
Vážení spoluobčané,
měsíc červenec byl díky svátkům 5. a 6. 7. 
kratší, ale o to více investičně akční. 
Práce na rekonstrukci náměstí nabí-
rají na ještě větší intenzitě. Hotová je již 
šachta pro technologické zázemí kašny 
(pro připomenutí – velká díra vedle 
kašny), šachta pro vánoční strom a letní 
překvapení. K pokládce chodníkových 
desek je již připravena ulice Msg. Fořta 
a severozápadní část náměstí. V rámci 
pokračující rekonstrukce, která se nyní 
přibližuje k radnici, se značně ome-
zuje průjezdnost automobilů náměstím. 
Chceme Vás proto opět upozornit na 
možnost parkování na „pivovarském“ 
dvoře, kam se vjíždí zespoda okolo 
pivovaru. Můžete zde zaparkovat i na 
páskou vyznačených zelených plochách. 
Na náměstí se pak dostanete buď přes 
zámek, nebo průchodem mezi květinář-
stvím a kadeřnictvím. 
Nová odpočinková posezení byla vybu-
dována (za finanční podpory Plzeňského 
kraje) na turistických trasách 
v Horažďovicích a okolí. Doporučujeme 
nádhernou vyhlídku na okolí (viz 
úvodní foto) z turistického posezení 
mezi Boubínem a Práchní. Další pose-
zení zpříjemní pobyt na Panské zahradě 

a u pomníku Rudolfa Habsburského na 
cyklostezce pod Svatou Annou. V loka-
litě Panské zahrady a Tržiště chystáme 
vybudovat během léta menší dětská 
hřiště, každé trochu jiného charakteru, 
což jistě potěší naše nejmenší. 
Pokračování se dočká cyklostezka 
vybudovaná okolo rybníku Mokrá. 
DSO Horažďovicko v úzké spolupráci 
s městem a obcemi Malý Bor a Velké 
Hydčice uzavřelo smlouvu na projektovou 
dokumentaci tohoto úseku cyklostezky. 
Projekt by měl být dokončen na podzim 
příštího roku a 8nančně se na něm bude 
podílet město a zmíněné obce. 
V období prázdnin se realizují investiční 
akce ve školních zařízeních. V Mateřské 
škole Na paloučku běží vnitřní pře-
stavba prostor včetně vybudování 
nové tělocvičny. Kreslí se projektová 
dokumentace na přestavbu prostor 
v Křesťanské mateřské škole, samotná 
realizace proběhne příští letní prázd-
niny. V Základní škole Komenského se 
rekonstruuje sociální zařízení, stejně tak 
v Základní škole Blatenská. 
Bylo zprovozněno sociální zázemí 
v pivovaře, takže stávající prostory lze 
lépe využívat k jednorázovým akcím. 
Dokončena je základní rekonstrukce 

prostor vinárny v Parkánu. Stále hle-
dáme zájemce o pronájem těchto prostor 
a na základě spolupráce s ním chceme 
dále zkulturňovat přilehlé venkovní 
prostory. Před dokončením je restauro-
vání kamenných erbů nad vchodem na 
malé nádvoří a knihovnou, dokončeny 
by měly být okna a fasáda zámku a poz-
ději také restaurování slunečních hodin 
na stěně zámecké kaple.
V měsíci srpnu začnou probíhat opravy 
povrchů chodníků v ulici Palackého, 
Loretská, Jiráskova a Hollarova. Prosíme 
o pozornost při pohybu v těchto 
lokalitách.
Uvnitř čísla se vracíme ještě jednou 
k prezentaci prací studentů ČVUT, týka-
jící se našeho města, práce jsou do konce 
srpna ke zhlédnutí ve vitrínách kina. 
Za námi jsou také oslavy Jmenin města 
a sportovní akce Rally Pačejov, ke které 
poskytujeme zázemí a spolupráci.

Přejeme Vám příjemné prožití horažďo-
vické pouti, která se koná 20. 8. 2017.

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

Úvodní slovo

7/2017
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Fotoreportáž

Jmeniny města 2017 se konaly dne 22. července. 

Za 8nanční podpory Plzeňského kraje a Města Horažďovice. 

Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury 

NAŠE MĚSTO OČIMA SENIORŮ

Do oblastní charity opět zavítal starosta města Ing. Michael 
Forman a místostarostka města Ing. Hana Kalná, aby opověděli 
na otázky seniorů týkající se našeho města.

TOULKY MĚSTEM ANEB DOMY VYPRÁVĚJÍ

Další procházka městem nás vedla po významných horažďovic-
kých domech. O jejich minulosti i současnosti vyprávěl stejně 
jako v předešlých letech pan Václav Trčka.

Petra Tomešová
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Horažďovice – doprava – mobilita
ANALÝZA DOPRAVY A NÁVRH 
ŘEŠENÍ PROBLÉMOVÝCH MÍST 
V HORAŽĎOVICÍCH, takový je celý 
název diplomové práce čerstvého inže-
nýra dopravní fakulty dopravní ČVUT 
v Praze Davida Petra. Základem této 
práce pro dopravní fakultu ČVUT bylo 
zadání posoudit dvě varianty řešení kři-
žovatky Příkopy – Ševčíkova u hotelu 
Prácheň. Protože se jedná o provázání 
dopravy a urbanistického řešení veřej-
ných prostor, bylo zadání rozšířeno na celý 
průtah městem od železničního přejezdu 
až ke křižovatce na Třebomyslice, včetně 
návrhů řešení přilehlých veřejných pro-
stor Husova náměstí, křižovatky Příkopy, 
prostoru u kina a prostoru u parkoviště 
před zámkem. Na základě rozšířeného 
zadání došlo ke spolupráci mezi fakultami 
dopravní a architektury ČVUT v Praze 
a fakultou umění a architektury v Liberci. 
Výsledky této spolupráce jsou zapracovány 

do diplomové práce. Ve zkratce vyjímáme 
nejdůležitější body. 
• Závěry studie říkají, že po stránce 
bezpečnostní jsou obě varianty řešení kři-
žovatky Strakonická x Příkopy (u hotelu 
Prácheň), tedy styková křižovatka i kru-
hový objezd, rovnocenné. Nejvhodnějším 
řešením, zvláště z hlediska architektonic-
kého, je styková křižovatka.
• K zajímavým, ale nelichotivým poznat-
kům, došla práce v oblasti bezpečnosti, 
kdy se posuzovaly jednotlivé úseky prů-
tahu městem. Jsou zde také rovnou 
navržena vhodná opatření.
• Práce upozornila na důležitost vytvoření 
vhodné infrastruktury pro cyklistickou 
dopravu, jejíž vedení na průtahu městem je 
v rámci této studie také nově navrženo.
• Okolo historického jádra města se 
nachází poměrně velké množství ploch 
využívaných pro parkovaní automobilů. 
Tyto plochy však nejsou efektivně využity 

vhodným uspořádáním parkovacích míst 
a ani materiálovým řešením v korespon-
denci s veřejným prostorem. Jisté ale je, 
že Horažďovice nemají problém s kapaci-
tou ani lokalitami veřejných parkovišť. Za 
veřejná parkoviště přitom nejsou považo-
vána parkoviště u supermarketů Albert 
a Penny. 
• Navrženy jsou dvě varianty řešení prů-
tahu městem, přičemž kapacitní posouzení 
všech křižovatek je v obou variantách hod-
noceno jako vyhovující.
• Studie ukazuje několik zajímavých vari-
ant řešení zmíněných veřejných prostor.

Navrhovaná řešení veřejných prostor, 
včetně stručného představení analýzy prů-
tahu městem, můžete vidět do konce srpna 
na výlohách kina. Samotná diplomová 
práce s přílohami je k dispozici na strán-
kách města v sekci „Investiční akce“.

Téma

NÁVRH 16 KOLMÝCH PS

PARKOVACÍ PRUH
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Rada města Horažďovice 26. 6. 2017

– rozhodla o přijetí nabídky společnosti 
Bíza Hilský Táborský architekti s. r. o., Na 
Usedlosti 387/21, Praha 4, na vypracování 
projektové dokumentace „Revitalizace 
sídliště Jiráskova“ za nabídkovou cenu 
3 189 560 Kč vč. DPH
– rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky 
společnosti UNISMINI, spol. s r. o., 
Bělčická 2922/22, Praha 4, na reali-
zaci veřejné zakázky malého rozsahu na 
„Pořízení a rozšíření informačních sys-
témů MěÚ Horažďovice“ za nabídkovou 
cenu 1 008 814,51 Kč vč. DPH 
– schvaluje úplnou uzavírku části místní 
komunikace Mayerovy ulice (úsek od 
křižovatky ul. Šumavská ke křižovatce 
ul. Pod Vodojemem) na pozemku p. č. 
2701 v k. ú. Horažďovice pro účely stavby 
„Rekonstrukce kotelny – ZŠ Blatenská“ 
v délce 17 dní v období 07–08/2017 (přesný 
termín dle bezproudí ČEZ) a souhlasí 
s vedením objízdné trasy po ul. Šumavská, 
Palackého a Pod Vodojemem 
– v záležitosti projektu Děti a čtení 2017 
a Seniorům Dokořán 2017: 

a) schvaluje darovací smlouvu mezi 
městem Horažďovice a Burdou Václavem, 
Otavská 1031, Horažďovice (dárce) – dar 
ve výši 1 000 Kč 
b) schvaluje darovací smlouvu mezi 
městem Horažďovice a společností Brabec, 
Mlýn Horažďovice – Zářečí, s. r. o., 
Zárečská 651, Horažďovice (dárce) – dar ve 
výši 1 000 Kč 
c) schvaluje darovací smlouvu mezi 
městem Horažďovice a společností Ovag, 
s. r. o., Předměstí 447, Horažďovice (dárce) 
– dar ve výši 1 000 Kč
d) schvaluje darovací smlouvu na movi-
tou věc mezi městem Horažďovice a Janou 
Petříkovou – VESNA, Nábřežní 413, 
Horažďovice (dárce) – řezané květiny 
v hodnotě 2 000 Kč 
e) schvaluje smlouvu o reklamě mezi 
městem Horažďovice a spol. ELIKA, 
spol. s r. o., Strakonická 363, Horažďovice 
(objednatel) na zajištění reklamy – odměna 
za reklamu 2 000 Kč (vč. DPH 2 420 Kč) 
– rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Josef 
Valenta, Budovatelů 912, Horažďovice, 

na realizaci veřejné zakázky s názvem 
„Rekonstrukce zázemí MŠ Loretská 
– SO 03 hospodářský pavilon“ za nabídko-
vou cenu 3 386 149 Kč vč. DPH 
– schvaluje smlouvu o poskytnutí úče-
lové dotace z rozpočtu Plzeňského 
kraje v rámci programu „Mikrogranty 
Plzeňského kraje na podporu a oži-
vení kulturních a uměleckých aktivit 
pro rok 2017“ mezi městem Horažďovice 
a Plzeňským krajem ve výši 15 000 Kč 
na projekt „Oživení kultury města – Den 
Seniorů 2017 a Jmeniny města 2017“ 
– schvaluje přijetí 8nanční dotace z roz-
počtu Plzeňského kraje do rozpočtu města 
ve výši 200 000 Kč a použití 8nanční 
dotace na opravu CAS T – 148 pro JPO III 
SDH Horažďovice 
– schvaluje pronájem nebytových 
prostor v objektu bývalého pivovaru –
Komenského 1079, Horažďovice (jedné 
místnosti o rozloze 18 m2) Petru Špičkovi, 
Horažďovice s platností od 1. 7. 2017 na 
dobu neurčitou, za nájemné 1 000 Kč/rok 

Z radnice 

Rada města Horažďovice 17. 7. 2017

– rozhodla o přijetí nabídky uchazeče 
STAFIS – KT, s. r. o., Pačejov – nádraží 
74, Horažďovice, na realizaci stavebních 
prací „Aquapark, ZŠ Blatenská – opravy 
vybraných částí“ za nabídkovou cenu 
1 506 166 Kč vč. DPH 
– schvaluje projektovou dokumentaci 
části stavby „Horažďovice – kanalizace 
a likvidace odpadních vod v místních 
částech města – SO 440 – Svaté Pole“ 
k žádosti o územní rozhodnutí
– schvaluje úplnou uzavírku provozu 
na místní komunikaci ulice Okružní 
v Horažďovicích z důvodu pořádání cyk-
listického závodu „Horažďovické kolo“ 
dne 3. 9. 2017 v době od 8.00 hodin do 
14.00 hodin
– schvaluje částečné uzavírky místní 
komunikace v ulicích Mayerova, 
Loretská, Palackého, Jiráskova 
a Hollarova při realizaci stavby „Oprava 
chodníků 2017“ ve dnech od 1. 8. 2017 do 
30. 9. 2017
– schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
na pronájem nebytových prostor slouží-
cích jako prostor k občanské vybavenosti 
– klubovna, čp. 42, Veřechov, která je sou-
částí pozemku p. č. st. 45 v k. ú. Veřechov, 

o celkové výměře 61,40 m2 ve vymezení: 
klubovna, umývárna, komora, sklad 
a šatna, s Tělovýchovnou jednotou Sokol 
Veřechov s platností od 1. 8. 2017 na dobu 
neurčitou za nájemné 1 000 Kč/rok
– schvaluje pronájem nebytových pro-
stor – garáže, Peškova 713, Horažďovice 
o výměře 18 m2 Úřadu práce České 
republiky, Dobrovského 1278/25, Praha 7 
– Holešovice s platností od 1. 8. 2017 na 
dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní 
lhůtou za nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok 
+ DPH 
– schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců 
organizační složky Městské muzeum 
Horažďovice o jednoho, pro období 1. 8. 
2017 – 31. 7. 2018 s podmínkou, že na 
tohoto zaměstnance bude poskytnut pří-
spěvek v rámci veřejně prospěšných prací 
od Úřadu práce ČR 
– bere na vědomí rozhodnutí tajemnice 
MěÚ Horažďovice, Ing. Ivany Duškové, 
pověřit výkonem povinností a opráv-
nění vedoucího odboru památkové péče, 
školství a kultury Městského úřadu 
Horažďovice Bohuslavu Kodýdkovou 
s platností od 1. 8. 2017 
– v záležitosti projektu Děti a čtení 2017 

a Seniorům Dokořán 2017: 
a) schvaluje darovací smlouvu mezi 
městem Horažďovice (obdarovaný) 
a 8rmou Rosa Computers – Václav Rosa, 
Prácheňská 35, Horažďovice – dar ve výši 
5 000 Kč 
b) schvaluje darovací smlouvu mezi 
městem Horažďovice (obdarovaný) 
a 8rmou Kareš, spol. s r. o., Blatenská 586, 
Horažďovice – dar ve výši 3 000 Kč
c) schvaluje darovací smlouvu mezi 
městem Horažďovice (obdarovaný) 
a 8rmou Mlýn a krupárna Mrskoš, s. r. o., 
U Jatek 127, Horažďovice – dar ve výši 
1 000 Kč 
d) schvaluje darovací smlouvu na movitou 
věc mezi městem Horažďovice (obda-
rovaný) a 8rmou Jana a Petr Drázdovi 
– Barvy, nátěrové hmoty, Ševčíkova 37, 
Horažďovice – barvy a výtvarné potřeby 
(hodnota daru ve výši 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
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Informace o poplatkové povinnosti 
místních poplatků
Blíží se splatnost poplatku za odpad za 
2. pololetí 2017 – 30. 9. 2017. Chceme 
touto cestou informovat občany o mož-
nostech úhrady místních poplatků. 
Úhradu poplatku je možno provést na 
pokladně MěÚ Horažďovice nebo na účet 
města. Platební údaje si mohou občané 
vyžádat e-mailem na adrese havrankova@
muhorazdovice.cz. 
Město sice rozesílá složenky, na které 
by ale poplatníci neměli spoléhat, neboť 
dle Obecně závazné vyhlášky města 
Horažďovice o místních poplatcích je 
povinností každého občana poplatek 
uhradit dle daných splatností. 
Rovněž si mohou občané sjednat sloučení 

poplatku v jedné domácnosti, za kterou 
pak odvádí poplatky společný zástupce. 
V tomto případě vícečlenná rodina zaplatí 
za pátého a dalšího člena polovinu roční 
sazby.
Žádáme rovněž občany, aby veškeré 
změny, které nastanou během roku, 
nahlašovali včas městskému úřadu 
a tímto přispěli k dobré spolupráci mezi 
městem a občany.
Veškeré další informace budou poskyt-
nuty na tel. 371 430 552 nebo e-mailu 
havrankova@muhorazdovice.cz.

 
Havránková Dana, finanční odbor

Rekonstrukce hasičské zbrojnice v Boubíně
Rekonstrukce hasičské zbrojnice 
v Boubíně byla realizována za 8nanč-
ního přispění z rozpočtu Plzeňského 
kraje z Programu stabilizace a obnovy 
venkova Plzeňského kraje pro rok 2016 
ve výši 300 000 Kč z celkových nákladů 

dosahujících 3,5 mil Kč. Jednalo se 
o vnější i vnitřní stavební úpravy a pří-
stavbu objektu a to včetně odstranění 
dříve nevhodně přistavených částí. 
V objektu bylo zřízeno nové sociální zaří-
zení, byla vyměněna okna a část budovy 

byla zateplena. Rekonstrukce byla dokon-
čena v červnu 2017.

 
Jitka Vokatá, Odbor investic, rozvoje 
a majetku města

Vážení občané,
upozorňujeme vás, že na webo-

vých stránkách města Horažďovice 

je zveřejněn záměr pronájmu neby-

tových prostor restaurace v objektu 

Aquaparku Horažďovice. Případné 

informace zodpoví Odbor investic, 

rozvoje a majetku města, kontaktní 

osobou je Helena Jelínková 

– tel. 371 430 571, 

e-mail: jelinkova@muhorazdovice.cz.

Helena Jelínková, 
referent OIRM

15. zasedání Zastupitelstva města Horažďovice 
se koná 28. 8.2017 od 18.00 hodin ve velké zasedací místnosti Městského úřadu Horažďovice 
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KRAJINA 

JAKO EMENTÁL

aneb cyklotoulky s Alešem 
Červeným hornickou krajinou 

jihozápadních Čech
První podzimní vyjížďka se 

uskuteční v sobotu 23. září 2017.
Bližší info u Aleše Červeného: 

732 236 983
cerveny@muzeumhd.cz 

Kultura

Ševčíkovy 
hudební večery
Trubadůry,  
aneb od spodka i shůry

velký sál Městského muzea Horažďovice
pátek 25. 8. 2017 v 19.00 hodin
Šestý koncert Ševčíkových hudebních 
večerů (a zároveň druhý koncert 23. roč-
níku Zámeckého hudebního léta) přináší 
tentokrát program poněkud netradiční. 
Čeká nás totiž renesanční koláž plná 
hudby, humoru a poetiky. Na lidově his-
torickou notu hrají, veliké básníky citují, 
příběhy středověké, milostné a vše-
lijaké lidové předvádějí písní, tělem, 
loutkou i obrazem členové nezávislé sku-
piny PNUtí: absolventky DAMU Lenka 
Ebelová, Jaroslava Masopustová, Hana 
Patrasová a s nimi Michal Plachta. Vtipná 
montáž historických a lidových textů 
v rytmu živé renesanční hudby ve spojení 
s pestrými kostýmy baví dospělé i děti. 
Zveme vás na vlídný a uvolněný prázdni-
nový večer s mladými umělci. 
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.

 
za spolek Hudba bez hranic, z. s. 
Ing. Jitka Kutišová

Koncerty podpořil Plzeňský kraj, www.turisturaj.cz

Městské muzeum Horažďovice 

Václav Čubr – Na cestách krajinou: Šumava 

Městská galerie zve na slavnostní zahá-
jení výstavy dne 2. září 2017 v 16.00 
do svých prostor.
Autorem výstavy je Václav Čubr z Plzně, 
který tráví často svůj volný i pracovního 
čas s fotoaparátem u nás v Pošumaví a na 
Šumavě. 
Pracuje ve sdružení ENVIC, kde se 
mimo jiné věnuje fotografické a video 
tvorbě, např. v projektu „Krajiny 
památné“ o zaniklých osadách na 
Šumavě a v Bavorském lese, z kterého 
uvidíte snímky i na naší výstavě. 
V roce 2015 pořizoval fotografický 
doprovod ke knize Ondřeje Pulkrábka 
„Za sv. Jakubem a na Konec světa“ ve 
Francii a Španělsku. Toho roku také 
cestoval po jižní Indii s Duchovní uni-
verzitou Bytí, kde pořízení fotografií 
nebylo primárním cílem, přesto nějaké 
vznikly, ale ty na svou výstavu teprve 
čekají. Příležitostně přispívá do tema-
tických časopisů a také naše město se 
prezentuje několika velmi vydařenými 
fotografiemi Václava Čubra a na dalších 
se pracuje.
V letošním roce začíná s přednáš-
kami nového studijního programu 
„Krajinná estetika“ na Univerzitě tře-
tího věku ZČU, který je i o vnímání naší 

ne/obyčejné krajiny, takové, jak ji uvi-
díte na naší výstavě v Městské galerii 
Horažďovice.

 
za Městké muzeum Horažďovice 
Bc. Hana Ferdová

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
HORAŽĎOVICE 
UPOZORŇUJE 

NA ZMĚNU
PŮJČOVNÍ DOBY 
O PRÁZDNINÁCH

podrobnosti najdete 
na poslední straně
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Beseda

Jsou místa, která vám utkví v srdcích, 
často sami nevíme proč. Od mládí jsem 
jezdíval křížem krážem po Čechách, nej-
prve jako historik po archivech a muzeích, 
pak jako sklářský podnikatel po prodej-
nách a galeriích a teď jako spisovatel po 
knihovnách. Kromě toho navštěvuji místa, 
která pak hrají nějakou roli v mých kni-
hách. Míst, která mám rád a vracím se do 
nich, je samozřejmě více. Mezi ně patří 
i Horažďovice. 
Hned po vysoké škole jsem jezdíval do 
Kašperských Hor, kde jsem v muzeu zpra-
covával etnogra8cké sbírky. To znamenalo 
jet přes Horažďovice. Tuhle cestu jsem volil 
z několika důvodů. Tím jedním byl fakt, 
že už tehdy fungovala na zámku, pokud 
se nemýlím, velice slušná restaurace. Jak 
vidíte, i spisovatel může mít přízemní 
lásky. Později, když jsem vystupoval 
s Petrem Traxlerem, jsme se tu zastavo-
vali s železnou pravidelností. A když jsem 
slíbil vystoupení v horažďovické Charitě, 
věděl jsem hned, že pojedu s dostatečným 
předstihem, abych mohl zámeckou pizzerii 
navštívit. A nezklamal jsem se.
Druhé místo, které v Horažďovicích 
vždycky projdu, je náměstí. Má ducha 
a evokuje mi zlaté časy českých rene-
sančních měst. Zvláště Pražská brána 
a její barbakán je místo, kde se pokaždé 
zastavím, na chvíli zavřu oči a sním. Ale 

i Fortna má své kouzlo. Jenže když jsem 
si chtěl tahle místa užít teď, vyšel jsem 
ze zámku a narazil na staveniště. Obrátil 
jsem se a vrátil zpět. Nevím, jak bude 
náměstí vypadat, až bude hotové. Ale 
trochu se bojím, protože každá změna je 
vždycky spíše k horšímu. Jsem zkrátka 
tradicionalista.
Beseda v domě Charity byla už mé druhé 
vystoupení zde (a kromě toho jsem vystu-
poval i v prostorách knihovny). Co mne 
opravdu potěšilo, že na tuhle poslední akci 
přišlo z dosavadních tří akcí nejvíce čte-
nářů. Nemyslím si, že to je jen zásluha 
mých knih, ale musím se opravdu s úctou 
poklonit úsilí všech pracovnic (a samo-
zřejmě i pracovníků) horažďovické 
knihovny. Pokud stavíte silnici, každý ji 
může vidět a ocení ji, pokud pečujete o kul-
turu, mnozí tuhle práci přehlížejí, protože 
výsledky vidí jen ten, kdo chce. Jako his-
torik však mohu odpovědně prohlásit, že 
civilizace v minulosti zanikaly ne proto, že 
by nedokázaly stavět silnice, ale proto, že 
ztratily svou národní hrdost, přišly o duši. 
Národ, který nectí své tradice, kulturu 
a jazyk, takový národ ztrácí budoucnost. 
Proto mi vadí, pokud se rozhazují peníze ze 
státního rozpočtu na hlouposti, ale na kul-
tuře se šetří.
Do Horažďovic se vracím vždycky rád, 
a to je také důvod, proč se objevují v zatím 

posledním, pátém dílu Husitské epo-
peje. Sice se v průběhu děje jen několikrát 
mihnou, ale co bych to byl za autora, abych 
se tu alespoň na skok nezastavil?

 
Vlastimil Vondruška

Městská knihovna Horažďovice 

Výtvarná soutěž Duhový svět

Výstavu soutěžních prací si můžete prohlédnout 
na dětském oddělení knihovny.

 
Eva Marešová

Eliška Ledvinová 

Tína Dolejšová

Míša Kropáčková



9Horažďovický obzor / červenec 2017

ATRIUM CUP 2017 – favorit turnaje rozhodl finále na penalty
Jubilejní 20. ročník populárního turnaje 
v malé kopané se konal ve středu 5. 7. 
v Třebomyslicích. Letošní účast čítala 
16 týmů z klatovského, strakonického 
ale i prachatického okresu. Úroveň tur-
naje byla opět vysoká. Týmy hrály ve 3 
skupinách a nejlepších 8 celků si vybojo-
valo účast v play-o�. Boje v základních 
skupinách byly velmi zajímavé a nebylo 
nouze o krásné branky a rovněž překva-
pivé výsledky. Překvapením základních 
skupin se stalo vyřazení předloňského 
vítěze týmu Uefa Ma8a, který skončil ve 
své skupině na 4., nepostupovém místě. 
Nejvíce branek padlo také v zápase, kde 
účinkovali hráči Uefa Ma8a proti favori-
tovi z Krvavé tlačenky, kde skončil duel 
divokým skórem 5:5. V play-o� se pak 
největším překvapením stalo tažení pra-
chatického Háječku, který dokráčel až do 
8nále. Ve čtvrt8nále uhájil loňský 8nalista 
tým 3D Strakonice těsný postup v poku-
tovém rozstřelu proti chanovickému týmu 
Šlehyho koně. V semi8nále narazil jeden 
z favoritů Houba team Horažďovice opět 
na Háječek, který ho vyřadil na poku-
tové kopy v poměru 3:4. Hráči Houby si 
poté spravili chuť v zápase o 3. místo, kde 
porazili 3D tým Strakonice v poměru 
2:1. Finále nabídlo opět skvělý fotbal plný 
krásných individuálních výkonů hráčů 
Krvavé tlačenky, proti srdnatě bojujícím 
Háječkům z Prachatic. Díky velkému štěstí 
i velmi bojovnému výkonu skončil duel 
v normální hrací době 1:1, a tak se rozho-
dovalo až na penalty. 
Nejlepším hráčem turnaje byl vyhlášen 
P. Mužík z vítězného týmu a nejlepším 
brankářem – brankář Háječku J. Šácha. 

Na závěr chci poděkovat pětici sudích ve 
složení Jan Veverka, Jiří Petržílka, Aneta 
Panušková, Miroslav Pena a Zdeněk Říha.
Turnaj byl opět perfektně zorganizován 
třebomyslickými hasiči a za to jim patří 
velký dík. V neposlední řadě děkujeme 
všem sponzorům a dobrovolníkům, bez 
kterých by se turnaj rovněž neobešel. Příští 
21. ročník turnaje se uskuteční opět za rok 
na Cyrila a Metoděje a tímto jsou již nyní 
všechny týmy a diváci srdečně zváni do 
Třebomyslic u Horažďovic.
Děkujeme těmto sponzorům a partnerům 
turnaje: ATRIUM Horažďovice, V-Farma 
Prachatice, Polena Václav Třebomyslice, 

Město Horažďovice, Pro-Doma 
Horažďovice, Bohemia Sport Horažďovice, 
Lyckeby Amylex Horažďovice, Mlýn 
Brabec Horažďovice, Music Club Houba 
Horažďovice, Ristorante Pizzeria V Zámku 
Horažďovice, 8rma Kotiš Třebomyslice. 

Konečné pořadí turnaje 1.–3. místo: 
1. Krvavá tlačenka Klatovy, 
2. FAC Háječek Prachatice, 
3. Houba Team Horažďovice

 
Za všechny třebomyslické 
organizátory Vlastimil Makovec

Dětský den 

Dne 17. 6. 2017 proběhl na fotbalovém sta-
dionu FK Horažďovice Dětský den, který 
měl velmi zajímavý a bohatý program. 
Děkujeme sponzorům:Město Horažďovice, 
Česká pojišťovna, a. s. (obchodní místo 
Horažďovice), FK Horažďovice, Stavební 
8rma ZEMNÍ PRÁCE F. Šašek, STAZAP 
Velké Hydčice P. Korda, Autodoprava 
Šanta a Metlička, Cukrárna u Velíšků, 
Oseva Horažďovice, M. Melzer, Drogerie 
– Vávrů, Papírnictví pan Lukeš, 
Papírnictví p. Jiráková (u Penny), Zámecká 

cukrárna p. Kácha.
Velké poděkování také patří všem, kteří na 
soutěžních stanovištích zajistili zajímavé
úkoly pro děti: DDM Horažďovice, Skauti 
Prácheň, zdravotní středisko
MUDr. Cottier, Armáda ČR – Strakonice, 
obchodníci z České pojišťovny, a. s., (obch. 
místo Horažďovice), FK Horažďovice.

 
Pavlína Zikmundová 

Sport

Klatovský deník/D. Loudová
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Noc pro netopýry 2017 v Horažďovicích 

Netopýři patří bezesporu k nejzajímavější, 
velmi záhadné, ale také bohužel k málo 
oblíbené skupině savců, kteří často žijí 
v těsné blízkosti člověka. Zároveň patří 
také k živočišným druhům, které z naší 
přírody rychle mizejí. Ukázat zábavnou 
formou život a možnost ochrany těchto 
nočních letounů se snaží tradiční akce 
„Mezinárodní noc pro netopýry“, jejíž již 
12. ročník se bude v letošním roce konat 
v Horažďovicích. Mezinárodní noc pro 
netopýry je tradiční akce určená široké 
veřejnosti, kterou každoročně vyhlašuje 
sekretariát dohody o ochraně netopýrů 
v Evropě (EUROBATS). 
Večerní program pod širým nebem bude 
probíhat v příjemném prostředí na poloost-
rově u Mlýnského náhonu mezi tenisovými 
kurty a PROUDEM – Envicentrem 
Podbranský mlýn. Zajímavou akci 
pro děti i dospělé pořádá Krajský úřad 
Plzeňského kraje (Odbor životního pro-
středí), Agentura ochrany přírody a krajiny 
ČR – Regionální pracoviště správa CHKO 
Český les ve spolupráci se Zoologickou 
a botanickou zahradou města Plzně, 
ČESON, MŽP ČR, ZO ČSOP Sylva Lunae 
a Mezi lesy z. s. Letošní ročník akce se 
koná právě v Horažďovicích díky vstřícné 

spolupráci Domu dětí a mládeže (pracoviště 
PROUD – EC Podbranský mlýn) a města 
Horažďovice.
Pro malé i dospělé návštěvníky jsou při-
praveny nejrůznější soutěže a prezentace, 
které představují výjimečné vlastnosti neto-
pýrů a jejich význam v přírodě. Nebudou 
chybět ani ukázky živých netopýrů nebo 
velmi zajímavé sledování netopýrů v pří-
rodě pomocí ultrazvukového bat-detektoru 
či odchyty netopýrů do nárazových sítí. 
Pro děti budou připraveny drobné dárky 
za absolvování jednotlivých úkolů a her. 
Součástí večera bude také přednáška 
s promítáním předních odborníků na chi-
ropterologii o biologii a rozšíření netopýrů 
v české přírodě. Akce se koná jednou za rok 
pokaždé na jiném místě Plzeňského kraje. 
Zveme tedy všechny zájemce, především 
děti a rodiče, aby využili této jedinečné pří-
ležitosti a přišli se přesvědčit, že netopýrů se 
nemusíme bát, ale měli bychom je obdivo-
vat a chránit. 

 
Ing. Jiří Vlček
Krajský úřad Plzeňského kraje
odbor životního prostředí

Loučení se základní školou

Škola je místo, kde trávíme velkou část 
našeho života. Vnímáme ji všemi smysly. Do 
paměti se nám vtisknou obrazy tříd a škol-
ních chodeb, stále slyšíme zvuky kříd, které 
jezdí po tabuli, nenáviděné, ale i očekávané 
zvonění, hlasy našich spolužáků i učitelů. 
Škola je silný zdroj motivů, které ovlivňují náš 
život. Je to prostředí, ve kterém jsme nalezli 
nejen pevná přátelství, ale i trvalé lásky. 
Škola nám vytvářela vztah ke světu, k lidem, 
nalezli jsme zde zkušenosti, které jsou učite-
lem všech věcí. Každý den jsme procházeli 
její branou, odpoledne opouštěli. Vstupovali 
do ní s obavami, odcházeli s dobrou náladou 
bez ohledu, co se nalézalo v žákovské knížce. 
Ve škole jsme potkali řadu přátel, se kterými 
jsme chodili mnoho let do školy a vzájemně 
se velmi dobře znali. Škola je mocná síla, 
která nás do místa našeho dětství trvale láká. 
Během každodenního života si školy ani 
nevšimneme, vnímáme ji jako každou jinou 
budovu. Zůstaly jen fotogra8e, jež nás vracejí 
zpět do školních lavic. Připomínají, jak je čas 
nemilosrdný, jak mění tváře i postavy. Paměť 
místa trvá tak, že události minulosti se drží 
pevně zakotvené ve vzpomínkách a ty nepří-
jemné se postupně vytratí. To si připomínali 
i žáci 9. A a 9. B ZŠ Horažďovice, Blatenská, 
když slavnostně přejímali poslední vysvěd-
čení základní školy v sále městského muzea. 
Se žáky se rozloučily Ing. H. Kalná, místosta-
rostka města, Mgr. J. Šimková, ředitelka školy, 
Mgr. H. Stulíková, zástupkyně ředitelky školy. 
Přítomni byli rodiče a učitelé. 30. června děti 
zavřely dveře nejenom tříd, ale dveře svých 
pokojů, za kterými zanechaly svůj dětský 
svět. Otevírají svět dospělých, do kterého již 
musí vstoupit samy. Jak se jim bude dařit, 
záleží jen na nich. Bude je čekat dlouhá cesta, 
protože pochopit svět nelze za den, dosáh-
nout hodnotného cíle nelze bez náročné 
práce. V městském muzeu za dohledu císaře 
Zikmunda na nástropní fresce čas plynul 
velmi rychle. Vysvědčení bylo rozdáno, slzy 
zmizely, jedna z etap dětí skončila, prázdni-
nové slunce vybízelo k dalšímu životu.

 
Mgr. M. Šimon

ZŠ BlatenskáEnvicentrum Podbranský mlýn 

Termín konání: 
8. září 2017 od 18.00 cca do 22.00

Místo konání: 
poloostrov za PROUDEM 

– EC Podbranský mlýn 
Horažďovice, vstup přes lávku 

k tenisovým kurtům.
Program bude probíhat za každého 
počasí, v případě deště se přednáška 

uskuteční v interieru PROUDU 
(Nábřežní 283, HD).

Srdečně zvou všichni organizátoři 
akce Noc pro netopýry 2017.
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Boubínský husák 
8. července uspořádali boubínští hasiči 
již devatenáctý ročník turnaje v malé 
kopané. Zúčastnilo se sedm týmů. Hrálo 
se systémem každý s každým. Fotbalová 
úroveň byla vysoká, boje nelítostné. 
Odehrálo se celkem 21 zápasů. Vítězové 
si krom jiného odvezli jako prémii 
soudek zlatavého moku. Nejlepším střel-
cem se stal Jirka Motl se sedmi trefami. 
Nejstarším hráčem byl opět nestár-
noucí Víťa Želizka. Během dne panovalo 
pěkné počasí; nedošlo k žádnému zra-
nění, proto se snad tento sportovní den 
v Boubíně povedl. 
Pořadí turnaje: 1. Nevimméno, 
2. Haku Volyně, 3. Kofoly, 4. Žabičky, 
5. Jemnostpáni, 6. Blitkiss, 7. Sokolíci
Závěrem tímto děkuje náš sbor našim 
štědrým sponzorům, kteří nás již 

několik let podporují, jak hodnotnými 
cenami, tak finanční podporou. 
Jsou to: pekařství Bandur Sušice, 
Bohemia Sport, pan Dub Václav, Hamé 
Babice, penzion Bílá růže, Leifheit 
Blatná, Lom Slatina, Lyckeby Culinar, 
MC Houba, Mlýn Brabec, Mlýn Mrskoš, 
Papírnictví Lukeš, Pekárna a pečivo 
Plasy, PeCu Klatovy, Pfeifer Chanovice, 
Pivovar Strakonice, Pizzerie V Zámku, 
Sunhill, Tvar, v. d. Klatovy, Vera 
Gourmet Toužim.

 
Ještě jednou velký dík a za rok při 
jubilejním 20. ročníku na shledanou
SDH Boubín

Děti v Komušíně opět slavily 
V sobotu 1. července 2017 měly všechny 
děti, které dorazily ke komušínskému 
hasičskému klubu, důvod k radosti. Již 
potřetí pro ně totiž připravili členové 
SDH Komušín odpoledne plné soutěží 
a her.
Oblíbená „opičí dráha“ byla výzvou pro 
starší děti, chůze na chůdách jen pro ty 
nejodvážnější. Mrňouskové zase měli 
největší radost, když se míčkem trefili 
do plechovek nebo do šaška. Lov rybi-
ček byl ztížen větrem, ale i tam ukázaly 
děti svou trpělivost. Šikovné ručičky dětí 
vyrobily plno úžasných figurek a nama-
lovaly krásné obrázky. Velký zájem byl 
o malování na obličej, které vyzkoušely 
malé slečny, ale i odvážní kluci.
Během celého odpoledne bylo k dispo-
zici občerstvení a vynikající malinovka, 
kterou ti mazanější popíjeli brčkem, aby 
neměli vousy.
Na závěr dostali všichni zúčastnění 
diplom, medaili, balíček dobrot a chutný 
špekáček.
Děkujeme všem sponzorům a členům 
SDH Komušín, kteří akci pořádali.
Spokojenost dětí i jejich rodičů, babi-
ček, dědečků a všech ostatních je nejlepší 
známkou toho, že akce se vydařila.

 
Vlasta Hokrová

Spolky
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Zajímavosti

Stalo se před 75 roky 
V neděli 18. června uplynulo 75 roků 
od nařízené účasti pražských hasičů na 
zásahu gestapa proti parašutistům z ope-
race Antropoid. Dne 27. května 1942 byl 
spáchán atentát na zastupujícího říšského 
protektora Reinharda Heydricha. Tento 
hrdinský čin se navždy zapsal do českých 
dějin. Po atentátu rozjelo gestapo rozsáhlou 
pátrací akci s cílem dostat vrahy Heydricha, 
který zemřel v nemocnici na Bulovce. 
Parašutisté se ukrývali ještě čtyři týdny.
Osudný den nastal ve čtvrtek 18. června 
1942. Brzo ráno gestapo s oddíly SS 
v pravoslavném kostele svatých Cyrila 
a Metoděje v pražské Resslově ulici zahájilo 
zásah na ukryté parašutisty. Nikdo z nich 
nechtěl dát svůj život zadarmo, a tak Němci 
narazili na tvrdý odpor. Krypta kostela se 
stala nedobytnou, velitel zákroku si proto 
vyžádal pomoc hasičů. Na místo se museli 
dostavit hasiči z 2. čety požární policie 
z ústřední stanice v Sokolské ulici. Hasiči 
nejprve z příkazu gestapa zkoušejí berani-
dlo. Rozjíždějí se s ním proti silné kostelní 
zdi, která nepovoluje. Dostávají příkaz 
vyrazit mříž u větracího okénka a přistavit 
světlomety, které parašutisté hned rozstře-
lují. Bomby se slzným plynem vhazované 

okénkem do krypty mají obránce vypu-
dit. Ti je však pohotově vyhazují zpět. Poté 
příslušníci SS dostávají rozkaz vhodit do 
okénka granáty. Úkol má provést dobrovol-
ník SS. Než tak učiní, pokřižuje se…
Horlivý velitel hasičů Jaroslav Klouček 
(kolaborant) se chápe iniciativy. Nařizuje 
svým podřízeným vhánět do krypty vodu 
– 3000 litrů za minutu. Obránci hadice 
přeřezávají a žebříkem vystrkávají ven. 
Když si velitel hasičů povšiml, že na jeho 
muže nestřílejí, využívá situace a naři-
zuje zmocnit se žebříku, což se povedlo. 
To je rozhodující obrat. Hasiči do okénka 
umísťují ucpávku a vhánějí dovnitř vodu 
a dráždivý kouř. Přihlížející K. H. Frank 
vše sleduje z protějšího chodníku, volá: 
„Bravo“ a tleská. Voda v kryptě nestoupá 
dostatečně rychle a vzniká obava, že v pod-
zemí existuje průnik do kanalizační sítě.
Jediným východiskem k zdolání parašu-
tistů je nasazení úderných komand SS. 
Zatímco větrací otvor u západního vchodu 
je pod neustálou palbou, v blízkosti oltáře 
objevují Němci pod kobercem zazděný 
kamenný blok do podzemí. Tento je navr-
tán, umístěny nálože ekrazitu a odpálen. 
Tím je uvolněn vchod do krypty. Ta se 

plnila vodou, což znamenalo brzký konec 
hrdinských parašutistů. Jejich vzdor netr-
val již dlouho. Kdo nebyl zastřelen, nechal 
si poslední kulku pro sebe. Dostupná lite-
ratura uvádí, že každý z hasičů, kteří se 
zúčastnili akce v Resslově ulici, byl vyzna-
menán a obdržel 8nanční odměnu. Po válce 
většina hasičů peníze a medaile vrátila. 
Velitel hasičů Klouček při zásahu projevil 
horlivost a za tu se po válce před soudem 
zodpovídal. Vina mu prokázána nebyla 
a trestu smrti oběšením unikl.
I po 75 rocích je třeba správně rozlišovat, 
co pražští hasiči 18. června 1942 provedli 
z nezbytí, z donucení, z rozkazu a co jejich 
velitel dělal z kolaborantské horlivosti.
REINHARD HEYDRICH: Tento prostor se 
jednou musí stát německým a Čech v něm 
koneckonců nemá co pohledávat.
ADOLF HITLER: Budeme vždycky vychá-
zet lépe se zbabělci než ze statečnými muži.
Z archiválií Hasičského záchranného 
sboru hl. města Prahy p. Milana Krchova 
a z knihy Jaroslava Švancary pod názvem 
HEYDRICH. 

 
vybral Karel Halml

Sraz maturantů po 60 letech 
V sobotu 10. 6. 2017 uplynulo 60 let od 
maturity prvních maturantů horažďovické 
střední školy a my jsme se toto významné 
výročí rozhodli oslavit. Zkoušku z dospě-
losti jsme skládali v roce 1957. Střední škola 
byla v prostorách dnešní Základní školy 
Komenského a nazývala se Jedenáctiletá 
střední škola. Fungovala pouze šest let, poté 
byla přesunuta opět do Sušice. 
Sraz se velmi vydařil a sešel se velký počet 
maturantů (13) a dvě paní profesorky – paní 
Naslerová a paní Stulíková. Všichni odchá-
zeli s dobrou náladou a s hřejivým pocitem 
na srdci. Těšíme se na další setkání. 

 
Marie Koblihová a Ludmila Svatošová 
(maturantky) 
Mgr. Veronika Koblihová 
(autorka fotografií)
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Kolik vody dává pramen u Sv. Anny? 
V současné době málo! Ale o tom za 
chvíli. Povědomost o pramenu pod 
vrchem Slavníkem (na dohled od 
Horažďovic) je datována nejpozději 
rokem 1698, z něhož pochází kamenný 
překlad nad pramenem, jak dosvědčuje 
už špatně čitelný nápis na něm. Zázračné 
účinky vody z pramene jsou doloženy 
v archivu. 
Kolik ale dával pramen vody a jak a zda 
se jeho vydatnost měnila – o tom však 
z minulosti žádné zprávy nemáme. 
Jedinou zmínkou z r. 1761 v posudku 
krajského fyzika dr. Butty je podi-
vení, že voda z pramene vlévající se do 
Otavy „daleko a široko se v řece rozlívá 
a roztahuje a ten díl řeky nikdy neza-
mrzne“. Lze tedy soudit, že vydatnost 
pramene v té době byla poměrně velká. 
Je celkem s podivem, že v minulosti 
nikdy nikoho nenapadlo vydatnost pra-
mene změřit, ale na druhou stranu není 
až tak divu: abychom mohli změřit čas 
naplnění nádoby o známém obsahu, 
je třeba nějaký přepad vody, pod který 
můžeme nádobu dát. Nevím, jak vypa-
dalo vyústění pramene před tím, než 
byl v 80. letech min. století zřízen výtok 
keramickou troubou do jímky tak, jak je 
tomu dnes. (Pokud by někdo ze čtenářů 
pamatoval, byl bych mu za tu informaci 
vděčen.) 
Teprve v r. 1974 na potůčku pod prame-
nem zřídil hydrometeorologický ústav 
měrné zařízení (přepad ve tvaru V), 
které umožňuje vydatnost pramene 
měřit. Náhodný návštěvník nemůže 
porovnávat, ale při pravidelném měření 

je vidět, že ani tento hlubinný pramen, 
který patří co do vydatnosti k těm velmi 
stabilním, není bez výkyvů. Jeden déšť 
ani krátkodobé sucho ho z míry příliš 
nevyvedou. U deště však závisí nejen na 
jeho množství, ale také na tom, zda je 
vrchní vrstva půdy již vodou nasycena 
nebo není. Dobře to bylo vidět v povod-
ňovém létě r. 2002: první vydatné deště 
v půli července (95 mm) pramen ještě 
pobral, ty další začátkem srpna už 
ne. A vydatnost pramene vyskočila ze 
4 l/s na 10 l/s. To ovšem byla situace 
zcela výjimečná. Ostatně i ta tehdejší 
povodeň byla „tisíciletá“. V posledních 
dvaceti letech dával pramen větši-
nou 3 až 5 l/s. Vydatnost nad 6 l/s už 
byla výjimečná, stejně tak pod 2 l/s. 
Méně než 2 l/s dával pramen jen v roce 
1998 (nejméně v říjnu: 0,9 l/s). Ale jaro 
následujícího roku už tento pokles 
napravilo. Vážnější situace nastala v roce 
2015: velmi horké a suché léto stlačilo 
vydatnost opět pod 1 l/s a tento stav 
víceméně trvá už třetím rokem! V loň-
ském roce 2016 kolísala vydatnost jen 
kolem 1,5 l/s (na začátku roku jen 0,9 
l/s). A letos je zatím situace podobná, 
spíš horší. Vydatnost se až do konce 
dubna držela na pouhém 1 l/s. Deštivý 
závěr letošního dubna sice přinesl zvý-
šení na 1,5 l/s. Začátkem července byla 
vydatnost jen 1,3 l/s. Úbytek podzem-
ních vod v ČR se za poslední tři roky je 
zřetelný, začíná dosahovat už k historic-
kému minimu. Stav na řekách je kritický, 
i Otava je na hranici sucha. Od začátku 
letošního roku přišly jen dva vydatnější 

deště (na konci dubna 55 mm a na konci 
června 40 mm). Ty ostatní sotva trochu 
zavlažily povrchovou vrstvu půdy, ale do 
pramenišť se nedostaly. 
Nezbývá než doufat v další deště 
a v obnovení pramene v jeho bývalé síle. 
Avšak přírodní poměry bývají někdy 
velmi křehké. Hydrogeologové říkají, že 
při výrazném poklesu spodních vod se 
poměry už nemusí obnovit. Pramen u Sv. 
Anny mohou navíc ohrozit i různé vrty 
či zemní práce v okolí. 
V minulosti bylo vody v přírodě dosta-
tek (viz meliorace). Zdá se, že v blízké 
budoucnosti už být nemusí. I pramen 
u Sv. Anny nás na to v poslední době 
upozorňuje. 

 
Jiří Wagner 

Přestože pramen u Sv. Anny působí stále mohutně,

jeho vydatnost je v poslední době mnohem menší,

než bývala. Foto: J. Wagner

Matěj Jakub Zelenka (1627–1719) – poustevník z Lorety 
Méně známou je skutečnost, že v loretské 
poustevně nedaleko Horažďovic půso-
bil mezi léty 1676 a 1687 velmi zajímavý 
muž – Matěj Jakub Zelenka. Šlo o rodáka 
z okolí Milevska, který se od raného mládí 
pokoušel o znovuoživení poustevnictví 
v duchu blahoslaveného poustevníka Ivana 
(Jana). Šlo o asketickou formu poustevnic-
tví, o určitou nápodobu prvotních eremitů, 
kteří žili život plný odříkání o samotě na 
poušti. Součástí života eremitů byla nejen 
askeze, ale i tvrdá fyzická práce a hlu-
boké rozjímání. Matěj Jakub Zelenka si 
někdy po roce 1660 zbudoval poustevnu 
v sousedství benediktinského kláštera 
ve Svatém Janu pod Skalou nedaleko 
Berouna. Při modlitbách a meditacích se 
dle legendy Zelenkovi zjevil blahoslavený 
Ivan, a požádal jej, aby ho svým životem 

následoval. Roku 1663 byl ve svatoján-
ském klášteře Zelenka oblečen do roucha 
zelené barvy. Brzy se však dostává do 
ostrých sporů a konfrontací nejen s míst-
ními benediktiny, ale i s příslušníky jiných 
řádů. Ti patrně předpokládali, že Zelenka 
usiluje o založení nové řehole. Poustevník 
dokonce roku 1664 osobně navštívil 
v Římě papeže Alexandra VII., kterému se 
sice Zelenkův záměr líbil, ale 8nální roz-
hodnutí ponechal v pravomoci pražského 
arcibiskupa. Ten, ač mnohokráte urgován, 
nikdy souhlas Zelenkovi nevydal. Zelenka 
roztrpčen prožil několik dalších let v pol-
ských klášterech.
Roku 1676 se konečně vrací do Čech, 
setkává se s Janem Norbertem hrabětem 
ze Šternberka, krátce poté pobývá v pous-
tevně u Bechyně. Nežli jej dožene úřední 

povolení pobytu v Bechyni, nacházíme 
Zelenku v poustevně na Loretě. Přišel sem 
patrně na žádost majitelů horažďovického 
panství – Šternberků. Na Loretě strá-
vil poustevník plných jedenáct let, avšak 
jeho mentalita zůstala stejná. Ani zde 
se nevyhnul sporům, tentokráte s míst-
ními minority. V roce 1687 žádá konzistoř 
o zaopatření, kde by mohl dožít i se svou 
matkou. I když se Zelenkovi nepoda-
řilo svůj cíl naplnit, pro své názory získal 
pouze jednoho spolubratra, přesto musíme 
ocenit trpělivost a cílevědomost, se kterou 
za naplněním svého života šel. Matěj Jakub 
Zelenka zemřel roku 1719.

 
Roman Vaněk
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Zvonění na mraky 

Býval to kdysi běžný zvyk: zahánět 
zvoněním zkázonosné mraky, zejména 
v obavě před krupobitím, které mívalo 
pro rolníky fatální následky – vždyť byli 
živi jen z toho, co vyrostlo na polích. 
A když kroupy potloukly – hrozil hlad!
Odkud se tento zvyk, resp., pověra vzala? 
Už v starém Římě panovalo přesvědčení, 
že velkým hlukem lze zahnat zlé síly.
Zvoníkům proti mrakům se říkalo 
pulsanti (od latinského pulsovat = tepat, 
tlouci, zvonit). A bylo to zaměstnání 
odborné: se zvoněním se muselo začít 
ve správnou dobu a zvonit (arciže jen 
zvonem posvěceným) ve správném 
rytmu. Kam dolehl zvuk zvonu, tam prý 
škoda nastat neměla. 
Vzhledem k tomu, že zvonění proti 
mrakům bylo všeobecně rozšířeno 
zejména v 16. a 17. století, je téměř jisto, 
že se provádělo i v Horažďovicích. Byť 
jsem o tom žádné zmínky zatím nenašel. 
Zato v píseckém archivu mají zajímavou 
žádost z listopadu 1768, kdy se písečtí 
zvoníci dožadovali odměny, neboť 
„proti houfně vycházejícím mračnám vší 
pilnosti ve dne v noci pozorovati a zvoniti 
jsme se přičinili…“ a kvalitu své práce 
dokladovali tím, že „žádné krupobití 
aneb nějaké nenadály škodní přívaly na 
osení jsou neškodily“. Pro nás je zajímavé, 
že jeden z těch zvoníků se jmenoval Josef 
Horažďovský, patrně pocházel z našeho 
města. A možná už zde získal i svou 
pulsantskou kvalifikaci. Budiž řečeno, 
že písecký magistrát tehdy zásluhy 
pulsantů uznal a odměnil je strychem 
(asi 100 litry) hrachu a půl sudem piva. 
Zato v Sušici byly s pracovní morálkou 
věžného, zvoníka a pulsantů problémy. 
V létě r. 1663 si je rada města dokonce 
předvolala a vytýkala jim, že „proti 
povětří neradi zvoní, a kdyby minulý 
pátek služebník úřední sám na věž nešel 

a zvonit nepomohl, že by se na obilí škoda 
stala, jako na nalžovském panství“. 
Osvícený panovník Josef II. sice v roce 
1783 svým patentem zvonění proti 
mrakům zakázal s vysvětlením, že 
zvuk zvonu mraky stejně nerozhání, ba 
naopak, že zvon blesky přitahuje, čímž 
už mnoho lidu při zvonění zabito a věží 
i kostelů roztlučeno a zapáleno bylo. 
Ale zvyk je zvyk – a tak se ve zvonění 
proti mrakům pokračovalo většinou dál. 
Josef Hora, řídící učitel v Horažďovicích 
v roce 1894 vzpomínal, že „ještě 
v r. 1854 bylo v Katovicích proti bouřím 
vyzváněno!“ A ve vesničce Štítkov na 
Prachaticku, jak zapsal tamní kronikář, 

se zvonilo ještě v roce 1942! A skončilo 
se jen kvůli tomu, že zvony musela obec 
odevzdat na válečné účely!
Zbývá dodat, že se zvonilo nejen 
proti mrakům a krupobití, ale i proti 
mrazům, vichřici, suchu či naopak 
nadměrným dešťům. Jak vidno, během 
celého roku práce dost! A nejen to. 
Třeba v r. 1566 se po celém Království 
českém, v každém městečku i vesnici, 
povinně zvonilo za účelem vzývání Pána 
Boha za vítězství nad Turkem nepříte-
lem… Ale o tom třeba zase někdy jindy. 

 
Jiří Wagner

Autogramiáda horažďovické 
rodačky Aleny Dudové-Damijo
Autorčin původně plánovaný roční aupairský pobyt v Londýně se protáhl na patnáct let 
a obohatil se o jednoho manžela, dvě holčičky a učitelský postgraduál se specializací na 
první stupeň. Nyní působí ve vedení školy a je okresním poradcem pro vzdělávání žáků 
mladšího věku.
Při své prázdninové návštěvě Horažďovic podepíše svou prvotinu – Anglické listí aneb 
Coolturní šok. Knihu vtipných fejetonů, kde autorčin styl jiskří a nepustí vás, dokud 
nepřečtete poslední stránku, si můžete nechat podepsat v knihkupectví v Horažďovicích ve 
čtvrtek 17. 8. 2017 od 15 do 17 hodin. 

 
Na setkání s vámi se těší Alena Damijo

Vám poskytuje

Po, St, Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00

e-mail: horazdovice@ciao.cz

A MAPOVÉ CENTRUM

Z nepřízně počasí byly obavy vždycky (Komenský-Orbis pictus). 

Foto: J. Wagner
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Chlaďař s dlouholetou praxí provádí 

montáže, opravy a revize klimatizací, 
tepelných čerpadel a veškerého chlazení.

Karel Pavelka, Hajská 6, Strakonice, tel.: 731 823 813 

MĚSTSKÝ ROZHLAS 
A VEŘEJNÉ OSVĚTLENÍ

HLÁŠENÍ PORUCH
VÁCLAV BURDA 
tel.: 602 491 905

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
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Jistota pracovního místa v mezinárodní rodinné společnosti

Firemní svozy do zaměstnání

Prémiový systém: výkonnostní a přítomnostní prémie, finanční bonus při dosažení 
výročí, roční prémie, náborový příspěvek, závodní stravování

Dlouhodobá perspektiva a možnost dalšího vzdělávání

Zaměstnanecké bonusy

Svým zaměstnancům v Chanovicích nabízíme mnoho zajímavých výhod a bonusů.

Vzbudili jsme Váš zájem?

Navštivte náš závod v Chanovicích nebo volejte 

kontakt paní Ivana Šimonová         602 659 522         nabor@pfeifergroup.cz

Zaměstnání s budoucností
Skupina Pfeifer se řadí mezi vedoucí evropské dřevozpracující závody a celosvětově uznávané 

zaměstnavatele s nabídkou prvotřídních pracovních pozic, atraktivního #nančního ohodnocení a 

možností širokého rozvoje kvali#kace svých zaměstnanců. S převzetím závodu Holzindustrie Chanovice 

s.r.o. je rakouská rodinná #rma zastoupena již na dvou místech v České Republice. Jen do modernizace 

závodu v Chanovicích investuje společnost v následujících letech cca. 35 Mio Euro.

Pfeifer Holz s.r.o. · závod Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažd’ovice pfeifergroup.com/cs

Obsluha výrobní linky Řidič čelního 

nakladače Řidič vysokozdvižného vozíku

Brusič Automechanik Údržbář

Elektrikář

Těšíme se 
na Vás!

imonová         602 659 522         nabor@pfeifergroup.cz

Rodina s mezinárodním uznáním

Celá firma Pfeifer je majetkem rodiny Pfeiferových. Jako 

rodinná společnost klademe důraz na tradici a stabilitu. 

I z tohoto důvodu hledáme zaměstnance, ke kterým 

budeme mít důvěru a kteří se budou rádi dále pracovně

rozvíjet, vysvětluje smýšlení koncernu pan Pfeifer.

Zajímavé kariérní možnosti

Pan Pfeifer, který sám zapoý čal svou kariéru ve 

společnosti – vyučením v oboru technik dřevozpracujícího 

průmyslu, je obzvláště hrdý na ý široké spektrum možností, 

které )rma nabízí. „Naší silnou stránkou je především 

nadchnout své zaměstnance pro svou práci a doprovázet 

je při jejich kariérním růstu.“ Na jedné straně podpora 

mladých lidí, na straně druhé nabídka možností a 

perspektivy zkušeným spolupracovníkům. 

Pan Pfeifer říká: „Výkonnost a spolehlivost je u 

společnosti Pfeifer ceněna a na to jsme obzvláště pyšni.

Pracovní pozice v Chanovicích

Momentálně hledáme v Chanovicích zodpovědné a 

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

* Truhlář – nábytkář
truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
* Koordinátor montáží nábytku interiérů pro Německo a Anglii 
  – vyučení v oboru truhlářství
  – jazykové znalosti: NJ – AJ 
  – výborné platové podmínky
* Konstruktér / Technolog výroby
* Programátor CNC strojů
* Asistent/ka projektu  – VŠ vzdělání
  – znalost NJ plynně
Pracoviště: 
INTERIORS manufacture&design a. s., 335 44 Kasejovice č. p. 337 

Kontaktní osoba: 
Michaela Vyhnálková, tel. 735 177 246, email: michaela.vyhnalkova@interiors-mnd.com

PALIVOVÉ DŘEVO od 480Kč

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

Tel: 737 290 440
Facebook: 

Dřevo Chanovice

www.drevolesysalak@seznam.cz
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SLATINSKÝ 
PATNÍK

KAMENICKÉ SLAVNOSTI

VÝROBA PATNÍKŮ  
PRO VŠECHNY  
pod vedením zkušených kameníků

KAMENICKÉ SOUTĚŽE  
PRO DĚTI

SILÁCKÉ SOUTĚŽE

CENY PRO ÚČASTNÍKY

HUDBU ZAJISTÍ  
OTAVANKA  
A JENDA BAND

Městská galerie Horažďovice zve na výstavu fotogra'í

Facebook: Na cestách krajinou

Václav Čubr | Na cestách krajinou

Š U M A V A
2. 9. – 2. 11. 2017

Vernisáž 2. 9. 2017 v 16:00



OBLASTNÍ CHARITA

AKCE KLUBU „NEBUĎ SÁM“ 

pondělí 14. 8.  13.30
HOLKY V AKCI 
– tentokrát budeme čerpat recepty ze slaných předkr-
mů. Jídelna DPS Palackého

středa 30. 8.  13.30
TURNAJ VE HŘE PÉTANQUE 
s opékáním vuřtů aneb loučení s prázdninami – ope-
čeme vuřtíky a zahrajeme si! Parčík mezi penziony 
v Loretské ul. Uzeniny si doneste z vlastních zásob.

středy  10.00
TURNAJ V ŽOLÍKÁCH 
– hala DPS Loretská 1069

čtvrtky  15.00
MŠE SVATÁ 
– kaple v suterénu DPS Palackého 1061

Kulturní program srpen

Uzávěrka dalšího čísla je 22. srpna v 10.00 hod., vydání 
1. září 2017. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otiš-
tění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky 
svým rozsahem delší než jeden list A4 budou redakčně 
kráceny. Náklad 2700 výtisků. Distribuováno do každé 
rodiny horažďovického 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 odpoví-
dají 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.

KNIHOVNA

Městská knihovna upozorňuje 
na změnu půjčovní doby 
od 3. července do 1. září 2017
oddělení pro dospělé
Po 8.00–11.00, 12.00–18.00
St 8.00–11.00, 12.00–16.00
Pá 8.00–11.00, 12.00–16.00

oddělení pro děti a mládež
Po  8.00–11.00, 12.00–16.30
St  8.00–11.00, 12.00–15.00
Pá  8.00–11.00, 12.00–15.00

24. 7. 2017 – 4. 8. 2017 ZAVŘENO!!!

OSTATNÍ AKCE

19.–20. 8. 
MARIÁNSKÁ POUŤ
pouťové atrakce Na Tržišti

sobota 19. 8.  20.00 
POUŤOVÁ ZÁBAVA
hraje Fortuna, nádvoří Pizzerie V zámku
vstup zdarma

neděle 20. 8.  14.00 
OTAVANKA
nádvoří Pizzerie V zámku, vstup zdarma

PAČEJOV

sobota 5. 8. 20.00
POUŤOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA
KD Pačejov, Pačejovské hudební léto, koncert 

sobota 5. 8. 18.00
KONCERT PRO VARHANY
Kostel paní Marie Sněžné

neděle 6. 8.  
POUŤOVÝ JARMARK + PIVOVARSKÝ DVŮR 
FARSKÁ ZAHRADA PAČEJOV
pouťové odpoledne s dechovkou na hřišti hřiště 
Pačejov

CHANOVICE

neděle 13. 8. 17.00, zámek
„OZVĚNY PORTY“
Kristína Nídlová a spol. – mladé naděje současné 
folkové scény 

sobota 19. 8. 18.00, zámek
„QUARTETTO CONCERTANTE A ZPĚV 
L. STUDNIČNÁ ŠKORNIČKOVÁ“
koncert smyčcového kvarteta, připomínka zahájení 
pořádání koncertů před 22 lety

sobota 19. 8. 18.00, zámek
„MALÍŘ JOSEF FENCL“ 
od 18.oo hodin vernisáž, zámek, výstava bude do 
30. 9. 2017 

pátek 1. 9. 18.00, zámecký areál 
„KONCERT MUSICAL FRIENDSHIP“
skladby v úpravě pro housle, kytaru a klavír v podání 
mladých hudebníků, zámecký areál 

BOJANOVICE

19. 8.  13.30
DUO PIŇAKOLÁDA 
u příležitosti pouti a oslav 105. výročí SDH 
Celodenní program – večerní zábava – skupina 
NARYCHLO

MĚSTSKÉ MUZEUM

ARCHEOLOGIE TŘICETILETÉ VÁLKY 
V ZÁPADNÍCH ČECHÁCH 
Součástí výstavy jsou archeologické nálezy z prů-
zkumu horažďovického náměstí k tématu třicetileté 
války. Výstava potrvá do 30. 9.

155. VÝROČÍ ZALOŽENÍ PĚVECKÉHO SPOLKU 
PRÁCHEŇ
Výstava potrvá do 30. 9.

pátek 25. 8. velký sál, 19.00 
KONCERT: TRUBADŮRY,  
ANEB OD SPODKA I SHŮRY
Ševčíkovy hudební večery, 8. ročník

MC HOUBA

sobota 5. 8.  
BENÁTSKÁ NOC
projížďky na gondole, ohňostroj,italské drinky

7.–10. 8.  
LETNÍ KINO STODOLA

sobota 12. 8.  10.00
ZÁŘEČSKÝ ŽELEZNÝ MUŽ/ŽENA
začátek hod. kolo, loď, běh, lano, střelba
www.houbachallenge.cz

sobota 19. 8.  
VELKÁ POUŤOVÁ
hraje Hárlet...

sobota 26. 8.  
MEMORIÁL MIROSLAVA ŠIMKA
slavní hosté ve stodole

sobota 2. 9.  
PIVNÍ SLAVNOSTI
hraje Nektar Boys, prasátko na grilu, pivní speciály

MĚSTSKÁ GALERIE

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY: 

LUDVÍK KOVÁŘ  VLASTNÍ TVORBA.
Výstava potrvá do 31. 8.

ALEŠ ČERVENÝ  DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

sobota 2. 9.  16.00
VERNISÁŽ VÝSTAVY
Václav Čubr – Na cestách krajinou: Šumava

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

pátek 18. 8.  20.00 
KABÁT REVIVAL + WEGET ROCK
Pouťová zábava

sobota 19. 8.  20.00 
POUŤOVÁ RETRO PARTY 80 S 90S  DJ TAZZY

neděle 27. 8.  15.00 
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
Myslivecká kapela Atlas 

sobota 2. 9.  10.00 
MODRÝ DEN
2. ročník charitativní akce 

Změna programu vyhrazena

Výlep plakátů, předprodej vstupenek apod. 
tel. 608 212 210, e-mail: kdhd@centrum.cz


