají HELIGONKY 
ALEŠE RUSŇÁKA. 

Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři kulturního 
střediska dle otevírací doby 
předprodeje, tel. 376 512 237.

Změna programu vyhrazena

PŘIPRAVUJEME:

sobota 3. 9  10.00–17.00
„MODRÝ DEN“ – CHARITATIVNÍ AKCE 
– BOJ S RAKOVINOU
Bohatý program: mažoretky ze ZŠ Blatenská, 
Rozálie Strakonice (clogging-step), Taneční skupina 
Strakonice, Pěvecký spolek Prácheň, hudební se-
skupení Úterníci, Volné sdružení horažďovických 
zpěváků a muzikantů, hosté – MUDr. Kulhánková, 
MUDr. psycholog Vachudová a vrchní sestra – z on-
kologického centra v Plzni Lochotín. Výtěžek z této 
akce bude věnován na zmíněné onkologické oddělení. 

ZÁKLADNÍ KURZ TANCE  
A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 2016
Taneční kurz bude zahájen v pátek 23. 9. 2016 pod 
vedením manželů Kociánových z Klatov. Zájemci 
si mohou vyzvednout přihlášky od 1. 6. v kanceláři 
kulturního střediska, tel. 376 512 237 a to v pondělí, 
úterý a středu od 8.00 do 13.00. Přihlášky je možno 
po dohodě zasílat též e-mailem: 
kulturni.stredisko.hd@quick.cz. 
Letošní kurzovné je stanoveno na 1 600 Kč. 
Uzávěrka přihlášek je nejpozději 20. 9. 2016.

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK – změna otevírací doby
Kancelář Kulturního střediska Horažďovice, 
tel. 376 512 237, po–st od 8.00 do 13.00.

KLUB „NEBUĎ SÁM“ 

OBLASTNÍ CHARITA HORAŽĎOVICE 

každou středu 10.00
TURNAJ V ŽOLÍKÁCH 
Hala DPS Loretská 1069

každý čtvrtek   15.00
MŠE SVATÁ NEBO BOHOSLUŽBA SLOVA
Kaple v suterénu DPS Palackého 1061

pondělí 8. 8.  13.30
TVŮRČÍ DÍLNA
Aranžování květů zahrad, luk a polí Hotové aranže 
budou vystaveny v hale DPS. 
Dílna v suterénu DPS Palackého 1061

pondělí 22. 8.  13.30
HOLKY V AKCI
Společné pečení z osvědčených receptů. 
Jídelna DPS Palackého

středa 31. 8.  14.00
TURNAJ VE HŘE PETANQUE  
S OPÉKÁNÍM VUŘTŮ
Tradiční hravé rozloučení s létem a prázdninami 
v DPS. Parčík mezi penziony Loretská ul.
Telefon: 376 512 596 

KNIHOVNA

ZMĚNA PŮJČOVNÍ DOBY

Oddělení pro dospělé 
7. 7.–23. 8. ZAVŘENO!!! 
St 24. 8. 8.00–12.00, 13.00–18.00 
Pá 26. 8. 8.00–12.00, 13.00–18.00 
Po 29. 8. 8.00–12.00, 13.00–18.00 
St 31. 8. 8.00–12.00, 13.00–18.00 

Oddělení pro děti 
7. 7.–23. 8.  ZAVŘENO!!! 
St 24. 8. 8.00–11.00, 12.00–16.30 
Pá 26. 8. 8.00–11.00, 12.00–17.00 
Po 29. 8. 8.00–11.00, 12.00–16.30 
St 31. 8.  8.00–11.00, 12.00–16.30

OSTATNÍ AKCE

sobota 6. 8.  MC Houba, 10.00
ZÁŘEČSKÝ ŽELEZNÝ MUŽ
Kolo, běh, loď, střelba, lano

sobota 13. 8.  MC Houba
POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hraje Harlet

13. 8.–14. 8.  Horažďovice
MARIÁNSKÁ POUŤ  

sobota 20. 8.   MC Houba
MEMORIÁL MIROSLAVA ŠIMKA
V.I.P. hosté ve stodole

sobota 20. 8.  hrad Rabí, 20.00
NOC NA KARLŠTEJNĚ
letní muzikál, uvádí TYJÁTR Horažďovice 

pátek 26. 8.  nádvoří muzea, Nepomuk, 20.00
NOC NA KARLŠTEJNĚ
letní muzikál, uvádí TYJÁTR Horažďovice 

sobota 27. 8.  hrad Velhartice, 20.00
NOC NA KARLŠTEJNĚ
letní muzikál, uvádí TYJÁTR Horažďovice 

sobota 27. 8.  MC Houba
PIVNÍ SLAVNOSTI
Hraje Experiment, pivní speciály, prasátko na grilu

29. 8.–31. 8.  
MALÁ PŘÍPRAVKA ANGLIČTINY PRO DĚTI 
NA NOVÝ ŠKOLNÍ ROK
www.kouzlosmevu.cz

MĚSTSKÁ GALERIE

do 26. 8. 
PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVA
MIROSLAV VONDRYSKA  
HORAŽĎOVICKO TUŽKOU

sobota 27. 8.  velký sál, 18.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY
PAVEL PIEKAR 
‒ CESTA PAPRSKŮ KRAJINOU
Šumava a její osobnosti v barevných linorytech.
Výstava bude zahájena klavírním koncertem. Zahraje 
Božena Englerová. Výstava potrvá do 18. 11. 2016.

Vstup na výstavy v galerii a do lapidária v atriu 
zdarma. Jednotlivé vstupné do expozice alpských mi-
nerálů 20 Kč.

KINO OTAVA

KINO OTAVA – PROZATÍM MIMO PROVOZ

OD ZAČÁTKU KVĚTNA DO KONCE ZÁŘÍ 
PŘEDPRODEJ VSTUPENEK A PŘÍJEM 
PLAKÁTŮ PRO VÝLEP POUZE V KANCELÁŘI 
KULTURNÍHO STŘEDISKA:
pondělí, úterý, středa 8.00–13.00
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek, 
15 výlepových ploch.
kancelář KS tel.: 376 512 237
kulturní dům (pouze při akcích) tel.: 376 512 436 

MĚSTSKÉ MUZEUM

pátek 26. 8.  19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY. MUSICA 
DOLCE VITA
Poetická zastavení. Romantický letní večer s milost-
nými skladbami světových autorů a poezií Zbyňky 
Šolcové. Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 559. 

PŘIPRAVUJEME:

neděle 16. 10.  velký sál, 16.00
KONCERT PĚVECKÉHO SMÍŠENÉHO SBORU 
JANÁČEK Z JABLONCE NAD NISOU

Při zakoupení nezlevněné vstupenky do 
Aquaparku pro dospělé, sleva na vstupném do 
muzea 50 %. Slevu uplatníte při předložení 
zakoupené vstupenky z Aquaparku na pokladně 
muzea. Sleva je platná rok od data vydání. Vstupné 
na velký prohlídkový okruh celým zámkem s jeho 
expozicemi, vyhlídkovou věží a vstupem do nově 
otevřené expozice alpských minerálů v galerii tak 
po slevě činí 30 Kč.
Spojte zdraví pohyb a relaxaci s poznáním historie 
regionu. Přijďte se podívat, co je v zámku nového.


