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Měsíčník věnovaný hospodářskému, kulturnímu a společenskému povznesení města Horažďovice

Vážení spoluobčané,
měsíc srpen nám ukázal, jak může i v naší 
zeměpisné šířce vypadat opravdové dlouho-
trvající horko, bez deště a letních přeháněk. 
Pro milovníky koupání to bylo fantastické 
léto, ale pro normální život velmi únavné 
a vysilující. Člověk začíná chápat význam 
odpolední siesty v jižních státech. Bohužel 
všemi očekávaný déšť stále nepřichází 
a deicit spodní vody se jen zvyšuje. Snad to 
podzim trochu napraví. 
Během prázdnin byla provedena kont-
rola a ošetření stromů v zahradách obou 
základních škol. Rekonstrukce prostor 
v Základní škole Komenského a v Mateřské 
škole Na Paloučku byly zdárně dokončeny 
a na děti čeká nové, hezké prostředí. Jiná 
situace je v Mateřské škole Křesťanská, kde 
byla investice zahrnující i rozšíření stávají-
cích prostor mnohem rozsáhlejší. Stavební 
irma zde nestihla termín dokončení do 
konce prázdnin, a stavba tak nemohla být 
včas zkolaudována. Co teď ale s dětmi? 
Pomoc přišla ze strany Základní školy 
Komenského, která na první zářijové týdny 
zapůjčí mateřské škole prostory družiny. 
Z hlediska hygieny a bezpečnosti se samo-
zřejmě musí vše zkonzultovat s úřady 
a nechat od nich povolit. Děkujeme rodi-
čům za pochopení a vstřícnost při řešení 
této komplikované situace, útěchou jim 
určitě bude nové a krásné prostředí školky.
Rekonstrukce venkovní terasy u horažďo-
vického bazénu se také oproti původnímu 
termínu protáhla více než o měsíc. Nejdřív 

není dlažba, musí se vyrobit, pak nemá čas 
irma, pak není připraven podklad pod 
dlažbu a stavba se protahuje a protahuje… 
Bohužel v dnešní době stavebního boomu 
sehnat kvalitní stavební irmu, která je 
schopna i dodržet smluvní termíny, je nad 
lidské i obecní síly.
Před srpnovou poutí jsme se soustředili 
především na úklid města. U chodníků 
byly dodlážděny nevzhledné kousky zeleně 
(např. u křižovatky před Kovaltosem), 
vyspravily se místní komunikace 
(např. středová část v obci Třebomyslice, 
výjezd z parkoviště v ulici Pod Vodojemem, 
Tyršova ulice v zadní části), vyrovnal se 
propadlý povrch za obytnými domy v ulici 
Prácheňská. Oprava průtahu městem spo-
jena s dopravním omezením se naštěstí 
dokončila před pouťovým víkendem 
a návštěvníkům našeho města se tak 
nekomplikoval příjezd k pouťovým atrak-
cím a řízkům se salátem, popř. k svíčkové. 
V dalších dvou našich obcích – místních 
částech – v Boubíně a Třebomyslicích byly 
nainstalovány dětské herní prvky (lanový 
kolotoč a pružinová hopsadla), které samo-
zřejmě prošly nutnou bezpečnostní revizí. 
Postupně by se měly dětské prvky dosadit 
do všech našich obcí.
Počátkem měsíce byl na prostranství mezi 
kulturním domem a Černým kafem nain-
stalován drátěný kůň (Rocking Horse). 
Jedná se o dílo vytvořené americkou 
výtvarnicí Barbarou Benish, která nyní žije 
v našem kraji a kromě jiného přednáší na 

Západočeské univerzitě v Plzni. Koně jsme 
si od ní na pár měsíců pro zpestření této 
zatím prázdné lokality zapůjčili. Navázali 
jsme tak na města Prahu a Plzeň, kde všude 
už byl kůň v rámci uměleckých počinů 
vystaven.
Kromě jiného stále běží jednání se 
Suverénním řádem maltézských rytířů 
o získání jejich pozemků na Loretě, vhod-
ných pro budoucí individuální výstavbu. 
Na Ministerstvu práce a sociálních věcí ČR 
a Ministerstvu inancí ČR jsme opět mapo-
vali situaci ohledně dotací určených na 
výstavbu domovů pro seniory. V příštím 
roce se mají údajně příslušné dotační tituly 
vypsat. Otázkou je, kolik inančních pro-
středků na ně bude vyčleněno. Pro jistotu 
jsme ještě požádali o pomoc a radu Výbor 
pro sociální politiku Poslanecké sněmovny 
ČR a opět jsme se připomněli s potře-
bou výstavby domova na Plzeňském kraji. 
Snad nám alespoň z jedné strany podají 
pomocnou ruku a konečně se podaří tento 
dlouholetý investiční záměr zrealizovat.

Přejeme vám klidné zářijové dny pokud 
možno spojené s vydatným deštěm, který 
by mohl ještě vzpamatovat naše zahrady 
a zahrádky a přírodu vůbec. Školákům 
přejeme šťastný vstup no nového školního 
roku. 

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



2 Horažďovický obzor / srpen 2018

Fotoreportáž

XXXIX. Invelt Rally Pačejov – horažďovické náměstí

foto: Tomáš Macoun

foto: Jitka Chalupná

 
Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury
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Rada města Horažďovice 6. 8. 2018

– rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky účastníka STAFIS – KT s. r. o., 
Pačejov – nádraží na realizaci staveb-
ních prací v záležitosti veřejné zakázky 
„Třebomyslice, rekonstrukce čp. 1“ za 
nabídkovou cenu 14 509 415 Kč vč. DPH 
– rozhodla o přijetí nabídky ucha-
zeče Martina Korcha, Horažďovice na 
realizaci stavebních prací „Městské 
zdravotnické zařízení, Horažďovice 
– oprava střechy“za nabídkovou cenu 
2 250 892,08 Kč vč. DPH 
– rozhodla o přijetí nabídky uchazeče 
Window Holding a. s., Lázně Toušeň 
na realizaci stavebních prací „Městské 
zdravotnické zařízení, Horažďovice – 
výměna oken a dveří“ za nabídkovou 
cenu 1 400 043,54 Kč vč. DPH 
– bere na vědomí provedení průzkum-
ných prací na prameništi Ostrov firmou 
Čevak České Budějovice
– schvaluje nabídku na provedení 
studie – bilance zdrojů a zásobování 
města pitnou vodou za nabídkovou 

cenu ve výši 165 000 Kč bez DPH s ter-
mínem předání verze k projednání do 
30. 11. 2018.
– schvaluje uzavření smlouvy o reali-
zaci přeložky distribučního zařízení 
určeného k dodávce elektrické ener-
gie v rámci akce „Revitalizace sídliště 
Šumavská – Pod Vodojemem“ s firmou 
ČEZ Distribuce Děčín a souhlasí s úhra-
dou nákladů ve výši 147 428 Kč + DPH
– v záležitosti organizační složky 
Městská knihovna: 
a) schvaluje uzavření darovací smlouvy 
na barvy a výtvarné potřeby s Janou 
a Petrem Drázdovými – Barvy, nátěrové 
hmoty, Horažďovice ve výši 1 000 Kč
b) schvaluje uzavření darovací smlouvy 
na řezané květiny s Janou Petříkovou 
– Vesna Horažďovice ve výši 2 000 Kč 
c) schvaluje uzavření darovací smlouvy 
s firmou Mlýn a krupárna MRSKOŠ, 
s. r. o. na peněžní dar ve výši 1 000 Kč
d) schvaluje uzavření darovací smlouvy 
s firmou BRABEC, MLÝN na peněžní 

dar ve výši 1 000 Kč
e) schvaluje uzavření darovací smlouvy 
s firmou Rosa Computers – Václav Rosa 
na peněžní dar ve výši 1 000 Kč

– v záležitosti restaurování sbírkových 
předmětů v Městském muzeu: 
a) schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
s Monikou Zborníkovou Vintrovou na 
restaurování dvou vitráží (SK 445/1,2) 
ve výši 36 800 Kč
b) schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
s MgA. Jindřichem Šlechtou na restau-
rování tří obrazů (VU 277, VU 278, 
VU 274) ve výši 148 942 Kč
c) schvaluje uzavření smlouvy o dílo 
s Bc. Milanou Vanišovou na restauro-
vání tkalcovského vzorníku (Sg 1415) ve 
výši 80 400 Kč

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

Z radnice 

MĚSTO HORAŽĎOVICE 
vyhlašuje 

výběrové řízení 
na pozici 
vedoucího organizační složky 
městské muzeum 

min. vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském studijním programu 

místo výkonu práce: Horažďovice 
pracovní poměr: na dobu neurčitou, se 
zkušební dobou na 6 měsíců 
předpokládaný nástup: dle dohody 

Podmínky výběrového řízení včetně 
předpokladů, náležitostí přihlášky 
a dokladů jsou uvedené na www.
muhorazdovice.cz v záložce pracovní 
příležitosti. 
Ukončení výběrového řízení 
10. září 2018 v 11 hodin

Bližší informace 
Ing. Hana Kalná, 
tel. 371 430 578

OZNÁMENÍ
Vážení občané,
v podatelně městského úřadu si mohou 
další zájemci vyzvednout sady tašek na 
třídění odpadu v domácnostech. K dis-
pozici je 250 sad.
Sady tašek město nabízí občanům 
ZDARMA jako motivaci ke zvýšení 
úrovně třídění komunálního odpadu 
v domácnostech. Jedna sada obsahuje 
3 tašky (modrou, zelenou, žlutou), 
každá taška je opatřena nápisem. 
Vyrobená je z omyvatelného materiálu 
(polypropylenu) s křížově prošitými 
uchy. Rozměry podstavy (25×25) cm, 
výška 40 cm. Do jedné domácnosti je 
určená jedna sada pro toho, kdo si ji 
ještě nevyzvedl.

Ing. Anna Vachušková, 

odbor životního prostředí

Město Horažďovice, organizační složka Technické služby, nabízí k prodeji 
vysokozdvižný vozík DESTA 3222TM za cenu 73 200 Kč, 
osobní terénní vůz LADA NIVA 2121 za cenu 52 000 Kč, 

Multicar M 2510 – sypač za cenu 42 800 Kč. 
Bližší informace k prodeji techniky sdělí v době od 8.00 hod. do 10.00 hod. 

– provozní technik TS p. Roman Berger, tel. 604 339 903.

Den otevřených dveří 
Ministerstvo pro místní rozvoj spolu 
s Národním technickým muzeem vás 
zvou na Den otevřených dveří v Centru 
stavitelského dědictví v Plasích dne 
8. září 2018 od 10.00 do 17.00 hod. 
Na co se můžete těšit: 
• bezplatné navštívení expozice Centra 
stavitelského dědictví, 
• speciální prohlídky Dvoru stavebních 
řemesel, 
• možnost prohlédnout si přilehlý kláš-
ter Plasy, 
• zpřístupnění interiérů prelatury 
(zámku) s výstavou Metter(m)nich, 
• další doprovodný program a zábavné 
aktivity nejen pro děti. 

Více informací k akci na: 
www.dotaceeu.cz/dod.
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ř ť ů ě ě ů ů

Bio odpad

vývoz objem lt vývoz objem lt vývoz objem lt od / počet ks

Přilehlé   obce

1 Boubín                           o 3200 o 1500 o 3200 od 1/2016/ 1

2 Veřechov o 3200 o 1500 o 3200 od 1/2016/ 1

3 Svaté Pole o 3200 o 1500 o 3200 od 1/2016/ 1

4 Horažďovice - Předm. o 3200 o 1500 o 3200 od 1/2016/ 1

5 Komušín o 3200 o 1500 o 3200 od 1/2016/ 1

6 Babín o 3200 o 1500 o 3200 od 1/2016/ 1

7 Horažďovická Lhota o 3200 o 1500 o 3200 od 1/2016/ 1
o 1500
o 3200

9 Zahradní ulice 1p/čt 2800 o 2500 1p/čt 3000 od 5/2008/ 1

10 Žižkova o o 1p/čt 2800 o 1500 1p/čt 3200 od 5/2008/ 1

o/bar. 3200

o/bílé 1500

12 Mayerova o 2p 2800 o 3200 2p 3200

13 Palackého-Loretská 1p/čt 2800 o 2500 1p/čt 3000

14 Sportovní o 1p/čt 3200 o 2500 1p/čt 3200

15 U Práchně o o 1p/čt 2800 o 2500 2p 3200

16 U Finančního  úřadu o 3200 o 3200

17 u Hlaváčků o o 2p 3200 o 2500 1p/po 3000

18 Jiráskova - u st. školy o 1p/čt 3200 o 1500 1p/po 3000

19 Blatenská - u nové školy o 3200 o 1500 o 3200

20 Plzeňská (u tržiště) o 1p/po 3200 o 2500 1p/po 3200 od 10/2015/ 3

21 Zářečská o 3200 o 1500 o 3200 od 5/2008/ 2

o/bar. 3200

o/bílé 2500

23 Komenského o 3200 o 1500 1p/po 3200

24 "Pod želez.  mostem" o 3200 o 2500 1p/čt/2p 3200

25 Okružní o 1p/po 3200 o 1500 1p/čt 3200 od 10/2015/ 2

26 o/bar. 2500

o/bílé 1500

27 Zahrádky "U TVARU" od 10/2009/ 2

28 Zahrádky "U řeky" od 2/2012/ 1

29 Bezručova/Žižkova o 1500

30 Bezručova/Blatenská o 1500

31 Hornická  o 1500

32 Fotbalový areál LIPKY o 2800 1p/čt 3200

PLASTY  - sezonní provoz

Pod železničným mostem
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Přehled stanovišť kontejnerů na oddělený sběr odpadů a termíny odvozů
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Kultura

Městská knihovna Horažďovice 

„Klobouk dolů, děti, klobouk dolů!“

VU3V … jedeme dál

České dějiny horažďovické studenty 
VU3V zaujaly, proto se rozhodli pokra-
čovat ve studiu tohoto tématu. Jeho název 
zní: „České dějiny a jejich souvislosti II“. 
Tentokrát se budeme zabývat českými 
dějinami od 15. do 19. století. První 

přednáška proběhne 2. 10. od 8 hodin 
v sále městské knihovny.
Zveme všechny stávající i nové studenty, 
kteří chtějí strávit příjemné chvíle se 
svými vrstevníky a poznat něco nového. 
Bližší informace naleznete na http:// www.

knihovna.horazdovice.cz/VU3V.php nebo 
v knihovně u paní Plundrichové.

 
Za MěK Horažďovice 
Zdeňka Plundrichová

Těmito slovy ohodnotil vystoupení účastníků dětského Literárně 
dramatického semináře Petry Braunové známý český herec Petr 
Kostka...

A to ještě nevěděli, že děti za těch 10 dnů stihly nejen nastudovat 
Krysaře a připravit kostýmy,...

... ale i táborák, výlet na Prácheň, kde jsme postavili domečky 
pro skřítky, noční bojovku,... prostě hrát si a bavit se.

Děkujeme všem, kteří nás podpořili.

 
účastníci semináře

Pochvalou nešetřila ani herečka a moderátorka Tereza 
Kostková a její maminka herečka Carmen Mayerová...
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Rozpis k soutěžím podzim 2018 - FK Horažďovice 

Datum 
I. A třída mužů  KP dorostu - starší / mladší KP žáků - starší / mladší  

kde soupeř zač.   kde soupeř zač. st. / ml.   kde soupeř zač. st. / ml.

    29. 08. St    V 14. Luby 15:30/17:45    

    30. 08. Čt       D 1. Rokycany 16:00/17:45 

1. 09. So D 4. Kralovice 17:00 V 2. Tachov 10:00/12:15    

2. 09. Ne       V 4. Přeštice 10:00/11:45 

      5. 09. St       V 2. Rapid 16:00/17:45 

    8. 09. So    D 3. Vejprnice 10:00/12:15   hř.  Lopatárna  

9. 09. Ne V 5. Mochtín 17:00  hř. Horažďovice  D 5. Nepomuk 10:00/11:45 

15. 09. So D 6. Sušice 16:30 V 4. Košutka 10:00/12:15 V  6. Klatovy  10:00/11:45 

16. 09. Ne          hř. Janovice  

22. 09. So V 7. Kaznějov 16:30 D 5. Horš. Týn 10:00/12:15    

23. 09. Ne     hř. Horažďovice  D 7. Vejprnice 10:00/11:45 

29. 09. So D 8. St. Plzenec 16:00        V 8. Luby 10:00/11:45

30. 09. Ne    V 6. Kaznějov 10:00/12:15    

6. 10. So V 9. Žihle 16:00 D 7. Luby 10:00/12:15    

  7. 10. Ne      UMT   hř. Horažďovice  D 9. Domažlice 10:00/11:45 
  13. 10. So D 10. Žichovice 15:30 D 8. Nýrsko 10:00/12:15 V 10. Doubravka 10:00/11:45 

14. 10. Ne     hř. Horažďovice         UMT+UO  

20. 10. So    D 9. Tachov  10:00/12:15    

21. 10. Ne V 11. Bukovec 15:30  hř. Sušice UMT  D 11. Tachov 10:00/11:45 

27. 10. So          

28. 10. Ne V 12. Staňkov 14:30 V 10. Vejprnice 10:00/12:15 D 12. Bolevec 10:00/11:45 

3. 11. So D 13. Meclov 14:00 D 11. Košutka 09:30/11:30        UMT  

4. 11. Ne     hř. Sušice UMT  V 13. Sušice 10:00/11:45 

  10. 11. So V 14. Košutka 14:00       

  11. 11. Ne    V 12. Horš. Týn 10:00/12:15 D 14. Košutka 10:00/11:45 

    17. 11. So D 15. Černice 13:30 D 13. Kaznějov 10:00/12:15 V 15. Horš. Týn 10:00/11:45 

18. 11. Ne       hř. Sušice UMT     

                                  OPMP: 16.09. 2018 Ne od 14:00 hod                     OPSP:  07.10. 2018 Ne od 14:00 hod 

Sport

Výzva muzea
Muzeum připravuje na rok 2019 hlavní 
výstavu o historii Kongregace Školských 
sester de Notre Dame a prosí všechny 
pamětníky, kteří by měli doma jakékoliv 
předměty spjaté s tímto ústavem, aby se nám 
ozvali. Rádi bychom zdokumentovali nebo 
po domluvě i vystavili jejich
předměty. Velmi rádi také zaznamenáme 
vzpomínky na klášter a jeho chovanky.
Stejně tak budeme rádi za vzpomínky 
na poslední šlechtu Kinských i jakékoliv 
předměty pocházející ze zámku.
Dále bychom chtěli zmapovat moderní 
dějiny Horažďovicka, a vítáme tak pamětníky 

i fotograie, písemnosti, plakáty s předměty 
z dob socialismu, zvláště pak z roku 1948, 
1968 i 1989.
Těšíme se na vás a předem děkujeme.

Kontaktovat nás můžete 
na tel. +420 371 430 633, 
e-mail muzeum@muzeumhd.cz 
nebo osobně v muzeu út–so 9–16.30 hod.

 
Mgr. Iva Košatková, vedoucí 
a Mgr. Roman Vaněk, 
badatelský provoz

Fotbalová školička  
FK Horažďovice
POKUD MÁTE ŠIKOVNÉ DĚTI ANEBO 
KAMARÁDY NAROZENÉ V LETECH 
2012–2014, TAK JE PŘIVEĎTĚ MEZI NÁS.
Smyslem fotbalové školičky je především 
radost dětí ze hry, tedy z pohybu, z účasti na 
pravidelném hraní, ze sportování.
Hlavním cílem fotbalové školičky je přivést 
co největší množství dětí k pravidelnému 
sportování a udržet je u něho. Děti se 
seznamují s velkým množstvím pohybových 
činností tak, aby se co nejvíce rozvíjela jejich 
dětská motorika, koordinace, obratnost 
a všeobecná pohybová kultura.
Pokud chcete získat více informací, obraťte 
se na níže uvedený kontakt:
Trenér: Josef Korbel, tel.: 602 125 271, email: 
korbel.p@seznam.cz
Tréninky v letním období od 3. 9. 2018 každé 
pondělí a středu:
PO 16.00–17.00 na hřišti za bazénem
ST 16.00–17.00 na hřišti na Lipkách

Městské muzeum Horažďovice 

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 ZÁØÍ

  17. 9. - 21. 9. 2018
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Křesťanská mateřská škola DUHA
Červenec po jahodách voní, srpen si bleskem zakřeše, v září se sejdem pod jabloní…

V naší školce byl červenec měsícem 
voňavým různými dobrotami, které při-
pravovali v kuchyni pro děti navštěvující 
třídy během prázdninového provozu. 
Kromě toho byste u nás také ucítili vůni 
novostavby. Na přístavbě třídy pro dvou-
leté děti a přestavbě šaten se postupně 
vystřídalo mnoho různých profesí a děti 
měly možnost zpovzdálí pozorovat, jak 
stavba roste. 
V srpnu již tradičně proběhl ozdravný 
pobyt v chorvatské Podaci. Opět nechyběly 

aktivity pro děti i dospělé, výšlap na starou 
Podacu a fakultativní výlety.
Doufáme, že také vy a vaše děti jste si užili 
letní dny plné slunce a pohody a přejeme 
všem nastávajícím školákům a předško-
lákům klidný začátek školního roku bez 
nesnází. Rodičům a pedagogům velkou 
dávku trpělivosti, tolerance, nadhledu 
a plnou nůši optimismu.

 
Kolektiv KMŠ DUHA

Školy

Mateřská škola Na Paloučku
Srpnové dění v MŠ Na Paloučku

Čas prázdnin a dovolených nezadrži-
telně končí, zároveň s tím však vždy něco 
nového začíná. Našim čtyřiceti předško-
lákům začíná nová životní etapa, kterou 
stráví v základní škole. Do tohoto nového 
začátku jim všem přejeme dobrý start. 
Vzhledem k tomu, že se v naší mateřince 
o prázdninách nezahálelo, ale pilně pra-
covalo na rekonstrukci celého I. pavilonu, 
přivítáme děti po prázdninách v krásném 
novém prostředí. Rekonstrukcí v letoš-
ním roce prošlo sociální zařízení pro děti 
i dospělé, přípravné kuchyně tříd, chodby 
a vstupní hala. Nepřehlédnutelná je nová 
veselá výmalba tříd, chodeb i všech při-
lehlých prostor I. pavilonu. 
Velké poděkování si zaslouží zástupci 
zřizovatele MŠ Na Paloučku, města 

Horažďovice, kteří tuto rekonstrukci 
umožnili, a také Stavební společnost 
H a T spol. s. r. o. Strakonice, díky které 
běžely práce na rekonstrukci zcela bez 
problémů, a stavba byla dokončena včas. 
Poslední srpnový týden jsme stihli za 
pomoci všech zaměstnanců školy řádně 
uklidit a připravit MŠ na nový školní rok.
Další dobrou zprávou je, že nám Státní 
fond životního prostředí ČR schválil 
poskytnutí dotace ve výši 85 % z cel-
kové částky 565 656 Kč na projekt 
„Revitalizace zahrady v přírodním stylu 
u MŠ Horažďovice Na Paloučku“, o který 
jsme žádali začátkem tohoto roku v rámci 
výzvy č. 16/2017 z Národního programu 
životního prostředí. Realizace tohoto 
projektu by se měla uskutečnit během 

příštího roku.
Těšíme se na nový školní rok a již nyní 
plánujeme akce a aktivity pro naše děti 
i rodiče. První společnou akcí bude 
již tradiční podzimní párty na školní 
zahradě, která se uskuteční ve středu 
26. 9. 2018. Tímto zveme všechny rodiče 
i příznivce MŠ Na Paloučku ke společně 
strávenému odpoledni plnému her, tvo-
ření a zábavy.
Nezbývá než popřát úspěšný začátek škol-
ního roku bez slziček dětem a pedagogům 
hodně trpělivosti, optimismu a dobré 
nálady.

 
Z MŠ Na Paloučku
Bc. Jitka Černá

Základní umělecká škola 
Tak a je to tady. Prázdniny jsou u konce 
a my se opět vracíme do naší zušky, pro-
tože začíná nový školní rok. Jaký bude? 
Asi opět náročný, ale věříme tomu, že 
velmi zajímavý, plný nových zkuše-
ností a krásných zážitků. Pokud máte 
zájem o studium na naší škole, stále ještě 
můžeme nabídnout pár posledních vol-
ných míst.
Ještě si dovolím malou vzpomínku na 
dobu těsně před prázdninami. Žáci 
výtvarného oboru vyzdobili zeď na 
Lipkách sprejováním a malbou akrylo-
vými barvami dle svých návrhů. Velmi 

je to bavilo a zpříjemnily tak lidem 
procházku podél jinak vandaly pospre-
jované zdi. Nově jsme dostali nabídku 
na pomalování vodáckého domku pro 
DDM, takže se pokusíme zkrášlit i tento 
prostor.
A nyní již k novému školnímu roku. 
Začínáme v pondělí 3. září v 9 hodin, 
kdy si mohou žáci domluvit s větši-
nou učitelů svůj rozvrh hodin. Úvodní 
informativní schůzka pro rodiče a žáky 
přípravného ročníku bude také 3. září 
v 10 hodin. Podrobnější informace nalez-
nete na webu školy. 
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LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR Základní umělecké školy Horažďovice

hledá předškoláky a žáky prvních tříd 

do PŘÍPRAVNÉHO ROČNÍKU pro školní rok 2018/2019.

Přijďte se k nám podívat a domluvit v prvním zářijovém týdnu nebo nás kontaktujte 

zushd@seznam.cz nebo ldo.horazdovice@seznam.cz, více informací na www.zushorazdovice.cz

A co nás čeká v nejbližších týdnech? 
V žádném případě nebudeme mít pro-
stor na pomalé, opatrné rozjíždění. Ve 
dnech 22. a 23. září se orchestr zúčastní 
soustředění v Mokrosukách, které 
bude zakončeno koncertem v Sušici 
na Santosu. Ve dnech 1. až 6. 10. při-
vítáme v Horažďovicích smyčcový 
orchestr ze švýcarské Basileje. Pro naše 
hosty máme připravený celotýdenní 

program naplněný poznáváním, setká-
váním a hlavně hudbou. Vedle několika 
výletů máme připraveny tři koncerty – 
ve Starém Plzenci, Chanovicích a v pátek 
5. 10. také v horažďovickém kulturním 
domě.
Také připravujeme další podzimní 
aktivity. Naplánovány máme tradiční 
koncerty – strašidelný, mikulášský 
a vánoční.

Aktuální informace sledujte na našich 
webových stránkách: www.zusho-
razdovice.cz nebo na facebooku. Všem 
dětem přejeme dobře zvládnutý vstup 
do nového školního roku a těšíme se na 
setkávání s vámi, našimi příznivci.

 
Mgr. Martin Petrus, 
ZUŠ Horažďovice

Dům dětí a mládeže 
Vítejte v novém školním roce! 

Léto i táborová dobrodružství už jsou 
dei nitivně za námi, a tak bychom rádi 
poděkovali jak třem stovkám účastníků 
letošních táborů, tak jejich rodičům za 
přízeň a důvěru.
Se začátkem září se vrací život na všechna 
pracoviště DDM, která se intenzivně při-
pravují na zahájení zájmové činnosti. 
Úvodní schůzky kroužků tradičně pro-
běhnou v prvním říjnovém týdnu od 1. do 
5. 10. 2018. Kromě tradičních “titulů” 
jsme pro vás i letos připravili několik 
novinek, mezi které patří např. tech-
nicko-řemeslný kroužek Kutil Olda, 
muzicírování pro nejmenší, fotokroužek 
pro fanoušky (nejen) Instagramu a digi-
tální fotograi e, kroužek Zálesák pro 
milovníky přírody a kempování nebo 
mikroexperimenty pro ostřílené mladé 
vědátory. Přihlašování na kroužky je 
možné od 3. září do 31. října, kompletní 
nabídku kroužků i přihlášky si můžete 
vyzvednout na pracovišti zámek. Každá 
domácnost na Horažďovicku obdrží leták 
s naší programovou nabídkou do své poš-
tovní schránky, kdykoliv se na nás můžete 
obrátit telefonicky či osobně.
Stejně jako vloni se v novém školním 
roce rozběhne činnost klubů: během 
září a října sledujte naše weby a FB, kde 
budou zveřejněny termíny víkendovek 
Přírodovědně-historického klubu a Klubu 
pro rodiče s dětmi. Účast na turna-
jích Asociace tradiční lukostřelby stejně 
jako volné tréninky pro dospělé i mladé 

lukostřelce plánuje Lukoklub RAVEN 
Horažďovice. Novinkou pro letošní rok 
je Klub vodáckých aktivit, který svou 
činnost zahájí v sobotu 15. září náborem 
nových členů po vodáckých závodech 
Mezi jezy.

Pozvánky
Vodáky i nevodáky, holky, kluky i celé 
rodiny, jakož i širokou veřejnost, srdečně 
zveme na vodácký závod Mezi jezy, který 
proběhne v sobotu 15. září od 14 hodin 
na Otavě mezi jezy Lipky a Mrskoš. Své 

síly na kilometrové trati mohou pomě-
řit dvojice (bez ohledu na věk a pohlaví) 
na kanoích (nabízíme možnost zapůj-
čení lodí zdarma). Start bude umístěn 
na levém břehu Otavy za Envicentrem 
PROUD, po skončení závodu v 16.00 
budou následovat ukázky jízdy a obrat-
nosti na kajaku s možností si kajaky, 
případně i jiné lodě, vyzkoušet – to vše 
v rámci náboru členů do zakládaného 
Klubu vodáckých aktivit. Zahájením 
činnosti klubu bychom rádi navázali na 
dlouhou tradici, kterou v našem městě 
vodáctví má, a na dobu, kdy v loděnici 
pod Šnekovým vedením ještě lodě neod-
počívaly nečinně.

Letošní úroda jablek je enormní, a proto 
zveme rodiny s dětmi i širokou veřejnost 
na již 4. ročník tradičního Jablkobraní, 
které proběhne v sobotu 6. října 2018 
v přírodovědné stanici. Ani letos nebude 
chybět soutěž o nejlepší jablečný mouč-
ník, moštování a dílničky pro děti 
i rodiče.

Za celý kolektiv našeho DDM přeji všem 
dětem i rodičům šťastný vstup do nového 
školního roku a těším se na viděnou 
v rámci našich kroužků, klubů, dílen, 
kurzů či akcí pro veřejnost.

 
Mgr. Tomáš Pollak, 
ředitel

MEZI JEZY 2018
SO 15/9/18 - POLOOSTROV ZA EC PROUD
VODÁCKÝ ZÁVOD (DVOUČLENNÉ POSÁDKY NA KANOÍCH) NA KILOMETROVÉ TRATI MEZI JEZY 
LIPKY A MRSKOŠ. UKÁZKY JÍZDY NA KAJAKU A MOŽNOST SI KAJAK VYZKOUŠET. NÁBOR DĚTÍ 
DO NOVĚ ZAKLÁDANÉHO KLUBU VODÁCKÝCH AKTIVIT PŘI DDM HORAŽĎOVICE.  

14:00, BLIŽŠÍ INFO NA WWW.DDM-HD NEBO WWW.ENVICENTRUM.EU
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Spolky

Finanční pomoc pro rodiny s vážně nemocným dítětem 
Pět rodin z Horažďovic a dalších čty-
řicet jedna z Klatovska již dostalo 
finanční podporu nadace Dobrý anděl, 
která pomáhá také rodinám, v nichž 
se dítě potýká s vážným onemocně-
ním. Díky příspěvkům dárců mohou 
všechny těžkosti zvládat lépe alespoň po 
finanční stránce. Znáte ve svém okolí 
rodinu, kterou zasáhla vážná nemoc? 
Doporučte jim Dobrého anděla!

Komu nadace pomáhá? 
Dobří andělé pravidelně každý měsíc 
podporují rodiny s nezaopatřenými 
dětmi, které zasáhlo vážné onemocnění. 
Typicky se jedná o onkologické onemoc-
nění, selhání orgánů, vážné metabolické 

poruchy, těžká kombinovaná postižení, 
svalovou dystrofii Duchenne, cystickou 
fibrózu, nemoc motýlích křídel. Mimo 
vyjmenovaná onemocnění je možné 
také pomoci dětem, které se potýkají se 
vzácnými onemocněními a s těžkými 
kombinovanými poruchy (mentálními, 
smyslovými, tělesnými).
Kromě dětských pacientů podporují 
také rodiny s dětmi, v nichž onemocněl 
rakovinou jeden z rodičů. 
 
Staňte se i vy Dobrým andělem.
Stačí registrace na www.dobryan-
del.cz a můžete začít přispívat. Vaše 
finanční pomoc bude rodinám ode-
slána do posledního haléře. Díky svému 

Andělskému účtu si navíc můžete pře-
číst konkrétní příběhy rodin, kterým 
pomáháte. 

 
Markéta Křížová
DOBRÝ ANDĚL, nadace

Málkov 2018 
Tak jako každý rok, druhou sobotu 
o prázdninách odjíždíme za kama-
rády Otaváky na týdenní tábor na 
Málkově. Letos nás bylo 13 táborníků 
a dva vedoucí. Po příjezdu na tábor jsme 
se ubytovali a začali vytvářet vlajku 
a vymýšlet název oddílu. Celý tábor se 
nesl v duchu filmu Ať žijí duchové, tak 
padl návrh na Ohnivé duchy. Táborníci 
vytvořili vlajku a začali vymýšlet scénku 
na závěrečný táborák. V neděli jsme 
se byli podívat, jak funguje bioply-
nová stanice, a prohlédli jsme si farmu 
v Málkově. Odpoledne bylo volnější 
a vydali jsme se na hry, které byly při-
pravené pro rodiče v rámci návštěvního 
dne. Večer byly noční hlídky a v pon-
dělí jsme měli službu u kuchyně. V úterý 
jsme šli do bazénu v Blatné, kde jsme 
se vyřádili na atrakcích. Středa pat-
řila celodenním hrám, koupání, vařili 
jsme oběd v kotlíku a hledali poklad. 
Najednou je tu čtvrtek a začíná se tahat 
dřevo na závěrečný táborák, zkouška 
táborového programu a večer disko-
téka. V pátek se koupeme, hrajeme 
hry a dopilovává se program na večer. 
Pomalu balíme věci, je tu večer a přijeli 
za námi rodiče, aby zhlédli, co jsme si 
pro ně připravili. Letošní scénku jsme 
pojali jako vyprávění o tom, jak se duch 
učil strašit smrtelníky, a na závěr jsme 
zazpívali písničku. Zapálila se pagoda 
a už pomalu končí tábor. Poslední noc 

spíme pod širákem a sledujeme hvězdy. 
Je tu sobotní ráno a bouráme náš tábor, 
v poledne se vracíme domů k rodičům, 
někomu se chce více, jiní by vydrželi na 
táboře i déle. Odvážíme si domů spoustu 
zážitků. Cestou v autobuse si ještě 
zazpíváme pár oblíbených táborových 
písniček a je tu opravdový závěr, loučení, 

snad i pár slziček. Chtěli bychom 
ještě jednou poděkovat kamarádům 
Otavákům za pěkný týden v přírodě.

 
MH Horažďovice
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Ahoj, přijď mezi nás! 
na kroužek mladých hasičů 

 
První schůzka se uskuteční dne 13. září 2018 od 15.30 v hasičské 

zbrojnici - Loretská 235 Horažďovice 

Na kroužku se naučíš s čím a jak se hasí oheň, vázat uzle, jak se provádí 
požární útok, pohyb v přírodě pomocí buzoly, jak pomoci v nouzi, první 
pomoc, střílet ze vzduchovky, topografické značky, rozšíříte si pohybové 

schopnosti, zručnost a spousty jiných aktivit. 
Během roku se účastňujeme dětských hasičských soutěží, výletů do 

přírody, sportovních činností a jezdíme na týdenní tábor s pionýrskou 
skupinou Otaváci. 

Kroužek je určen pro děti od 6 do 15 let. 
Schůzky jsou  každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 

 

Hry s Otaváky na zámku   
 

 PS  Prácheň  Horažďovice si Vás dovoluje pozvat na

 
 

   v pátek 7. září 2018 od 16
00

 hod. Kdy:

   klubovna (z nádvoří zámku průchodem nad dětskou knihovnou) Kde:

 - prohlídka klubovny Program:

- různé soutěže, hry a opékání špekáčků 
-  

hry
rádi přivítáme i nové kamarády a kamarádky

- Vaše děti mohou s námi přespat v naší klubovně 

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

Těší se na Vás všichni              

, 



Oblastní charita 
Akce klubu „Nebuď sám“ 
na září 2018

5. 9. středa Pletení z pedigu – upleteme 
si ozdobnou misku. Pouze pro 8 osob, 
nahlaste se v kanceláři OCH nebo na 
níže uvedeném telefonu. Cena za mate-
riál: 50 Kč, spol. hala DPS Loretská 1069 
od 13.00 hod. 
10. 9. pondělí Holky v akci – opět se 
pustíme do pečení moučníku ke společné 
kávě. Jídelna DPS Palackého 1061 začátek 
ve 13.30 hod. 
11. 9. úterý Posezení s harmonikou 
– znovu se po prázdninách sejdeme 
s našimi Úterníky. Jídelna DPS Palackého 
1061 začátek v 15 hod.
19. 9. středa Děti z KMŠ – setkání, 
povídání i tvoření s dětmi z křesťanské 
školky. Jídelna DPS Palackého 1061 začá-
tek v 9.45 hod.
26. 9. středa Podzim v parku – společná 
procházka parkem v Horažďovicích. 
Možnost dopravy. Odchod od DPS 
Palackého 1061 ve 13 hod. popří-
padě 13.15 odjezd. Případní zájemci 
o dopravu, nahlaste se v kanceláři OCH.

Pravidelné akce – každý týden
Úterý klub seniorů – kaple v suterénu 
DPS Palackého 1061 od 14 hod.
Středa turnaj v žolíkách – hala DPS 
Loretská 1069, začátek v 10 hod.
Čtvrtek mše svatá – kaple v suterénu 
DPS Palackého 1061, začátek v 15 hod.

Oblastní charita Horažďovice upozor-
ňuje, že na akcích pořádaných OCH 
mohou být pořizovány obrazové záznamy, 
které slouží k prezentaci její činnosti.
Telefon: 376 512 596

Poděkování
Chtěla bych poděkovat horažďovickým 

hasičům, kteří 11. 6. 2018 jako první 
zachraňovali život mému manželovi, 
pak záchranářům a záchranné letecké 

službě. Všem moc děkuji.
manželka M. Ranglová
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Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 109
V roce 1617 prodává dům zámecký úřed-
ník Jan Špalek Štěchovský Janu Křenkovi 
za 190 kop míšeňských. Dům leží mezi 
domy Daniele Průchy a domem kdysi 
Tomáše Smíška strany druhé. Polovici 
z prodávané částky získá bratr Jana 
Špalka Václav. Zápis učiněn za purkmi-
stra Cypriána Mylnera a radních Jana 
Malkovského, Matouše Kryspacha, 
Zachariáše Hladíka, Matěje Markovic, 
Jakuba Královského a Jana Boudy. V roce 
1619 je majitelem domu Jan Křenek. 
Dům je zmiňován v souvislosti s přidě-
lením kmenů na stavbu jeho shořelého 
domu po velikém požáru města způso-
beném drancováním vojsky generála 
Bonaventury Buquoye. Bylo mu přidě-
leno 20 kmenů dřeva na vystavění krovu. 
Škoda na domě odhadnuta na 260 kop. 
V roce 1627 volen za solního úřed-
níka společně s Brikcím Malkovským. 
V roce 1629 kupuje Jan Křenek pole 
řečené Halamovské „V lavičkách“, vedle 
pole náležející cechu sladovnickému od 
Jana Prácheňského za 20 kop. V roce 
1630 kupuje louku ležící „Za křížky“ 
vedle louky Jana Jiřího Hollara od Jana 
Lalusa za 20 kop. V roce 1642 vznikl 
v jeho domě požár skrze nešetrnost 
jeho manželky a děvečky. Jan Křenek 
byl vsazen do šatlavy a musel zaplatit 
pokutu 6 a ½ kopy grošů. V tomto roce je 
uváděn jako představený cechu kožešnic-
kého spolu s Tomášem Noskem. V berní 

rule z roku 1654 je uveden majitelem 
domu Jan Křenek, povoláním kožišník, 
osíval 18 strychů polí, choval 2 krávy, 
8 ovcí a 2 svině. V roce 1660 převádí Jan 
Křenek veškerý svůj majetek včetně domu 
a polí na manželku Kateřinu „k jejímu 
držení, užívání a dědičnému vládnutí“. 
V tzv. revizitaci berní ruly v roce 1675 
jej vystřídal Jan Gregor, řezník s přípi-
sem, že řemeslo neužívá. V roce 1677 
postupuje Kateřina Gregorová dům 
Pavlu Hladotínovi a Anně manželce za 
111 zlatých. Dům leží mezi domy Václava 
Křenka a Řehoře Průchy strany druhé. 
V hotovosti si nechala vyplatit 40 zlatých 
pro umoření dluhů věřitelům jejího man-
žela. V roce 1703 byl jako prostředník 
prodeje domu řečeného Hladotínovský 
určen tehdejší farář v Horažďovicích 
Václav Nigrin. Dům za 200 zlatých koupil 
František Kratochvíl s manželkou Annou. 
V roce 1761 prodává Antonín Kratochvíl 
dům várečný v koňském trhu Janovi 
Orenusovi za 182 zlatých. Dům je situo-
ván vedle domu Kohoutovského a strany 
druhé domu Kašpara Rábského. V roce 
1789 je majitelem domu uveden František 
Dobředělej s manželkou Magdalenou. 
V roce 1825 od nich kupuje dům várečný 
i s přilehlým parkánem Václav Niklas 
s manželkou Marií za 660 zlatých.

 
MgA. Jindřich Šlechta

Historie horažďovických domů

Zajímavosti

Dne 28. 9. 2018 se bude v železniční stanici 
Horažďovice konat 

Regionální Den železnice 
s bohatým doprovodným programem 
(vystoupení hudební skupiny Bodlák, pro-
hlídky stanoviště strojvedoucího, možnost 
svezení historickou drezínou na koleji před 
staniční budovou, stánek s propagačními 
materiály ČD, prodejní stánky ČD a jiných 
partnerů, Vláček Hráček, modelová želez-
nice ve služebním železničním voze, 
bistro vůz aj.) Při této příležitosti bude 
jezdit parní vlak v úseku Horažďovice 
předměstí–Horažďovice–Velké Hydčice–
Žichovice–Sušice a zpět.

Půdorys domu na plánu stabilního katastru z roku 

1837
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Otisk pečeti Jana Špalka Štěchovského s iniciálami 

jeho jména ISS 

Současný stav objektu (rok 2018)Jan Špalek Štěchovský, zámecký úředník žádá radní v Kašperských Horách o 25 prostic soli pro svoji vrchnost 

Teobalda Švihovského v Horažďovicích roku 1596. (Archiv města Kašperské Hory)

Hasiči a 100 roků republiky (5. část)

Vážení, rok 2018 je rokem, ve kterém 
oslavujeme 100. výročí vzniku samostat-
ného československého státu. 
Minule jsem skončil atentátem na 
Reinharda Heydricha, po němž byl 
nastolen výjimečný stav a zakázány veš-
keré schůze a shromažďování. V tomto 
roce v rámci totality nastaly odvody pra-
covních sil ročníků 1920–1922, později 
1924, k nasazení do říše. Sbor přistou-
pil na přesné vedení stavu mladších 
členů, kterých bylo třicet. O ty bylo pro-
střednictvím okresní hasičské jednoty 
u krajského požárního ředitele žádáno, 
aby jim bylo vydáno potvrzení pro úřad 
práce o osvobození od náboru do říše. 

Na sbor se valily příkazy, nařízení, roz-
kazy. Neuposlechnutí bylo považováno 
za sabotáž a ta se trestala vězením, ne-li 
smrtí. Pro sbor byly nařízeny noční 
služby ve zbrojnici. Těchto služeb se 
účastnili ti, kteří byli vyjmuti z povin-
nosti nucené práce v říši. 
Rok 1945 přinesl svobodné vydech-
nutí. Dne 5. května v 10.40 hodin přišla 
zpráva o pražském povstání. Reakce 
byla okamžitá, nastupovali vojáci, 
hasiči, sokolové, junáci a další. Závěr 
války se dotkl i samotných Horažďovic 
leteckými nálety. 6. května ve 14 hodin 
byly Horažďovice osvobozeny americ-
kou armádou. Začala čistka ve sboru. 

Vyloučeni byli členové, kteří za války 
kolaborovali s Němci, udavači a posléze 
i ti, kteří byli souzeni.
Parcelace půdy byla provedena u Nového 
Dvora samotným ministrem Ďurišem 
v roce 1946. Sbor se účastnil uvítání 
pana prezidenta Edvarda Beneše, který 
navštívil krátce naše město. Sbor se také 
zúčastnil vzpomínkové akce u hrobu 
v dáli na hřbitově za padlé a umučené. 
Byly také zasazeny desky na domy, 
v nichž bydleli hasiči, kteří byli umučeni 
za okupace. Zúčastnili se též průvodu 
Božího těla a slavnosti u vánočního 
stromu republiky. 
V roce 1947 byl vyhlášen dvouletý 
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hospodářský plán (dvouletka). O rok 
později v roce 1948, po únorových udá-
lostech, znárodněné továrny dostaly své 
úkoly a začal se rozvíjet mírový život ve 
prospěch socialismu. Ne všude ale pano-
val klid a mír. Někteří lidé nerozuměli, 
nebo nechtěli rozumět budování nového 
směru. Toto se projevilo i v hasičském 
sboru a ten se dostával do rozporu 
s tímto myšlením. Sbor slaví 70. výročí 
svého založení, které bylo vzpomenuto 
slavností 6. června odpoledne s pořadem 
na Ostrově. Vzdělavatel sboru nabádal 
členy ke čtení hasičského tisku a svůj 
projev zakončil slovy: Ve víru politic-
kých událostí mnoho se třeba změní, 
ale jedna věc v nás musí zůstati stejná 
– nadšení a láska k hasičské myšlence. 
Tímto jsem zakončil opět jeden osmič-
kový rok. 
17. října 1949 byl uspořádán Den čes-
koslovenského hasičstva, při němž 
přítomní činní členové složili nový 

hasičský slib, který se zapisuje do knihy 
slibů. Rok 1950 lze vést jako rok ino-
vace. Nastává radikální změna ve 
vedení. Dne 16. října byla v hostinci 
U Koblasů na Zářečí svolána společná 
schůze obou výborů za účelem sloučení 
sborů Horažďovic a Zářečí a toto bylo 
odsouhlaseno. Byl rovněž v tomto roce 
ustanoven okresní národní výbor, který 
trval 10 let a v roce 1951 byl přejmeno-
ván hasičský sbor na Místní jednotu 
československého hasičstva. Do čin-
nosti sboru pronikala politika, což mělo 
negativní vliv na staré i mladé členy, ale 
přesto v roce 1952 byl proveden společný 
masopust. 
V roce 1953, po úmrtí Stalina 
a Gottwalda, sbor se hroutí a odstu-
puje velitel s předsedou a je sestaven 
nový výbor. Pod hlavičkou sboru 
hraje kapela pana Rybáčka, jsou 
motocyklové závody na Práchni a je pro-
vedena měnová reforma, která doslova 

ožebračila všechen lid. Stagnace sboru 
pokračuje i v roce 1954, je malý zájem 
o sbor z lidosprávy. V červenci téhož 
roku byla velká povodeň, která trvala 
tři dny a byla označena jako „stoletá“, 
neboť přesně na den a měsíc po sto 
letech se opakovala. Roky 1955–56 jsou 
dobou temna pro sbor. 31. ledna 1956 
za velkých mrazů hoří budova okres-
ního národního výboru a toto vyvolalo 
lepší spolupráci městského národního 
výboru a celé rady se sborem. Výroční 
schůze v roce 1957 předznamenala 
mnohé nastávající změny, které bylo 
nutné uskutečnit. Pracovník inspekce na 
této schůzi řekl: Co bylo – bylo, je třeba 
hledět vpřed! Roku 1958 vzpomíná sbor 
svého 80. výročí. 

 
Karel Halml 

Nad jednou fotografií
V srpnu 1968 jsem už měl fotoaparát. 
Bůhví, proč jsem si ho nevzal s sebou, 
když jsem se ve středu odpoledne 21. 
srpna šel dívat, jako mnozí jiní, jak sovět-
ské tanky projíždějí Horažďovicemi. Asi 
jsem neměl ilm.
Hledal jsem letos nějaké fotky 
z Horažďovic z toho dne – a nenašel. Ani 
v muzeu. Tam jsou sice ve složce 1968 
uložené celostátní dokumenty, ale nic 
z našeho města! Ani papír, ani fotečka. 
Že by nikdo neměl ten den fotoaparát 
při sobě? Nebo bylo vše vyřazeno jako 
nepohodlné či nebezpečné dokumenty 
při nástupu normalizace v následujících 

letech? Nevzpomínám si, že bych nějakou 
fotku z 21. srpna 68 z našeho města kdy 
viděl. Možná, že jsou někde v rodinných 
archivech, možná nejsou. 
Na internetu jsem našel tuhle jedinou 
fotku (jako zdroj uveden Velinger)
Shodou okolností jsem stál tehdy přesně 
na tom místě, odkud byla fotka poří-
zena, a pamatuji okolnosti, za kterých 
vznikla. Tanky se valily silnicí od Lorety 
dolů až na křižovatku „U Hutara“, (ten-
krát ta hospoda ještě stála – dnes je tam 
kino). Tady zabočovaly vpravo kolem 
pivovaru na Sušici. Jednu chvíli (asi 
vznikla mezera), nová kolona tanků 

od Lorety zaváhala, kudy jet (přibližně 
v místech, kde dnes stojí supermarket 
Albert) a zastavila. Marně jí mladý poli-
cista (tehdy VB – veřejná bezpečnost) 
ukazoval rovně. Tanky však s buráce-
ním motorů nečekaně zahnuly doprava 
už do Jiráskovy ulice vedoucí ke „staré 
škole“. Policista tak tak uskočil. Ulice 
byla čerstvě vyasfaltovaná a pásy tanků ji 
měnily k rozhořčení přihlížejících občanů 
v oraniště. 
Je to už padesát let…

 
Jiří Wagner



Horažďovický obzor / srpen 201814

Koncept Smyslové aktivizace v péči o seniory
a osoby s onemocněním demencí

Pozvánka na autogramiádu
knihy Hany Vojtové

Jak (ne)přesadit starý strom

Dne 13. 9. 2018 v 15.00 hod.

Sociální služby m sta Sušice 

Domov d chodc , Náb eží J. Seitze 131

Srpnová tvořivost lidu
Letos je to právě 50 let od srpnové oku-
pace Československa „spřátelenými“ 
armádami. Jistě se objeví na toto téma 
řada vzpomínek, úvah, analýz. Neboť 
stále ještě žije řada pamětníků, pro 
které byl 21. srpen 1968 osudovým 
dnem jejich života. Svoje vzpomínky 
na tento den v našem městě jsem před 
časem popsal v článku Srpen 1968 
v Horažďovicích (viz H.O. 8/2014).
Srpen 1968 byl však unikátní v jedné 
věci: lidé poprvé začali spontánně psát 
své komentáře k dějinné události po 
zdech ulic (podobně pak v listopadu 
1989). Některé nápisy z Horažďovic si 
dodnes pamatuji, hodně nápisů jsem 
viděl na fotkách ze Strakonic i z Klatov. 
Všechny ty nápisy byly velmi emotivní 
a vyjadřovaly rozhořčení lidí z podrazu, 
kterého byli svědky. 
Nápisy je možno rozdělit do několika 
skupin:
První skupinou byly politické prokla-
mace: Chceme Dubčeka a Svobodu! 
– Jsme s Dubčekem a s legální vládou! 
– AŤ ŽIJE SVOBODA! – Svoboda – 
Dubček! – Svoboda, Smrkovský, Černík, 
Dubček – za těmi stůjme! – Pryč s kola-
boranty! – Za Dubčekem! – Dubček ano, 
Kosygin ne! – Jen NEUTRALITA ČSSR 
nám zaručí budoucnost!
Další skupinou byly vzkazy sovět-
ským vojákům psané často ruskou 

azbukou (uvádím už v překladu): Jděte 
domů! – Moskva 2000 km! – Okupanti, 
jděte domů! – Jeďte domů, nikdo vás 
nezval! – Rusové, jděte domů! – My vás 
nechceme! – Co zde děláte? – Vy, naši 
bratři? – Okupanti, ven! – Proč jste 
tady? – 1938 Hitler, 1968 SSSR! – SSSR 
= SS – Brežněv = Hitler – Naši mrtví vás 
obviňují! – Jen sprosťák šlape po tom, co 
je nám svaté! – Styďte se!

Jiné nápisy byly vzkazy pro obyva-
telstvo: Vydržet, nezradit! – Lednové 
straně věřte, nikdy okupační vládu! 
– Nedávejte informace okupačním vojá-
kům! – Ani kousek chleba okupantům! 
– Ani skývu chleba, ani doušek vody 
okupantům!
 A ještě jinou skupinou byly nápisy 
humorné, ironické: Lenine, probuď se, 
Brežněv se zbláznil! – Rudoši, táhněte 
do svých rezervací! – Jděte ke svým sle-
činkám! – Kdo je dneska sviňák? Kolder, 
Indra, Bilak! – Každý český posera, 
podporuje Koldera! – 23 let jsme pro-
hlubovali přátelství, 21. 8. 1968 jsme 
narazili na dno! – Moskvič model 1968 
(pod obrázkem tanku). – Okupanty 
neobsluhujem (na hospodě) – Ivani, 
kupte si rif le, poběžíte rychle (na 
obchodě s oděvy).
Mnohé z těch nápisů dlouho nevydr-
žely, stejně jako odhodlání obyvatelstva. 
Již v září přišel příkaz nápisy zamazat. 
Jen některé, ty nedbale zamazané, díky 
dešti časem zase trochu prokoukly, při-
pomněly v hluboké normalizaci někdejší 
odhodlání. Ale už neburcovaly, byly spíš 
nepohodlnou připomínkou následující 
apatie, zbabělosti a kolaborace.

 
Jiří Wagner
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					PŘIHLÁŠKA	DO	ZÁKLADNÍHO	KURZU	TANCE	A	SPOLEČENSKÉ	VÝCHOVY	2018	
	

Jméno……………………………...............	 	 Příjmení	……………………………………………………………..	

Datum	narození…………………...........	 	 Telefon	.……………………………...................................	

Adresa	bydliště…………………………………………………………………….....................................................	

Datum……………………………...............																Podpis…………………………………................................		
✂ zde	odstřihněte	

TANEČNÍ	KURZ	BUDE	ZAHÁJEN	V	PÁTEK	21.	ZÁŘÍ	2018	V	19:00	HODIN	V	KD	HORAŽĎOVICE																																																		
Pod	vedením	manželů	Kociánových	z	Klatov	se	uskuteční	celkem	12	lekcí,	z	toho	dvě	prodloužené	a	závěrečný	věneček				

(	celkem	52	vyučovacích	hodin	).	

Vyřizuje:	Jan	Adamec,	KD	Horažďovice,	Strakonická	17.	tel.:	608212210,	e-mail:	kdhd@centrum.cz																																																																																																																
Vyplněnou	přihlášku	zašlete	mailem	na	kdhd@centrum.cz,	nebo	odevzdejte	do	Infocentra	Horažďovice,	Mírové	
náměstí	15.	Kurzovné	činí	1.600,-	Kč.																																																																																																																																						
Kurzovné	můžete	zaplatit	hotově	v	Infocentru	Horažďovice,	Mírové	náměstí	15,	tel.:	376511999	nebo	převodem	na	
účet	574014399/0800																						Variabilní	symbol:	datum	narození	účastníka	

	

Psí škola Sírius 
v Horažďovicích zve všechny zájemce 

na „Kurz dobrého chování pro 
všechny psy a pejsky“.

Začínáme 22. září v 10 hod. 
Informace a přihlášky na www.sirius.
zaluzi.cz nebo tel: 728 963 083 p. 

Krásná

Jóga s Romanou
Přijďte se protáhnout, posílit 

a relaxovat!
Lekce jógy se konají v divadelním 

sále DDM. Začínáme 26. září v 18,30 
hod. Vhodné i pro úplné začátečníky. 

Informace na www.joga.zaluzi.cz 
nebo tel: 728 963 083 R. Krásná

DŮLEŽITÁ TELEFONNÍ ČÍSLA 
které mohou občané města Horažďovice a ORP Horažďovice použít v nesnázích 

TÍSŇOVÁ VOLÁNÍ 

 

JEDNOTNÉ EVROPSKÉ 
ČÍSLO TÍSŇOVÉHO VOLÁNÍ 112 tzv. SOS číslo 

 
HASIČI 150  

(HZS Horažďovice 
– 950 312 111) 

 

ZDRAVOTNÍ ZÁCHRANNÁ 
SLUŽBA 155 

 

 
POLICIE 158 

 

 
MĚSTSKÁ POLICIE 724 333 630 

371 430 539 
v době výkonu 

služby 

PORUCHOVÉ SLUŽBY 

 
ELEKTRICKÝ PROUD 800 850 860 ČEZ 

 
VODA 800 120 112 

844 844 870 ČEVAK 

 
TOPENÍ 376 523 321 

603 838 401 BYTSERVIS, s.r.o. 

 
PLYN 1239 RWE 

DALŠÍ DŮLEŽITÁ ČÍSLA 

 
BEZPEČNOST a KRIZOVÉ ŘÍZENÍ 

ORP HORAŽĎOVICE 
371 430 524 
724 181 018 MěÚ Horažďovice 

 

KRIZOVÝ ŠTÁB MĚSTA A 
ORP HORAŽĎOVICE 371 430 596 

MěÚ Horažďovice 
(jen v případě 

vyhlášení 
krizového stavu) 

 
POVODNĚ 371 435 545 

371 435 443 MěÚ Horažďovice 

 

Starosta ORP 
Horažďovice 

371 430 579 
724 181 019 

Město 
Horažďovice 

 
Tajemník MěÚ 
Horažďovice 

371 430 577 
Podatelna 

371 430 521 

MěÚ 
Horažďovice 
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  Prodej uhlí 

 skladujeme

v zastřešených skladech

                      

 doprava uhlí 

                                       zdarma    

 složení uhlí dopravníkem
 při větším odběru dárek

   Kontakt:

  Olšany 75, 

    Horažďovice 

371 120 324
 724 002 513

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky z našeho 
chovu typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách 

a slepičky Green Shell-typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–195 Kč/ks.

Prodej: Horažďovice – u vlak. nádraží
13. září a 15. října 2018 – 15.50 hod.

8. října 2018 – 14.55 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 

Info: Po-Pá 9.00–16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

KOUPÍM ZAHRÁDKU 
V HORAŽĎOVICÍCH U ŘEKY

TEL: 721 613 061

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování 
fasád, zemní a výkopové práce 

tel.: 725 763 582
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Předprodej vstupenek:  Infocentrum CK Ciao – Horažďovice (Mírové nám.) | Infocentrum CK Ciao – Strakonice 

(Zámek) | Infocentrum – Nepomuk (Nám. A. Němejce) | Infocentrum – Blatná (Třída J. P. Koubka) | Sokolovna

a kino Sušice | Drogerie – Kasejovice 113 | online Ticketportal - rezervace na www.ticketportal.cz

KULTURNÍ DŮM – HORAŽĎOVICE
Pátek 7. 9. 2018 začátek: 20:00

Rocková
afterparty
Dj Duck
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praktický lékař 
pro dospělé

MUdr. Šimon Matějka

reGistrace Je JedNodUcHá:
• zavolejte nám na 376 512 742 nebo
• vyplňte on-line registrační formulář
https://www.mediclinic.cz/
jak-se-registrovat
Převod zdravotní dokumentace zajistíme za Vás.

adresa ordinace: Blatenská 311, Horažďovice

přiJíMáMe
NoVé pacieNtY

	

Cukrárna Kavárna Segafredo 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková 

 

PŘIJME 

PRODAVAČKU PRODAVAČKU –– SERVÍRKUSERVÍRKU 
 

Měsíční příjem 16 000 ÷ 18 000,- Kč 
 

• Nevyučené v oboru zaučíme. 
• Mezi směnami možnost ubytování. 
• Příspěvek na dopravu. 
• Nabídka zařízeného služebního bytu. 
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE – 

studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna. 
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr. 

 

Kontakt: Osobně vobně v cukrárně v Blatné, nebo na cukrárně v Blatné, nebo na 
tel.: 602tel.: 602 659659 545, resp. 608545, resp. 608 939939 373373 
	

 

 

 

 
 Kontaktní telefon: 722 905 684, 
 Email: Ak. Havlena@gmail.com , www.ak-havlena.cz,  
 adresa pobočky: Ševčíkova čp. 32, Horažďovice, 
 Úřední hodiny Středa 09:00-17:00 hod. 
                            Pátek: 09:00-13:00 hod.  
 

- právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy  
   a jinými úřady,  
- sepisování všech druhů smluv-kupní, darovací, směnné apod.,  
- návrhy na povolení oddlužení, pokud se nacházíte v neřešitelné  
   finanční situaci,  
- vymáhání pohledávek  

 

PALIVOVÉ DŘEVO od 450Kč

TĚŽBA, PŘIBLIŽOVÁNÍ, VÝKUP DŘEVA

Tel: 737 290 440

Facebook: 

Dřevo Chanovice

www.drevolesysalak@seznam.cz

Jóga a tanec 
od 12. 9. 2018 každou středu pod vedením Libuše Holečkové 

v tělocvičně MŠ Křesťanská, v září dočasně v DDM Horažďovice
Odpolední jóga hormonální 16,00–17,00 h

Pozice a sestavy pro hormonální systém, dech. cvičení, relaxace, 
meditace

Jóga pro mládež a dospělé 17,00–18,30 h
Harmonizační pozice a sestavy, dechová cvičení, relaxace, 

meditace
Tanec pro ženy 19,00–20,00 h

taneční variace, práce paží, boků, posilování
Tanečně pohybové hrátky pro děti 4–6 let 

od 3. 10., 14,30–15,30 h
Prosím o rezervace na 720 314 523, o.s.orin@seznam.cz



Horažďovický obzor / srpen 2018 19

Vstup zdarma 

HUDEBNÍ 
VEČER /
KONCERT 
švýcarského 

JODLERKLUBU 
Heimberg

dále vystoupí

Pěvecký spolek Prácheň

Volné sdružení  
horažďovických zpěváků  
a muzikantů

Original Band

Otavanka

HORAŽĎOVICE / KULTURNÍ DŮM 
20. září 2018 / 19 hod.

HRÁTKY S PAMĚTÍ 
  24. 9. 2018 sál Městské knihovny Horažďovice 

                      od 15.00 hod. 

Nenechte svůj m zek                

zahálet! 
               

 

 

                        Přijďte mezi nás! A nezapomeňte na brýle! 

Akce je pořádána Městskou knihovnou Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“  

Kvízy, testy a praktické ukázky                                           
trénování paměti      
 

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
PONDĚLÍ 1. ŘÍJNA 2018 
OD 15.00 hod.
Kulturní dům bude otevřen od 14.30 hod. 

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

DEN SENIORŮ

PETRA ČERNOCKÁ 
doprovod Jiří Pracný

OTAVANKA
pošumavská dechová hudba



DDM

sobota 15. 9.  EC PROUD, 14.00
MEZI JEZY – VODÁCKÝ ZÁVOD
První ročník vodácké akce na kilometrové trati mezi 
jezy Lipky a Mrskoš. Po závodě nábor dětí do nově 
zakládaného vodáckého oddílu.

sobota 6. 10.  Přírodovědná stanice, 

14.00–17.00
JABLKOBRANÍ
Již 4. ročník oblíbené podzimní akce – lisování jablek, 
dílnička pro děti a soutěž o nejlepší jablečný moučník!

Kulturní program září

Uzávěrka dalšího čísla je 17. září v 10.00 hod., 
vydání 27. září 2018. Redakce si vyhrazuje právo 
vybrat k otištění 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, Jitka Chalupná. 
Povoleno OkÚ Klatovy pod registrační značkou MK ČR 
E 11878. ISSN 1802-7741. Tisk: Dragon Press, Klatovy.

KNIHOVNA

Z TRUHLY NAŠICH BABIČEK
Vyhlášení výtvarné a literární soutěže – info 
v knihovně

středa 19. 9.  sál knihovny 10.00 
KOUZLENÍ NEJEN S PAPÍREM

Workshop s Mgr. Ivanou Sieberovou

čtvrtek 20. 9.  sál knihovny, 9.00 a 10.00
SPOLKLA MĚ KNIHOVNA
Interaktivní dílna s Klárou Smolíkovou pro 5. tř. ZŠ

čtvrtek 20. 9.  sál knihovny, 14.00
ZAKOUSNĚTE SE DO KNIHY
Čtenářská gramotnost a jak na ni – workshop pro uči-
tele s Klárou Smolíkovou

čtvrtek 20. 9.  sál knihovny, 18.00
ETIKOTERAPIE
Přednáška MUDr. Vladimíra Vogeltanze. Vstupné 
150 Kč

pondělí 24. 9.  sál knihovny, 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti 

KULTURNÍ DŮM

pátek 7. 9.  20.00 
ARGEMA – KONCERT 

pátek 14. 9.  19.30 
NA SPRÁVNÉ ADRESE 
Žihobecké divadlo J. K. Tyla

pátek 21. 9.  19.00 
TANEČNÍ KURZ – 1. LEKCE

pátek 28. 9.  19.00 
Taneční kurz – 2. lekce

sobota 29. 9.  20.00
ZAKÁZANÝ OVOCE + JAKSI TAKSI 

neděle 30. 9.  15.00 
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU – PĚČNOVANKA

pátek 5. 10.  17.00 
KONCERT ZUŠ HORAŽĎOVICE

Změna programu vyhrazena

Předprodej vstupenek IC na náměstí. Výlep plakátů, 
tel. 608 212 210, e-mail: kdhd@centrum.cz

MC HOUBA

sobota 1. 9.  17.00 
XI. PIVNÍ SLAVNOSTI
Pivní speciály, prasátko na grilu, hraje Nektar Boys

sobota 8. 9.  20.00
VELKÁ MOTOROVÁ PÁRTY
Koncert ve stodole, hraje Harlet

15.–16. 9.  celý víkend
HRADY A ZÁMKY
Na kole nebo pěšky navštívíme okolní památky. 
www.houbachallenge.cz

sobota 29. 9.  20.00
STODOLA SUMMER CLOSING 2018
Rozloučení s letní sezónou 
Velká zpívaná s krocanem na grilu

OSTATNÍ AKCE

neděle 2. 9.  Okružní, 8.30
HORAŽĎOVICKÉ KOLO
Závody pro děti 0–12 let

úterý 18. 9.  18.00 
MEDITACE
Otázky a odpovědi, www.kouzlousmevu.cz

úterý 25. 9.  18.00 
KONSTELACE 
Partnerské, rodinné, pracovní, www.kouzlousmevu.cz 

pátek 28. 9. železniční stanice 

Horažďovice
REGIONÁLNÍ DEN ŽELEZNICE
s bohatým doprovodným programem, více na str. 11

KAVÁRNA ŠIBULE

sobota 8. 9.  15.00
ODVÁŽNÁ ŠKOLAČKA
Čtení z knihy… pro malé i velké.

neděle 16. 9.  15.00
DOSTAVENÍČKO, ANEB KAVÁRNIČKA DŘÍVE 
NAROZENÝCH
 Lidové písničky v podání pana Josefa Lhoteckého 
z Nemějic u Bernartic.

pátek 21. 9.  18.00
TRAMPSKÉ SETKÁNÍ
Další bezva večer s panem Karlem Bláhou z Osady 
Bílý kámen.

Změna programu vyhrazena

Otevírací doba/změna: pondělí zavřeno  
úterý–sobota 14.00–18.00, neděle zavřeno

Možnost rezervace soukromých akcí:  
Libuše Mužíková, tel. 732 930 360 

MĚSTSKÁ GALERIE

sobota 1. 9.  galerie, 16.00
JAN CHALOUPEK ‒ TAKY SLONI SBÍRAJÍ 
HOUBY (vernisáž výstavy)
Veselé ilustrace pro děti. Výstava potrvá do 2. 11. 2018.

ALEŠ ČERVENÝ – DIAGNÓZA KRYSTAL
Stálá expozice alpských minerálů

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

MĚSTSKÉ MUZEUM

pátek 21. 9.  velký sál, 18.00
LA BILANCETTA. CONSERT DE DIFFERENTS 
OYSEAVX
francouzská barokní huba autorů Estienne Moulinié, 
Monsieur de Sainte-Colombe, Marin a Roland 
Maraisové, Marc-Antoine Charpentier, Jean-Baptiste 
Lully. Vstupné 80 Kč. 

neděle 16. 9. 10.00–16.00
DNY EVROPSKÉHO DĚDICTVÍ
Komentované prohlídky kostelů – Kostel sv. Jana 
Křtitele a Kostel Nanebevzetí Panny Marie. Provází 
Mgr. Barbora Pásztorová Ph.D. a Mgr. Roman Vaněk.

sobota 22. 9. celý den
KRAJINA JAKO EMENTÁL
Cyklovýlet Aleše Červeného

neděle 23. 9. nádvoří zámku, 14.00
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA MĚSTA
Provází Mgr. Roman Vaněk

PROBÍHAJÍCÍ VÝSTAVY:

KONEC VELKÉ VÁLKY A ŽIVOT 
V NOVÉ REPUBLICE ANEB JAK SE ŽILO 
V HORAŽĎOVICÍCH (1918–1938)

VÁŽÍM, VÁŽÍŠ, VÁŽÍME 
– výstava vah a závaží ze soukromé sbírky Evžena 
Koury. Výstavy potrvají do 30. 9. 2018.

TOMÁŠ HAUSER – ZPŘÍTOMNĚNÍ. 
Originály linorytů z básnické sbírky Františka 
Klišíka (Volary).  
V divadelním sále od 13. 7. 2018 do 30. 9. 2018


