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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

měsíc březen nás potrápil velmi častým 
a silným větrem. Popadané střešní tašky, 
polámané stromy a rozfoukané odpadky 
byly téměř každodenní záležitostí. Uklí-
zením a odstraňováním následků těchto 
turbulencí se lehce nastartoval jarní 
úklid města. Pokračovalo zametání ko-
munikací, frézování pařezů a díky jinak 
příznivému jarnímu počasí se rozběhly 
zahradnické práce, především údržba 
okrasných, květinových záhonů. 

I v letošním roce se naše město za-
pojí do dobrovolnické akce „Ukliďme si 
Česko“, která se celorepublikově koná 
v sobotu 6. 4. 2019. Každý dobrovolník, ať 
jednotlivec či spolek, bude vítán. Na Ost-
rově můžete v současné době vidět, jak se 
akce jiných dobrovolníků hezky vybarvu-
je. Více se dozvíte z čánků.

V rámci zlepšení odpadového hospo-
dářství města bylo v ulici Loretská (pod 
židovským hřbitovem) doplněno stanovi-
ště kontejnerů na bio odpad o nádoby na 
sklo, plasty a papír. V souvislosti s blížící 

se revitalizací další části sídliště Šumav-
ská zde došlo k plánovanému vykácení 
stromů a keřů, které budou nahrazeny 
novou výsadbou dle projektu. 

Zateplení dvou městských bytových 
domů v ulici Pod Vodojemem započne bě-
hem několika dnů a dokončeno by mělo 
být v průběhu prázdninových měsíců. 
V blízkosti obchodu Penny se upravují 
sice zelené, ale nevzhledné plochy neustá-
le plné účtenek, obalů od potravin, plas-
tových sáčků a dalších odpadků. V této 
lokalitě počítáme s vytvořením nového 
odpočinkového místa.

V současné době se realizuje největší 
investiční akce v Třebomyslicích, a tou je 
rekonstrukce a přístavba obecní budovy. 
Další investiční akce ještě čekají na své 
vypsání, popř. na vysoutěžení zhotovitele. 
Problém sehnat kvalitní stavební irmu 
dodržující smluvené termíny bohužel 
stále trvá.

Největší kulturní akcí v měsíci březnu 
byla 36. Západočeská oblastní přehlídka 
ochotnických divadel. Jako v loňském 
roce i letos zvítězil karlovarský soubor. 

Divadelní přehlídku doprovázela výstava 
o jejich historii, která bude dále k vidění 
od 10. 4. 2019 v prostorách Městského 
muzea v sálu Marionet.

Proběhlo již tradiční setkání občanů 
se starostou a radními nazvané „Café 
dialog“. Hlavním tématem bylo parková-
ní na náměstí a v přilehlých ulicích. Po 
ročním fungování bude systém parkování 
vyhodnocen, dojde k úpravě parkovacího 
času zdarma a také k postupné úpravě 
parkovacího režimu v přilehlých ulicích, 
zejména v Ševčíkově. Vše musí být schvá-
leno zastupitelstvem změnou obecně 
závazné vyhlášky. Zastupitelstvo by mělo 
zasedat na přelomu května a června. 
O těchto připravovaných změnách budete 
podrobněji informováni v dubnovém čís-
le Obzoru, rovněž i o změnách plateb za 
likvidaci odpadních vod z jímek vyváže-
ných soukromými dopravci.

Přejeme vám veselé a barevné veliko-
noční svátky.

• Ing. Hana Kalná, místostarostka 

Ing. Michael Forman, starosta
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Reportáž
Západočeská oblastní přehlídka 
činoherního a hudebního divadla

Na tradiční divadelní přehlídce činoher-
ního divadla v Horažďovicích se před-
stavilo 10 souborů. Celková úroveň byla 
velmi vyrovnaná, dramaturgicky převažo-
valy hry současných českých autorů. Le-
tošní již 36. ročník měl opravdu výbornou 
úroveň, o čemž svědčí množství čestných 
uznání a cen. Na národní přehlídku do 
Volyně odborná porota v čele s Martinem 
Vokounem nominovala Divadelní stu-
dio D 3 Karlovy Vary s inscenací Srnky 
a doporučila Fridy v podání Divadelního 
spolku Žumbera Plzeň. Navíc doporučila 
na Mladou scénu Ústí nad Orlicí student-
ský soubor HOP HOP ZUŠ Ostrov s jejich 
hrou LIDÉ NÁS MAjí rádi. Tento soubor si 
odvezl i Cenu diváka.

Finančně přispěli: Plzeňský kraj, Mi-
nisterstvo kultury a město Horažďovice. 
Velký dík patří sponzorům Lyckeby Amy-
lex, a. s., Lyckeby Culinar, a. s., Čevak, a. s., 
Dragon Press, s. r. o., Elika, s. r. o., V. Bur-
da, Jana Vránová, Eduard Vrána, Hasit 
Šumavské vápenice a omítkárny, s. r. o., 
Pfeifer Holz, s. r. o., Kovaltos, s. r. o., 
Forestina, s. r. o., Elika, s. r. o. Závěrem 
bychom velmi rádi poděkovali TYJÁTRU 
Horažďovice.

• Jitka Chalupná a Hana Šiková

Beseda se starostou

O besedu s panem starostou Ing. Micha-
elem Formanem je mezi horažďovickými 
seniory velký zájem. Prodiskutováno bylo 
více témat, zejména otázka Domu pro 
seniory.

• Petra Tomešová, MěK
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Revitalizace sídliště
Šumavská, Pod 
Vodojemem, 
Horažďovice – 
II. etapa
Vážení spoluobčané, nájemníci a majitelé 
bytů na sídlišti Šumavská, Pod Vodoje-
mem, dovolujeme si vám oznámit, že 
dnem 1. 4. 2019 se zahájí práce na pokra-
čování revitalizace sídliště Šumavská dru-
hou etapou, která zahrnuje bytové domy 
č. p. 781 a 782, 793 a 794, 777 a 778, 779 
a 780 a končí před garážemi a č. p. 1072. 
Zhotovitelem je společnost Silnice Hor-
šovský Týn, a. s., Nad Rybníčkem 40, 346 
01 Horšovský Týn. Smluvní lhůta výstavby 
je do konce října 2019.

Prostory staveniště budou vymezeny 
oplocením, zhotovitel musí zabezpečit 
vstupy do domů, umožnit odvoz odpadků 
a zajistit bezpečnost a ochranu zdraví 
obyvatel domů.

Prosíme vás, občany a obyvatele 
dotčených domů, abyste po dobu stavby 
respektovali a tolerovali omezený pohyb 
na staveništi, abyste dbali pokynů a ome-
zení zhotovitele a zajistili si parkování 
svých vozidel v jiných lokalitách. Pro toto 
parkování můžete využít prostory podél 
nemocniční zdi z ulice Šumavská nebo již 
dokončená parkoviště z I. etapy.

Chceme vás ujistit, že všichni účast-
níci výstavby jsou si vědomi zásahu do 
života obyvatel sídliště a udělají vše, aby 
omezení byla eliminována na nezbytné 
minimum.

• Ing. Michael Forman, starosta

Volné pobíhání 
psů na veřejném 
prostranství

Všichni majitelé psů ví, že je nutné 
zajistit jim pravidelné venčení. Psi 
se mohou pohybovat na veřejném 
prostranství pouze v doprovodu svého 
majitele či osoby, která je má v držení. 
Majitel psa je povinen zamezit jeho 
volnému pobíhání a na veřejných 
prostranstvích ho mít neustále pod 
kontrolou.

Ve městě Horažďovice musí být vždy 
pes připoután na vodítku v prosto-
ru vymezeném v příloze č. 2 Obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2011 o pohybu 
psů a jiného zvířectva na veřejných 
prostranstvích k zabezpečení míst-
ních záležitostí veřejného pořádku, 
schválené zastupitelstvem města dne 
26. 9. 2011, kterou najdete na: www.
mesto-horazdovice.cz/muhd/user/des-
ka/sps/SPS0166570.PDF

Volné pobíhání psa na veřejném 
prostranství je řešeno Městskou policií 
Horažďovice v rámci možností bez-
odkladně, kdy za porušení obecně 
závazné vyhlášky č. 3/2011 a zákona 
č. 246/1992 Sb. na ochranu zvířat proti 
týrání může být jeho majiteli uložena 
i pokuta příkazem na místě. Je potřeba 
si uvědomit, že volně pobíhající pes 
může být nebezpečný pro své okolí. 
Může napadnout lidi, zejména chodce, 
cyklisty, ostatní zvířata, způsobit škodu 
na majetku, může zavinit dopravní 
nehodu a tím si také způsobit zranění 
nebo smrt.

Dalším problémem, jenž je též 
spojen s venčením psů, je skutečnost, 
že v místech nejčastějšího pohybu 
psů téměř nejde prokličkovat mezi 
množstvím exkrementů, neboť části 
majitelů se nechce sbírat a uklízet, 
řekněme, fyziologické výměšky jejich 
psů. Nejvíce se to objeví teď, v předjaří, 
kdy zmizí sníh, potom jsou nejjasněji 
zřetelné výsledky tohoto stavu. Mnoho 
lidí si bohužel neuvědomuje, že pokud 
má psa či jiné zvíře, tak si pořizuje 
zejména odpovědnost za něj. Buďme, 
prosím, ohleduplní i k těm, kteří žád-
ného pejska nevlastní.

• Městská policie Horažďovice
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Z radnice
Rada města Horažďovice 25. 2. 2019

• schvaluje odprodej vozidla Multicar 
M 25 sypač a schvaluje uzavření kupní 
smlouvu mezi městem Horažďovice 
a Danielem Řeřichou Klatovy za cenu 
42 800 Kč
• schvaluje zveřejnění záměru prona-
jmout prostor na střechách budov ve 
vlastnictví města Horažďovice pro příjem 
a šíření signálu internetu společnostem 
STARNET, s. r. o. České Budějovice, Václav 
Rosa – ROSA Computers Horažďovice, 
ŠUMAVANET Horažďovice, UNITED NE-
TWORKS Plzeň, ELISA Computer, s. r. o. 
Klatovy, SKY TRADE Nepomuk

Rada města Horažďovice 11. 3. 2019

• rozhodla o přijetí nabídky Františka 
Klasny Příbram na obstarání prací a vý-
konů souvisejících s přípravou a realizací 
stavby „Snížení energetické náročnosti 
BD 783–784 Mayerova ulice a BD 787–788 
ulice pod Vodojemem, Horažďovice“ za 
nabídkovou cenu 121 000 Kč vč. DPH
• rozhodla o přijetí nabídky Františka 
Klasny Příbram na obstarání prací a vý-

konů souvisejících s přípravou a realizací 
stavby „ČOV Horažďovice – úprava kalo-
vého hospodářství“ za nabídkovou cenu 
108 900 Kč vč. DPH
• rozhodla o přijetí nabídky 
Ing. arch. Kláry Skalové Strakonice na vý-
kon koordinátora bezpečnosti a ochrany 
zdraví na staveništi stavby (KOBOZ) „ČOV 
Horažďovice – úprava kalového hospodář-
ství“ za nabídkovou cenu 40 400 Kč bez 
DPH (neplátce DPH)
• schvaluje poskytnutí dotace RNDr. La-
dislavu Havlovi, Strakonice, IČO: 10315926 
na nájemné a náklady elektrické energie 
za provozování služeb Regionálního infor-
mačního centra Prácheňska v roce 2019 
ve výši 12 000 Kč
• jmenuje PhDr. Zdeňka Polanského 
vedoucím organizační složky Městské 
muzeum Horažďovice s platností od 
1. 6. 2019
• zařazuje Mgr. Ivu Košatkovou na pozici 
správce památkových objektů (kastelán) 
s platností od 1. 6. 2019
• schvaluje Souhrnnou inventarizační 
zprávu o výsledku inventarizace majetku, 
závazků pohledávek Města Horažďovice 
za rok 2018

• rozhodla o přijetí nabídky Autoprodej 
Šrámek Plzeň na „Dodání nového vozidla 
pro Městskou polici Horažďovice“ za na-
bídkovou cenu 609 142 Kč vč. DPH
• schvaluje dotaci Hospici sv. Jana 
N. Neumanna, v. o. s., Neumannova 144, 
Prachatice ve výši 2 000 Kč na poskytová-
ní hospicové péče
• schvaluje dotaci Nemocnici následné 
péče LDN Horažďovice, s. r. o. Blatenská 
314, Horažďovice ve výši 50 000 Kč na 
zajištění provozu sociálních lůžek
• schvaluje dotaci ve výši 5 000 Kč na 
provoz sociální služby odborného sociál-
ního poradenství – Poradna pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychoso-
ciální, pracovně-profesní oblast a osob-
nostní rozvoj, v. o. s., Záboří 83
• schvaluje uzavření smlouvy s MgA. Jin-
dřichem Šlechtou Horažďovice na 
realizaci akce „Zámek Horažďovice 
– restaurování sgrait a nástěnných maleb 
arkádového nádvoří“ za nabídkovou cenu 
486 379 Kč vč. DPH

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

Upozornění
Od 1. dubna 2019 dojde k přechodu do 
nového InfoKanálu města Horažďovice.
Dnešní občan informačního věku musí 
neustále čelit návalu informací, a proto 
je pro něj stále obtížnější aktivně sledovat 
veškeré dění kolem sebe.

Z tohoto důvodu, ve snaze zajistit 
dostatečnou informovanost občanů, 
přistoupilo vedení města Horažďovice 
k rozhodnutí a od 1. září 2015 město pro-
vozovalo SMS InfoKanál, který se k 1. dub-
nu 2019 mění na InfoKanál.

InfoKanál v základu umožňuje ob-
čanovi, aby se zaregistroval, a tím bude 
odebírat informace vztahující se ke 
krizové události či jiné události na teri-
toriu města. Dále mu systém také dává 
možnost, aby si sám vybral, která další 
témata (informace) z úřadu ho zajímají, 
jednoduše se přihlásil k jejich odběru 
zasláním jedné SMS zprávy a pak přijímal 
informace kdykoliv a kdekoliv pomocí 
svého mobilního telefonu.

Zdokonalení systému neboli nová, 
modernější a rozšířená verze pro zasí-
lání informací, InfoKanál, vám přinese 

možnost se přihlásit k odběru informač-
ních emailů a nově bude také možnost 
přijímat zprávy v podobě push notiikací 
do mobilní aplikace InfoKanál, která 
bude zdarma ke stažení na Google Play 
a v App Store (o dostupnosti aplikace 
budou přihlášení občané informováni 
formou SMS).

Systém mimo jiné bude umožňovat 
pořádání anket, soutěží a referend, hla-
sování bude umožněno pomocí emailů 
(odkazy z emailu), SMS.

Registrace stále zůstává stejná jako 
doposud, tj. online (www.infokanal.cz/
cweb/reg/HORAZDOVICE), SMS a nebo 
osobně na podatelně MěÚ Horažďovice, 
a to vyplněním a odevzdáním písemného 
formuláře, jejž lze stáhnout z webových 
stránek v sekci formuláře pro podání, 
odbor kanceláře starosty.

Upozornění! Každou formou registrace 
dáváte: souhlas se zpracováním vašich 
osobních údajů za účelem informování 
o činnosti obce a jejích orgánů prostřed-
nictvím služby SMS InfoKanál, viz infor-
mace na webu města.

Pokud už jste přihlášení k odběru SMS 
InfoKanálu města a chcete svou registraci 
aktualizovat o e-mailovou adresu, využijte 
k tomu aktualizační SMS nebo aktualizuj-
te své údaje online na webovém formulá-
ři pro registraci.

Tvar aktualizační SMS je: REGIST-
RUJ mezera VASEMAIL@VASEMAIL.CZ 
(např. REGISTRUJ jachym.vomacka@
seznam.cz).

Aktualizační SMS odešlete na číslo 
InfoKanálu města 371 430 521, po úspěšné 
aktualizaci vašeho kontaktu budete infor-
mováni potvrzovací SMS.

• Městský úřad Horažďovice, 

Odbor kanceláře starosty, pracoviště 

bezpečnosti a krizového řízení
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Prodej 
rodinného domu

Město Horažďovice nabízí k prodeji 
rodinný dům č. p. 1080 v Horažďovicích 
Předměstí (bývalá hájenka) se zahradou. 
Dům je zděná stavba s jedním nadzem-
ním podlažím, nepodsklepená, střecha 
sedlová pokrytá taškami, s dřevěnými 
schody na půdu, okna jsou dřevěná. Dům 
obsahuje jednu bytovou jednotku veli-
kosti 3 + 1, vytápění je ústřední s kotlem 
na tuhá paliva a radiátorovým rozvodem. 
Podrobnosti o prodeji sdělí Jana Králová, 
telefon 371 430 559, e-mail: kralova@mu-
horazdovice.cz. Individuální prohlídku 
nemovitosti je možno domluvit s panem 
Josefem Šípem, telefon 371 430 570,
mobil 603 879 300.

Pronájem 
nebytových prostor

Město Horažďovice nabízí k pronájmu 
nebytové prostory v 1. nadzemním podla-
ží domu č. p. 40 Havlíčkova ulice, prodej-
na masa (prodejna, sklad, chladírna, so-
ciál. zařízení) – celková plocha pronájmu 
63,9 m2. Informace tel. 371430572, e-mail: 
pojerova@muhorazdovice.cz

• Zdeňka Pojerová, Odbor investic, rozvoje 

a majetku města MěÚ

Úvěry z fondu rozvoje bydlení
Zastupitelstvo města dne 25. 6. 2018 schválilo nové zásady tvorby a čerpání FRB. 
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje bydlení města 
Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů, že město vyhlásilo 1. března 2019 
výběrové řízení na jejich poskytování. Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na 
úřední desce a na internetových stránkách města na adrese: http://www.muhorazdo-
vice.cz/muhd/. Žádost o úvěr se podává na závazném formuláři, který je k dispozici na 
Finančním odboru města Horažďovice (číslo tel. 371 430 550) nebo na internetových 
stránkách města ve složce formuláře pro podání – odbor inanční.

Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:

Titul Název / účel Roky
Úrok 
p. a.

Max. výše úvěru

01
Obnova střechy 
(krytina + konstrukce)

5 let 1 % 120 tis. Kč

02 Zřízení ekologického topení 4 roky 1 % 100 tis. Kč

03 Pořízení tepelného čerpadla 5 let 1 % 100 tis. Kč

04

Napojení na veřejnou kanalizaci nebo jiný 
způsob likvidace odpad. vod pouze v případě, 
že napojení na veřejnou kanalizaci není 
možné

4 roky 1 % 60 tis. Kč

05
Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro 
osoby s omezenou pohybovou schopností 
a orientací pohybu

5 let 1 % 80 tis. Kč

06
Obnova fasády a obnova klempířských prvků 
domů starších 10 let

5 let 1 % 120 tis. Kč

07 Zateplení domu staršího 10 let 4 roky 1 %
80 tis. Kč 
/ 1 byt

08
Výměna vnějších dveří u domů a výměna 
oken

4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

09
Rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, vody, 
kanalizace a ústředního topení, včetně zřízení 
přípojek

4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

10
Stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova 
sociálního zařízení, dodatečná izolace domu 
staršího 10 let proti zemní vlhkosti

4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

11
Výstavba či oprava oplocení a zpevněných 
ploch

4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

12
Půdní vestavba bytu nebo zřízení bytové 
jednotky z nebyt. prostor, vestavba bytu ve 
stávajícím domě

8 let 2% 150 tis. Kč

13 Nástavba bytu na stávající dům 8 let 2 % 200 tis. Kč

14 Rekonstrukce nebo zřízení výtahu 8 let 2 % 200 tis. Kč

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci titulů 02+03 
a 06+07 na jeden objekt. U titulů 01 a 06 v případě obnovy bytového domu – nemovité 
kulturní památky – může být maximální výše úvěru a doba splatnosti až dvojnásobná. 
Úvěr nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu či bytu. Úvěr lze též čerpat 
na spoluinancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z titulu 02. Dále 
lze úvěr čerpat na vybudování nových kanalizačních přípojek z titulu 04. Bližší infor-
mace poskytne Ing. Marie Velková, tel. 371 430 550, velkova@muhorazdovice.cz.

Lhůta na podání žádosti končí dne 6. 5. 2019 v 9 hod.
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Vznikla nová 
turistická trasa – 
cestou pařezů?

Reakce na článek z minulého Obzoru – 
„Kácení stromů okolo Škrobárenských 
rybníků a v lokalitě u rybníčků pod kaplí 
svaté Anny“.

Nejdříve trochu ze strategického plánu 
rozvoje města Horažďovic – životní pro-
středí. Výchozí stav: kromě jiného větrná 
eroze v otevřené krajině, která způsobuje 
zhoršování stavu půdy • v okolí města se 
projevuje deicit zeleně • nezájem veřej-
nosti o ochranu životního prostředí.
Strategický plán města životního prostře-
dí – Příležitosti: využití ÚSES v lokalitě 
Svaté Pole. Prioritní oblasti kapitoly život-
ního prostředí: prioritní oblast 3. A – za-
chování a rozvoj lesů, spolupráce ekologa 
se správcem městské zeleně a městských 
lesů na ochraně biologicky cenných dře-
vin • hospodaření v lesích dle platného 
lesního hospodářského plánu, veškeré 
lesy jsou zařazeny do lesů hospodářských 
(zvážit převedení některých lesů do ka-
tegorií ochranná či rekreační) • priorita 
4. B – dosažení a udržení vysokého stan-

dardu městské zeleně • kácení stromů 
mimo realizaci koncepčních opatření je 
přípustné pouze v nezbytné míře a musí 
být řádně zdůvodněno • 5. prioritní ob-
last – ochrana přírody a krajiny – v kon-
cepci rozvoje zeleně věnovat pozornost 
doprovodné zeleni polních cest, podpořit 
vznik nových alejí, při cestách, silnicích, 
polních cestách.

A nyní již vyrazme na cestu. Trasa 
začíná u prvního z rybníčků pod kaplí 
svaté Anny, u bývalého, přirozeného 
brodu, dnes ukrytého v betonové rouře, 
kde stojí mohutná vrba. Na ní můžeme 
vidět, jak hodně nahnilé a nebezpečné 
byly pokácené stromy. A už nás vítá první 
z pařezů, roztroušených po levé i pravé 
straně cesty. Některé jsou nahnilé, někte-
ré zdravé. Ale proč ošetřovat nahnilou 
nebo vyhlodanou vrbu citlivým ošetře-
ním, když je snazší ji pokácet? Jdeme dál. 
Cestou míjíme pařezy, mimo jiné zdravý 
pařez topolu o průměru 150 cm, 50 let 
starý, daleko od cesty. Vyvrcholení 1. části 
trasy je spodní rybníček – zejména shluk 
pařezů na mezi za posledním rybníčkem. 
Krásně se zde uvolnila cesta větrné erozi, 
proti které tak bojujeme. Celkem zde bylo 
pokáceno 23 stromů zdravých i napade-
ných, a to i za rybníčkem ve vzdálenosti 
25 m od této cesty. Koho tyto stromy 
mohly ohrožovat? V přírodě ubývá ptáků 
i hmyzu. Toto bylo jejich přirozené pro-
středí, které jsme zničili.

Ale pokračujeme dál po zážitkové trase. 
Po několika stech metrech proti proudu 
řeky přicházíme k Jarovskému jezu. Na-
levo vidíme skupinu původního porostu 
ušetřeného lesního „hospodaření“ tím, 
že jsou na soukromém pozemku. Pravda, 
je zde vyvrácený strom a další rozlomený 
poslední vichřicí, ale není to způsobe-
no obnažením návětrné strany „lesa“? 
Přicházíme na hráz rybníka – v místech 
mimo cestu nás vítá pravidelný dvou-
řad pařezů, 50letých, většinou zdravých 
stromů, v průměru okolo 90 cm. Těchto 
mohutných vzrostlých stromů bylo 91.

Zážitková trasa vrcholí od vagónů ke 
špičce rybníku, kde „ohrožovaly“ návštěv-
níky nejvíce. Bylo jich 46 ve dvou řadách, 
z toho jen 6 napadených hnilobou, a třeš-
ničkou na dortu jsou poslední dva pařezy 
úplně zdravých stromů s obvody kmenů 
přes 4 metry. Přeji Vám hezký zážitek ze 
„zušlechtění“ krajiny pokácením okolo 
160 vzrostlých stromů přeměněných ve 
štěpku.

Ale dost ironie. Pohoršení mě ještě 
nepřešlo, ale víc mě přepadá smutek. 
Smutek z toho, jak nakládáme s prostře-
dím, ve kterém žijeme, jak pod záminkou 
ochrany zdraví vynakládáme statisíce 
za kácení i zdravých stromů, abychom 
za další inanční prostředky sázeli jiné, 

které možná za 50 let dorostou do nyněj-
ších rozměrů. Chráníme stromy v Ama-
zonském pralese a na Ladových obrázcích 
si prohlížíme vykotlané vrby, které jsme 
dříve mohli vidět u zmíněné cesty místo 
pařezů. Ponaučíme se z toho, nebo pod 
různými záminkami si dál budeme likvi-
dovat to, co máme nejcennější – prostře-
dí, ve kterém žijeme?

• Josef Leško

Odpovídáme...
Dovolujeme si několika fakty reagovat na 
článek - Vznikla nová turistická trasa – 
cestou pařezů?

Podíváme-li se na stav stromů v dané 
lokalitě, tak zde byly stromy, jak nahni-
lé od kořenů, tak zahnívající z vrcholů. 
Z dendrologie vyplývá, že u topolů po 30 
letech jejich věku dochází k zasychání 
silných korunových větví a následnému 
pádu. Je to přirozený vývoj topolu.

Nejvíce úrazů v ČR při pádu stromů, 
nebo jejich částí, je způsobeno právě 
topolem (smutný případ odlomení větve 
z topolu za Střelskými Hošticemi na pro-
jíždějící vozidlo, které skončilo smrtí ři-
diče). Vzhledem k výše uvedeným faktům 
jsme chtěli předejít rizikům, který tento 
porost očividně představoval.

Pokud bychom se rozhodli pro „šetr-
nou“ úpravu těchto vzrostlých stromů, 
museli bychom to udělat dodavatelským 
způsobem, prostřednictvím kvaliikova-
né irmy, která toto provádí za pomocí 
plošiny či za použití horolezecké výbavy. 
Tuto činnost bychom museli pravidelně 
opakovat, abychom sledovali přirozený 
vývoj topolu a v celkovém pohledu by se 
problém pouze oddálil. V konečné fázi 
rozpadu porostu bychom za několik let 
museli i tyto zbylé stromy stejně vykácet.

Částka za šetrnou údržbu stromů 
by byla mnohonásobně vyšší než byla 
vynaložena v současnosti. Lokalita je dnes 
již osázena dubem letním a olší lepka-
vou a jistě bude po mnohá další deseti-
letí a doufejme, že třeba i staletí, hojně 
navštěvovaným a bezpečným rekreačním 
místem. Nově vysázené stromy budou 
v budoucnu plnit ekologickou funkci 
nejméně stejně tak dobře jako porost 
předchozí.

Dne 19. 3. 2019 byla, na základě stížnos-
ti, provedena kontrola dotčených pozem-
ků Českou inspekcí životního prostředí, 
která řádně prozkoumala daný stav věci 
a neshledala žádné nedostatky či poruše-
ní zákona o ochraně přírody.

• Ing. Michael Forman, starosta
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Dobrovolníkem 
pro radost
Pro radost a pro pocity sebenaplnění. 
Zkrátka proto, že chcete víc dávat než 
dostávat. Dobrovolnictví znamená, že se vě-
nujete něčemu prospěšnému z vlastní vůle 
a nežádáte za to žádnou náhradu. Mohlo 
by se tedy zdát, že dobrovolnictví je věc zce-
la jednostranná, ale pravda je opakem.

Z celé této myšlenky vychází projekt 
Dobrovolnictví ve veřejné správě (CZ.03. 3. 
X/0.0/0.0/15_018/00054). Projekt realizuje 
Fond dalšího vzdělávání, příspěvková orga-
nizace Ministerstva práce a sociálních věcí, 
ve spolupráci s Ministerstvem vnitra a Dob-
rovolnickým centrem Hestia, z.s. Jeho 
hlavním cíle bylo seznamovat organizace 
veřejné správy s možnostmi, jak se zapojit 
do dobrovolnictví ve svém regionu.

Do projektu Dobrovolnictví ve veřej-
né správě se připojily také Horažďovice. 
Zaměstnanci města se podílejí na rozmani-
tých aktivitách jako dobrovolníci ve svých 
obcích nebo při výkonu své práce. Rádi 
bychom zmínili alespoň některé aktivity, 
kde jsme se mohli potkat: celorepubliková 
akce Ukliďme Česko. S Domem dětí a mlá-
deže v Horažďovicích se úředníci připojili 

k akci pojaté jako zamykání zahrady v pří-
rodovědné stanici. Za zmínku stojí také 
celorepubliková akce Národní potravinová 
sbírka. Ta proběhla v Tescu v Sušici, kde 
se zaměstnanci města připojili k Oblastní 
charitě Horažďovice a Sušice. Pro Oblastní 
charitu věnovali úředníci a zaměstnanci 
města různé předměty a výrobky do chari-
tativního bazárku. Výtěžek z jejich prodeje 
posloužil k zakoupení pomůcek do půj-
čovny kompenzačních pomůcek. Dalším 
projektem byla Krabice od bot, kdy jsme 
díky sociálním sítím kontaktovali sběrné 

místo v Horažďovicích, kam lidé v době 
adventu přinášeli zabalené dárky pro děti 
žijící v nepříznivé situaci. Zde jsme byli 
nápomocni (také s ÚP ČR, DP Horažďovice) 
v zacílení příjemců darů a distribucí.

Sledujte spolu s námi na webu dobro-
volnik.cz, jak se zaměstnanci úřadů stávají 
dobrovolníky. Projekt můžete sledovat i na 
http://fdv.cz/dobrovolnictvi.

• Mgr. Jitka Kotrbová 

a Bc. Marcela Harantová

Theodor Vojtěch Kašpárek
(*21. 4. 1864 – †24. 12. 1930)
Lékař, veterinář, vysokoškolský pedagog, 
rodák z Horažďovic. Theodor Vojtěch 
Kašpárek se narodil v Horažďovicích 
21. dubna 1864 do rodiny zámeckého klíční-
ka. Maturoval na chrudimském gymnáziu, 
poté studoval všeobecné lékařství na lékař-
ských fakultách v Praze, Vídni a Paříži. Po 
získání lékařského diplomu se specializoval 
a věnoval se neurologii a psychiatrii. Jako 
mladý a nadějný lékař si praxi doplňoval 
na klinikách ve Vídni, Štýrském Hradci 
a Praze. Po dalším doplňovacím studiu ve 
Vídni získal i diplom v oboru veterinární 
medicíny. I v tomto oboru nashromáždil 
praktické zkušenosti na vyhlášených od-
borných pracovištích v tehdejších Uhrách, 
Německu, ale i v Pasteurově ústavu v Paříži.

Zde se Kašpárek seznámil s bakteriologií 
a sérologií, tedy s obory, s nimiž spojil svůj 
profesní život. Posléze pracoval jako bakte-
riolog ve vídeňské c. k. hospodářsko-lučeb-
ní stanici, živil se i jako vídeňský městský 
lékař. Zabýval se vývojem séra proti tetanu 
a sněti slezinné, byl propagátorem očková-
ní proti vzteklině.

Roku 1898 byl Theodor Kašpárek povo-
lán jako mimořádný profesor do Prahy, kde 
vedl katedru pro nákazy zvířecí na české 
lékařské fakultě. Ve svém soukromém 
bytě zbudoval první veterinární pokusný 
a vyšetřovací ústav v Čechách. Při tomto 
ústavu zbudoval též veterinární ošetřovnu 
s nepřetržitým provozem. Již v roce 1899 
byl Kašpárek jmenován docentem zdra-
vovědy domácích zvířat na české technice 
v Praze, roku 1908 profesorem produkce 
živočišné a patologie domácích zvířat na 
zemědělské fakultě Českého vysokého uče-
ní technického. 

Theodor Kašpárek napsal téměř sto vě-
deckých statí a publikací. Ve svých statích 
se nevěnoval pouze sérologii a parazitolo-
gii, ale i otázkám hygieny ve velkochovech 
hospodářského zvířectva. Redigoval profes-
ní časopis Zvěrolékařský obzor.

V letech 1908–1909 a 1912–1913 byl dě-
kanem vysoké školy zemědělské, v letech 
1913–1914 dokonce rektorem české techniky 
v Praze. Po vzniku Československé repub-
liky byl členem vládní delegace k českým 

legionářům na Sibiř. O této cestě Theodor 
Kašpárek napsal knihu Sibiř.

Theodor Vojtěch Kašpárek zemřel v Pra-
ze na Štědrý den roku 1930. Pohřben byl 
do rodinné hrobky v Heřmanově Městci 
27. prosince 1930.

• Mgr. Roman Vaněk

Zdroj: Bílek, František – Profesor MUDr. Theodor Kašpárek. 
Zemědělský archiv, zvláštní příloha 1930. Uloženo v Měst-
ském muzeu Horažďovice – TA 97 – Rodáci a významné 
osobnosti Horažďovic a okolí (J, K, L)
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Narcisy na ostrov
Každý rok, když jsem se v zimě procháze-
la po Ostrově, nedočkavě jsem vyhlížela 
jakákoliv znamení jara. Pak jsem s radostí 
vítala hlasy ptáků, po kterých se v zimě 
slehla zem, a kteří jako by najednou 
roztáli z kostek ledu a ožili, pátrala jsem 
po rašících krokusech a narcisech. Těšila 
jsem se na bílé koberce sasanek, které 
tam mistr duben pokaždé položí a uchvá-
tí nás jejich kouzlem. A pokaždé jsem si 
říkala, jak by bylo krásné, kdyby se těch 
pár narcisů, které sem byly vysázeny při 
revitalizaci parku, rozmnožilo a byly 
z nich podobné nádherné koberce, jaké 
umí udělat sasanky. Ale tomu by bylo 
třeba pomoci.

Tak jsem jednoho dne z velkého plánu 
udělala malou skutečnost. Objednala 
jsem tisícovku žlutých narcisů a s něko-
lika nadšenci jsme je v jednu krásnou 
slunečnou sobotu v roce 2017 vysadili do 
trávy, pod stromy i podél cest. A doufali 
jsme…

Když se pak na jaře objevily první 
koberečky narcisů, řekli jsme si, že to 
má smysl a že bychom rádi pokračovali 
v tomto pokládání žlutých koberců v na-
šem úžasném parku. Přidalo se k nám 
více nadšenců, kteří nás v chuti pokračo-
vat podpořili, a tak jsme jednu krásnou 
slunečnou sobotu v roce 2018 vysadili na 
Ostrově dva a půl tisíce cibulí.

No a teď se nemůžeme dočkat, kdy 
nám slunce svýma teplýma rukama 
ze země vytáhne poupata a ta začnou 

rozkvétat a jako kurýři ve žlutých bun-
dičkách nám budou doručovat zprávu 
o příchodu jara.

Věřím, že naše snaha potěší všechny, 
kdo na Ostrov zavítají a budou hledat dů-
kazy o konci zimy. Jsou to druhy určené 
ke zplanění, tak v to doufáme a prosíme, 
netrhejte je, nešlapte po nich ani se ne-
snažte vytrhávat cibule, v tomto období je 
pouze zničíte. Měli bychom dát narcisům 
šanci se u nás zabydlet, zplanět a roz-
množit se tak, abyste si je jednou mohli 
natrhat i domů do vázy… Teď je prosím 
chraňte, pro nás všechny.

• Milena Urbanová a spol.

Lordi
Stálá divadelní scéna Klatovy vás zve 
na divadelní představení Lordi, Oscar 
Wilde a Robie Ross.

Spektakulární komedie o třech roz-
pustilých slovenských lordech, kteří si 
v londýnském pánském klubu vyprá-
vějí o svých milostných úspěších. Zážit-
ky jsou to košilaté, ale ten největší na 
lordy teprve čeká a diváci si jej vyslech-
nou tak říkajíc z první ruky… Kdo tuto 
komedii již viděl, tak ji určitě bude 
chtít vidět zase, a kdo ji ještě neviděl, 
neměl by si ji nechat ujít. Bavit se bude 
celý sál. Dámy, vezměte do divadla i své 
protějšky! Hra je vhodná i pro muže, 
kteří před návštěvou divadla dávají 
přednost vůni kouře doutníků a chuti 
skvěle vychlazeného bourbonu… 
Naopak školní dítka do 15 let a puri-
tánsky založené ženy tentokrát nechte 
raději doma.

Hraje se ve slovenštině, ačkoliv hrají 
čeští herci. Když jim role byly nabíd-
nuty, český překlad se teprve připravo-
val. Herci však dali přednost těžšímu 
úkolu… Režie: Peter Serge Butko, hrají: 
Martin Hofmann, Filip Rajmont, Peter 
Serge Butko, Martin Kotecký v pon-
dělí 29. dubna 2019 od 19.30 hodin, 
předplatné skupiny H, Kulturní dům 
Horažďovice.

Předprodej vstupenek:
Infocentrum, Mírové náměstí 15, 
Horažďovice, 341 01, tel. 376 511 999

Prague Cello Quartet
Rádi bychom pozvali všechny čtenáře 
na první koncert jubilejního 10. ročníku 
Ševčíkových hudebních večerů, který 
se uskuteční v pátek 26. dubna 2019 
v 19.00 hodin v sále hotelu Prácheň. Sezó-
nu letos zahájí vystoupení čtveřice mla-
dých cellistů Prague Cello Quartet (PCQ), 
kteří do Horažďovic přivezou originální 
úpravy nejen nejznámějších klasických 
skladeb, ale také ilmových melodií a ja-
zzových, rockových nebo popových hitů.

Soubor vznikl v roce 2006 a v součas-
ném složení hraje od roku 2012. Členové 
PCQ, absolventi pražské Hudební akade-
mie, Jan Zvěřina, Petr Špaček, Jan Zemen 
a Ivan Vokáč mají za sebou řadu indivi-
duálních úspěchů i účasti na prestižních 
domácích i zahraničních festivalech. 
V rámci PCQ vystupují nejen na českých 

pódiích – v roce 2016 absolvovali turné 
po Japonsku, v roce 2017 vyrazili do Číny 
a Jižní Koreje. PCQ má na svém kontě cel-
kem tři alba: No. 1 (2011), Top Secret (2013) 
a Happy (2018).

Cílem kvarteta je bavit diváky kreativ-
ními úpravami známých skladeb pro čty-
ři violoncella i inteligentním humorem 
a bourat hranice mezi zábavou a klasic-
kou hudbou.

Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 
50 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, dů-
chodce a rodiče na rodičovské dovolené), 
děti do 10 let zdarma. Rezervace vstupe-
nek: 603 229 582.

• za spolek Hudba bez hranic, z. s. 

Ing. Magda Černá
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Koncert dětských 
pěveckých sborů
V letošním roce se podařilo navázat 
spolupráci s nadací Kapka naděje, která 
inančně podporuje vybavení nemocnic 
a onkologických center (převážně pro 
děti). Dětské pěvecké sbory Poupata 
a Kvítek při ZŠ Komenského se rozhodly 
spolupráci podpořit a začaly se na tomto 
projektu společně se mnou podílet. Všem 
patří velký dík!

Naše snažení vyvrcholí koncertem 
těchto sborů 10. 5. 2019 od 19 hodin 
v kostele sv. Petra a Pavla na Mírovém 
náměstí v Horažďovicích, kde bude 
výtěžek z koncertu předán generálnímu 
řediteli nadačního fondu Kapka naděje. 
Tímto si vás dovolujeme pozvat. Zakoupe-
ním vstupenky můžete inančně přispět 

a podpořit dobrou věc. Je možné také 
pomoci zvláštním inančním příspěvkem 
pro nadační fond Kapky naděje. V pří-
padě Vašeho zájmu o podporu můžete 
do 26. 4. 2019 zasílat inanční příspěvky 
na transparentní účet 73257325/0300 pod 
variabilním symbolem 10052019 (do po-
známky lze napsat odesílatele), případně 
se můžete pro více informací ohledně 
dárcovství obrátit na e-mailovou adresu 
kapkanadejehorazdovice@seznam.cz. 
Samozřejmostí je poděkování a uveřejně-
ní vaší pomoci na koncertu i v tisku. Vě-
říme, že se můžeme těšit na vaši podporu 
a předem děkujeme.

Předprodej vstupenek bude zahájen 
v kanceláři Ciao (infocentrum) na náměs-
tí od 1. 4. 2018, vstupenky bude též možno 
případně zakoupit na místě.

• Žaneta Soukupová, učitelé a žáci ZŠ 

Komenského

Krajina jako ementál
aneb cyklotoulky s Alešem 
Červeným hornickou krajinou 
jihozápadních Čech

V loňském roce nám počasí přálo, tak 
jsme mohli absolvovat všechny čtyři 
cyklovýlety. Seznámili jsme se s těžbou 
luoritu u Mutěnic, po stopách těžby 
zlata jsme pátrali u Pačejova, Kovčína, 
Nekvasov, Oselec nebo u Lnář. Na kolech 
vyrazilo celkem 68 účastníků.

Při první letošní jarní vyjížďce si 
prohlédneme doklady podpovrchové 
těžby vápence na vrchu Čepičná u Čepic. 
Tuto lokalitu jsme sice již navštívili, ale 
prohlédli jsme si pouze jedno důlní dílo, 
návštěvu ostatních nám zhatil hon, který 
v té době na Čepičné probíhal.

Sraz bude 20. dubna v 9.00 u nádraží 
v Horažďovicích. Pojedeme přes park 
Ostrov do Malých Hydčic, přes lávku 

do Velkých Hydčic, kde se napojíme na 
Otavskou cyklostezku. Před Žichovicemi 
si prohlédneme stopy po rýžování zlata 
a seznámíme se s jeho historií. Žichovi-
cemi projedeme ve směru na Čepice. Zde 
přejedeme most a budeme pod vrchem 
Čepičná, kde navštívíme důlní díla po 
podzemní těžbě vápence. Odtud pojede-
me do Rabí, kde si dojdeme na oběd. Pak 
se rozhodneme, zda se budeme vracet 
kratší cestou po levém břehu Otavy, nebo 
si trasu prodloužíme přes Budětice, Čer-
níč a Týnec.

Předpokládaná délka trasy je 30–
40 km. Povrch bude jak asfaltový, tak 
nezpevněné polní a lesní cesty. Vhodné 
je horské nebo trekové kolo. Doporučuji 
baterku čelovku a pevnou obuv. Návrat 
v odpoledních hodinách. Za stav kola, 
bezpečnostní prvky a chování v silničním 
provozu si každý zodpovídá sám.

• Info: Aleš Červený, 732 236 983, cerveny@

muzeumhd.cz

Josef Pavel
28. 2. jsme si připomněli 130. výročí na-
rození významného regionálního spiso-
vatele a pedagoga Josefa Pavla. Strážní 
domek pod Práchní, ve kterém se narodil, 
byl poklidným místem pod památným 
vrchem. Tato skutečnost jako by předzna-
menala lásku a úctu Josefa Pavla k histo-
rii českého národa, ale také k Prácheňsku 
a jeho přírodě.

Život a dílo tohoto regionální spi-
sovatele nám připomněla historička 
Mgr. Martina Kratochvílová ve svých 
přednáškách pro žáky 6. tříd ZŠ a pro 
seniory v oblastní charitě.

• Petra Tomešová, Městská knihovna

Interaktivní dílna 
pošumavských 
řemesel

Městské muzeum Horažďovice zve na tradič-
ní akci členských měst Sdružení historických 
sídel Čech, Moravy a Slezska „Brány památek 
dokořán“. V letošním roce se připojujeme 
akcí „Interaktivní dílna pošumavských ře-
mesel“. Tato dílna nabízí možnost zhlédnout 
a vyzkoušet si tradiční pošumavská řemesla. 
Od zpracování ovčí vlny až k tkaní na stavu 
s žakárovým nástavcem a výrobě dřevěné lžič-
ky na lavici zvané dědek. Naši lektoři Aleš Čer-
vený a Ivana Kourová mají bohaté zkušenosti 
se skupinami dětí, dospělých nebo seniorů. 
Dílna začíná každou celou hodinu od 10 do 15 
hod. Vstup je tento den zdarma.

• Za Městské muzeum Horažďovice 

Bc. Hana Bečvářová

Ekumenické bohoslužby v kapli 
Povýšení sv. Kříže na zámku 
v Horažďovicích

Po 75 letech, kdy se v zámecké kapli nekonaly 
bohoslužby, začali jsme zde pořádat setkání 
křesťanských duchovních místních denomi-
nací – EKUMENICKÉ BOHOSLUŽBY. První 
z nich se konala 11. 1. 2019 za účasti farářů, 
kazatelů a přátel Církve československé hu-
sitské, Křesťanského společenství a římsko-
katolické církve v rámci Aliančního týdne 
modliteb s písněmi z Taizé.

Příští setkání bude na Velikonoční pondě-
lí 22. 4. v 15 hod. Bohoslužbu povede farářka 
CČSH Kamila Magdalena Lukasová za při-
spění starokatolické církve ze Sušice. Zazní 
Farského slavnostní eucharistická liturgie 
a židovské modlitební písně.

Další bohoslužebné setkání bude v rámci 
Noci kostelů 24. 5. od 17 hod. Na svátek Pový-
šení sv. Kříže povede setkání římskokatolický 
kněz P. Petr Koutský z Horažďovic, a to v lati-
ně. Poslední v roce bude zámecká bohosluž-
ba 2. 11. v 15 hod. na Dušičky. Vzpomeneme 
nejen našich zesnulých a zámeckých pánů 

Horažďovic, ale také židovské komunity, 
vyvražděné za druhé světové války. Následu-
jící sobotu 9. 11. ve 14 hodin bude provedeno 
čištění kamenů zmizelých – stolpersteinů.

Zveme širokou veřejnost na tyto společné 
duchovní chvíle. Přeji hluboký prožitek nyní 
nastalé postní doby předvelikonoční a spolu 
s ostatními zdejšími duchovními vám všem 
vyprošuji Boží požehnání.

• Mgr. Kamila M. Lukasová, DiS. Th.
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Hřej, sluníčko, hřej…
Přesně to si přejeme po dlouhé zimě. 
A tak u nás s radostí vítáme první jarní 
květinky a pozorujeme „pana“ čápa, 
kterak opravuje hnízdo a vyhlíží „paní“ 
čápovou. A abychom se u toho čekání na 
jaro zároveň trochu vzdělali, přijel k nám 
na návštěvu záchranář Lukáš s plyšovým 
medvědem Teodorem ukázat nám, jaké 
číslo zavolat a co udělat, kdyby se někomu 
z rodiny udělalo špatně a upadl do bez-
vědomí. Všichni jsme si zkusili obvázat 
nohu svému plyšákovi a poskytnout mu 
masáž srdce. Odcházeli jsme plni zážitků 
s úsměvem na rtech.

Další, kdo nám přišel ukrátit čekání na 
jaro, byli pohádkoví dědečci. Přicházeli 
v době odpočinku s knížkami plnými 
krásných princezen, statečných princů 
a dalších hrdinů. Děkujeme Městské 
knihovně Horažďovice za zprostředková-
ní této již tradiční milé akce.

A na co se v nejbližší době těšíme? 
2. dubna ODEMKNEME společně s rodiči 
a dětmi naši školní zahradu, 16. dubna 
pozveme všechny příznivce tvoření na 
JARNÍ DÍLNIČKY spojené se Dnem otevře-
ných dveří a 2. května uvítáme u ZÁPISU 

rodiče a děti, které budou mít zájem 
nastoupit od září do naší školky.

Přejeme i vám, aby už se jaro brzy vrá-
tilo v plné zbroji, s dostatkem sil a hřeji-
vých slunečních paprsků.

• Štěpánka Roubalová, Lucie Listopadová, 

Křesťanská mateřská škola DUHA

Příběhy našich sousedů

Představte si, že jste žijící osobou ztě-
lesňující nějaký příběh. Příběh, jenž 
se stal vaší součástí a jenž právě nosíte 
celým svým životem. Ale co se stane, když 
příběh zemře i s hlavními hrdiny příbě-
hu? Co když budeme znát historii pouze 
z učebnic a z internetu?

Právě o tom je projekt Příběhy našich 
sousedů. Týmy složené ze žáků 8. a 9. 
tříd základních škol navštíví pamětní-
ka a natočí s ním rozhovor. Příběh tak 
zůstane uchován pro příští generace. 

Projekt zaštiťuje organizace Post Bellum, 
kterou založili čeští historici a novináři 
v roce 2001. Ti vytvořili sbírku vzpomínek 
konkrétních osobností, fotograií, deníků 
a různých archiválií z období totalit 20. 
století. Nazvali ji Paměť národa. Dnes 
sbírka čítá tisíce zpracovaných příběhů 
a jako internetový archiv je přístupná 
široké veřejnosti.

Naše škola se letos projektu účastní 
poprvé pod vedením Mgr. Hany Kotálové. 
Tým žáků tvoří Nikola Kryzanová, Alena 

Karásková, Tomáš Havel a Martin Hou-
dek. Podporu z organizace Post Bellum 
nám poskytuje Jitka Doubravová. Ta 
k nám přijela do školy, aby nám řekla 
potřebné informace k natáčení. Vždy 
jsme pozorně poslouchali, zapisovali 
jsme si poznámky a zvídavě jsme se ptali 
na doplňující otázky. Dozvěděli jsme se, 
jak moc je důležité umístění pamětníka 
v místnosti, nebo jak musíme dávat pozor 
na nepotřebné zvuky, které by mohly 
ovlivnit kvalitu nahrávaného rozhovoru. 
Uvědomili jsme si, kolik zodpovědnosti, 
práce a času náš projekt bude obnášet. 
Také jsme si ale vědomi, že naše úsilí 
nepřijde nazmar a pomůže jednou dobré 
věci. Nejtěžším úkolem bylo hledání 
pamětníka, což se nakonec povedlo Aleně 
Karáskové. Náš pamětník je osmdesátiletý 
pán a nás bude zajímat, jak prožil jako 
malý chlapec druhou světovou válku. Na 
setkání s ním se již těšíme.

• Nikola Kryzanová, Alena Karásková, 

žákyně 9. B, ZŠ Blatenská
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Základní umělecká 
škola Horažďovice
Březen je vždy ve znamení zahájení 
soutěží a přehlídek žáků LDO. Proběhlo 
obvodní kolo dětského přednesu, ze kte-
rého si naši žáci odnesli dva postupy do 
kola okresního. V Sušici se konal tradiční 
Sušický Tajtrlík, ze kterého jedna skupi-
na získala přímý postup a dvě skupiny 
doporučení na Tartas do Dobřan. Před-
poslední víkend v březnu se pak konalo 
krajské kolo soutěže žáků LDO ve Kdyni, 
ale v době psaní tohoto příspěvku ještě 
výsledky neznáme.

Největší akce historie školy je tady. 
Smíšený a dechový orchestr se vydává na 
týdenní výměnný pobyt do švýcarské Ba-
sileje. Čeká nás velmi náročný, ale pevně 

věřím, že zajímavý program. Žáci pilně 
nacvičovali svůj program a jsme přesvěd-
čeni, že budeme dobře reprezentovat naši 
školu, město, kraj i zem. Je to pro nás 
všechny velká příležitost poznávat nové 
kraje a zvyky, ale také získáme novou 
inspiraci, nové podněty a motivaci do 
další práce. Tak na nás myslete, abychom 
se v pořádku vrátili domů, a poté se rádi 
s vámi o své zážitky podělíme.

Po našem návratu se budeme muset 
opět rychle vrátit k realitě všedních dní, 
protože nás bude čekat ještě mnoho dal-
ších akcí, vystoupení a koncertů. Většina 
z nich je samozřejmě naplánována a pří-
pravy jsou v plném proudu již nyní. My 
vás budeme informovat v příštích číslech 
Obzoru. Přejeme krásný začátek jara a tě-
šíme se na setkávání s vámi.

• Mgr. Martin Petrus, ZUŠ Horažďovice

Logopedie pomáhá
Slovo logopedie vzniklo původně spoje-
ním pojmů LOGOS (= slovo, řeč) a paideia 
(= výchova). Tento obor tedy realizuje péči 
o schopnost vyjadřování, přičemž může 
pomáhat kompenzaci drobných řečových 
nedostatků, stejně jako závažných vyjad-
řovacích problémů.

ZŠ Horažďovice Komenského ve spo-
lupráci s organizací MAS Pošumaví od 
prosince 2018 pořádá v prostorách školy 
sezení pro děti s vyjadřovacími nedostat-
ky. Setkávání žáků a jejich rodičů s odbor-
níky na rozvoj komunikačních dovednos-
tí probíhá minimálně dvakrát do měsíce 
a zahrnují jak přesnou diagnostiku, tak 
stanovení úkolů, které pomáhají řečové 
nedostatky napravovat. Nejdůležitější je 
však zásobník cvičení vhodných k opako-
vání v domácím prostředí. Při pravidelné 
domácí přípravě pak dochází k velkým 
pokrokům.

Důležitost domácí přípravy zdůraz-
ňují obě odbornice na logopedii, které 
ZŠ Komenského navštěvují – Mgr. Jana 
Vavřincová i Eva Vlčková. Obě také znovu 
a znovu opakují důležitost komunikace 
v domácím prostředí. Aby rodiče mluvili 
se svými dětmi v blízkém kontaktu co 
nejvíce, četli jim pohádky a vyprávěli 
pohádky. Nejlépe v čase beze shonu, kdy 
nikdo nikam nespěchá a není nucen 
komunikaci urychlovat či zkracovat. Děti 
tak přirozeně snáze pochytí prostou ná-
podobou základy srozumitelné řeči.

Děkujeme touto cestou za spolupráci 
oběma výše jmenovaným odbornicím za 
jejich péči a lidský přístup a organizaci 
MAS Pošumaví (v tomto případě zastoupe-
nou Ing. Marií Kaufnerovou) za zpro-
středkování setkávání.

• Vedení ZŠ Horažďovice Komenského

Den otevřených 
dveří
Mateřská škola Na Paloučku 
Horažďovice

17. 4. 2019 od 8.30 do 11.30

Budete mít možnost:
• Seznámit se s prostředím MŠ – 
dostupné budou všechny prostory
• Podívat se na vystoupení pěvecké-
ho sboru Sluníčko
• Zapojit se s dětmi do dopolední-
ho programu všech tříd
• Shlédnout divadelní představení 
„Velikonoční zajíčci“
• Informovat se u pedagogů 
o všem, co vás bude zajímat

Nezapomeňte vzít s sebou dětem 
bačkůrky. www.mshorazdovice.cz

Zápis
do Mateřské školy Na Paloučku 
Horažďovice

2. 5. 2019 od 13 do 16 hod.
 
U zápisu budete potřebovat:
• Občanský průkaz
• Rodný list dítěte

Pro děti, které dosáhnou 
k 31. 8. 2019 pěti let věku, je zápis 
k předškolnímu vzdělávání povinný.

Zápis
do Křesťanské mateřské školy 
DUHA Horažďovice, Jiřího 
z Poděbrad 724 na školní rok 
2019/2020

2. 5. 2019 od 13 do 17 hod.
v pavilónu třídy Rybičky.

S sebou doneste:
• Rodný list dítěte
• Váš občanský průkaz
• Žádost o přijetí dítěte a Evidenční 
list (lze vytisknout z webových strá-
nek www.mskrestanska-horazdo-
vice.cz a vyplnit), popř. předtisky 
obdržíte v den zápisu v KMŠ.

Těšíme se na Vás.

Tenisový klub Horažďovice hledá 
Správce tenisového areálu
na dohodu o provedení práce. Ideální přivýdělek pro invalidního
či starobního důchodce. Zároveň se naskytuje možnost v areálu provozovat ob-
čerstvení.

Bližší informace na tel 602 141 836.
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Beseda o obnově Junáka 1968–1970
V pátek 1. března proběhla v naší klubov-
ně na Panské zahradě beseda s účastníky 
obnovy Junáka v letech 1968–1970. Našimi 
hosty byli bratranci Jiří a Karel Vlčkovi 
a Jaroslav Kulhavý, kteří nám u šálku čaje 
a domácí buchty vyprávěli o tom, jak jako 
desetiletí kluci zažili velké shromáždění 
více než 200 skautů na horažďovickém 
náměstí v období pražského jara, vzpomí-
nali na různé výlety a letní tábory (1968 
Amálino údolí, 1969 a 1970 Velká lípa 
u Kadova). Došlo i na humorné historky, 
zejména z nočních hlídek a přepadů, 
např. jak jim byl v noci při přepadu nad 
hlavou ukraden celý podsadový stan. 
Jejich nadšení pro skauting a uvolně-
ná společenská atmosféra byly bohužel 
náhle přerušeny invazí vojsk Varšavské 
smlouvy v srpnu 1968, skauting pak dále 
fungoval ještě 2 roky až do jeho zákazu 
1. 9. 1970. Vyprávění bylo doplněno i cen-
nými archivními materiály zapůjčenými 
z horažďovického muzea. Držet v ruce 
vydání časopisu Skaut-Junák z ledna 1969 
na titulní straně s fotograií čestné stráže 
skautů u rakve Jana Palacha a na zadní 

straně s komiksem Foglarových Rychlých 
šípů, nebo originál zakládací listiny naše-
ho střediska z roku 1920, to byl opravdu 
velký zážitek. Naši hosté byli potěšeni, 
když zjistili, že ten „jejich“ skauting před 
50 lety se od toho současného téměř neli-
ší. A pro naše členy, zvláště ty mladší, bylo 
setkání s někým, kdo byl skautem dávno 

před nimi, v úplně jiné době a za složi-
tějších podmínek, důležitou a cennou 
zkušeností. Děkujeme našim hostům za 
jejich čas a ochotu přijít mezi nás.

• za středisko Prácheň Šimon Matějka

A jedeme 
zase naplno
Nový kalendářní rok se pěkně rozběhl. 
Už máme za sebou první letošní kon-
cert a výroční členskou schůzi, kde jsme 
odsouhlasili termíny zhruba 12 letošních 
vystoupení, dojednali místo pro letošní 
soustředění a rozloučili se s členy, kteří 
ukončili svou práci ve spolku.

Kvůli odchodu těchto členů – ať již 
z pracovních nebo zdravotních důvo-
dů – je momentálně sbor nejmenší v celé 
své novodobé historii. Během roku 2018 
sice přišlo do spolku 9 nových lidí, ale 
z nejrůznějších důvodů vydrželi jen tři. 
Naopak ze stabilních a dlouholetých 
členů nás 8 zpěváků a zpěvaček (zejména 
ze zdravotních, ale i časových důvodů) 
opustilo. Na počátku tohoto roku je nás 
tedy jen 18 plus dirigent a slečna, která 
nás doprovází na klavír. Proto bych ráda 
apelovala na všechny, kteří třeba jen 
trochu kdy uvažovali o tom, že by to rádi 
v pěveckém sboru někdy zkusili, že teď 
je ten správný čas. Je totiž první půlka 
kalendářního roku, kdy je dostatek zkou-
šek a dvoudenní soustředění k tomu, aby 
byl dostatečný prostor naučit se reper-
toár. Bohužel většinou se noví zájemci 

objeví v září nebo říjnu, a jsou strženi 
vírem rychlého opakování mnoha – pro 
ně neznámých – skladeb a smrští advent-
ních, vánočních a tříkrálových koncertů. 
Dlouhodobě se totiž převážná část našich 
akcí koná právě v závěru roku a není se 
co divit, že ti, kteří přijdou nově v této 
hektické době, se obávají, že našemu tem-
pu nemohou stačit, a dlouho nevydrží. 
Proto je ideální začínat nyní a využít klid-
nějšího období, kdy se skladby pozvolna 

nacvičují hlas po hlase a na květnovém 
soustředění se vše pečlivě opakuje, pro-
cvičuje a je dostatek času i pro individuál-
ní doučování.

A tak vás všechny vyzývám: pokud 
chcete a trochu umíte zpívat a přitom 
chcete pomoci zachránit existenci našeho 
Pěveckého spolku Prácheň, aby se „dožil“ 
i svého 160. výročí, prosím přijďte.

• za PS Prácheň Simča Sládková
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Historie domů v Horažďovicích 
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům č. p. 58

V roce 1612 náleží dům Dorotě mydlářce 
a synu Matějovi. Tehdy jej společně pro-
dali Václavu Rackovi a manželce Juditě za 
110 kop. Dům leží mezi domy Jeronýma 
Knínského (Bílá růže) a Václava Táborské-
ho (č. p. 57), „tak, jakž v svém obmezení 
jest z každé strany uličkami jdouc z ulice 
k masným krámům“. Přičemž „jmeno-
vaná Dorota mydlářka se synem svým 
zanechati mají nadepsaným manželům 
při tom domu jim prodaném, kotle jak 
se v něm mejdlo vaří s korcem a s ji-
ným všechněm nádobím, co se k tomu 
mejdlu vaření vynajde, též co k várce piva 
bílého náleží, polovici nádobí od kádí, 
sudů, štychů a spěláků, stuk při témž 
domu jeden zachován býti má. A cokoliv 
hřebem na tom domě přibito jest, tím 
ničímž od Doroty a syna jejího hejbati 
se nemá“. Václav dále přikupuje pole od 
Lukáše Hlávky za 76 kop a krám masný za 
40 kop. Zápis vložen do městských knih 
v roce 1622. V roce 1619 je Václav Racek 
zmiňován v souvislosti s přidělením 
kmenů na stavbu jeho shořelého domu 
po velikém požáru města způsobeném 
drancováním vojsk generála Bonaventury 
Buquoye. Bylo mu přiděleno 30 kmenů 
dřeva na vystavění krovu. Škoda na domě 
odhadnuta na 577 kop. V roce 1622 byl 

Václav Racek již mrtev, ve své písemné po-
zůstalosti uvedl, „že mne Pán Bůh v těžké 
nemoci postaviti ráčil“, dům s nábytkem, 
svršky, dobytek, krám masný, dvůr, pole, 
louky, chmelnice převádí manželce Judi-
tě a dceři Zuzaně k společnému užívání. 
Pokud by zemřely Judita a Zuzana bez 
dědiců, má vše připadnout jeho bratran-
cům Jakubovi Malkovskému, Mikuláši 
Rackovi a Janu Rackovi. Na opravu no-
vého kostela (kostel sv. Jana Křtitele, po 
vyplenění buquoyovskými vojsky) odkazu-
je 10 kop na nové klenutí. Dále peníze, 
které mu připadly po smrti jeho bratra 
Martina Polenty, odkazuje též ke kostelu 
sv. Jana Křtitele. Na závěr sepsaného kšaf-
tu si přeje, aby manželka Judita zaopat-
řila kvardiána (představeného) minoritů 
„na díle penězi, lojem k Božím službám 
a na díle masem“. V roce 1653 vydává Lud-
mila Benigna ze Šternberka, majitelka 
panství Horažďovice, listinu opatřenou 
pečetí, kde uvádí, že veškerá pozůstalost 
po Juditě Rackové a Mikuláši Rackovi, 
tedy dům, dvůr, dědiny i louky připadly 
bez dědiců na ni v sumě 480 kop. Ta je ob-
ratem převádí na urozeného Jana Švantle 
z Třebska, svého hejtmana. Rod Švantlů 
pocházel z Písku, do šlechtického stavu 
byli povýšeni zřejmě ještě v 16. století. 
V erbu a klenotu měli jednorožce. Zřejmě 
z tohoto rodu pochází i Jan Švantle, 

farář v Hradešicích činný zde v letech 
1698–1703. V roce 1661 prodává Jan 
Švantle z Třebska dům řečený Rackovský 
skrze svého zástupce Daniela Drachov-
ského z Drachova, měšťana královského 
města Písku, hejtmanu horažďovického 
panství Danielu Táborskému. Dům leží 
mezi domem Jana Šlechty a domem 
Gesmasovským (Bílá růže), dále prodává 
dvůr u Podbranského mlýna a pozem-
ky. Předmětem prodeje je také druhý 
dům, jinak spáleniště slove Rackovské 
(obratem prodané Melicharu Bergerovi), 
krám masný pustý, pole Václava Hladíka, 
které pro dluhy připadly Janu Švantlemu 
z Třebska, vše za 800 zlatých. V roce 1662 
si vyměňují dům Rackovský ležící mezi 
domem Jana Šlechty a domem Matěje 
žida (Bílá růže) hejtman Daniel Táborský 
s Matyášem Kryspachem i s dvorem a sto-
dolou pod brankou (fortnou), ze dvora se 
platí každoročně do kláštera sv. Michala 
10 liber točeného loje. Ještě v roce 1664 
učinil Jan Švantle z Třebska zápis do 
městských knih, že mu bylo již zaplaceno 
300 zlatých Danielem Táborským. V roce 
1665 prodává dům Matyáš Kryspach Jaku-
bovi Radvanickému za 175 kop. Dům leží 
mezi domy Matěje žida (Bílá růže) a do-
mem Václava Soumeřského strany druhé. 
V roce 1666 prodává obratem dům Jakub 
Radvanický Martinovi Kratochvílovi, 

Oblastní charita – 
akce klubu „Nebuď 
sám“ v dubnu 2019

5. 4. Postní zamyšlení se sestrami de No-
tre Dame – společenská místnost
4. p. DPS Palackého 1061, začátek v 9.30 
hod.

8. 4. Holky v akci – společné pečení 
z osvědčených receptů – červená buchta.
Jídelna DPS Palackého 1061, začátek ve 
13.30 hod.

9. 4. Velikonoční dílna na Loretské – pří-
jemné sousedské posezení s tradicemi.
Společenská místnost DPS Loretská 1069, 
začátek v 9 hod.

10.–12. 4. Velikonoční dílna v DPS Palacké-
ho – výroba velikonočních dekorací.
Dílna v suterénu DPS Palackého 1061, 
vždy od 13 do 15 hodin.

24. 4. Den Země v přírodovědné stanici 
s dětmi z KMŠ – společný odchod od DPS 
Palackého 1061 v 8.30 hod, případně v 9 
hod ve stanici. Možnost dopravy autem.

24. 4. Pro zdraví a dobrou náladu – před-
náška Ing. Jarmily Mandžukové. Spole-
čenská místnost 4. p. DPS Palackého 1061, 
začátek ve 14 hod. Projekt „Seniorům 
dokořán“.

Honební společenstvo Horažďovice
se sídlem Babín 15, 341 01 Horažďovi-
ce zastoupené honebním starostou 
p. Václavem Soukupem všem 
členům Honebního společenstva 
Horažďovice

Pozvánka na 
valnou hromadu

dne 9. 4. 2019 v 15 hodin v zasedací 
místnosti Městského úřadu v Horaž-
ďovicích (přízemí vlevo).

Program:
Výplata nájemného členům
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Zuzaně manželce za 170 kop. Po zemřelé 
Zuzaně Kratochvílové prodávají dědicové 
v roce 1698 jménem Václava Gregora, dům 
Janovi Dio, svému švagru za 170 zlatých. 
V roce 1728 přechází dům z Jana Dio 
na tchána Jana Velenovského za částku 
300 zlatých. Dům ležící „sám o sobě obou-
stranně brankami ohražený“ mezi domy 
Václava Buška a domem Abrahama žida 
(Bílá růže). V roce 1739 náleží dům Petrovi 
Velenovskému, je zmíněn v rámci lokace 
sousední nemovitosti. V roce 1785 prodává 
dům vlastní várečný Karel Nigrin Janovi 
Geringerovi a jeho manželce Anně za 
270 zlatých, ležící vedle domu Jana Segy 
a uličky neb cesty do masných krámů. 
Jan Geringer má povinnost Karla Nigrina 
s manželkou Františkou až do jejich smrti 
zdarma „ponechat v hořejším pokojíčku 
a jim dolejší krámek, v kterém chléb 
prodávají“. V roce 1798 je majitelkou 
domu Anna Geringerová. Pro zajímavost 
se v tomto domě v rámci divadelní štace 
narodil 3. prosince 1883 František Josef 
Pek, jeho otcem byl Josef Pek, člen c. k. 
zemské obrany žateckého bataillonu č. 42, 
divadelní herec s loutkami, a matka Kate-
řina, dcera Josefa Kluckého, divadelního 
herce s loutkami z Bavorova u Vodňan. 
Více na: www.portafontium.eu, matrika 
Horažďovice 29, snímek 254.

• MgA. Jindřich Šlechta

Ciao…
Internet zdarma

Regionální informační a mapové 
centrum
Vám poskytuje veřejný internet 
zdarma
Po, St, Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00,
Út, Čt 8.00–12.00, 12.30–16.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz

3. týden v dubnu
15.–18. 4. 2019
prvních 30 min denně zdarma.

Kavárna Šibule
6. 4. sobota • 16.00
Jaro a bylinky
Povídání o bylinkách, jejich využití, rady 
na výrobu čajových směsí a mastí s paní 
Libuší Žákovou.

12. 4. pátek • 18.30
Cestopisná přednáška
s Josefem Chalupným
Vážně i nevážně, o čem se v cestopisech 
nepíše.

14. 4. neděle • 15.00
Dostaveníčko, aneb Kavárnička dříve 
narozených
Lidové písničky pana M. Němce.

17. 4. středa • 17.00
Být zdravá a krásná
Jak správně pečovat o své vlasy 
s výrobky TianDe. Přednášející paní Marie 
Čekanová.

19. 4. pátek • 13.00–18.00
Velikonoční tvoření
Malujeme, vyrábíme s lektorkami 
A. Kratochvílovou a D. Zelenou.

20. 4. sobota • 15.00
Velikonoční zamyšlení
Povídání o Velikonocích s manželi 
Jarolímovými.

30. 4. úterý • 15.00
Rej čarodějnic
Zvesela (i na koštěti) s Pavlem Hlobíkem 
a Milanem Polatou.
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01 Půdorys domu na plánu z roku 1857 s novou 
přístavbou ve dvorním traktu (červeně) parcela 
byla původně kratší, jak ukazuje šipka

02 Barevnost fasády v 17. století, dle 
stratigrai ckého průzkumu omítkových vrstev, 
prováděné v rámci poslední rekonstrukce 
objektu.

03 Současný stav objektu (rok 2019)

02

03
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Německá okupace 
Horažďovic
Nikdo to nepamatujeme, ale všichni to 
známe z dějepisu: březnová vánice roku 
1939, sněhem zasypaní němečtí vojáci 
prorážejí hraniční závory a pomalu se su-
nou na otevřených autech, motocyklech 
i na kolech zbytkem ČSR až na Pražský 
hrad. To překvapení a ponížení z oku-
pace máme spojeno s tím nevlídným 
sněhem. Nad Čechami a Moravou byl 
vyhlášen německý protektorát.

Hlavní směr postupu německých vojsk 
v Pošumaví směřoval od hranic na Plzeň, 
na jihu na České Budějovice. Do Horaž-
ďovic, které byly mimo směry hlavního 
postupu, vjela říšskoněmecká vojska 
(Wehrmacht) 15. března asi hodinu před 
polednem. Pro sněhovou vánici a závě-
je však určený 20. pěší pluk nebyl s to 
dorazit z Dlouhé Vsi (tehdejší hranice) do 
Horažďovic, natož do cílového bodu Stra-
konic. Takže ve středu 15. března projel 
Horažďovicemi jen motorizovaný štáb 10. 
pěší divize (od Klatov). Důstojníci pře-
dali instrukce poště a městskému úřadu 
a byla vylepena vyhláška o tom, že civilní 
správu země přebral Conrad Henlein 
a výkonnou moc generál Blaskowitz. Lido-
veckému starostovi Františku Listopadovi 
nezbylo než to vzít na vědomí. Toho dne 
se už ve městě nedělo nic. Úplný klid. 
Teprve druhý den dorazilo do města asi 
sedm stovek německých vojáků 20. pěšího 
pluku, kteří se ubytovali po hostincích 
a ve školách. Kdo měl zbraň – nařízeno 

ihned odevzdat. Hostince se od toho oka-
mžiku zavíraly už v osm večer a po deváté 
večer neměla být na ulici ani noha. Ome-
zeno bylo vyplácení vkladů v peněžních 
ústavech, všechny zdejší židovské obcho-
dy okamžitě označeny. Soupisy židovské-
ho majetku. Spolkové schůze zakázány. 
A začalo se jezdit vpravo. Z obchodů 
ihned zmizely všechny lepší látky a boty. 
Horažďovičtí nakupovali. Němečtí vojáci 
ve školách zůstali do 24. března (obecná 
škola), resp. do 29. března (měšťanka). 
S vyučováním se (po nutném důkladném 
úklidu a vymalování) začalo až v pondělí 
3. dubna. Od 1. dubna se začalo s propou-
štěním zaměstnanců židovského původu. 
Od 10. dubna musely ze škol a úřadů 
zmizet státní znaky. Místní chudině se 
na zámku občas rozdávají životní potře-
by: cukr, chléb, makarony a konzervy 
z říšskoněmeckého přídělu. A nakupuje 
se a nakupuje: petrolej, mýdlo, benzín, 
látky – všechno, co se dá uložit do zásoby. 
Obchody se vyprazdňují.

Dalo by se říci, že během dubna 1939 se 
však Horažďovice s novou realitou protek-
torátu Čechy a Morava (časem se začalo 
vzdorně říkat „protentokrát“) vyrovnaly. 
Dne 20. dubna město už loajálně oslavilo 
padesátiny Adolfa Hitlera, byl to nový 
svátek, nemuselo se do práce ani do školy. 
Fotbalisté se událostmi z míry vyvést 
nenechali: hráli o sto šest: během dubna 
porazili Týn nad Vltavou 6:3, s Pískem 
prohráli 1:5, Strakonice porazili 3:2, Písek 
dokonce 7:0 a Katovice 6:3. Jako by se nic 
nedělo. Okrašlovací spolek řešil trávníky, 
lavičky, odpadkové koše, sázení stromků 
a keřů, jaro nečekalo. Na všech státních 

úřadech a institucích přibyli úředníci – 
bylo nutno umístit další státní zaměst-
nance – uprchlíky z pohraničí a z odtrže-
ného Slovenska.

Jaro a léto 1939 proběhlo ve městě 
celkem poklidně. Sokolové podnikali ještě 
výlety do okolí, občas se přehnala nějaká 
ta bouřka. Od září ale přituhlo: Němec-
ko napadlo Polsko, vypukla válka, která 
místní zaskočila. A tak následovala další 
nákupní horečka a vzápětí začal mít život 
na rozdíl od předchozích měsíců už váleč-
ný charakter. Omezování, lístky na potra-
viny, mýdlo, uhlí…, zákazy poslouchání 
zahraničního rozhlasu, noční zatemňo-
vání atd. Ale to už bylo jen další smutné 
pokračování toho březnového příběhu. 
Protektorát stál v Horažďovicích život 
přes stovku místních občanů, v naprosté 
většině těch židovského původu.

• Jiří Wagner

Svátky jara
Zima končí, jsou tu Velikonoce a s nimi 
tolik očekávaný příchod jara. Příroda se 
začala probouzet ze zimního spánku, ob-
jevila se čerstvá, zelená travička a začínají 
rozkvétat keře a stromy. Hřejivé sluneční 
paprsky nám vhánějí úsměv do tváří 
a všechno kolem nás začíná být nádherně 
barevné. A právě takové jsou svátky jara – 
Velikonoce.

Když naše domovská planeta Země na 
své okružní pouti kolem Slunce dospěje 
do části své dráhy, kde její severní polo-
koule se začne přiklánět ke svému zdroji 
tepla a světla, přichází období, kdy se 
v přírodě probouzí vše k novému životu. 
V naší lidové tradici jsou Velikonoce oče-
kávány a přijímány jako svátky jara přiná-
šející obrodu života, a proto jsou světské 
symboly těchto svátků vajíčka – malované 

kraslice, „kočičky“, rašící a opentlené zele-
né ratolesti, i dnes již zaniklé hromadné 
obcházení vesnice s řehtačkami, trakárky 
a klepačkami různých velikostí, hluč-
ností nahrazující zvony, které „odletěly 
do Říma“. Veselé koledování a chození 
s pomlázkou je dnes již redukováno jen 
na vyšupování děvčat o Velikonočním 
pondělí.

I křesťanské Velikonoce byly zasazeny 
do tohoto ročního období a jsou spjaty 
s astronomickou skutečností, neboť již 
před staletími stanovil r. 325 nikajský 
koncil první neděli po jarním úplňku 
jako počátek Velikonoc. Ale svátky veliko-
noční jsou v křesťanském pojetí svátky 
vážnými, spojenými s pašijovými zpěvy, 
s okruhem dní, jimiž se vzpomíná Ježí-
šova poslední večeře na Zelený čtvrtek, 

jeho ukřižování na Velký pátek, pohřbení 
na Bílou sobotu, zmrtvýchvstání o veliko-
noční neděli – Božím hodu velikonočním 
a zjevení Ukřižovaného jeho učedníkům 
jdoucím do Emauz na Velikonoční pondě-
lí. Tyto dny tedy připomínají zvěst o po-
sledních dnech Spasitele a jeho popravu 
ukřižováním. Proto průvodci křesťan-
ských Velikonoc a křesťanství vůbec jsou 
symbolické objekty znázorňující utrpení 
kříže a boží muka jako svědectví dávné 
tragédie, které nám sděluje bible v Nové 
zákoně, jež je pojímána jako oběť končící 
vzkříšením.

Velikonoce jsou stejně jako Vánoce 
především rodinným svátkem, tak si je 
krásně užijte!

• Karel Halml

OBZOR • Horažďovice 15

01 Cílem německé armády v prvních dnech 
okupace bylo v našem kraji okresní město 
Strakonice, kam postupovala vojska od 
Horažďovic a od Vimperka. Horažďovice tehdy 
patřily do strakonického okresu.
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Akce „Ukliďme 
svět, ukliďme 
Česko 2019“

Vážení občané, celostátní akce „Ukliďme 
svět, ukliďme Česko“ se blíží, letos pro-
běhne 6. dubna. Je to dobrovolnická akce 
zaměřená na úklid nepořádku různého 
druhu, vytipování a odstranění černých 
skládek odpadů. Cílem akce není stále 
více uklízet, ale to, aby nepořádek, pokud 
možno, vůbec nevznikal. Proto je snahou, 
aby se o akci a jejích výsledcích dověděla 
co nejširší veřejnost. Třeba se nad sebou 
díky tomu zamyslí i ti, kteří nepořádek 
a černé skládky vytvářejí. Více informací 
najdete na www.uklidmecesko.cz.

Na podporu této dobrovolnické akce 
město (již třetím rokem) připravuje 
provedení vlastního úklidu vybraných 
lokalit. Dovolujeme si doufat, že podpora 
z řad občanů – dobrovolníků bude letos 
hojnější než v předchozích ročnících.

Organizačně bude akci opět zajišťo-
vat organizační složka města Technické 
služby se svými zaměstnanci. Obracíme 
se na dobrovolníky (skupiny, spolky, 
jednotlivce, nadšence…), kteří by se do 
akce chtěli nezištně zapojit a pomoci 
vysbírat odpadky z míst, kam nepatří, 
aby kontaktovali pana Dušana Hodánka, 
pracovníka technických služeb, telefo-
nicky na čísle 606 692 077 nebo e-mailem 
na adrese hodanek@muhorazdovice.cz

Pytle na odpadky účastníci obdrží 
na místě. Místa srazu budou průběžně 
upřesněna podle počtu nahlášených 
dobrovolníků a skupin. V případě nepří-
znivého počasí bude akce přesunuta na 
následující sobotu 13. dubna.

• Anna Vachušková, odbor životního 

prostředí

AQUAPARK • Horažďovice
Otevírací doba pro veřejnost 
od 26. 3. do 16. 6. 2019

Pondělí–čtvrtek 13–21 h

Pátek–neděle 9–21 h

16 inzerce

PALIVOVÉ 

DŘEVO
od 400 Kč
Tel: 737 290 440

E-mail: drevolesysalak@seznam.cz

Facebook: DŘEVO, LESY Salák

www.drevolesysalak@seznam.cz

Sraz dobrovolníků
je v 9 hodin na těchto místech:

— na parkovišti u smuteční síně

— u sběrného dvora na Strakonické ulici

— před obcí Svaté Pole u odbočky ke kapličce Sv. Anny

— u můstku přes náhon u mlýna Brabec

Děkujeme vám za účast a příspěvek v péči o naše životní prostředí.
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JARNÍ ÚKLID OTAVY
SO 6/4/19 - SUŠICE - ČEPICE - HORAŽĎOVICE
TRADIČNÍ SJÍŽDĚNÍ OTAVY ZE SUŠICE A ÚKLID ODPADKŮ DOSAŽITELNÝCH Z LODI V ÚSEKU ČEPICE - 
HORAŽĎOVICE. POŘÁDÁ KLUB VODÁCKÝCH AKTIVIT PŘI DDM HD VE SPOLUPRÁCI S MĚSTEM 
HORAŽĎOVICE. LODĚ, RUKAVICE A PYTLE ZAJISTÍME, INFO U T. POLLAKA NA TEL. 606 880 502.

CELODENNÍ DOBROVOLNICKÁ AKCE, SRAZ V 9:00 NA ZÁŘEČÍ U ŠNEKA (ODJEZD AUTY DO SUŠICE)

Městská knihovna • Horažďovice

Pro zdraví 
a dobrou náladu
přednáška Ing. Jarmily Mandžukové
• jak efektivně využívat mozek, zlepšit paměť a koncentraci

• jak využít vlastní léčivou sílu ke zmírnění nemocí a zlepšení vitality

• jak správně nasměrovat naše myšlenky a přání a snadněji tak zvládat úskalí života

24. dubna 2019 od 14 h v oblastní charitě (4. patro). Pořádá městská knihovna ve 
spolupráci s oblastní charitou v rámci projektu „Seniorům Dokořán“ za inanční 
podpory Ministerstva kultury ČR.

Horažďovice • perla Otavy

Horažďovice • perla Otavy

• farmářský a řemeslný jarmark

• malá škola pletení pomlázek „upleť si sám“

• Otavanka – pošumavská dechová hudba z Horažďovic

• tvořivé dílny – sál knihovny

• od 10.00 jízdy pro děti na poníkovi – nádvoří zámku 

• občerstvení

Velikoční 
jarmark
sobota 13. 4. 2019 • 9.00–12.00 • Mírové náměstí Horažďovice
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www.kotis-sro.cz

KOTIŠ s. r. o. přijme pro provoz Třebomyslice  
do svého kolektivu pracovníky  

těchto profesí:

obsluha CNC strojů

asistent/ka logistiky

skladník / skladnice

Nabízíme: dobré platové podmínky,  
dotované stravování, zaměstnanecké beneity,  

příspěvek na životní pojistku

Třebomyslice 94, 341 01 Horažďovice
tel: 376 502 511, e-mail: info@kotis-sro.cz
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Koupím Simson S51 Enduro nebo Elektronik
stav nerozhoduje
Tel.: 776 822 803

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky, 
zateplování fasád, zemní a výkopové práce

tel.: 725 763 582

KOUPÍM
STARŠÍ KNIHY, POHLEDNICE,
OBRAZY A STAROŽITNOSTI.

TEL.: 721 866 006

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu

typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách
a slepičky Green Shell-typu Araukana.

Stáří 14–19 týdnů, cena 159–209 Kč/ ks.
Prodej: Horažďovice – u vlak. nádraží

9. dubna, 20. května a 18. června – 15.50 hod.
19. června 2019 – 14.55 hod.

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

www.drubezcervenyhradek.cz



Muzeum
7. 4. neděle • celý den
Po stopách staveb architekta Victora 
Fürtha v Praze
Exkurze – Mgr. Roman Vaněk

12. 4. pátek • 18.00 • divadelní sál
Prácheňská pivovarská chasa
Přednáška – Jan Jirák

20. 4. sobota • celý den
Krajina jako ementál
Cyklovýlet Aleše Červeného

26. 4. pátek • 18.00 • divadelní sál
Restaurování papíru
Přednáška – MgA. Karina Černá Sojková

28. 4. neděle • 10.00-15.00 • muzeum
Interaktivní dílna pošumavských řemesel
Akce v rámci „Brány památek dokořán“. 
Dílna začíná každou celou hodinu. Vstupné 
zdarma.

Probíhající výstava:
Olga Havlová – Výbor dobré vůle
Putovní výstava 1. 4.-1. 7. 2019 v divadelním sále

Galerie
Zdeněk Rubáš a Pavla Breuová – Snadné je 
snít
Výstava potrvá do 5. 5. 2019

Aleš Červený – Diagnóza krystal
Výstava sbírky alpských minerálů

Městská knihovna
2. 4. úterý • 9.00 a 10.30 • sál knihovny
Příšerné básničky
Experimenty s texty Pavla Šruta, zejména 
z knihy Příšerky a příšeři. Lektor T. Machková.

2. 4. úterý • 8.00
Výlet univerzity 3. věku – pro posluchače 
VU3V, rodinné příslušníky a přátele
Návštěva historického města Tábor

9. 4. úterý • 8.00 a 10.00 • sál knihovny
Virtuální univerzita 3. věku
6. přednáška na téma „Klenoty barokního 
sochařství v českých zemích

11. 4. čtvrtek • 10.00 • sál knihovny
Mé anglické sezony
Beseda s regionální autorkou Alenou Damijo 
(Dudovou) spojená s autogramiádou

11. 4. čtvrtek • 13.30 • sál knihovny
Univerzita 3. věku při ZČU v Plzni
3. přednáška na téma „Sociální psychologie“

23. 4. úterý • 9.00 a 10.30 • sál knihovny
Příšerné básničky
Experimenty s texty Pavla Šruta, zejména 
z knihy Příšerky a příšeři. Lektor T. Machková, 
pro 4. třídy ZŠ Komenského

24. 4. středa • 14.00 • oblastní charita
Pro zdraví a dobrou náladu
Přednáška Ing. Jarmily Mandžukové

25. 4. čtvrtek • 13.30 • sál knihovny
Univerzita 3. věku při ZČU v Plzni
4. přednáška na téma „Sociální psychologie“

29. 4. pondělí • 14.30 • sál knihovny
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování 
paměti

březen–duben • městská knihovna
Šumava Františka Malocha
Minivýstava věnovaná knize popisující cestu 
plzeňského profesora botaniky k pramenům 
řeky Otavy objektivem fotografů Martiny 
Kožíšek Ouřadové a Vladimíra Kožíška

Kulturní dům
6. 4. sobota • 19.30
Lucerna – uvádí SušDivOch
 
19. 4. pátek • 20.00
Brutus rock – bigbít
 
24. 4. středa • 19.00
Miroslav Donutil – Cestou necestou

26. 4. pátek • 20.00
Alkehol+Maniac+A New Chapter
– hrají 3 kapely
 
28. 4. neděle • 15.00
Posezení s písničkou – Amatovka
 
29. 4. pondělí • 19.30
Lordi – divadelní komedie

Výlep plakátů tel. 608 212 210, kdhd@centrum.cz

DDM
6. 4. sobota • 9.00 • Zářečí
Jarní úklid Otavy
Splutí Otavy na lodích spojené s jarním 
úklidem, lodě zapůjčíme, sraz na Zářečí 
u Šneka.

6. 4. sobota • 9.30 • dílna estetiky DDM
Věnečky, květiny, víly
Řemeslný workshop K. Červené – plstění 
suchou i mokrou technikou.

14. 4. neděle • 14.00 • Panská zahrada
Venčíme!
Procházka přírodou s tipy na venkovní 
aktivity pro rodiče s dětmi.

14. 4. neděle • 17.00 • Přírodovědná stanice
Otevřený lukotrénink
Pravidelný otevřený trénink tradiční 
lukostřelby, možnost vyzkoušení pro každého.

27. 4. sobota • 14.00–17.00 • Přírodovědná 
stanice
Den Země a Komentovaná prohlídka
Příroda smyslově – rodinné odpoledne 
a oslava mezinárodního Dne Země.

27. 4. sobota • 8.00–9.00 • Svatá Anna 
u Horažďovic
Jarní havránek – turnaj v tradiční 
lukostřelbě pro děti a mládež
Lukostřelecký turnaj (1. kolo Jihočeského 
poháru)

Husův sbor
16. 4. úterý • 17.00
Úterý pro duši
Postní meditace a malování postní mandaly 
při hudbě

22. 4. pondělí • 15.00 • v zámecké kapli
Velikonoční ekumenická bohoslužba

23. 4. úterý • 17.00
Úterý pro duši – Večer pod lampou
Čtení regionální literatury

Mírové náměstí
13. 4. sobota • 9.00–12.00
Velikonoční jarmark
Řemeslný a farmářský jarmark, zahraje 
Otavanka, pletení pomlázek s Otaváky, 
výtvarné dílny.

6. 5. pondělí • 15.00
Květnové oslavy
Kolona historických vozidel, Nektar Boys, 
občerstvení.

Hotel Prácheň
9. 4. úterý • 19.00
Koncert Společná věc
Unikátní parabolická projekce, Tomáš Pfeiffer

26. 4. pátek • 19.00
Ševčíkovy hudební večery
Prague Cello Quartet
Známé klasické skladby, ilmové melodie 
i jazzové, rockové a popové hity.

MC Houba
6. 4. sobota • 19.00
Black fox párty

12. 4. pátek • 17.00
Míchané nápoje po celý víkend

13. 4. sobota 
Míchané nápoje celý den 

19. 4. pátek • 18.00
Velikonoční beer pong 

20. 4. sobota • 19.00
Velikonoční párty
Přijďte si namalovat svoje vejce
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