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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

aprílový měsíc duben s námi lehce zalaš-
koval, pár dní zima, pár dní horko jako 
v létě. Na co bohužel úplně zapomněl, jsou 
dešťové srážky. A opakuje se situace jako 
v minulých letech – velmi teplé, ale suché 
jaro. Zahrádkáři a zemědělci si zoufají, 
příroda opět strádá, všude prach, alergici 
trpí. Dokonce už bylo vyhlášeno i nebezpe-
čí zvýšeného rizika požárů. Snad se počasí 
v následujících dnech umoudří a přinese 
potřebnou vláhu.

Duben nám zpestřily velikonoční svátky 
spojené s velikonočním jarmarkem a spole-
čenskými akcemi. Velikonoční výzdoba na 
náměstí potěšila především naše nejmenší, 
ale fotku s velikonočními zajíci si udělal 
téměř každý, kdo šel kolem.

Začátkem měsíce byla zahájena 2. etapa 
revitalizace sídliště Šumavská. V současné 
době probíhají výkopové práce, a s tím 
souvisí dopravní omezení nejen pro 
automobily, ale také pro chodce. Probíhá 
zde i zateplení dvou městských bytových 
domů a bylo nutné část prostoru vyhradit 

pro zařízení staveniště. Prosíme o zvýšenou 
pozornost při pohybu v této lokalitě.

Drobné úpravy byly provedeny v měst-
ské smuteční síni, kde byla nainstalována 
klimatizace a přesunut chladící agregát do 
venkovních prostor, aby jeho hluk nerušil 
při obřadech. Další investiční akce byla 
zahájena v Komušíně, kde se opravuje 
hasičská nádrž. V rámci hasičských aktivit 
proběhl v městském muzeu nácvik likvida-
ce požáru v divadelním prostoru Marionet 
včetně ošetření zraněných. Jako iguranti 
se zúčastnili děti z MŠ Hradešice a studenti 
ze SŠ Horažďovice. Za spolupráci uvede-
ným subjektům děkujeme.

V současné době je v městském muzeu 
kromě jiného k vidění již dříve avízova-
ná výstava o historii divadelní přehlídky 
ochotnických souborů zde v Horažďovi-
cích. Milovníci divadla mají šanci ji ještě 
navštívit do poloviny května, pak bude pře-
vezena na divadelní přehlídku do Žlutic.

V ulici Bezručova byly položeny dva 
„Kameny zmizelých“ (Stolpersteiny) na 
památku obětí holokaustu. Slavnostní akt 
proběhl za přítomnosti Rabbi Salamona 

a dalších zástupců Westminsterské synago-
gy v Londýně. Při této příležitosti hosté na-
vštívili také naše městské muzeum a prošli 
místa (náměstí, Havlíčkova a Ševčíkova ul.), 
kde byly „Kameny zmizelých“ již v minulos-
ti položeny.

Na základě připomínek občanů a do-
hodou se společností Čevak, a. s. dochází 
k úpravě režimu a ceníku likvidace odpad-
ních vod z jímek. Nově může občan města, 
či přidružených obcí (Babín, Boubín, 
Horažďovická Lhota, Komušín, Třebomysli-
ce, Svaté Pole, Veřechov) likvidovat odpadní 
vodu z jímek za cenu stočného (42,56 Kč 
vč. DPH) i prostřednictvím soukromých 
přepravců. Společnost Čevak, a. s. bude 
likvidaci odpadní vody účtovat přepravci 
jako celek, a ten musí cenu rozpočítat 
podle množství vody a ujetých kilometrů 
jednotlivým zákazníkům.

Přejeme vám romantické májové dny 
zpestřené státními svátky.

• Ing. Michael Forman, starosta 
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Pohodový start do 
nového dne
Pravidelné cvičení v oblastní charitě 
zpestřila dlouholetá lektorka tance a cvi-
čitelka jógy Libuška Holečková. Pod jejím 
dohledem jsme si vyzkoušeli protahovací, 
ale i uvolňovací cviky pro nastartování 
těla. Mozek jsme nastartovali veselou 
motorickou hrou.

• Petra Tomešová

Velikonoční jarmark • reportáž
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Vyhodnocení akce „Ukliďme svět, 
ukliďme Česko 2019“
První dubnovou sobotu proběhla celo-
státní a vlastně celosvětová dobrovolnická 
akce „Ukliďme svět, ukliďme Česko 2019“. 
Do této aktivity se jako v minulých letech 
zapojilo i naše město včetně přidruže-
ných obcí. Cílem této akce je nejen uklidit 
lokality, kde se stále hromadí odpadky, ale 
hlavně si uvědomit, jak velký problém pro 
životní prostředí odpadky opravdu jsou.

V našem městě se uklízelo v těchto loka-
litách: v okolí sběrného dvora, Loreta, Trži-
ště, Obora, Lipky, podél cyklostezky, Ostrov, 
podél silnice k Novému Dvoru, v okolí Svaté 
Anny, podél silnice Svaté Pole – Horažďovi-
ce, řeka Otava od Čepic do Horažďovic.

SDH Boubín uklízel: Boubín ves, podél 
silnice Boubín – Horažďovice – odbočka na 
Prácheň, Boubín – Veřechov

SDH Komušín uklízel: Komušín obec, 
místní lesy. Bylo sebráno neskutečných 
1100 kg odpadků.

Celkem se této akce za naše město 
zúčastnilo kolem 120 občanů, ať jednot-
livců nebo členů místních spolků (hasiči, 
fotbalisté, pionýři, DDM). Všem zúčastně-
ným děkujeme a vážíme si jejich aktivní 
spolupráce v péči o naše nejbližší životní 
prostředí.

Děkujeme i za aktivity, které běží 
i mimo tuto oiciální akci. Jako například 
čištění potoka v Boubíně – SDH Boubín, 
úklid v lesích – myslivecký spolek Prácheň.

• Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Z radnice
Rada města Horažďovice 25. 3. 2019

• schvaluje hlavní inventarizační komisi 
pro kalendářní rok 2019 ve složení před-
seda Dana Havránková, členové Ing. Hana 
Kalná, Alena Čáňová a 16 dílčích inventa-
rizačních komisí
• souhlasí s povolením zvláštního uží-
vání místní komunikace ulice Tyršova 
v Horažďovicích na p. č. 2758/7, p. č. 2758/8 
v k.ú. Horažďovice, v úseku dle doložené 
situace, z důvodu umístění předzahrádky 
pro hosty restaurace Na Růžku v termínu 
od 1. 5. 2019 do 15. 9. 2019
• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 
5 000 Kč na provoz Střediska výchovné 
péče, Domažlice – víkendové a zážitkové 
pobyty pro klienty ze sociálně slabých 
a znevýhodněných rodin pořádané v roce 
2019
• schvaluje program akce Slavnosti Kaše 
2019 a Smlouvu o zajištění uměleckého 
vystoupení Debbi dne 29. 6. 2019 na Míro-
vém náměstí
• schvaluje bezplatný pronájem pro-
storu malého nádvoří zámku, jeho pravé 

podloubí a pravou polovinu velkého ná-
dvoří zámku TJ Sport Horažďovice, Klub 
přátel H50 pro účely startu a cíle pocho-
du „Horažďovická 50“ dne 24.–25. 5. 2019

Rada města Horažďovice 8. 4. 2019

• schvaluje přijetí nabídky uchazeče 
STAFIS – KT, s. r. o., Pačejov-nádraží 74 
na realizaci veřejné zakázky na stavební 
práce s názvem „Rekonstrukce zázemí MŠ 
Loretská – III. etapa“ za nabídkovou cenu 
2 644 985 Kč vč. DPH
• rozhodla o přijetí nabídky Jaromíra 
Pavlů, Lhota u Příbramě 52, Příbram na 
zhotovení díla „Gloriet Horažďovice“ ve 
výši 445 860 Kč (neplátce DPH)
• souhlasí s povolením zvláštního 
užívání místní komunikace – chodníku 
na Mírovém náměstí v Horažďovicích, 
v úseku dle doložené situace, z důvodu 
umístění přenosného prodejního zařízení 
a stojanu typu „A“ a oploceného prodejní-
ho zařízení na ploše 6×3 metry v provozní 
dobu pro květinářství v č. p. 12 v termínu 
od 1. 4. 2019 do 31. 3. 2020

• schvaluje poskytnutí dotace ve výši 
3 000 Kč na poskytování sociální služby 
rané péče, Centrum pro dětský sluch 
Tamtam, o. p. s., Praha 5 – Stodůlky
• schvaluje poskytnutí dotace Hospi-
ci svatého Lazara, z s., Sladkovského 
2472/66a, Plzeň, IČO 66361508 ve výši 
2 000 Kč na poskytování hospicové péče
• souhlasí s vedením objízdné trasy po 
zastavěném území města Horažďovice 
v rámci akce „Oprava silnice I/22 Nový 
Dražejov – průtah“ na přelomu dubna 
a května 2019 pro vozidla nad 3,5 tuny
• schvaluje Smlouvu o společném zadá-
vání veřejné zakázky „III/18614 Horažďo-
vice – Třebomyslická ulice“ mezi městem 
Horažďovice a Správa a údržba silnic 
Plzeňského kraje, p. o., Koterovská 162, 
Plzeň

• Výběr bodů z jednání rady města. 

Kompletní usnesení z jednání rady města 

je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Terénní program 
Point 14, z. ú.
Zaměřuje se na aktivní vyhledávání uživa-
telů návykových látek v jejich přirozeném 
prostředí. Pracovníci motivují uživatele 
návykových látek ke změně současného 
životního stylu a k minimalizaci zdravot-
ních a sociálních rizik spojených s užívá-
ním drog. Program tak přispívá k ochra-
ně veřejného zdraví. Terénní program ve 
městě Horažďovice probíhá 1× měsíčně 
v úterý, v sudé týdny od 16.00 do 18. 30.

Pracovníci jako prostředek navázání 
kontaktu využívají aktivní oslovování 

potenciálních osob spadajících do cílové 
skupiny terénního programu. V rámci to-
hoto výkonu pracovníci současně mapují 
drogovou scénu v Horažďovicích z pohle-
du osob, které zde žijí. Prvotní monito-
ring byl ve městě Horažďovice realizován 
v roce 2017, v roce 2018 již probíhal stabil-
ně terénní program. Vzhledem k tomu, že 
v předchozích obdobích ve městě chyběly 
služby pro uživatele drog, má zde terénní 
program důležitou roli. Tím, že tito uži-
vatelé nemohou být v kontaktu s žádnou 
odbornou službou, stávají se více ohrožu-
jící jak pro sebe, tak pro okolí.

Služby pro uživatele drog, které 
terénní program Point 14, z.ú. nabízí, 
jsou poskytovány zdarma a anonymně za 

i nanční podpory Rady vlády pro koor-
dinaci protidrogové politiky, Plzeňského 
kraje a Města Horažďovice. Pracovníci 
zajišťují mlčenlivost, diskrétnost a dob-
rovolnost, vždy berou ohled na aktuální 
životní situaci uživatele služby a jeho 
individuální potřeby.

• Kontakt: vedoucí programu

Mgr. Aneta Rothová,

mobilní terénní číslo: 777 570 647

Fotbalový klub • Horažďovice – Školička
Ahoj kluci a holky, je vám 4–6 let a máte 
rádi fotbal? Pokud ano, tak neváhejte 
a přidejte se k nám!

Ve fotbalové školičce získáte nové 
kamarády, naučíte se základním po-
hybovým dovednostem a spolupráci 
v kolektivu. Našim cílem je probudit ve 
vás pozitivní vztah ke sportu. Neváhejte 

a přijďte si s námi zasportovat. Těšíme se 
na Vás. Od 1. 4. 2019 začínáme trénovat již 
venku a to 2× týdně v pondělí a čtvrtek od 
16.00 do 17. 15.

• Pokud se chcete dozvědět více zavolejte 

na tel. 602 125 271, nebo pošlete e-mail na 

korbel.p@seznam.cz
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Hledáme fotograie!
Městské muzeum Horažďovice ve spolu-
práci s Židovskou náboženskou obcí Pra-
ha a společností Matana jako správcem 
vyhlašuje pátrání po fotograiích nového 
židovského hřbitova na Loretě a dalších 
židovských památek (synagoga, starý 
hřbitov, obchody atp.) ve městě i po okolí.

Fotograie hledáme v souvislosti s pro-
bíhající renovací hřbitovní zdi a pláno-
vanou rekonstrukcí hřbitovního domku, 
kde by měla vzniknout expozice o židov-
ských komunitách na Horažďovicku.

Předem jsme vám vděčni za jakýko-
liv obrazový materiál, artefakt nebo 
i vzpomínku.

• Kontaktujte nás, prosím, telefonicky 

+420 371 430 633, osobně: Mírové 

náměstí 11 – zámek, či na e-mail: 

muzeum@muzeumhd.cz.

Pozvánka na 
květnový koncert
V květnu nás čeká druhý koncert 10. roč-
níku Ševčíkových hudebních večerů. 
V sále hotelu Prácheň vystoupí v pátek 
10. května 2019 v 19.00 hodin houslista 
Milan Al-Ashhab společně se skladatelem 
a klavíristou Adamem Skoumalem. Jedná 
se o změnu proti původnímu programu – 
houslista Jan Mráček a klavírista Lukáš 
Klánský, kteří měli původně v tomto 
termínu vystoupit, se v době koncertu 
účastní mezinárodní soutěže.

Milan Al-Ashab je jeden z nejúspěš-
nějších houslistů mladé generace, vítěz 
prestižní mezinárodní houslové soutěže 
Fritze Kreislera ve Vídni 2018 a taktéž ví-
těz New York Concert Artists and Associa-
tes Worldwide Debut Audition 2018 a řady 
dalších významných soutěží. V lednu 2019 
získal cenu Talent roku při udělování 
cen Classic Prague Awards za rok 2018. 
Adam Skoumal, přední český klavírista 

a skladatel, získal v roce 1998 cenu za 
nejlepší provedení české soudobé skladby 
na soutěži Pražského jara. Vystupoval s řa-
dou významných českých a evropských 
orchestrů a jeho skladby zaznívají na 
festivalu Pražské jaro i v programech svě-
tových sólistů na mezinárodních pódiích.

Oba umělci na Ševčíkových hudeb-
ních večerech představí program, jehož 
část zazní i na letošním ročníku festiva-
lu Pražské jaro. V Horažďovicích zazní 
skladby M. Ravela, F. Waxmana, A. Skou-
mala, H. W. Ernsta, N. Milsteina a O. Ševčí-
ka. Právě památce Otakara Ševčíka, horaž-
ďovického rodáka, je koncert symbolicky 
věnován u příležitosti 85. výročí úmrtí 
tohoto českého houslisty a především 
významného pedagoga.

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 vstupenek: 603 229 582.

• Ing. Magda Černá za spolek Hudba bez 

hranic, z. s.

Obnovení bohoslužeb v zámecké kapli
Za správu muzea a objektu jsem ráda, že se 
podařilo v zámecké kapli, která nebyla od-
svěcena, obnovit bohoslužebný ritus. Je to 
náprava po více než 40letém bezduchém 
údobí socialismu.

Bylo mi ctí na menze rozžehnout svíce. 
Byla jsem ráda i tomu, když zvonička 
kaple dostála v r. 2015 výměny šindelové 
vížky ze štípaného modřínu a byl dán 
podnět k restaurování obou oken v kapli, 
která se na místo v plné své kráse osadila 
v září 2018.

Z mobiliáře jsou v kapli dochovány 
dvě řady čtyřmístných dubových lavic, 
které doplňují postranní skříňky oltářní 
datované vyrytým vročením 1691 s ne-
zaměnitelným znamením osmicípé 
hvězdy šternberské. Střední část oltáře, 
černá se zlatým perlovcem, je datace 
pozdější než barokní, tj. z údobí šlechty 

Mansfeld-Arnstein-Fondi. Motivem ol-
tářního triptychu je Kalvárie, uprostřed 
s Kristem a plačící Máří Magdalenou, 
nalevo s Pannou Marií a po pravé straně 
se sv. Janem Evangelistou. Obraz s ukři-
žováním byl vynášen do středu dvojra-
menného schodiště zámku na svatodušní 
bohoslužbu. Na čele oltářní menzy je 
vyveden alianční znak, který je pozoru-
hodný tím, že je oboustranně identický. 
Naznačuje tak, že byly sezdáni dva přísluš-
níci stejných rodů a to Maria Eleonore 
van Mansfeld (1682–1747) a Karl Franz van 
Mansfeld (1678–1717).

Po pravé straně oltáře je dochována ve 
zdi nika ve tvaru mušle na uložení Svátosti 
oltářní a u vchodu hák na zavěšení vyku-
řovadla nebo nádobky na svěcenou vodu.

V kapli jest zavěšen originál dřevěné 
Kalvárie sňaté z jižního výklenku na 

Červené bráně, kde je v současnosti umís-
těna kopie.

Z dalších zajímavostí se nám v loňském 
roce podařilo zjistit původ zazděného 
biskvitového medailonu s mariánským 
motivem, který je v originálním prove-
dení ve větším rozměru jako barevný, 
fajánsový autora Andrea della Robbia 
umístěn v kostele „Chiesa dei Santi Jaco-
po e Filippo“ v Certaldu ve střední Itálii. 
V tomto kostele je mimo jiné pohřben 
autor „Il Decameron“ Giovanni Boccaccio, 
tamní rodák. Medailon byl zřejmě přive-
zen jako upomínka návštěvy Itálie – Cert-
alda některých z majitelů panství či jako 
dovezený dar.

Na nástropní fresce je zobrazeno Pový-
šení sv. Kříže, který vynášejí andělé. Tento 
motiv vychází z legendy o nalezení částí 
sv. Kříže sv. Helenou. Latinské credo na 
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kříži „In hoc signum vinces“ v překladu 
praví „V tomto znamení zvítězíš“.

Stavební pozoruhodností kaple je do-
chování části zdiva původní okrouhlé bašty 
gotického panského sídla či městské tvrze 
z 13. století, z dob zakladatelů Bavorů ze 
Strakonic. Nahlédnout na dochovanou část 
nadzemního zdiva bašty je možné z vnitř-
ního renesančního atria za mříží. Kaple 
jako taková vznikla při přestavbě zámku za 
vlády rodu Šternberků v poslední čtvrtině 
17. století. Kaple byla vestavěna v úrovni pa-
tra z části do torza válcové bašty uzavírajíc 
tak renesanční atrium. V podstřeší kaple je 
dochované torzo z horní části bašty, zřejmě 
s pozdějším (?), doplňkovým vyzděním z ci-
hel, které zdobí fresky s lorálními motivy 
s perleťově zastřeným leskem. Přesnější 
informace budou k dispozici po provedení 
nově iniciovaného stavebně-historického 
průzkumu odborníků Národního památ-
kového ústavu z Plzně.

• Mgr. Iva Košatková, Mgr. Roman Vaněk

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 květnu 13.–17. 5. 2019 prv-
ních 30 min denně zdarma.
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01 Nástropní freska Povýšení Sv. Kříže, foto: Mádl

02 Medailon, foto: I. Košatková

03 Oprava stříšky zvoničky 2015, foto: I. Košatková

04 Svatodušní bohoslužba cca 1930, foto: archiv 
muzea, sig. FA 34

05 Mobiliář kaple, foto: Mádl

06 Procesí na zámeckém nádvoří cca 1930, foto: 
archiv muzea, sig. FA 34



Na ZŠ Blatenská učí Zlatý Ámos

Je tomu již dlouhých 26 let, kdy světlo 
světa spatřila v současnosti velmi popu-
lární anketa Zlatý Ámos, kterou vyhla-
šuje a organizuje nevládní a nezávislé 
občanské sdružení Klub Domino, Dět-
ská tisková agentura v čele se školským 
ombudsmanem Slávkem Hrzalem. Jejím 
hlavním cílem je popularizace pedagogů, 
kteří podle hodnocení svých dětí, žáků 
a studentů významným způsobem přispí-
vají k utváření kvalitního pedagogického 
prostředí založeného především na vzá-
jemné úctě, týmové spolupráci a zápalu 
ke svému oboru. Asi nikoho nepřekvapí, 
že název ankety odkazuje k moravskému 
rodákovi Janu Amosi Komenskému, jenž 
si pro své nadčasové pedagogické názory 
vydobyl přídomek Učitel národů. Postu-
pem let se celý popularizační projekt stal 
významnou společenskou událostí, do 
které se v aktuálním, 26. ročníku, zapo-

jili například ministr školství, mládeže 
a tělovýchovy Robert Plaga, vybraní radní 
hlavního města Prahy, Česká televize, 
skupina ČEZ, Unipetrol Orlen Group či 
výrobce her a hraček irma EFKO. V anke-
tě se kromě hlavní kategorie, kterou letos 
vyhrála Pavlína Kopáčiková ze Základní 
a mateřské školy Vacov, vybírají i oboro-
ví Ámosové v předmětech český jazyk, 
matematika, fyzika a chemie. A je naším 
potěšením oznámit, že jedna ze zlatých 
korunek určených pro vítěze doputovala 
na Základní školu Blatenská v Horažďovi-
cích, jelikož Zlatým Ámosem Chemikem 
pro rok 2019 se stal Mgr. Petr Curko, 
jemuž se podařilo zaujmout odbornou 
porotu především svým zápalem pro 
přírodní vědy, který se pravidelně úročí 
v podobě úspěchů našich žáků ve vědo-
mostních soutěžích.

Pomyslnou bránu ke vzrušující cestě 
za titulem Zlatý Ámos mohou otevřít 
pouze žáci či členové dětských zájmových 
sdružení nominací svého oblíbeného 
pedagoga. Ten následně musí oprávnění 
nominace potvrdit získáním alespoň sta 
podpisů, což byla na naší škole otázka 
pouhých několika dní. A kolotoč se tak 
mohl roztočit. O jarních prázdninách 
následovala cesta na regionální kolo, 
které se uskutečnilo v Poslanecké sně-
movně Parlamentu České republiky. 
Každý učitel si na regionální kolo mohl 
vzít tři obhájce, jejichž úkolem bylo svého 
„mandanta“ představit ideálně vtipnou, 
neotřelou a originální formou porotě 
složené z pedagogických odborníků 

a předchozích Ámosů. Této role se za naši 
školu zhostila děvčata Alena Karásková, 
Nikola Kryzanová a Johana Matějková, 
kterým se povedlo všechny přihlížející 
několikrát rozesmát scénkou odehranou 
jak jinak než v laboratorních pláštích. 
Z každého kraje však mohl postoupit pou-
ze jeden učitel a v kraji Plzeňském byla 
oním vyvoleným letošní Zlatá Ámoska. Po 
několika dlouhých týdnech se k nám ale 
dostala úžasná zpráva o tom, že porota po 
ukončení všech regionálních kol dala hla-
vy dohromady a vybrala oborové vítěze. 
Pan učitel Curko byl následně pozván na 
slavnostní inále, které se uskutečnilo za 
účasti kamer kanálu Déčka České televize 
v kongresovém centru Hotelu Olšanka 
pod žižkovskou věží. Vrcholem letošního 
ročníku se stal kantorský bál v Hotelu 
Ambassador Zlatá Husa na Václavském 
náměstí, kde došlo k samotné koruno-
vaci všech Zlatých Ámosů před zraky 
významných osobností českého školství 
a hlavních partnerů ankety. Kromě šerpy, 
putovní korunky a zajímavých drobností 
si pan učitel odvezl pozvání od společ-
nosti Unipetrol na Báječný den s chemií 
pro své žáky, který se uskuteční na konci 
června v plzeňském Techmania Science 
Center. Pro všechny pozvané se bude jed-
nat o pomyslnou zlatou tečku za velkým 
úspěchem člena kantorského sboru Zá-
kladní školy Blatenská, příhodně okoře-
něnou záblesky vzrušujících chemických 
pokusů.

• Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy

Březen – za kamna vlezem
duben – ještě tam budem – tato všem vel-
mi dobře známá pranostika však neplatí 
v naší duhové školce. Na počátku dubna 
jsme za vydatné pomoci rodičů, dětí 
a přátel společnými silami uklidili zahra-
du, abychom mohli s dětmi opět naplno 
využívat její vylepšené prostory. Jako vždy 
se nejen pracovalo, ale na závěr pracov-
ního odpoledne jsme si opekli špekáčky 
a pochutnali si na dobrotách, které pro 
všechny připravilo milé osazenstvo naší 
školní kuchyně. Tímto bychom rádi ještě 
jednou poděkovali všem zúčastněným za 
pomoc.

Tento měsíc také proběhla již tradiční 
„Školka v přírodě“, která je určená pro 
naše předškoláky. Všichni mají příležitost 
vyzkoušet si alespoň na pár dní, jaké to je, 
když je člověk celý den v kontaktu s pří-
rodou. Letos nám sice počasí nedopřálo 

mnoho tepla, ale o to větší radost měly 
děti z ohníčku, na který samy posbíraly 
dříví, opekly si chlebové topinky a do-
konce uvařily vlastní tábornické ragú. 
Děti při pobytu v přírodě myslely i na 
kouzelné obyvatele lesů a vystavěly pro ně 
krásné lesní domečky, nacvičily si střelbu 
na terč. Celý pobyt se letos nesl v indi-
ánském duchu, což pro děti znamenalo 
výrobu pravých indiánských obleků, vy-
stopovat svoji ztracenou náčelnici a najít 
vzácný indiánský poklad, a to vše děti do 
puntíku splnily a celý pobyt si užily.

• Jana Jehlíková, Křesťanská mateřská škola 

DUHA
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Výměnný pobyt 
Základní umělecké 
školy ve Švýcarsku

Na začátku dubna se uskutečnil tolik 
očekávaný výměnný pobyt ve Švýcarsku. 
Bylo to velmi náročných šest dní, během 
kterých jsme najeli hodně přes 2000 km 
a viděli mnohé krásy, které Švýcarsko, ale 
i okolní země mohou nabídnout. Viděli 
jsme plovoucí podium na Bodamském 
jezeře, kde se připravuje scéna na letošní 
představení. Trochu neplánovaně jsme 
si prohlédli i město Bregenz. Prošli jsme 
si část Basileje, přepluli Rýn na přívozu, 
prohlédli si basilejské divadlo, což byla 
velmi zajímavá prohlídka.

Nejstarší zubačkou v Evropě jsme 
vystoupali část hory Rigi, zbytek vyšlapali 
samozřejmě po svých. V Luzernu jsme se 
prošli po historické části města i přes asi 
nejznámější památku – kapličkový most. 
Navštívili jsme čokoládovnu Frey – samo-
zřejmě s řádnou ochutnávkou. A pře-
svědčili jsme se, že tu čokoládu umějí 
doopravdy skvěle. Největší vodopády 
v Evropě u Schafhausenu nás ohromily. 
Prostě krása střídala nádheru. Dalo by se 
vždy dlouhé hodiny sedět na horských 
vyhlídkách a sledovat majestátní štíty 

hor, klidné hladiny nádherných jezer 
nebo tisíce hektolitrů vody valící se přes 
skály. Ale dny nejsou nafukovací a další 
program nečeká.

Absolvovali jsme dvě vystoupení 
v Musikschule Binningen, která byla 
naší základnou. Večerní koncert se našim 
žákům náramně podařil a právem jsme 
na ně mohli být všichni pyšní. Proto jsme 
s velkou radostí přivítali zprávu, že nám 
radnice hlavního města Lichtenštejnska 
povolila veřejnou produkci. Při cestě zpět 
jsme se zastavili tedy ve Vaduzu, kde si 
naše dechová sekce zahrála ještě jeden 
krásný koncert na pěší zóně, čímž pobavi-
la nejen nás, ale hlavně asijské turisty.

Děkuji všem pedagogům a žákům 
za skvělou reprezentaci školy nejen po 
stránce hudební, ale i lidské. Výlet se vy-
dařil (i přes mnohé nepříjemnosti) a do-
mníváme se, že by nemusel být poslední. 
V pondělí 6. 5. od 18.00 hodin si můžete 
přijít poslechnout celý program do 
kulturního domu, kde budeme současně 
promítat i fotograie z celého výletu.

Po návratu domů přišla do školy neče-
kaná úžasná zpráva. Jindřich Šlechta se 
se svojí prací zúčastnil národní výtvarné 
soutěže dětské mapy Barbary Petchenik 
a ve své kategorii zvítězil. Třešničkou na 
dortu pak je, že jeho práce byla vybrána 
mezi 6 prací z celé ČR, které budou vysta-
veny v rámci Mezinárodní kartograické 

konference v japonském Tokiu (červenec), 
kde budou vyhlášeny výsledky celosvěto-
vého kola, a následně i na 23. kartograic-
ké konferenci v Praze (září). Je to na-
prosto báječný úspěch a my všichni moc 
a moc gratulujeme.

Květen bude přímo nabitý našimi 
dalšími akcemi. Od 7. 5. můžete v městské 
galerii navštívit výstavu žáků výtvarného 
oboru, včetně absolventských prací (ver-
nisáž 7. 5. od 16.30 hodin). V týdnu od 13. 
do 17. 5. chceme pozvat do školy všechny 
případné zájemce o budoucí studium. 
Probíhat bude otevřené vyučování a mů-
žete se podívat na výuku, vyzkoušet si ná-
stroje, popovídat s vyučujícími. Podrobný 
seznam, kdy můžete vidět jaké nástroje, 
najdete na školním webu. 22. 5. se usku-
teční tradiční přehlídka žáků literárně-
-dramatického oboru, tentokrát v prosto-
rách školy. A hudební obor připravuje 3 
absolventské koncerty (viz plakát).

Máme toho pro vás hodně a těšíme 
se na setkávání s vámi. Přejeme krásně 
prožité májové dny.

• Za ZUŠ Horažďovice Mgr. Martin Petrus

Zwei Sprachen – ein Gedanke
Ve středu 10. 4. 2019 se uskutečnil náš po-
slední jednodenní projektový den v rámci 
projektu Zwei Sprachen – ein Gedanke, 
tentokrát opět na německé straně ve měs-
tě Patersdorf. K základní škole jsme dora-
zili v 9.45 hod. Předali jsme dárky pro děti 
a vedení školy jménem města Horažďovi-
ce a Základní školy Komenského. Němec-
ké děti nás přivítaly tancem Line Dance, 
poté následovala malá svačina a rozdělení 
do dvou skupin. První skupina odešla do 
tělocvičny, kde se žáci naučili již zmíně-
ný tanec. Pohyb nakonec uchvátil téměř 
všechny – jak děti, tak dospělé. Druhá 
skupina se věnovala klidnějším činnos-
tem – matematické úlohy, logické hry, 
práce se stavebnicemi. Po velmi chutném 
obědě se skupiny vyměnily. Na sklonku 
našeho setkání jsme si zatančili všichni 
společně a rozloučili jsme se. Ale nebyl 
důvod ke smutku, v květnu totiž poje-
dou naši žáci do Německa znovu, a to na 
třídenní pobyt.

• Jitka Hejdánková, ZŠ Komenského
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Březen v Komušíně
Do vsi přišlo jaro a s ním i Hledání pokla-
du kapitána Černovouse a kurz autoško-
ly… nová pravidla silničního provozu.

V sobotu 23. března proběhla akce 
Hledání pokladu kapitána Černovouse. 
Modrá obloha, sluníčko, na louce roz-
kvetlé květiny. U obecní budovy čekala 
parádní pirátská loď. Na ní kapitán 
s posádkou, který žádal děti o pomoc při 
hledání zakopaného a zapomenutého 
pokladu. Cesta k pokladu nebyla úplně 
jednoduchá, ale po vyhledání a vyluštění 

všech indicií bylo zjištěno místo, kde 
je pod zemí zakopána tajemná truhla. 
Sborové zajásání všech dětí při otevření 
truhly bylo dojemným ohodnocením ná-
ročně připraveného odpoledne. Na závěr 
byly děti pasovány na piráty a kapitán 
Černovous měl místo pokladu svou novou 
posádku. V tomto krásném dni nechybělo 
ani opékání buřtíků.

Pro provoz na parkovištích obchod-
ních domů, na lesních nebo polních 
cestách musíme dodržovat totéž jako na 

ostatních silnicích a můžeme dostat i po-
kutu. Tak proč v tom často tápeme?

Kde platí pravidla silničního provozu? 
Nejen na tyto otázky dostali odpověď 
účastníci kurzu, který se konal 29. břez-
na v obecní budově. Velké poděkovaní 
patří panu Pavlovi Houdkovi, který kurz 
vedl a vyvedl z omylu některé účastníky 
kurzu. Pokračování kurzu je plánované 
na podzim tohoto roku.

• Spolek Přátel Komušína

Horažďovická padesátka
Pozvánka na 54. ročník druhého 
nejstaršího dálkového pochodu 
v Čechách

Termín: sobota 25. května 2019

Trasy: pro pěší turisty 100, 50, 25, 
15 a 7 km (dětská a začátečnická 
trasa) a pro cykloturisty 100, 50, 25 
a 15 km.

Prezentace a start: nádvoří 
zámku, 100 km pěší – start již 
v pátek 24. května od 19 do 22 hod. 
Ostatní trasy v sobotu od 6 do 
10.30 hod.

Cíl: Pro všechny opět v prostoru 
startu – nádvoří zámku do 17 hod.

Startovné: na trasu 100 km – 
60 Kč, na ostatní trasy – dospělí 
40 Kč, děti do 15 let 20 Kč, děti 
do 6 let zdarma a členové KČT 
s platným průkazem sleva 50 %

Občerstvení: Díky svolení Spolku 
občanů Horažďovic – Předměstí 
u nich na hřišti (u kurtů) zajišťují 
občerstvení a hry pro děti Otaváci 
(PS Prácheň). Na trasách je možné 
v pohostinstvích (informace na 
startu).

Vedení tras: Východně až 
jihovýchodně od Horažďovic

Informace: Ing. Rudolf Dvořák
tel.: 602 844 625, e-mail: 
horazdovicka50@seznam.cz,
nově na www.hd50.webnode.cz
a na facebooku Horažďovická 
padesátka
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Kroužek mladých hasičů
První schůzku letošního roku jsme měli 
v polovině ledna. Měli jsme oblastní kolo 
soutěže Požární ochrana očima dětí, 
každý si mohl vybrat, jestli bude kres-
lit nebo psát nějaký příběh o hasičích. 
Nejlepší práce se poslaly do okresního 
kola. Plnili jsme odznaky odbornosti 
a nacvičovali jsme na zimní kolo mladých 
hasičů, které se konalo koncem února ve 
školní tělocvičně v Kašperských Horách. 
Soutěže se zúčastnilo 39 družstev starších 
a v mladší kategorii 23. Víc jak půlka dis-
ciplín byla o zručnosti a pohybu a zbytek 
o hasičině. Každé družstvo bylo složeno 
z pěti soutěžících, každý plnil disciplíny 
a sčítaly se body jako kolektivu. Někdo 
se snažil víc a druhému to moc nešlo, 
družstva obsadila až druhou polovinu 
výsledkové tabulky. Zabodovali jsme ve 
volné soutěži, a to v oblékání hasiče, star-
ší obsadili 4. a 9. místo a mladší 6. místo. 
Další kroužek po soutěži nám počasí 
povolilo hrát hry venku. Navštívili jsme 
na dvě hodiny bazén, kde se děti vyřádily. 
Pomalu začneme nacvičovat na závěreč-
nou hru Plamen, která se koná 18. května 
na Malém Boru.

Děkujeme všem, co se zúčastnili sou-
těže, docela mě mrzí přístup některých 
rodičů, kteří přihlásí dítě na kroužek, 
a když dítě už nechce chodit, nám to ani 
neřeknou. Všichni vedoucí tomu věnuje-
me svůj čas a vždy připravujeme program 
pro všechny. Soutěží se v kolektivu, a když 
se potom někdo rozhodne, že nepojede 
na soutěž, tak nejede celé družstvo. S tím, 
že se některým prolínají kroužky a škola, 
nic neuděláme, ale když se přihlásí v září, 
přijde párkrát a potom už ne, a nikdo 
nám to neoznámí, to nás hodně mrzí.

Měli jsme besedu s městskou policií, 
dětem vysvětlili svoji činnost a předvedli 
prostředky, s kterými zasahují. Beseda 
se dětem líbila, debata probíhala ještě 
po konci kroužku, chtěl bych poděkovat 
Pavlu Bláhovi a Zbyňku Randákovi za 
profesionální přístup.

S dětmi jsme se i letos zúčastnili akce 
Ukliďme Česko, jako každý rok jsme si 
vzali na starost tržiště a přilehlé prostory 
a příkopy na obchvatu Horažďovic. Chtěl 
bych při tom i poděkovat p. Velíškovi, 
který dal slevu na zmrzlinu, kterou jsme 
jim koupili za práci.

• Jiří Chaluš, SDH Horažďovice

Tenisový klub 
Horažďovice 
v roce 2018

V minulém roce jsme se zúčastnili 
soutěže družstev Plzeňského kraje 
v kategoriích baby tenis, dorost a do-
spělí. Družstvu dospělých se podařilo 
postoupit do vyšší soutěže, kterou 
si letos po delší době zahrají. Tímto 
bychom vás rádi pozvali na domácí 
zápas, který se koná 11. 5. s TK Roky-
cany. Poslední domácí utkání se bude 
konat 8. 6. 2019 s SK SPORTCENTRUM 
Roudná. Vždy začátek od 9. 00.

Dále se na tenisových kurtech v létě 
2018 konaly celostátní turnaje baby 
tenisu, dorostu a dospělých. Těchto 
turnajů se účastnili i domácí hráči, 
i z celé České republiky. Také zde 
proběhl Memoriál Slávka Šimka, Retro 
turnaj a jarní a podzimní Orel cup.

Loňská sezóna se povedla a doufá-
me, že ta letošní bude zase o něco lepší.

Těšíme se na stávající příznivce teni-
su i ty nové, kteří si přijdou zahrát.

• Tenisový klub Horažďovice 

Petra Halmlová
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Máj, lásky čas
Je tady opět květen – lásky čas, měsíc, kte-
rý je považován za nejhezčí v celém roce. 
Jediný ze všech má dvě pojmenování. Máj 
z latinského Maius a květen podle příro-
dy, která v tuto dobu kvete. Tento druhý 
název je známý teprve necelých 180 let.

Květen je měsícem lásky, ale pro Čechy 
a Slováky je také měsícem, kdy si připomí-
náme konec druhé světové války, osla-
vujeme svobodu, vzpomínáme na padlé 
vojáky a vítáme veterány. Každým rokem 
pamětníků bohužel ubývá, a zvláště těch, 
kteří nám přivezli svobodu. Tím spíše je 
třeba si historii připomínat. O to se snaží 
především ti, kteří svými historickými 
vozidly nám tyto válečné roky přibližují 
a do svých veteránů dávají spoustu času 
a také nemalý peníz. Lásku k historic-
kým vozidlům často „dědí“ potomci nebo 
vnoučata, a tak věřím, že o zachování 
tradice je dobře postaráno.

Květen je také měsícem oslavy lásky 
a znovuzrození. Není se co divit, že v tom-
to měsíci slaví svátek i naše maminky. 
Den matek se slaví na mnoha místech ve 
světě. U nás vždy druhou neděli – letos 
tedy 12. května. Maminky byly vždy nena-
hraditelnými osobami, vždyť nám daly ži-
vot a stály u nás v dobách dobrých i zlých. 
Nezapomeňme jim za všechnu jejich 
lásku poděkovat. Nejsou-li již mezi námi, 
alespoň si na ně v klidu vzpomenout.

I přesto, že je květen považován za mě-
síc lásky a zamilovaných, traduje se pově-
ra, že manželství uzavřené v tomto měsíci 
přináší smůlu a neštěstí. Bylo obvyklé, že 
nevěsta v tomto měsíci po svatbě brzy při-
šla do jiného stavu a děcko přišlo na svět 
v nejhladovějším měsíci – únoru. Zásoby 
jídla se tenčily a venku řádila krutá zima, 
ne jako dnes. Když si připomeneme, že 
porody v dávných dobách – a především 
ty první – byly tak jako tak riskantní, 
vysvětlení je jasné. V dobách dnešních se 
již mnohé změnilo, a tak by se zamilova-
ní neměli bát vstoupit do manželského 
svazku právě v tento májový čas.

Přeji vám všem, aby tento tak opěvo-
vaný měsíc byl ve znamení lásky, štěstí 
a pohody.

• Karel Halml

Co se četlo 
v Horažďovicích 
za císaře pána

V roce 1913 vyšel v časopise Jihočeský kraj 
obsáhlý článek Josefa Drnka Kulturní 
poměry v Horažďovicích. Poměrně kritic-
ky se zde autor zabývá různými oblastmi 
kulturního života v našem městě více než 
před stoletím, kdy rakousko-uherská mo-
narchie spěla ke svému konci, ač to v té 
době ještě nikoho ani nenapadlo.

Podívejme se tedy na jednu z oblastí, 
o nichž je v článku řeč: na noviny a časo-
pisy. Místním poměrům se tehdy věnoval 
Pošumavský agrárník řízený učitelem 
Aloisem Vlkem v Chanovicích. Byl to 
ovšem jen dvouměsíčník, takže zprávy ne-
byly až tak čerstvé, spíš souhrnné. Zpravo-
dajstvím i z Horažďovic se zabývala Stráž 
na Šumavě, vydávaná Josefem Dvořákem 
ve Strakonicích, vycházející každou sobo-
tu, dále národně-sociální časopis Písecký 
kraj a list sociálních demokratů Obrana 
lidu. V samotných Horažďovicích vychá-
zely za redakce M. Mayera Hasičské roz-
hledy, ale to byl časopis českého hasičstva 
a místními událostmi se pochopitelně 
nezabýval. To už se o nich zmínil spíše 
věstník hasičské župy Prácheň, který však 
vycházel jen čtvrtletně.

Samozřejmě, že tyhle tiskoviny míst-
ním nestačily, bylo třeba vědět, co se děje 
v Praze, po celých Čechách, potažmo v ce-
lém mocnářství. Tehdy se noviny ovšem 
předplácely a doručovaly poštou. Nejoblí-
benějšími novinami ve městě byly Pražské 
noviny a Národní politika, které měly přes 
šedesát předplatitelů. Polovinu jich měly 
Národní listy a již zmíněný místní Pošu-
mavský agrárník. Asi 15 odběratelů měl 

Nový lid, týdeník pro vzdělávání a mravní 
obrození lidu vydávaný v Brně, oblíbený 
mezi učitelstvem. Po pár výtiscích chodily 
do Horažďovic také Samostatnost, Stráž 
na Šumavě, Písecký kraj, Obrana lidu 
a Hlas lidu. Ve větším počtu docházely též 
katolické časopisy Svatý Vojtěch a Kříž – 
dá se domyslet, že čtenářkami byly pře-
devším jeptišky v klášteře. Židovská obec 
(cca 250 obyvatel města) ve většině české 
časopisy nečetla, dávala přednost listům 
německým, což bylo českými Horažďovi-
cemi asi vnímáno dost negativně.

Pokud šlo o zájmy a zábavu, docházelo 
do města také mnoho rozmanitých listů 
odborných, stavovských, zábavných, 
obrázkových, humoristických, módních, 
dětských apod.

Na malé venkovské městečko, kterým 
Horažďovice tehdy byly (3100 obyvatel), 
je to četba docela rozmanitá. Ale neza-
pomeňme, že noviny a časopisy doručo-
vané poštou byly pro občanstvo vlastně 
jediným zdrojem informací. Telefon byl 
v počátcích, telegraf jen na poště a na 
nádraží. Film v té době ještě v dětských 
plenkách, rádio mělo teprve v příštích 
letech přijít. O televizi neměl ještě nikdo 
ani tušení – a že za sto let budou napros-
to běžné nějaké mobily a internet, to už 
bylo mimo jakoukoli fantazii. Ale dlužno 
dodat, že naši předkové byli s novinovými 
zprávami zcela spokojeni a nic z našich 
informačních vymožeností jim zjevně 
nechybělo. Tak jako nám nechybí to, co 
přijde za sto let.

• jiří Wagner
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Obec Chanovice 
a její publikace
Obec Chanovice má šest místních částí – 
Černice, Defurovy Lažany, Dobrotice, 
Holkovice, Chanovice a Újezd u Chanovic. 
Náš pošumavský kraj je krásný a zajíma-
vý. A náš cíl je zřejmý, chceme o tomto 
kraji poskytovat co nejvíce informací. 
Proto se dlouhodobě a pravidelně věnu-
jeme badatelské a publikační činnosti. Ve 
spolupráci s různými kvalitními autory 
se snažíme mapovat místní historii, pří-
rodu, počiny předků a způsob pošumav-
ského života. Shromažďujme dokumenty, 
fotograi e i dobové předměty. Naši předci 
se nadřeli, ale uměli se i bavit. Proto za-
chraňujeme informace o jejich bytí.
V obecní edici jsme již vydali šestnáct 
publikací. Poslední byla představena loni 
v listopadu pod názvem „Muži Chanovic-
ka ve Velké válce“.
Nad rámec této edice jsme s historikem 
Janem Jirákem vydali v lednu dvoudíl-
nou knihu „Pivovary a pivovárky okresu 
Klatovy“. Ta je rozdělena na region kla-
tovský (1. díl) a prácheňský (2. díl). Každý 
díl má cca 200 stran textu plus barevnou 
fotopřílohu. A v každé knize jsou další 
data na elektronickém nosiči – doku-
menty, fotograi e pivních zařízení, lahví, 
hostinců apod. V knihách se píše o 152 
pivovarech. Např. pivovarům v Horažďo-
vicích je věnován v knize poměrně široký 
prostor.
V Chanovicích na obecním úřadu či 
v informačním středisku u zámku lze 
zakoupit uvedené knihy a tiskoviny.

• Petr Klásek Černický

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

2. 5. Pro maminky, vystoupení dětí MŠ 
Loretská. Společenská hala DPS Loretská 
1069, začátek v 10 hod.
3. 5. Jarní vystoupení dětí školní družiny 
Blatenská. Jídelna DPS Palackého 1061, 
začátek ve 13.30 hod.
7. 5. Posezení s harmonikou, k tanci a po-
slechu zahrají oblíbení Úterníci. Jídelna 
DPS Palackého 1061, začátek v 15 hod.
13. 5. Holky v akci, společné pečení 
z osvědčených receptů – Afrika řezy. 
Jídelna DPS Palackého 1061, začátek ve 
13.30 hod.
15. 5. Setkání s dětmi z KMŠ vystoupení 
souboru Duháček. Jídelna DPS 1061 Palac-
kého v 9.45 hod.

15. 5. Raději zešílet v divočině, beseda se 
spisovatelem Alešem Palánem. Jídelna 
DPS 1061 Palackého, začátek v 16 hod. 
Projekt „Seniorům dokořán“
24. 5. Výlet na Kozel a do Nepomuka, na-
vštívíme zámek Kozel a Svatojánské mu-
zeum s kostelem v Nepomuku. Sraz před 
DPS Palackého 1061 v 8 hod. Přihlášky na 
tel.č. 376 512 596 nebo v kanceláři charity.
28. 5. Vystoupení dětského taneční sku-
piny Wolfíci pod vedením DDM Horažďo-
vice. Jídelna DPS Palackého 1061, začátek 
v 17 hod.
29. 5. Šumavou s písničkou, snímky 
fotografa Vladislava Hoška s písničkami 
Toníka „Yettiho“ Jelínka. Společenská 
místnost ve 4. patře DPS Palackého 1061, 
začátek ve 14 hod. Projekt „Seniorům 
dokořán“

Koupím

Simson S51 Enduro
nebo Elektronik

stav nerozhoduje
Tel.: 776 822 803

Koupím

starší knihy, pohlednice,
obrazy a starožitnosti.

tel.: 721 866 006
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Historie domů v Horažďovicích
v letech 1600–1800, vnitřní město
Masné krámy

Řezníci v Horažďovicích získali své arti-
kule od Půty Švihovského již v roce 1488. 
Originál se nedochoval, zřejmě shořel 
v roce 1619 při vypálení města Buquoyo-
vým vojskem. Zachoval se ale v opisu v ar-
chivu města Blatné, pro tamní řezníky je 
pořídil v Horažďovicích Zdeněk Lev z Rož-
mitálu na počátku 16. století. V roce 1594 
uvádí ve svých artikulích horažďovická 
vrchnost Teobald Švihovský „řezníci, po-
něvadž tím povinni od starodávna jsou, 
aby na zámku k útratě kuchyňské dobyt-
ky ze dvorů bili, aby to s ochotností a bez 
prodlévání na každé oznámení činívali 
a zvláště, když se jim spropitné dává, kdo 
by toho nevykonal, dá pokuty bečku soli“. 
V roce 1596 přidává Teobald další nařízení 
„Velikej neřád mezi řezníky strany prodá-
vání mas jest“, protože se za stejné peníze 
prodává dobré i špatné maso, a proto je 
zapotřebí ustanovit příslušné osoby pro 
jejich kontrolu. Dále uvádí, aby „žádnej 
řezník dvou psů nechoval. Neboť veliké 
nepohodlí lidé přespolní pro jejich štěkot 
mají“. Ve hřbitovním kostele svatého Jana 
Křtitele se nachází několik náhrobků čle-
nů řeznického cechu s charakteristickým 
lvem nesoucím sekeru či zkřížené sekery 
v kruhu. Například v roce 1615 Florián 
Malkovský, jeho manželka Líza, Václav 

Racek 162. (neúplný letopočet) nebo 
v roce 1625 Martin Varhaník. Pro cech 
řezníků v Horažďovicích jsou unikátně 
zachovalá registra z let 1563–1657. Cechy 
spravovali starší mistři nebo cechmistři. 
Jejich počet závisel obvykle na celkovém 
počtu členů. Cechmistři byli voleni měst-
skými konšeli nebo volbu alespoň stvrzo-
vali. Také rozhodovali sporné věci mezi 
mistry a tovaryši. Provinilec pak zaplatil 
včelím voskem nebo penězi, v horším 
případě následovalo vězení nebo odebrá-
ní živnosti. Cechmistři také spravovali 
cechovní jmění. Inventář z roku 1611 
obsahoval stříbrnou pečeť, příkrov (bal-
dachýn z černé látky, který se nosíval při 
pohřbech nad cechovním štítem), zbroje 
čtyři kusy přední a zadní, dvě šturmhau-
by (kovové přilbice), šorc a voboječek, 
fakuly (pochodně) šest dlouhých, čtyři 
korbely kožené, halapartnu a truhlici 
velkou. V té byly uloženy cechovní peníze, 
privilegia, listy, zápisné knihy a cechovní 
pečeť. Roku 1627 bylo od opravy takovéto 
pokladnice zaplaceno Jakubu Rejčkovi 20 
grošů a Tomáši Lodovi za panty a zámek 
3 groše. Roku 1631 „dáno za truhlici, aby-
chom měli kde vosk schovati“ Matějovi 
Mračkovi 20 grošů. Andresovi zámeční-
kovi pak zaplaceno v roce 1620 „od dělání 
dvou klíčů k pokladnici“. Cechovní stříbr-
ná pečeť je zmiňována v prvním inventáři 

cechovního jmění z roku 1604. O tu přišel 
cech zřejmě při vypálení a dobytí města 
buquoyovskými vojsky v roce 1619. Proto 
byla pořízena nová roku 1627 a víme, 
„že od díla dáno té pečeti, která jest byla 
ryta v městech pražských toliko 3 kopy 
15 grošů“. Cechmistři předsedali v cechov-
ní hospodě. Otevřením pokladnice byla 
schůze zahájena. Na schůzích se mimo 
jiné rozhodovalo, bude-li kandidát na 
řemeslo přijat. Zápis učedníka stál roku 
1613 2 kopy. Po přijetí trvala výuční doba 
2–5 let. Při skládání mistrovské zkoušky 
musel dotyčný vystrojit svačinu všem 
mistrům. Roku 1582 měl přijatý mistr Be-
nedikt Smolík složit cechu 25 liber vosku 
a vystrojit svačinu. K udržení dobrých 
vztahů s městskou radou daroval cech 
řezníků vždy o Vánocích a Velikonocích 
půl telete rychtáři, takové například roku 
1619 vážilo 23 liber a stálo 46 grošů. Roku 
1634 bylo zaplaceno ovčákovi z Chrástu za 
jehně k Velikonocům adresované radním 
do Plzně. Každý cech stavěl o trzích své 
žoldnéře. Řezníci obvykle dva o trhu na 
sv. Petra a Pavla a na sv. Havla. Roku 1593 
za ně vydali 30 grošů. Zbroj byla nedílnou 
součástí výbavy cechovního jmění. Roku 
1582 daruje Jan Sobíček cechu zbroj ve 
třech kopách, jež obsahuje přední i zadní 
kus, voboječek a šorc. Cechovní zbroj byla 
uložena v bytě cechmistra. Z několika 
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Akce se koná pod záštitou velvyslance státu Izrael 
v České republice J. E. Daniela Merona.

... je maraton čtení jmen a stručných osudů žen, dětí a mužů, kteří byli zavražděni během 

druhé světové války kvůli svému židovskému nebo romskému původu.

2. 5. 2019 - od 14 hodin

Dokumentace obětí holocaustu přináší mnoho údajů a poznatků o osudech 

jednotlivých lidí, na jejichž základě je možné rekonstruovat jejich příběhy. 

Díky poznatkům získaných z dokumentace můžeme oběti holocaustu - občany, 

kteří žili před válkou společně s ostatními, připomínat ve veřejném prostoru, 

a tím je mezi nás vracet.

Pojďme společně symbolicky vrátit oběti bezpráví do naší společné paměti 

veřejnou vzpomínkou – přečtením jejich jmen. 



zápisů cechovních register se dozvídáme 
o vlcích, kteří ohrožovali dobytek i oby-
vatele. Roku 1630 bylo dáno „od boud 
dělání“ a za „dříví na vlka“ 8 grošů. Toho 
roku po sv. Lukáši „dáno dvěma cechov-
ním, kteří šli s psaním na Čimelice za 
panem regentem za příčinou zabití vlka 
na cestu 30 grošů“. Roku 1635 „vyplaceno 
za řetěz na vlka, též za voboječek“. Řez-
níci také vydávali z cechovní pokladnice 
almužny žebrákům nebo lidem stižených 
nějakým neštěstím. Tak „nevidomému 
z Rakovníka 7 grošů (1593), pohořalému 
soukeníkovi z pomezí slízského 10 grošů 
(1596), jednomu člověku za Drážďany 
z dopuštění božího, že jest hromobití 
na městě škodu učinilo 10 grošů (1600), 
jednomu stavu rytířského od vyplacení 
se od nepřítele 12 grošů (1619), jinému 
zajatému od Turka 5 grošů (1615), knězi 
německému, který z Horních zemí pro 
víru evangelickou vyhnán byl 10 grošů, 
2 denáry (1597)“. Z ostatního vydání šly pe-
níze také „na varhany pánům literátům“ 
(1596) nebo „s povolením pánů cechmis-
trů dáno na spravení skel chrámu páně 
sv. Petra a Pavla“ (1635). Nejpozději 
v 16. století stály masné krámy za koste-
lem v místech, kde jsou dnes. Jednotlivé 
krámy byly pronajímány. Tak byl roku 
1590 pronajat „krám cechovní“ Václavu 
Holíkovi a Adamu Kohoutkovi. Roku 1595 
je „přijato z krámův 2 kopy 7 gr., též od 
Matěje Pulce nájmu z horního krámu. 
Pokračují příjmy z roku 1608, kdy se platí 
ze 16 krámů, roku 1610 ze 17 a v roce 1611 
z 19 krámů. Při požáru města 22. 6. 1619 
shořelo 20 masných krámů. O tom, jak 
krámy vypadaly, máme dílčí zmínky 

vztahující se k jejich opravám. Roku 1616 
dáno za 600 šindelí na cechovní krám 
55 grošů, za hřeby a latě tesaři 26 grošů. 
Masné krámy měly i svá jatka, takzvaná 
šlachtata. V rámci masných krámů byla 
dvoje, horní a dolní. Roku 1613 „vynalože-
no za prkna a hřebíky od spravení hořejší 
šlachtaty 30 grošů“. Ve srovnání byly 
o rok dříve výdaje na šlachtatu dolejší za 
šindel, hřeby a latě tesaři 41 gr. Z dalších 
zpráv víme, že roku 1689 „masný krámy 
na prach shořely“. Z roku 1780 máme 
seznam majitelů 17 masných krámů. Sou-
časná podoba masných krámů pochází 
z roku 1854.

• MgA. Jindřich Šlechta

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky, zatep-
lování fasád, zemní a výkopové práce

tel.: 725 763 582

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

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

Účetnictví Šumava, s. r. o. Sušice

zajišťuje účetnictví více než 200 klientům. Nyní hledáme 
schopného, vstřícného a pečlivého člověka na pozici účetní.

Očekáváme od Vás: alespoň částečnou znalost účetní 
a daňové legislativy, samostatnost, práce s MS Offi ce, 

přesnost, diskrétnost, komunikativnost, schopnost pracovat 
v malém týmu. Nabízíme funkční systém, fi nanční motivaci 

a zaměstnanecké benefi ty.

www.ucetnictvi-sumava.cz, tel. 602465946,

info@ucetnictvi-sumava.cz

14 OBZOR • Horažďovice

01 Zástavba u masných krámů 1. (č. p. 57), 
2. (č. p. 58) 3. (č. p. 65 Bílá růže) 4. Masné krámy 
jsou symbolicky vyznačeny 8 objekty, ve 
skutečnosti jich v té době zde bylo 18, kresba 
Františka Schwingreise z poloviny 18. století.

02 Plán na stavbu nových masných krámů z roku 
1854. Datace odpovídá době, kdy byly zrušeny 
cechy a nahrazeny řemeslnými společenstvy. 
Žlutě značena původní stopa masných krámů, 
červeně současný stav (SOkA Klatovy, Archiv 
města Horažďovice)

03 Současný stav objektu

02

03

✂ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Horažďovice • perla Otavy

Pomník osvobození u kina
15.00 – příjezd vojenského konvoje, pokládání věnců

Mírové náměstí
15.00 – příjezd části vojenského konvoje
15.30 – country kapela NEKTAR BOYS
občerstvení

Květnové 
oslavy
pondělí 6. 5. 2019 • Horažďovice
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15.30 – country kapela NEKTAR BOYS
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Květnové 
oslavy
pondělí 6. 5. 2019 • Horažďovice

Prácheňsko
na Práchni

zahájení akce na vrchu Prácheň

představení sdružení Prácheňsko

k příjemné pohodě zahraje Otavanka

sváteční domácí koláče, občerstvení

bohatý program pro děti: 

pohádkový les, výtvarné dílny, …

Srdečně zveme širokou veřejnost na příjemné odpoledne.

17. 5. 2019 • 16.00 • vrch Prácheň

Sdružení Prácheňsko z. s. p. o. a Město Horažďovice

vás zvou na další ročník akce
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Městská knihovna • Horažďovice

Raději zešílet v divočině
Beseda se spisovatelem  a publicistou Alešem Palánem, 
který představí osudy šumavských poustevníků 
a samotářů, ale i smysl knihy.
15. května 2019 od 16 h v oblastní charitě (jídelna v přízemí). Pořádá městská 
knihovna ve spolupráci s oblastní charitou v rámci projektu „Seniorům Dokořán“ za 
inanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Horažďovice • perla Otavy

Městská knihovna • Horažďovice

Šumavou s písničkou
Promítání snímků fotografa a cestovatele Vladislava 
Hoška s hudebním doprovodem Toníka „Yettiho“ Jelínka
29. května 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
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Klášterní kostel Nanebevzetí Panny Marie v Horažďovicích 

Program: 

17.30 hod. - mše svatá 

18.45 hod. - koncert absolventů ZUŠ Horažďovice (na flétnu zahrají 
Alena  Matějčková, Terezie Jáchimová, Viktorie Jáchimová, Eliška Kadaňová) 

20.00 hod. - komentovaná  prohlídka - Mgr. Roman Vaněk 

17.00 - 22.00 hod. - možnost prohlídky věže kostela s výstavou  

prací žáků výtvarného oboru ZUŠ Horažďovice  

22.00 hod. - závěr 
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Tradiční výrobce suchých maltových směsí PŘIJME do svého provozu ve Velkých Hydčicích: 

Pracovníky: operátor – řízení výrobní linky omítek 

   Požadavky: vyučení 
základy práce na PC, samostatnost 

  práce ve vícesměnném provozu 

Pracovníky: obsluha balicí a paletovací linky 

   Požadavky: práce ve dvousměnném provozu 

    Výhodou:  průkaz řidiče VZV 

Pracovníka do skladu 

   Požadavky: práce ve dvousměnném provozu 

  průkaz řidiče VZV 

    Výhodou:  znalost práce na PC 

Elektrikáře 

    Požadavky: vyučení v oboru 

    Výhodou:  osvědčení o znalostech vyhlášky č. 50 

praxe v oboru, základy práce na PC 

Zámečníky: obsluha technologické linky 

    Požadavky: vyučení  
  práce ve vícesměnném provozu 

Nabízíme:   

zázemí a know-how mezinárodní společnosti 
  dobré platové ohodnocení 

týden dodatkové dovolené navíc,  

závodní stravování 

Kontakty: Ladislav Kolařík,   tel.: 602 369 077 

e-mail: ladislav.kolarik@hasit.cz, 

personal@hasit.cz  

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 
Velké Hydčice 

341 01 Horažďovice 

Firma HASIT s.r.o.  

Více na www.hasit.cz 
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PALIVOVÉ 

DŘEVO
od 400 Kč
Tel: 737 290 440

E-mail: drevolesysalak@seznam.cz

Facebook: DŘEVO, LESY Salák

www.drevolesysalak@seznam.cz
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Rozhodli jsme se vytvořit pro naše, ale i vaše rodiče a blízké areál s byty
za dostupnou cenu. Poskytujeme v nich všem seniorům bezpečí, po-
třebný servis, ochranu a pocit rodinného prostředí. Všichni si považuje-
me za čest konat vše pro spokojený život našich seniorů.
Areál leží na hlavní magistrále České Budějovice–Plzeň mezi městy
Klatovy a Horažďovice. Nachází se v těsné blízkosti Hnačovského ryb-
níka na pokraji lesního komplexu, který se rozprostírá mezi městečkem
Plánice a městečkem Nalžovské Hory v Šumavském předhůří a bo-
hatost rybníků, říček, potoků a na druhé straně smíšeného lesa okolo
našeho areálu způsobuje celoročně takřka ideální vlhkost a dostatek
kyslíku v ovzduší.

Ub y�o�á��
Ubytování je v garsoniérách, nebo ve dvoupokojových bytech, vše sa-
mozřejmě s kompletním sociálním zařízením. Ze všech pokojů je krásný
výhled na jih a na celý areál.
Ubytování je možné jak v jednolůžkových garsoniérách, tak i po dvou
nebo více, záleží na každém z Vás a na vašem přání, které rádi splníme.
Máte svého mazlíčka? Vezměte ho s sebou, nikomu nebude vadit.
Ga rsoniera – 6999 Kč, v ceně je nájem naměsíc, elektřina, voda, odpad,
teplo a veškeré poplatky, nic víc se za ubytování neplatí a ani nedoplácí.
Byt 2+0 pro dva – 5699 Kč/osoba

Stravování
Stravování, máme pro Vás zajištěno přesně dle Vašich potřeb, 1×, 2× ale
i klidně 6× denně jak budete potřebovat. Stravovat se můžete v naší
jídelně, anebo Vám jídlo přineseme k Vám do bytu.
• Snídaně 25 Kč
• Oběd (s polévkou) 75 Kč
• Večeře 65 Kč

Lékař
Do areálu dojíždí pravidelně praktický lékař, kde se můžete také regis-
trovat. Samozřejmě, že Vám vždy obratem vyzvedneme léky ve Vaší
oblíbené lékárně.

Nákupy
Máme pro Vás malý obchůdek s nejnutnějším zbožím, pro každodenní
záležitosti, od denního tisku až po záležitosti čistě intimní.
Samozřejmostí je, že každý týden pro Vás uskutečníme nákup do města
přesně podle vašeho přání, anebo Vás přímo na nákup dovezeme.

Areál s byty pro seniory za dostupnou cenu!

Pokud máte už dost všech starostí s bydlením, stravováním
a chcete si užít důstojné stáří, pak jsme tu pro vás právě my

DOMOV SENIORŮ
HNAČOV

Kontakt:
Renata a Adolf Hanouskovi
Plichtice 60e, 341 42, Zavlekov
adolfhanousek@seznam.cz
+420 774 760 608, +420 777 027 403



Muzeum
2. 5. čtvrtek • 14.00 � ��vý židovský hřbitov
JOM–HA–ŠOA
Veřejné čtení jmen obětí holocaustu

11. 5. sobota • celý den
Cyklovýlet Aleše Červeného
Krajina jako ementál

24. 5. pátek • 17.00 • zámecká kaple
NOC KOSTELŮ
ekumenická bohoslužba
 
26. 5. neděle • 14.00 • nádvoří zámku
Komentovaná prohlídka
– hřbitov u kostela sv. Jana Křtitele
Provází Mgr. Roman Vaněk

čtvrtek 30. 5. • 16.00 • velký sál
Absolventský koncert žáků ZUŠ Horažďovice

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

Galerie
7. 5. úterý • 16.30 • galerie
Vernisáž – absolventská výstava žáků
ZUŠ Horažďovice
Výstava potrvá do 7.–30. 5. 2018
 
Zdeněk Rubáš a Pavla Breuová
Snadné je snít
Výstava potrvá do 5. 5. 2019

1. 6. sobota • 17.30
Vernisáž – Jan Kavale – Inverzáže 
a fotograie Šumavy
Výstava potrvá do 6. 9. 2019

Aleš Červený – Diagnóza krystal
Výstava sbírky alpských minerálů

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

Městská knihovna
čtvrtek 9. 5. • 13.30 • sál knihovny
Univerzita třetího věku při ZČU v Plzni
5. přednáška na téma „Sociální psychologie“

středa 15. 5. • 16.00 • oblastní charita
Raději zešílet v divočině
Beseda se spisovatelem a publicistou Alešem 
Palánem

čtvrtek 16. 5. • 9.00 a 10.30 • sál knihovny
Co nového v ZOO
O novinkách v ZOO Plzeň s Mgr. Martinem 
Vobrubou, pro ZŠ

pondělí 27. 5. • sál knihovny • 14.30
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování 
paměti

středa 29. 5. • oblastní charita • 14.00
Šumavou s písničkou
Promítání snímků fotografa Vladislava Hoška 

s hudebním doprovodem Toníka „Yettiho“ 
Jelínka

středa 29. 5. • 6.30
Zájezd do Ostrova, okr. Karlovy Vary
závěrečný seminář pro posluchače VU3V při 
PEF ČZU v Praze

čtvrtek 6. 6.
Pasování prvňáčků na čtenáře
Slavnostní uvedení prvňáčků mezi čtenáře, 
doprovodný program Marek Šolmes Srazil 
(pro 1. třídy ZŠ Blatenská divadelní sál muzea 
8.00, pro 1. třídy ZŠ Komenského divadelní sál 
muzea 10.00)

Kulturní dům
26. 5. neděle • 15.00
Posezení s písničkou – Otavanka

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

DDM
10.–12. 5. (pátek–neděle) • PROUD 
Envicentrum Podbranský mlýn
Vodácká víkendovka pro rodiče s dětmi
Víkendový pobyt na mlýně a sobotní 
splouvání Otavy na raftech a lodích.

11. 5. sobota • 9.30 • dílna estetiky DDM 
Modrotisk
Řemeslný workshop s K. Červenou – tradiční 
technika zdobení textilu.

12. 5. neděle • 14.00 • park Ostrov na Špičce
Venčíme!
Procházka přírodou s tipy na venkovní 
aktivity pro rodiče s dětmi.

26. 5. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Krmení a komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek.

30. 5. čtvrtek • 16.00 • sál DDM v Zámku 
Akademie DDM
Ohlédnutí za celoroční činností kroužků 
a klubů – vystoupení tanečních a hudebních 
kroužků a výstava výrobků ze zájmové 
činnosti.

Městské akce
6. 5. pondělí 15.00 • Mírové náměstí, pomník 
u kina
Květnové oslavy
– historická vozidla, kulturní program, 
občerstvení

17. 5. pátek • 16.00 • vrch Prácheň
Prácheňsko na Práchni
– tradiční kulturní akce, zahraje Otavanka, 
pohádkový les, občerstvení

Hotel Prácheň
10. 5. pátek • 19.00 • secesní sál
Ševčíkovy hudební večery
Milan Al-Ashhab (housle), Adam Skoumal 

(klavír). Koncert k 85. výročí úmrtí 
horažďovického rodáka Otakara Ševčíka. 
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

MC Houba
4. 5. sobota • 18.00
Vinné slavnosti

11. 5. sobota • 19.00
Captain Morgan komando

17. 5. pátek • 19.00
Povídání o Srí Lance

18. 5. sobota • 16.30
Pivní běh

1. 6. sobota • 15.00
Otvírání stodoly

Kavárna Šibule
4. 5. sobota • 13.00–18.00
Tvořivá dílna – Den matek
Malování tašek, malování triček a výroba 
šperků – dárečky pro maminky pod vedením 
zkušených lektorek.

15. 5. středa • 17.00
BÝT ZDRAVÁ A KRÁSNÁ
Pomozte si od bolesti zad s výrobky TianDe. 
Přednášející paní Marie Čekanová.

18. 5. sobota • 19.00
Julie, ach Julie…
Pověst o velké lásce v podání Divadelního 
souboru při MKZ Horšovský Týn.

19. 5. neděle • 15.00
Dostaveníčko, aneb Kavárnička dříve 
narozených
Lidové písničky panů Pavla Hlobíka a Milana 
Polaty.

25. 5. sobota • 16.00
Náprava starých vzorců chování
Poutavé odpolední povídání s paní Libuší 
Žákovou.

31. 5. pátek • 18.00
Večer s trampskými písničkami
Na kytaru hraje a zpívá pan Karel Bláha 
z Osady Bílý kámen.

Kontakt: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360.

Uzávěrka dalšího čísla je 21. května v 10.00 hod., 
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