OBZOR

Vážení spoluobčané,
měsíc červen začal celkem mírumilovně,
ale ke konci to rozpálil doběla nebo spíše
dosucha. Léto je tedy v plném proudu.
Řeka Otava je opět po roce plná lodiček,
vodáků a milovníků koupání a plavání.
V plném proudu jsou i kulturní a společenské akce. V městském muzeu byla
slavnostně zahájena další sezóna otevřením společné výstavy Klubu českých
turistů a Klubu přátel Horažďovické
padesátky a výstavy ke vzniku Kongregace
Školských sester de Notre Dame. Nejen na
Horažďovicku zanechaly Školské sestry
podstatnou stopu v dějinách vzdělávání.
V galerii pak proběhla vernisáž k výstavě,
na které představil autor Jan Kavale své
inverzáže a fotografie ze Šumavy. Týden
nato se konaly za velkého zájmu veřejnosti noční prohlídky muzea v rámci akce
Noc muzeí. Ještě posledního května jsme
před městským úřadem pozdravili účastníky Majálesu, který tradičně pořádala ZŠ
Blatenská jako oslavu jara a studentského života. Fotbalový klub, ve spolupráci
s městem a Českou pojišťovnou, uspořádal na hřišti Den dětí plný překvapení
a aktivit. A poslední červnovou akcí
budou Slavnosti Kaše včetně dopoledního
jarmarku a hudebního večera.
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Nové dopravní zrcadlo bylo nainstalováno na ulici Plzeňská u křižovatky s ulicí
Jiráskova, ze které byl na hlavní ulici
nebezpečný výjezd. V budově městského
úřadu se nyní v přízemní zasedací místnosti opravuje dřevěná podlaha, kterou
poničilo prasklé vodovodní potrubí. V některých dnech bude proto omezen provoz
na chodníku u městského úřadu v ulici
Ševčíkova a na parkovišti před úřadem.
Ve městě postupně probíhá rekonstrukce
veřejného osvětlení (rozvaděčů a světel),
takže může dojít k občasnému výpadku
některých veřejných lamp. Případné
problémy hlaste Technickým službám
nebo správci veřejného osvětlení – firmě
Burda – elektroslužby.
Po městě a na průjezdu městem byly
nainstalovány poslední nádoby s květinovou výzdobou. Bohužel stejně jako každý
rok se nám část sazenic vytratila neznámo kam (viz Reportáž na str. 2). Také nás
trápí opakující se nepořádek u sběrných
nádob, které pro pár jedinců slouží jako
odkladové místo čehokoliv. Je dobré si
občas tento nešvar připomenout (opět
str. 2), ale zároveň děkujeme všem, kdo
pořádek ve městě udržují, odpad třídí
a odpadky neodhazují kamkoliv. Občas
to u našich laviček v parcích a na chodnících nevypadá pěkně. Nastává období,
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kdy do našeho města zavítají ve větším
počtu turisté, a byla by škoda, kdyby
se jim Horažďovice představily takto
zanedbaně.
Co se ještě zeleně týká, obě mateřské
školy budují nové zahrady a venkovní
herní prostory pro své malé klienty.
Mateřská škola Na Paloučku se o prázdninách dočká poslední etapy rekonstrukce sociálních zařízení. Základní školy
přežijí prázdniny bez stavebního ruchu,
ale v příštím školním roce se z dotací
prostřednictvím Místní akční skupiny
Pošumaví patrně podaří zrealizovat další
nové učebny.
V červnu opět proběhlo setkání Platformy proti úložišti jaderného odpadu,
na kterém byli zvoleni na další období
noví mluvčí, shrnuly se poznatky a fakta
o vývoji situace okolo výběru lokalit a okolo přípravy příslušného zákona, který by
zajistil posílení postavení dotčených obcí.
O další vývoji v této oblasti vás budeme
včas informovat. Přejeme vám prázdninové a dovolenkové dny plné pohody a ze
všech cest šťastný návrat domů.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Neveselá reportáž – i o tomto je život
v našem městě…
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Z radnice
Rada města Horažďovice 20. 5. 2019
• souhlasí s povolením zvláštního užívání místní komunikace – chodníku na
Mírovém náměstí v Horažďovicích v úseku před č. p. 4, Horažďovice z důvodu
umístění venkovního zařízení pro hosty
provozovny „Rychlé občerstvení“ v termínu od 1. 6. 2019 do 30. 9. 2019
• schvaluje pronájem nebytových prostor o výměře cca 510 m2, Strakonická 16,
Horažďovice (budova kina) Barbaře Benish za účelem pořádání kulturně společenských akcí, workshopů a vernisáží na
dobu určitou od 15. 7. 2019 do 12. 8. 2019
za nájemné ve výši 1 000 Kč
• schvaluje uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu „Podpora
rozvoje venkovského a industriálního cestovního ruchu v Plzeňském kraji pro rok
2019“ ve výši 50 000 Kč na projekt „Infotabule“ a schvaluje přijetí účelové dotace
• schvaluje dotaci Danielu Motlíkovi,
T. G. Masaryka 23, Sušice, IČO 04974221
na provoz pojízdné prodejny v měsících
leden – červen 2019 ve výši 20 000 Kč
• schvaluje uzavření smlouvy o dílo na
akci „Horažďovice, VDJ Loreta nový –

obnova kompresoru“ se společností
ČEVAK, a. s., České Budějovice za cenu
77 234 Kč vč. DPH
• souhlasí s uzavřením Křesťanské
MŠ DUHA od 1. 7. 2019 do 31. 7. 2019, od
26. 8. 2019 do 30. 8. 2019 a MŠ Na Paloučku
v době od 1. 8. 2019 do 30. 8. 2019. Mateřská škola, která bude přes prázdniny
otevřena, bude zajišťovat provoz i pro děti
z uzavřené MŠ
• souhlasí s uzavřením školní družiny
při ZŠ Blatenská ve dnech od 1. 7. 2019
do 31. 8. 2019 a školní družiny při ZŠ
Komenského od 1. 7. 2019 do 23. 8. 2019.
Školní družina, která bude přes prázdniny otevřena, bude zajišťovat provoz i pro
žáky z uzavřené školní družiny. Žákům
bude umožněno odebrání oběda za cenu
stanovenou v rámci školního stravování

Rada města Horažďovice 3. 6. 2019
• v záležitosti akce „Městský úřad Horažďovice – energetická opatření č. p. 1,
2 a 3“: a) rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky účastníka CONSTRUCT CONSULTING CZ, s. r. o., Most na realizaci části A:
výměna oken a dveří, za nabídkovou cenu
6 251 107,49 Kč vč. DPH b) rozhodla o při-

jetí nabídky účastníka ŠAFINVEST, s. r. o.,
Písek na realizaci části B: rekonstrukce
kotelny za nabídkovou cenu 2 533 713 Kč
vč. DPH c) rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka STAFIS – KT, s. r. o.,
Pačejov – nádraží na realizaci části C: zateplení podkroví č. p. 2, 3 za nabídkovou
cenu 631 596,83 Kč vč. DPH
• rozhodla vyhlásit konkurzní řízení
na obsazení vedoucího pracovního místa
ředitele Základní školy Horažďovice, Blatenská 540, příspěvková organizace
• schvaluje poskytnutí dotace ZKD
Sušice, náměstí Svobody 135, Sušice na
podporu financování prodejny v Třebomyslicích, a to úhradu nákladů spotřeby
energie, vodné a stočné, mzdy prodavačky
ve výši 10 000 Kč
• jmenuje Ing. Hanu Pavelcovou vedoucí
odboru správního Městského úřadu Horažďovice s platností od 1. 7. 2019
• jmenuje Ing. Jaroslavu Radovou vedoucí odboru živnostenského Městského úřadu Horažďovice s platností od 1. 7. 2019
• Výběr bodů z jednání Rady města.
Kompletní usnesení z jednání Rady města
je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Skončil 12. ročník
soutěže ve sběru
hliníku
Soutěž město letos již po dvanácté zorganizovalo pro podporu osvěty třídění
odpadů mezi dětmi. V rámci soutěže
školáci v průběhu školního roku sbírají
hliník, který je součástí obalů zejména od
potravin.
Ve školním roce 2018/2019 se soutěže
zúčastnilo celkem 11 kolektivů dětí, z toho
6 kolektivů dětí ze Základní školy Blatenská a 5 kolektivů dětí z Mateřské školy Na
Paloučku. Společně se podařilo nashromáždit 145 kg hliníku. Tři nejúspěšnější
kolektivy obdržely od vedení města, troufám si tvrdit, zajímavé věcné ceny. Tady
jsou tři nejúspěšnější kolektivy:
1. II. B ZŠ Blatenská Horažďovice
2. Ptáčci, MŠ Na Paloučku
3. Včelky, MŠ Na Paloučku
Touto cestou bych ráda poděkovala těm,
kteří se shromažďováním hliníku dětem
pomáhají, hlavně rodičům a učitelům.
Svým kladným přístupem pomáhají
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vytvářet tolik potřebné návyky ke třídění
odpadů a potažmo k ochraně životního
prostředí.
Vítězným kolektivům blahopřejeme,
všem zúčastněným děkujeme za účast
v soutěži a přejeme krásné a pohodové

prázdniny. Pokud bude ze strany škol
o pokračování soutěže zájem, těšíme se na
další ročník.
• Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí
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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 14. června 2019 výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
stránkách města na adrese: http://www.muhorazdovice.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 finanční.
Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:
Titul

Název/účel

Splatnost
(roky)

Úrok
p. a.

Max. výše
úvěru (Kč)

01

Obnova střechy (krytina + konstrukce)

5

1%

120 tis.

02

Zřízení ekologického topení

4

1%

100 tis.

03

Pořízení tepelného čerpadla

5

1%

100 tis.

04

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

4

1%

60 tis.

05

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

5

1%

80 tis.

06

Obnova fasády a obnova klempířských
prvků domů starších 10 let

5

1%

120 tis.

07

Zateplení domu staršího 10 let

4

1%

80 tis. / 1 byt

08

Výměna vnějších dveří u domů a výměna
oken

4

1,5 %

80 tis.

09

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

4

1,5 %

80 tis.

10

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

4

1,5 %

80 tis.

11

Výstavba či oprava oplocení a zpevněných
ploch

4

1,5 %

50 tis.

12

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

8

2%

150 tis.

13

Nástavba bytu na stávající dům

8

2%

200 tis.

14

Rekonstrukce nebo zřízení výtahu

8

2%

200 tis.

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 spolufinancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových dotací“ z titulu 02. Dále
lze úvěr čerpat na vybudování nových kanalizačních přípojek z titulu 04. Bližší informace poskytne Ing. Marie Velková, tel. 371 430 550, velkova@muhorazdovice.cz. Lhůta
na podání žádosti končí dne 5. 8. 2019 v 9 hod.

Obnova
a energetická
optimalizace
veřejného osvětlení
Po tímto názvem město v letošním roce
provádí v ulicích Strakonická, Komenského, Blatenská, Peškova, Nábřežní
a U Jatek výměnu osvětlení a úpravu
rozvaděčů za účelem snížení nákladů na
provoz. Na začátku červencového měsíce
dojde ke kompletní výměně některých
rozvaděčů a z tohoto důvodu dojde vždy
na cca 3 dny k odstavení všech světelných
bodů z příslušného rozvaděče napájených. O konkrétním termínu Vás budeme
informovat městským rozhlasem. Z tohoto důvodu žádáme obyvatele o pochopení.
• Pavel Matoušek, investiční technik

Odpadové
hospodářství –
kontejnery na kovy
Vážení občané,
ke konci měsíce června budou na 10 vybraných stanovišť separovaného odpadu
umístěny kontejnery na oddělený sběr
kovů. Kontejnery jsou určeny především
na směsný kovový obalový materiál,
zejména plechovky od nápojů a potravin
(železné, neželezné a směsné kovy) a drobné kovové předměty, které s ohledem na
jejich rozměry lze do kontejneru umístit.
Kontejnery nejsou určené na vysloužilé
kovové elektrické a elektronické zařízení!
Seznam stanovišť, které byly o kontejner na kovy doplněné:
• Šumavská u nemocniční zdi
• Mayerova (u hasičárny)
• Žižkova (u bývalého katastrálního
úřadu)
• Blatenská u ZŠ
• u Hlaváčků (parkoviště)
• Zářečská
• Loreta
• Komušín
• Veřechov
• Třebomyslice
Kovy lze kromě této nové možnosti
i nadále odkládat ve sběrném dvoru jako
doposud.
• Ing. Anna Vachušková, odbor životního
prostředí
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Ševčíkovy hudební večery
Dovolte, abychom vás pozvali na další
koncert z 10. ročníku Ševčíkových hudebních večerů a 25. ročníku Zámeckého
hudebního léta, který se koná v pátek
5. července v 19.00 hodin tentokrát ve
velkém sále zámku v Horažďovicích.
Můžeme se těšit na společné vystoupení nejvýraznějšího českého hobojisty současnosti Viléma Veverky a jeho dlouholeté
koncertní partnerky, harfenistky Kateřiny Englichové, v projektu nazvaném „Impressions“. Na programu budou skladby
francouzských (M. Ravel, A. Hasselmans,
C. Debussy) i českých (L. Sluka, J. Vejvoda)
skladatelů.
Na koncertě nás čeká velmi nevšední
spojení nástrojů – hoboje a harfy – v podání špičkových interpretů svých oborů,
kteří se dlouhodobě prosazují i jako
sólisté. V jejich repertoáru najdeme
nejvýznamnější skladby pro hoboj, harfu

Ševčíkova
akademie hledá
přátele
V termínu 5.–14. srpna 2019 se v Horažďovicích uskuteční první ročník Ševčíkovy
akademie a doprovodného hudebního
festivalu. Uměleckými garanty jsou houslista Josef Špaček a violoncellista Tomáš
Jamník, jejichž pozvání přijali i zahraniční
hosté, houslista Henry Flory a violista Berlínské filharmonie Allan Nilles. Novinkou
je založení klubu Přátel Ševčíkovy akademie, do kterého se mohou přihlásit obyvatelé Horažďovic. „Jsme moc rádi, že se nám
daří budovat akademii s pomocí místních,
neboť my dokážeme díky renomé našemu
i Otakara Ševčíka do Horažďovic přilákat
desítky skvělých mezinárodních hudebníků a hudebnic, potřebujeme však podporu
posluchačů a podporovatelů, kteří spolu
s námi vytvoří neopakovatelné zážitky,“
dodává k tomu Tomáš Jamník.
Přátelé akademie získají výhody včetně
zlevněných festivalových permanentek.
Instituce v současnosti hledá dárce a podporovatele, kteří umožní vznik akademie a festivalu světové úrovně a zároveň
podpoří mladé české a slovenské talenty.
„Počítáme se zahraniční účastí a tomu
také musí odpovídat kurzovné. Českým
a slovenským účastníkům chceme pomoci
formou drobného stipendia, díky kterému
pro ně bude horažďovická letní akademie
OBZOR • Horažďovice

Festival Otakara
Ševčíka
5.–14. srpna 2019
v Horažďovicích
Přenosná festivalová abonentka,
vstup na všechny koncerty (včetně
gala), semináře a masterclassy, dárkový balíček, brožura – cena 1.852 Kč
/ pro Přátele 1.550 Kč / Nepřenosná
abonentka, vstup na všechny koncerty (včetně gala) a masterclassy –
cena 1.450 Kč / pro Přátele 1.150 Kč /
Vybraných 5 koncertů (kromě gala) –
cena 950 Kč / pro Přátele 750 Kč /
Důchodcům, studentům a ZTP bude
na abonentky poskytnuta 30% sleva.
Vstupenky na koncerty lze zakoupit
také jednotlivě v cenách od 100 do
350 Kč.

a orchestr předních světových autorů,
z nichž drtivou většinu provedli v české premiéře. Společně vystupují v řadě
evropských zemí i např. v Kanadě. V roce
2010 společně debutovali na festivalu
Pražské jaro. V rámci programu v Horažďovicích zazní některé skladby, které oba
umělci nahráli v roce 2017 pro hudební
vydavatelství Supraphon v rámci alba
„Impressions“.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné
50 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, důchodce a rodiče na rodičovské dovolené),
děti do 10 let zdarma. Rezervace vstupenek: 603 229 582.
• Ing. Magda Černá, spolek Hudba bez
hranic, z. s.

Šumavou
s písničkou
Promítání snímků ze Šumavy fotografa
Vládi Hoška s hudebním doprovodem
Toníka „Yettiho“ Jelínka si horažďovičtí
senioři hezky užili. S chutí si také společně zazpívali.
Akce proběhla v rámci projektu Seniorům Dokořán.
• Petra Tomešová, MěK Horažďovice

www.sevcikacademy.cz
dostupná,“ zmiňuje výkonná ředitelka
Barbora Veselá. V současnosti hledá Ševčíkova akademie také tým mladých lidí,
kteří by se chtěli zapojit do organizace
festivalu formou brigády. Zájemci o klub
přátel, dárci a zájemci o pomoc s organizací mohou psát na e-mailovou adresu
pratele@sevcikacademy.cz.
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Pasování prvňáčků na čtenáře
Také v letošním roce připravila Městská
knihovna Horažďovice pro děti z 1. tříd
ZŠ slavnostní pasování na „Rytíře řádu
čtenářského“.
Pasování probíhalo v krásném historickém sále městského muzea za přítomnosti rodičů i prarodičů dětí, kteří si tuto
událost nenechali ujít. Děti se pobavily při
pohádce O Smolíčkovi v podání Tomáše
Machka z divadélka TOTEM. A pak už po
přečtení společné pasovací formule každý
malý čtenář poklekl před rytíře Tomáše
a byl uveden mezi Rytíře řádu čtenářského. Od zástupkyně městského úřadu a ředitelek ZŠ převzaly děti knížku, speciálně
vydanou pro prvňáčky, a drobné dárky,
mimo jiné mohou využít možnosti registrace do knihovny na jeden rok zdarma.
Doufáme, že si děti dnešní den užily
a že s mnohými z nich se budeme dál setkávat v knihovně. Děkujeme městskému
muzeu za zapůjčení sálu a všem hostům
za vytvoření slavnostní atmosféry.
• Eva Marešová, Městská knihovna, foto
Petra Tomešová

Závěrečný seminář
v Ostrově
Chci se podělit o další pěkný den posluchačů Virtuální univerzity třetího věku.
Ten, kdo je studentem VU3V v Horažďovicích, má po každém semestru možnost
spolu se spolužáky užít si skutečný „školní
výlet“. Letošní letní semestr (téma: Klenoty barokního sochařství v českých zemích)
jsme zakončili v malebném barokním
městě Ostrově na úpatí Krušných hor.
V Paláci princů, v němž je umístěna
fantastická městská knihovna, jsme se
zúčastnili závěrečného semináře s posluchači z dalších středisek z celé republiky.
Kromě krásného prostředí, perfektní
organizace (i pohoštění) jsme absolvovali
zasvěcenou prohlídku zámeckého areálu:
Palác princů, zámecký park (dle zahrady
ve Versailles), klášterní areál – Posvátný
okrsek a letohrádek. Děkujeme městské
knihovně (mj. za perfektní organizaci)
i MěÚ (za příspěvek na výlet).
Studijní témata vybíráme společně. Pro
zimní semestr 2019/20 to je Křesťanská
ikonografie a hagiografie. Možná i ve vás,
milí senioři, budeme mít další spolužáky.
• PaeDr. Eva Lišáková, VU3V
6
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INVELT Rally Pačejov se hlásí o slovo
Jubilejní XXXX. INVELT Rally Pačejov se
hlásí o slovo. A letos s bohatým doprovodným programem. Pačejovská rally se
totiž pojede již po čtyřicáté! To dělá z této
automobilové soutěže jednu z nejstarších
v ČR. Významné jubileum se rozhodli
pořadatelé z AMK Pačejov oslavit bohatým doprovodným programem. Vyjde
publikace „Rally a Pačejov – Pačejov
a rally“, která podrobně mapuje historii
této soutěže. Nebudou chybět unikátní
historické fotografie, ale i vzpomínky závodníků i pořadatelů. V neděli 7. července
ve 14 hodin proběhne v Městském muzeu
v Horažďovicích vernisáž výstavy o historii pačejovské rally. K vidění budou historické fotografie, plakáty a další dobové
materiály. U příležitosti zahájení výstavy
bude představen i krátký film o historii
pačejovské rally. Výstava bude otevřena
do 28. července. Dalším bodem doprovodného programu bude setkání bývalých
vítězů rally s autogramiádou na páteční
předstartovní show. Chybět by neměl ani
tradiční velkolepý ohňostroj.
Samotná INVELT Rally Pačejov se uskuteční 26.–27. července. Podnik bude opět
součástí MČR v rally historických vozidel,
Rallysprintserie i Poháru 2+. Společně
s novým partnerem rally – společností
INVELT mají pořadatelé velké plány.
Některé změny se dotknou již letošního
ročníku. INVELT Rally Pačejov si však

nadále udržuje svou typickou „rodinnou“
atmosféru a přívětivou tvář k jezdcům
i divákům. V těchto dnech došlo ke
schválení „Zvláštních ustanovení rally“,
nejdůležitějšího dokumentu k danému
podniku. V pátek 26. července budou
probíhat přejímky v areálu Autospol Plus
Horažďovice. Večer bude tradičně patřit

předstartovní show na Mírovém náměstí
v Horažďovicích s doprovodným programem a ohňostrojem.
• Pavel Štípek

Fotbalová
školička
V neděli 16. června byl v Sušici odehrán
poslední turnaj okresní mini ligy. Jednalo se již o 4. turnaj v této věkové kategorii
dětí do 7 let.
Všech uspořádaných turnajů se zúčastnila také fotbalová školička FK Horažďovice. Do těchto turnajů zasáhlo na 16 dětí
z fotbalové školičky a zaslouží si, abychom jim poděkovali.
Po prázdninách bude poprvé probíhat
nábor dětí narozených v roce 2015, samozřejmě ostatní děti, které jsou narozené
v letech 2012–2014, přivítáme rádi.
Bližší informace budou zájemcům sděleny na tel. čísle 602 125 271 nebo emailem
korbel.p@seznam.cz
• Josef Korbel, FK Horažďovice
OBZOR • Horažďovice
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FK Horažďovice U9:
1. místo na turnaji
v Kardašově Řečici
Dne 8. června se uskutečnil prestižní
turnaj U9 v Kardašově Řečici. Tohoto turnaje se zúčastnilo celkem 21 týmů a mezi
nimi i několik přípravek ligových týmů.
Odehráli jsme celkem 10 zápasů po 16 minutách, takže si musely děti mnohdy sáhnout až na samé dno svých sil. Náš tým se
postupně rozehrál k velmi pěkným výkonům a mnoha krásnými kombinačními
akcemi potěšil oko fotbalového diváka.
Můžeme pyšně říci, že ve všech zápasech
jsme byli lepší a až na zápas s Táborskem
jsme naši herní převahu dokázali proměnit i ve vítězství. Za předvedené výkony si
děti zaslouží velkou poklonu.
Základní skupina: FK HD vs. Pacov 7:0, FK
HD vs. České Velenice 3:1, FK HD vs. FC
Táborsko 0:1, FK HD vs. Chotěboř 7:0
Čtvrtfinálová skupina: FK HD vs. SKP ČB.
2:0, FK HD vs. 1.FK Příbram 5:1, FK HD vs.
Dačice 4:0, FK HD vs. Vysočina Jihlava 4:0
Semifinále: FK HD vs. FK Bohemians Praha 2:1 (po pokutových kopech)
Finále: FK HD vs. Tatran Sedlčany 4:0

Štafetový pohár
30. 4. 2019 se naši malí běžci z 1. stupně
zúčastnili okresního kola Štafetového
poháru v Klatovech, kde se jim zadařilo, a odváželi si domů na krku stříbrné
medaile a postup do krajského kola. To
se konalo 10. 5. 2019 v Horšovském Týně
a obsadili zde 9. místo.
Složení družstva: Václav Duda, Petr Frýzek, Vojtěch Ladman, Petr Jáchim, Julia
Maria Cottier, Eliška Ledvinová, Natálie
Harantová, Marie Hlaváčová, Filip Kolář,
8

FK Horažďovice U9: 2. místo
v krajském finále mladších
přípravek
V sobotu 25. května se v Plzni uskutečnilo
krajské finále mladších přípravek. Mezi
zúčastněnými týmy nechyběla ani mladší
přípravka FK Horažďovice, která přijela
obhajovat loňské 2. místo o rok starších
kamarádů z ročníku 2009.
Po odehraných turnajích v krajské
soutěži přípravek naše děti patřily mezi
favority a nakonec to i potvrdily. Celý
turnaj odehrály výborně a až na finálový
zápas, ve kterém nám trošku došly síly

Matyáš Říha, Petr Riziki, Petr Drázda,
Karolína Růžičková, Růžena Šimíková,
Eliška Dejlová, Sára Saraki, Jindřich Janeček, Vojtěch Smetana.

Pohár rozhlasu
14. 5. 2019 se konala atletická soutěž Pohár
rozhlasu v Sušici. Našemu družstvu mladších dívek se podařilo zvítězit a postoupit
do kraje konaného 22. 5. 2019 v Plzni. Zde
nám chybělo pouhých 16 bodů na třetí
příčku. Ale i tak je třeba dívkám blaho-

a neměli jsme ani to potřebně štěstíčko,
zvládly všechny zápasy i výsledkově.
Stejně jako minulý rok s ročníkem
2009, tak i letos s ročníkem 2010, obsadila naše mladší přípravka skvělé 2. Místo
v krajském finále. Dětem patří velká
gratulace.
Základní skupina: FK HD vs. Stod 15:0, FK
HD vs. FC Viktoria Plzeň U8 7:1, FK HD
vs. Přeštice 14:0 / Čtvrtfinále: FK HD vs.
FC Viktoria Plzeň U9 10:0 / Semifinále: FK
HD vs. Domažlice 4:2 / Finále: FK HD vs.
Rokycany 3:7
• Josef Korbel, FK Horažďovice

přát k úspěchu a hlavně poděkovat za
jejich výkony a snahu.
Složení družstva: Karolína Dvořáková,
Kateřina Brabcová, Jana Daňková, Kateřina Chladová, Lucie Janotová, Zuzana
Králová, Amélie Mandáková, Vendula
Panušková, Kateřina Reindlová, Markéta
Staňková.
Všem našim sportovcům gratulujeme
a děkujeme za reprezentaci školy a města
Horažďovice.
• Jiřina Stichenwirthová, ZŠ Komenského
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Křesťanská
mateřská škola
Jaká parna se v červnu dostaví, tak se
i prosincové mraky postaví – to nám říká
jedna z mnoha pranostik pro měsíc červen. Takže můžeme čekat, že o Vánocích
po sněhu asi klouzat nebudeme…
Ale nepředbíhejme, teď nás čekají
dva letní měsíce plné slunce a dětského
smíchu.
Touto cestou bychom chtěli velmi
poděkovat všem rodičům, prarodičům
a jejich úžasným dětem za přízeň, kterou
nám věnovali v tomto školním roce, který
se nezadržitelně blíží ke svému závěru.
Všem předškolákům přejeme ze srdce
mnoho krásných chvil v další etapě jejich
života a na ostatní děti naší mateřské
školy se budeme znovu těšit v novém školním roce 2019/2020.
• Jana Jehlíková, Lucie Listopadová

Červnové
radovánky
Na Paloučku
Poslední měsíc školního roku byl v naší
školce tradičně bohatý událostmi. Na
pestrém programu pro děti z mateřinky
se podíleli pedagogové i děti z družiny ZŠ
Blatenská svým kulturním vystoupením.
Poděkování patří i ZŠ Komenského za
zábavné dopoledne s kolotočem sportovních aktivit u příležitosti Dne dětí a ZUŠ
Horažďovice za představení loutkové
pohádky Budulínek. Za poznáním do
muzea se vydaly děti z třídy Včelek a děti
z třídy Zajíčků prožily báječné dopoledne v Požární stanici Horažďovice. Děti
z předškolních tříd se věnovaly polytechnickému vzdělávání.
Třetího června odpoledne se konala,
ve spolupráci s divadlem Dráček, slavnost, při které se předškolní děti loučily
s mateřskou školou. Pasováním předškoláků se rodiče, prarodiče, pedagogové
i přátelé školy stali svědky slavnostního
slibu budoucích prvňáčků. V tento čas se
v nás všech mísí pocity radosti i smutku.
Vždyť vzpomínky na první krůčky do
školky jsou stále živé a najednou před
námi stojí hrdý školák. Všechno má svůj
konec a začátek. Přejeme dětem šťastnou a úspěšnou cestu do školních lavic
a věříme, že si uchovají milé vzpomínky
Na Palouček.
OBZOR • Horažďovice

Slunné počasí přímo láká k cestování
a poznávání. Třídní výlet předškolních
dětí do Kadova byl spojen s jízdou na
ponících a ukázkou parkurového jezdectví. Děti z kroužku němčiny podnikly
cestu do Německa, kde došlo k společnému setkání českých a bavorských dětí,
konkrétně v Návštěvnickém centru Haus
zur Wildnis Národního parku Bavorský
les v Ludwigsthalu. Společně jsme si užili
školní výlet do Pohádkové kovárny v Selibově u Protivína. Programová nabídka
s tvořivou dílnou, naučnou stezkou spojenou s hledáním pokladu a setkání s živými zvířátky nás všechny plně uspokojila.
Děti z naší mateřské školy se účastnily 12. ročníku soutěže ve sběru hliníku.

Třídy Ptáčci a Včelky se umístily na
druhém a třetím místě. Gratulujeme
třídě 2. B. ZŠ Blatenská k prvnímu místu
a těšíme se na slavnostní vyhodnocení.
Poděkování patří všem účastníkům soutěže, kteří se akce zúčastnili a přispěli tak
k ochraně přírody.
Nastává čas prázdnin, dovolených,
odpočinku. Prázdninový provoz v červenci zajišťuje MŠ Na Paloučku a v srpnu
KMŠ Duha. Poslední srpnový týden jsou
obě mateřské školy uzavřeny. Takže, ahoj,
školko, a těšíme se na všechny 2. 9. 2019.
• Lenka Vlčková, MŠ Na Paloučku
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Post Bellum
a příběhy našich
sousedů
„Nechtěla bych být tou matkou, musela zažívat strašný strach.“
„To místo, chodila jsem kolem každý den,
a vůbec jsem netušila, co se tam stalo.“
„Ty střely, leží tam dodnes“
„ Ten nálet, já myslím, že byl úmyslný.“
Nikola Kryzanová, Alena Karásková, Martin Houdek a Tomáš Havel, jejich pocity
a dojmy ze silného příběhu, který jim
vyprávěl pamětník pan Jaroslav Smetana.
Ten jako malý chlapec prožil během konce
druhé světové války na vlastní kůži nálet
tzv. „hloubkařů“, amerických letounů bombardující především parní mašiny a jejich
kotle.
Projekt zaštiťovala organizace Post
Bellum, která dokumentuje příběhy

pamětníků v archivu, který je nazvaný
Paměť národa. A Paměť národa je sbírkou
těchto živých vzpomínek a příběhů, na něž
bychom neměli zapomenout.
Projekt zároveň propojuje mladé lidi
s těmi, kteří toho už hodně pamatují, kteří
za svůj život hodně prožili a mohou být dětem živou učebnicí historie i určité životní
moudrosti. Projekt tak prohlubuje úctu ke
stáří, starším lidem a staví mosty porozumění mezi generacemi. Učí nás vážit si
hodnot jako je svoboda slova, demokracie,
mír, a to skrze zkušenost lidí, kteří část svého života prožili v době, kdy tyto hodnoty
tak samozřejmé nebyly.
Tým deváťáků se na 7 měsíců spojil v usilovné práci, vyzpovídal a natočil pamětníka, video sestříhal, hledal v archivu dobové
fotografie a informace, natáčel místo, kde
se událost stala, animoval příběh ploškovou
animací, maloval a kreslil k příběhu obraz.
Nejdůležitějším prvkem celé práce je však
náš úžasný pamětník pan Jaroslav Smetana, kterému z celého srdce děkujeme za
odvahu vyprávět nám svůj příběh. Příběh,

který už nebude zapomenut. Najdete ho
i vy na webových stránkách www.postbellum.cz.
Žáci nakonec výsledek své činnosti
prezentovali před publikem v kině SIRKUS
v Sušici, kde se promítala nejen naše
videoreportáž, ale i audio a video reportáže
dalších týmů. Spolu s námi tam byli i pamětníci a celé setkání bylo velmi dojemné.
Děkujeme tímto panu Jaroslavu Smetanovi a jeho rodině, paní Jitce Doubravové
z organizace Post Bellum a všem, kteří nám
při projektu pomáhali.

nejstarší železnice na světě. Jde o zubatku, která nás, již ve své zmodernizované
podobě, vyvezla na nádvoří působivé
stavby, z níž jsme měli celý Salzburg jako
na dlani. Zbytek čtvrtečního dne pak byl
ve znamení přírodovědného poznávání,
jelikož jsme navštívili muzeum Haus
der Natur, kde milovníci přírody ztrácejí pojem o čase a nechávají se unášet
nespočtem úžasných expozic. Kdyby nás
zaměstnanci muzea po zavírací době
nevyhnali, kochali bychom se snad ještě
dnes. Čtvrteční noc jsme přečkali v hotelu Berghof Graml, těsně pod úpatím
Alp. Další den jsme se vydali do aktivního solného dolu v Berchtesgadenu,
kde jsme se oblékli do vysoce funkčních
kombinéz, a důlní vláček nás zavezl do
temnoty se slanou příchutí. Tam na nás
čekala úžasná podívaná v podobě mnoha
kilometrů solných štol, starého razicího
náčiní i moderních projekčních techno-

logií. Nechyběla ani plavba po solném
jezeře či sjíždění desítek metrů dlouhých
skluzavek. Brzké odpoledne jsme strávili
na hladině nejhlubšího německého jezera
Königssee, na jehož dně snad v poklidu
odpočívá nebožtík, který se roku 1964
snažil i přes zákaz přejet zamrzlé jezero
svým vozem Volkswagen, když se vracel
od kostela svatého Bartoloměje. Celé jezero je obklopeno příkrými horskými štíty
a vzniklo působením masivní ledovcové
síly. Na samotný závěr naší exkurze jsme
využili lanovou dráhu na hoře Jenner,
kde jsme se s Alpami rozloučili krátkou
horskou túrou. Poté již následovala cesta
do Horažďovic, kam jsme dorazili těsně
před půlnocí. A nám nezbývá než souhlasit s první větou tohoto článku. Svět je
opravdu veliké a velmi krásné místo.

• Mgr. Hana Kotálová

Se ZŠ Blatenská na
jih do Rakouska
Svět je prý místo veliké a velmi krásné,
a tak jsme se po relativně nedávné návštěvě mořem obklopené Anglie vypravili na
dvoudenní poznávací exkurzi do rakouské spolkové země Salzbursko (česky také
Solnohradsko), která sousedí s německým
Bavorskem. Paní učitelka Jarešová, pan
učitel Curko a čtyři desítky odvážných
žáků ze sedmého až devátého ročníku tak
v posledních týdnech pilovali výslovnost
přehlasovaného ö a odbourávali případný
strach z výšek, neboť Rakousko je naprosto ukázkovým příkladem hornatého
státu. Naše putování započalo ve čtvrtek
6. června odjezdem v brzkých ranních
hodinách tak, abychom kolem poledne
mohli vystoupit v Salzburgu, rodišti geniálního Wolfganga Amadea Mozarta, kterého milovníci hudby obdivují pro unikátní talent, zatímco milovníci jídla nedají
dopustit na čokoládové „Echte Salzburger
Mozartkugeln.“ Naše první kroky městem nás zavedly do nádherných zahrad
zámku Mirabell, který nechal na začátku
17. století postavit Dietrich von Raitenau
jako venkovské sídlo pro svou přítelkyni
Salome Alt. Dnes již má budova zámku
prozaičtější využití – slouží totiž pro
účely magistrátu města. Ze zahrad jsme
se vydali dobýt pevnost Hohensalzburg,
za jejímiž zdmi se doslova psala historie. V pevnosti funguje svým způsobem
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• Mgr. Petr Curko
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Základní umělecká škola Horažďovice
Další školní rok je minulostí. Naše ZUŠka
zažila několik poprvé. A byl to opět
velmi pestrý a zajímavý školní rok. Hned
začátek roku byl velmi náročný, když
do Horažďovic přijel na týden orchestr
z Basileje. A hned po jejich odjezdu jsme
začali plánovat návštěvu ve Švýcarsku. Na
začátku dubna jsme na týden vyrazili poprvé na vícedenní zájezd, během kterého
jsme hráli v Basileji a ve Vaduzu.
Samozřejmě jsme pořádali tradiční
akce pro žáky, další instituce a veřejnost.
Letos jsme se dostali již za hranici 60
takovýchto akcí. Neuvěřitelné číslo.
Žáci hudebního oboru měli hodně
práce se zahraničními akcemi, a proto
se nezúčastnili žádných soutěží. Přesto
báječně reprezentovali naši školu, město
i celý region. Žáci literárně-dramatického
oboru měli úspěchy hlavně v individuálních přednesech. Největších soutěžních
úspěchů dosáhli žáci výtvarného oboru.
V každé ze soutěží obsadili některou
z oceňovaných příček. Největším úspěchem je vítězství Jindřicha Šlechty
v národním kole Dětské mapy Barbory
Petchenik a postup do mezinárodního
kola. Jeho práce bude v červenci vystavena v japonském Tokiu.
Na konci května jsme uspořádali tři
absolventské koncerty, na kterých se
se svými hosty představilo celkem 13
absolventů hudebního oboru. Talentové
zkoušky pak ukázaly, že se nemusíme
bát o další generaci našich dobrých
hudebníků.
Všem našim příznivcům a podporovatelům přejeme krásně prožitou dovolenou, žákům hezké prázdniny a těšíme se

na mnohé další krásné zážitky. Kolegům
děkuji za výbornou práci nejen se žáky,
ale i při náročné práci na přípravě všech
akcí. Je radost a čest pracovat v tomto
kolektivu.
Krásné léto a mnoho příjemných zážitků přeje
• Mgr. Martin Petrus, ředitel ZUŠ

Dramaťácká sklizeň
aneb Co se letos
urodilo v Literárně
dramatickém oboru
ZUŠ Horažďovice
Ve středu 22. května, uprostřed Týdne
uměleckého vzdělávání a amatérské
tvorby, se konala přehlídka Dramaťácká
sklizeň. Vzhledem k tomu, že se učebna
LDO v minulém školním roce proměnila
v malý divadelní sál, rozhodli jsme se
letos pozvat diváky k nám.
Dopoledne sehrál soubor aktaX pohádku O Budulínkovi pro děti z Křesťanské
mateřské školy. Ve 14.00 začal hlavní
program. Než přišli ke slovu žáci LDO,
zahrálo Divadlo ToTeM indiánský příběh
„Dcery Matky Země“. Poté měli diváci
možnost zhlédnout tři zuškové inscenace:

„Půta se vrací“ souboru Juniform 2.0,
„O Budulínkovi“ souboru aktaX a „V šest“
souboru Na Arše. Dále bylo možno poslechnout si přednes poezie i prózy a vidět loutkovou etudu O Bivojovi. Po celou
dobu přehlídky byla na chodbě nainstalována výstava literárních a výtvarných
prací z hodin. Vládla příjemná rodinná
atmosféra a herci i recitátoři se na domácí půdě cítili bezpečněji. Změna prostoru
a formy přehlídky s sebou ale přinesla
podstatně nižší diváckou účast. Pro příští
rok budeme tedy hledat cesty, jak udržet
pohodovou atmosféru a zároveň přilákat
více diváků.
V týdnu po „Sklizni“ Horažďovice dál
ochutnávaly z naší úrody. 29. května
přišly do ZUŠky děti z MŠ Palouček na
pohádku O Budulínkovi. Následující den
bylo možno vidět posledního Budulínka
před prázdninami v rámci akademie
Domu dětí a mládeže Horažďovice. Inscenace Půta se vrací pak byla v sobotu
1. června součástí programu Slavnostního zahájení sezóny Městského muzea
Horažďovice.
Přede všemi malými herci, kteří byli
do značné míry i dramaturgy a scénografy, smekáme a děkujeme jim za letošní
dramaťáckou divadelní sezónu.
• Tereza a Tomáš Machkovi,
učitelé LDO ZUŠ Horažďovice
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54. ročník Horažďovické padesátky
Čtvrtou květnovou sobotu proběhl
54. ročník tradiční turistické akce Horažďovická padesátka. Letošní ročník se nám
vydařil, znovu se potvrdil trend nárůstu
počtu účastníků, a tak byl 54. ročník opět
rekordní s 1030 účastníky. Podruhé jsme
překročili tisícovou hranici.
Pořadatelé z „Klubu přátel H50“ letos
připravili devět tras, pět pro pěší účastníky a čtyři pro cykloturisty. Pěší si mohli
vybrat z tras 7, 15, 25, 50 a 100 km, cyklisté
15, 25, 50 a 100 km.
Nejdelší trasy vedly jižně od Horažďovic až ke Strakonicím, kratší trasy jižně až
jihovýchodně od města do Poříčí a Katovic, trasa 25 km pěší vedla i přes starobylou Prácheň.
Základ úspěchu celé akce, a to sice
počasí, vyšel perfektně. Od samého

12

rána krásně svítilo sluníčko a až pozdě
odpoledne trochu sprchlo, bylo ale pořád
příjemně a teplo. Pochod zpříjemnilo
několik zastávek v hostincích, a hlavně
kontrola v Horažďovicích předměstí, kde
pionýrská skupina Otaváci zajistila táborák, možnost opečení buřtíků a soutěže
pro nejmladší účastníky pochodu. Občas
to tu vypadalo jako velký piknik. V cíli
pochodu pak na každého čekal diplom
s motivem Horažďovic a podle vlastního
výběru klasická suvenýrová sklenička,
vyráběná speciálně pro každý ročník
pochodu, nebo suvenýrová tužka.
Celková účast činila 1030 účastníků,
což je historicky nejvyšší účast na Horažďovické 50, z toho 325 pěších na klasických trasách (z toho 31 na trase 50 a 2 na
trase 100 km), 212 na dětské trase 7,5 km

a 493 cyklistů na všech cyklotrasách. Pokud se nám povede alespoň s průměrnou
návštěvností i příští 55. ročník, překročí
počet účastníků za celou historii pochodu číslo 20 000.
Pořadatelé děkují všem za účast,
ale i za ohleduplnost k přírodě, děkují
pionýrské skupině „Otaváci“ a sponzorům pochodu firmám Pfeifer Chanovice,
Lyckeby Amylex, Culinar, Elika Horažďovice, Městu Horažďovice a lékárně
Devětsil Horažďovice, ale i všem drobným
sponzorům, kteří svojí pomocí pomohli
zajistit pochod po organizační a materiální stránce.
• Ing. Rudolf Dvořák, hlavní pořadatel za
Klub přátel H50
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Vánoce, Vánoce
přicházejí…
Myslíte si, že se jsem se zbláznila? Nebo že
jsem omylem poslala k tisku nějaký článek, který jsem psala na podzim? Kdepak,
to jen chci nenápadně naznačit, jak jinak
plyne čas pěveckému spolku. V době, kdy
se většina Čechů připravuje na letní dovolenou, dává náš dirigent pan Stanislav
Smítka dohromady program vánočních
koncertů. Také už máme nasmlouvány
termíny většiny vánočních vystoupení
(píši většiny, protože se vždycky objeví
něco na poslední chvíli), a tak musíme
mít dramaturgii adventu, Vánoc a doby
tříkrálové připravenou.

Teď se ale vrátíme do reálného času. Od
minulého měsíce jsme vystupovali celkem
třikrát. Nejprve jsme 24. května zpívali
v Pačejově v rámci celostátní Noci kostelů.
Z tohoto vystoupení je i přiložená fotografie, na které jsme – díky chladnější vlně
počasí – předvedli nové teplé vínové plédy,
které nám pořídil náš hlavní sponzor – prodejna zdravé výživy Sedmikráska paní Petry
Lukešové.
V sobotu 1. června nás čekaly akce hned
dvě. Nejprve jsme zazpívali na svatbě naší
člence Katce a odpoledne jsme převážně církevními skladbami, věnovanými Panně Marii, doprovodili slavnostní zahájení muzejní
sezóny, jejíž jedna ze dvou hlavních výstav
je věnována 165. výročí úředního schválení Kongregace Školských sester de Notre
Dame a jejich příchodu do Horažďovic.

Naše vystoupení ocenil plný sál potleskem,
který nám pochopitelně dodal chuť do další
práce.
V polovině července nás čeká ještě vystoupení v kostele ve Vřeskovicích, které se koná
na podporu opravy tohoto kostela, a pak už
budeme mít 6 týdnů zasloužené prázdniny.
Ale už nyní připravujeme jednak program
na podzimní Mezinárodní sborový festival
hudebního romantismu ve Vlachově Březí,
kterého se chceme poprvé účastnit, ale
i na – v úvodu zmíněné – Vánoce.
Pokud byste měli zájem se připojit k našemu zpěvu, rádi vás uvítáme na nedělní
zkoušce, nebo můžete pro informace napsat
na sborový e-mail psprachen@email.cz. Za
celý sbor se na vás těší
• Simča Sládková
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Historie domů v Horažďovicích
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům č. p. 67, městská škola
Objekt školy stával zde za kostelem nejpozději v 16. století. Není zcela jasné, jestli
zde byla škola již dříve, nebo stála na
jiném místě. Ale vzhledem k tomu, že od
svých počátků byla škola v Horažďovicích
pod patronací maltézských rytířů, lze
předpokládat, že se nacházela v blízkosti
kostela a fary. Dávky plynoucí škole jsou
zmíněny již v roce 1318, kdy provedl Vilém
ze Strakonic soupis privilegií johanitů
ve Strakonicích a Horažďovicích. V roce
1440 si opsal ze starších register rektor
školy v Horažďovicích Jan Bebtan, čím
vším jsou mu do školy z fary povinováni.
„V jednotlivých dnech dáti jest škole čtyři
chleby a po dvou pintách piva k obědu
a k večeři. O svátcích: Vzkříšení, sv. Ducha, Narození Páně, Nanebevzetí a Posvícení dáti jest výslužku k obědu a k večeři
po tři dny osm chlebů a tři pinty piva
k obědu“, stejný počet chlebů a dvě pinty
k večeři, dále groš na lázeň, následují
další svátky a příslušné množství chleba a piva. Sepsáno za plebána (faráře)
Jana, dále kazatele v Horažďovicích Petra
a kněze Zikmunda ze Strakonic. V roce
1455 odkazuje škole ve své závěti Petr
Tříska 2 kopy ročního platu „na Zikmundovi, člověku mém v (Hliněném) Újezdci“.
Vždy po jedné kopě na svatého Havla
a na svatého Jiří a bude z nich placeno
pro žáky dřevo na topení a maso, dále že
mistr s žáky mají každoročně zpívat při
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zádušní mši v kostele sv. Petra a Pavla
na památku Petra Třísky. V témže roce
odkazuje kšaftem Tomáš Kudelka peníze faráři a přikazuje odvádět mu vždy
na suché dny 25 grošů, ze kterých farář
odevzdá mistru školnímu a kantorovi
10 grošů. V roce 1480 je zmíněn Mikuláš
kantor (kantor – učitel, který rovněž
řídil kostelní hudbu pozn.) V roce 1549 je
zmíněn Jan Chmele rektor. V roce 1573 si
radní písař bez dalšího objasnění poznamenal v městské knize „šaty ložní, který
sou dány bakaláři a kantorovi do školy“.
V roce 1583 je zmíněn radní písař a kantor Jan Bohutský. Všechny tyto osoby
náležely do městské školy. Nicméně v roce
1573 silně zasáhl do horažďovického
školství Václav Švihovský, majitel panství.
V tomto roce předal Českým bratřím dvůr
řečený Račínovský, který stával v místech
dnešního hotelu Prácheň. Kromě jiných
požitků zmiňuje „aby oni v tom dvoru
svou školu měli“. Škola i sbor se úspěšně
rozvíjely až do bitvy na Bílé hoře, kdy byl
řád Bratří zrušen. Náležel mezi nejsilnější
komunity v Čechách. Řada významných
osobností raději odešla do exilu, než aby
přestoupila na povinné katolické náboženství. Na adresu výjimečného Bratrského sboru v Horažďovicích si poznamenal
Jan Dyk ve své knize Popis politického
okresu strakonického: „Slavný náš Jan
Amos Komenský maje naději, že exulanti
vrátí se do Čech, za přední úkol klade
českým pánům zřizování vyšších škol

po českém venkově a uvádí výslovně, že
nejvhodnějším sídlem budoucího gymnasia budou Horažďovice“. K činnosti
tohoto sboru včetně jmen představených
se zachovalo relativně hodně písemností,
rovněž i z důvodu nedávno nalezeného
archivu Matouše Konečného, biskupa
Jednoty bratrské, v Mladé Boleslavi. Dvě
školy ve městě, které bylo většinou bratrského vyznání, způsobily, že se více žáků
tlačilo právě do školy bratrské, která byla
podporována vrchností. Úpadek městské
školy, která stojí dodnes za kostelem,
se snažil zastavit až nařízením Teobald
Švihovský ve svých artikulích z roku 1594.
Zde uvádí pod bodem 4 „škola, kteráž jest
velmi spuštěna (ve špatném stavu pozn.)
aby ihned na jaře se stavěla a mládenci
hodnými, v literním umění zkušenými
pro vyučování mládeže a zpěvy i chvály
Božské každého času opatrována bejvala“. Pokud radní dodrželi požadavek
vrchnosti, lze přestavbu budovy školy
včetně doplnění výrazného renesančního štítu datovat do následujícího roku
1595. Nicméně škola zůstávala ve stínu
sousední školy bratrské až do zmíněného roku 1620. Rektor pražské univerzity
Martin Bacháček Neuměřský napomínal
několikrát horažďovické radní. V roce
1599 nařizoval nejmenovanému správci
školnímu, aby dohlížel na žáky a to, jak se
učí. V roce 1606 jmenuje Bacháček správcem školy Jakuba Basilia Domažlického,
ten zde vydržel sotva rok, a tak posílá
13
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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 červenci
15.–19. 7. 2019
prvních 30 min denně zdarma.

upozorňuje na změnu
půjčovní doby o prázdninách.
Oddělení pro dospělé
Po 8.00–11.00 / 12.00–18.00
St, Pá 8.00–11.00 / 12.00–16.00
Oddělení pro děti a mládež
Po 8.00–11.00 / 12.00–16.30
St, Pá 8.00–11.00 / 12.00–15.00
29. 7.–9. 8. 2019 zavřeno.
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nového učitele, kterým byl Fridericus
Kropilius, ale také on po půl roce z města
odchází. Novým učitelem měl být v roce
1607 Alexandr Chaelonian Prachatický.
Byl obeslán a slíben do Horažďovic, ale
pro jiné povinnosti nedorazil, a tak posílá
Martin Bacháček Václava Siphonia Pelhřimovského. Také on krátce po jmenování z města odchází a nastupuje Václav
Horatius Klatovský, ke smůle Horažďovic
přetáhli tohoto učitele pro sebe v roce
1610 berounští radní. V roce 1610 prováděl
v Horažďovicích vizitaci nad maltézským
majetkem Jiří Čejka z Olbramovic. Mimo
jiné se uvádí, že „Škola, kteráž od obce vyzdvižena byla, nyní zase znovu od kamene
vystavěna jest“, mělo by se jednat o výstavbu školy dle artikulí švihovských z roku
1595. Dále vizitace uvádí, že je farář Petr
Březnický povinen „vychovávati bakaláře
14

02

a kantora“ s tím, že radní každoročně
vypomáhají džberem kaprů v postním
období, bečkou soli a čtyřmi strychy žita.
V roce 1611 je ve škole zmíněn jako kantor
Daniel Husonius Pacovský.
(pokračování o městské škole v příštím
čísle)

03

• MgA. Jindřich Šlechta
01 Škola na plánu zástavby kolem kostela svatých
Petra a Pavla, kde je uvedeno správné umístění
školy (1) a špitálu (2), počátek 19. století. Již
ve druhé polovině 19. století se vžilo mylné
pojmenování školy jako špitálu (SOA Třeboň,
Velkostatek Strakonice)
02 Současná podoba objektu školy (rok 2019)
03 Původně jednopodlažní objekt školy na
perokresbě Jana Willenberga z roku 1602,
(červená střecha vlevo) uprostřed objektu
zřetelný prevet (záchod) v podobě vysunutého
arkýře. Vpravo od školy dům č. p. 66
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Je sucho, nebo není?

Léto a žně

O suchu se mluví čím dál tím víc. Sucho
trápí Česko už několik let – a nejhorší je,
že nevíme, jak dlouho bude trvat. Jednotlivé oblasti republiky jsou postiženy
suchem přece jen rozdílně. Nejvíce trpí
tradičně sušší oblasti: jižní Morava, Polabí, Poohří. A jak jsou na tom v Horažďovice nyní, na začátku léta?
Sucho z loňského roku zima (prosinec – únor) poněkud zmírnila. Zejména
únorový sníh vzbuzoval naděje, ty se však
naplnily jenom zčásti: nejvíce srážek přinesl prosinec (64 mm), leden a únor pak
shodně po 41 mm. Za celou zimu celkem
146 mm. Což bylo dobré, neboť zimní
normál je 90 mm. Protože zimní výpar je
minimální, většina vláhy zůstala v půdě.
Na jaře (březen – květen) už situace tak
dobrá nebyla. V březnu sice napršelo ještě
36 mm, což byl průměr, ale se zvyšující se
teplotou už se zvyšoval i výpar (38 mm).
Bohužel skoro celý duben, který byl navíc
teplý, prakticky nezapršelo – trochu až
v jeho posledních dnech. Měsíční úhrn
byl tak sotva čtvrtinový oproti normálu,
pouhých 11 mm. Zato dubnový výpar
dosáhl hodnoty 70 mm! Čekalo se, co s nepříznivým vývojem provede květen. Ten
byl chladný, snížil výpar, ale se srážkami
nepospíchal. Teprve na samém konci měsíce konečně vydatněji zapršelo (25 mm).
Květnový úhrn byl tedy nakonec aspoň
60 mm, ale i to je stejně sotva jen průměr.

Opustil nás měsíc červen, který je považován za první letní měsíc, a skutečné –
astronomické – léto začalo 21. června.
A je tu měsíc sedmý, červenec. V tomto
měsíci začínají žně. Chci se dnes věnovat
jim a jejich patronkám. Na začátku žní
měl význam svátek sv. Markéty (13. 7.). Při
dobrém počasí v tento čas začínají takzvané „malé žně“. Tomu odpovídá známá
pranostika: „Svatá Markyta hodila srp do
žita“ nebo „… vodí žence do žita“. Hlavní
žně zase začínají okolo svátku sv. Máří
Magdaleny (22. 7.), podle vývoje počasí.
Jinde se zase snažili do tohoto termínu
žně ukončit, protože pranostika říká že
„V den svaté Magdaleny rádo poprchává,
neboť svého Pána oplakává“.
Žně obvykle začínaly modlitbou přímo
na poli, někde kněz požehnal vesničanům srpy, obilní roubíky, hrábě a další
nářadí. Pozůstatkem předkřesťanských
obětí bylo odlití piva na okraj pole, rozhození drobků chleba apod. Na žně na pole
chodila celá rodina včetně malých dětí
a všichni pomáhali. Vesnice se v té době
celá vylidnila. Práci si lidé zpříjemňovali
žerty, pokřikovali na sebe, popichovali
se a povzbuzovali. Oblíbenou zábavou
bývalo spoutání prvního příchozího,
který za ženci na pole přišel, byť to byl
sedlák nebo šafář. Ruce mu ovázali slámou a musel se vykoupit penězi na pivo.
Podobných zvyků bylo mnoho i při jiných
příležitostech (při sušení lnu, při výmlatu
obilí cepy) a měly vždy jediný smysl, aby
ti zámožnější dali chase na pití.
Dnes žně vypadají úplně jinak. Přijede
kombajn, poseká, vymlátí a již se odváží
obilí.
Hezký červenec, prázdniny, dovolené
a poutě v okolí přeje

01

Vezmeme-li v úvahu, že květný výpar dosáhl 50 mm, vidíme, že ani květen žádnou
zásobu vláhy nevytvořil.
Pravda, déšť na konci května velmi
pomohl zemědělcům. Ale zimní nevelké
zásoby vláhy v zemi se rychle tenčí. Mluvím o povrchové vrstvě půdy. Dlouhodobý
nedostatek spodní vody zima ani jaro totiž nijak nenapravily. Prameny byly a jsou
stále na hranici sucha, podobně jako
Otava a její přítoky. Pro ilustraci uvádím
hodnoty vydatnosti pramene u Sv. Anny:
na konci podzimu loňského roku dával
0,8 l/s, v půli února po tání sněhu se
vydatnost zlepšila na 1,2 l/s, a od té doby
pomaloučku zase klesá: na konci května
na 1,1 l/s, v půli června už jen 0,9 l/s. Přitom ještě v letech nedávných dával tento
pramen koncem května kolem 4 l/s.
Takže: je sucho, nebo není? Na konci
jara v povrchové vrstvě zatím ještě sucho
nebylo, ale ve spodních vrstvách sucho
bohužel dál přetrvává. Všimli jste si?
I kolem Horažďovic už začínají usychat
vzrostlé borovice, které jsou hlubokými
kořeny odkázány na spodní vodu. Její
pokles je už takový, že na ni svými kořeny
nedosáhnou.
Další vývoj určí léto: přijde-li opět teplé
a suché, budou se problémy se suchem
dál zvětšovat.
• Jiří Wagner

• Karel Halml

01 Začátkem června pole vypadala už dost suše, ale
pod povrchem byla půda ještě vlhká.
Foto J. Wagner
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„Rande naslepo
s Antigonou
v Čechách“ –
Otevřená výzva
Workshop pro kreativní
duše & kreativce /
Rande naslepo s Antigonou
v Čechách
Co? Adonis Volanakis, řecký performance
artist, a Jana Preková, česká výtvarnice
a scénografka, připravili inscenační čtení
Antigony, Sofoklovy starověké řecké tragédie. Zúčastněte se 7denního intenzivního
workshopu. V přijemné atmosféře celého
workshopu nabízíme: čtení hry a diskuzi o hře, tvorbu kostýmů, zvuk, pohyb,
a především hloubkové zkoumání NÁPADŮ

Kdy? Každý den ve dnech 28. 7.–3. 8. 2019
od 17.00 do 20. 00.

a EMOCÍ, to vše individuálně i v kolektivu.
Workshop bude probíhat v češtině. Tento
workshop vyvrcholí veřejným představením, které se bude konat v rámci festivalu:
Občanství žen: Komunitní vize, v sobotu
3. 8. 2019.

Proč? Můžete se dozvědět více o Antigoně
a jejím příběhu, o mladé ženě, která následovala své srdce a šla proti rozkazům svého
krále. Jde o velice vzácnou příležitost, kdy
je možné v horažďovickém kině spolupracovat s profesionálními divadelními umělci
a zároveň i členy komunity, kteří se zastavují nad myšlenkou tématu starobylé tragédie
a jejích persistence do dnešních dní.

Kdo? Každý! Performeři / umělci, vášniví
čtenáři a literární / divadelní nadšenci, hudebníci, studenti atp. Každý je vítán a předchozí zkušenosti nejsou vyžadovány!
Pokud odpovíš „ano“ na následující otázky,
je toto workshop přímo pro tebe! Dělá ti
práce ve skupině radost? Užíváš se propojování se s lidmi různých kultur? Otevíráš
svou mysl a duši? Je uvažování o genderu
ve společnosti tvým důležitým tématem?

Cena? Zdarma!
Máš stále otázky? Zeptej se přímo nás!
Přihlášení: Napiš nám e-mail, ve kterém
krátce popíšeš svou motivaci, proč se
chceš workshopu zúčastnit, přidáš své telefonní číslo, celé jméno a věk. Tento e-mail
napiš Barbaře Benish na ArtMill:
barbara@artmill.eu.

Pozor: Účast na workshopu je dobrovolná.
Účastníci se však svým přihlášením zavazují
k účasti na celém workshopu, 3 hodiny
každý den od neděle 28. 7. 2019 do soboty
3. 8. 2019.

Barbara Benish
Kde? V horažďovickém kině.

Zednictví – Jiří Svoboda

Koupím
starší knihy, pohlednice,
obrazy a starožitnosti.
tel.: 721 866 006

Provádíme veškeré zednické práce
úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky,
zateplování fasád, zemní a výkopové práce
tel.: 725 763 582

Petr Pintíř – elektro

přijmou pro provoz do Sušice
•

Svářeče hliníku a nerezu

Při splnění kvalifikačních předpokladů (platné certifikáty, propadlé lze
obnovit), při pracovní době bez přesčasů mzda 36 000 až 40 000 Kč.

NOVĚ i montáže klimatizací do domů i bytů
Vysoký účinek a ekologický a tichý provoz.
Tel: 603 517 565
e-mail: petr.pintir@tiscali.cz

Nabízíme: příspěvek na závodní stravování, pracovní doba 37,5 hodiny týdně,
vánoční prémie, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění
V případě zájmu volejte na tel. 376 33 44 90 nebo zašlete životopis na
janoutova@otavstroj.cz. Další informace na www.otavstroj.cz

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková

Kontaktní telefon: 722 905 684
Email: D. Havlena@AK-Havlena.cz, www.ak-havlena.cz
adresa pobočky: Ševčíkova čp. 32, Horažďovice
Úřední hodiny Středa 09:00-17:00 hod.
Pátek: 09:00-13:00 hod.
- právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupování před soudy
a jinými úřady
- sepisování všech druhů smluv-kupní, darovací, směnné apod.
- návrhy na povolení oddlužení, pokud se nacházíte v neřešitelné
finanční situaci
- vymáhání pohledávek

PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU
Měsíční příjem 17 000 ÷ 20 000,- Kč

•
•
•
•
•
•

Nevyučené v oboru zaučíme.
Mezi směnami možnost ubytování.
Příspěvek na dopravu.
Nabídka zařízeného služebního bytu.
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE –
studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

Kontakt: Osobně
obně v cukrárně v Blatné, nebo na
tel.: 602 659 545, resp. 608 939 373

16inzerce
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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

NABÍZÍME:

jádrové vrtání

Provádíme vrtání zděných,
kamenných i betonových zdí.
Máme v nabídce širokou.

nabídku otvorů
v průměrech
od 52 do 250 mm.

Díky naší dlouholeté zkušenosti
Vám jednoduše připravíme otvor
pro digestoře, odpadní potrubí,
větrací systémy, různé přípojky
a další otvory.

Od tří otvorů možnost množstevní slevy.
Kontakt: Pavel Vlček
603 901 088
vlcekus@email.cz

18inzerce

OSLAVY 80. VÝROČÍ
ZALOŽENÍ PAČEJOVSKÉHO FOTBALU

SOBOTA

17.8.

Program:
13:00
14:00
17:00

SOKOL PAČEJOV PŘÍPRAVKA
SOKOL PAČEJOV : TJ PFEIFER CHANOVICE
SOKOL PAČEJOV STARÁ GARDA – FOTBALOVÍ INTERNACIONÁLOVÉ ČR
/HLAVNÍ ROZHODČÍ – PAVLÍN JIRKŮ/

„Rally a Pačejov – Pačejov a rally“
(výstava k jubilejnímu 40. výročí rally v Pačejově)

HORAŽĎOVICE

Pořádá: AUTOMOTO KLUB PAČEJOV
Termín zahájení výstavy: neděle 7.7.2019 ve 14 hod.
Ukončení výstavy: neděle 28.7.2019
Místo: Městské muzeum Horažďovice, divadelní sál

Obec VELKÝ BOR u Horažďovic – výstavní síň „U Trčků“ v budově OÚ Velký Bor

Vystaveny budou exponáty ze sbírky
paní PhDr. Jany Skarlantové,
která výstavu zahájí

21. června od 17.00 h
Součástí tohoto programu bude
vystoupení pěveckého sboru
VELKOBOR

Výstava bude přístupná:

neděle 23. června 10.00 – 17.00 h
pracovní dny
7.00 – 15.00 h
víkendy a svátky:
po dohodě v kanceláří OÚ
nebo na tel.

SDH Boubín si Vás tímto dovoluje pozvat na
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU,
které se koná dne 03.08.2019 od 19:00 hod.
před hasičskou zbrojnicí.
K tanci a poslechu nám zahraje skupina „Atrio“.
Občerstvení zajištěno.

376 514 378
724 232 262
376 514 255
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Muzeum

Městská knihovna

MC Houba

5. 7. pátek • 19.00 • velký sál
Ševčíkovy hudební večery
„Impressions“ Vilém Veverka – hoboj,
K. Englichová – harfa.
Skladby francouzských a českých skladatelů.
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma.
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

Oddělení pro dospělé
Po 8.00–11.00 / 12.00–18.00
St, Pá 8.00–11.00 / 12.00–16.00
Oddělení pro děti a mládež
Po 8.00–11.00 / 12.00–16.30
St, Pá 8.00–11.00 / 12.00–15.00

5. 7. pátek • 19.00
23. narozeniny Houby
Hraje Experiment, prasátko na grilu

7. 7. neděle • 14.00 • sraz na zámeckém
nádvoří
Komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
7. 7. neděle • 14.00 divadelní sál
Rally a Pačejov – Pačejov a rally
Výstava k jubilejnímu 40. výročí rally v Pačejově. Výstava potrvá do 28. 7. 2019.
1. 8. čtvrtek • divadelní sál
Adéla Klukanová – Život s nůžkami v rukou
výstava koláží. Výstava potrvá do 29. 9. 2019.

Galerie
Jan Kavale – Inverzáže a barevné fotografie
Šumavy
Výstava potrvá do 6. 9. 2019.

29. 7.–9. 8. 2019 zavřeno.

13. 7. • sobota • 10.00
Zahradní pětiboj
Nohejbal, pinčes, bowling, střelba,
kolo – dvojice

Oblastní charita

20. 7. sobota • 9.00 • lom Čímice
Adventure race
Týmový víceboj.

2. 7. úterý • 15.00 • Jídelna DPS Palackého 1061
Posezení s harmonikou
K tanci a poslechu zahrají Úterníci.

22.–24. 7. • 21.00
Letní kino Stodola

8. 7. pondělí • 13.30 • Jídelna DPS Palackého
1061
Holky v akci
Rychlý slaný koláč.
16. 7. úterý • 8.30 • Odjezd od DPS Palackého
1061
Výlet Klatovy – výstava karafiátů, park
a muzeum Jindřichovice
Bližší údaje a přihlášky na tel. 376 512 596,
příp. v kanceláři charity.

Aleš Červený – Diagnóza krystal
Výstava sbírky alpských minerálů.

Akce v okolí

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

5. 7. pátek • 19.00 • Hrad Rabí
Pan Kaplan má třídu rád
Kolár – spolek divadelních ochotníků ze
Strašína.

Město

6. 7. sobota • 9.45 • Chanovice
Den řemesel
Přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského
kraje.

26.–27. 7. pátek–sobota • Mírové náměstí,
okolí, okolní obce
XXXX. Invelt rally Pačejov
Součást MČR v rally historických vozidel,
Rallysprintserie i Poháru 2+. Start posádek
v sobotu v 8.30 z Mírového náměstí.
www.rallypacejov.cz
10. 8. sobota • 10.00 • Mírové náměstí
Železný hasič o pohár města Horažďovice
Doprovodný program: otočný simulátor autonehody, alkobrýle

7. 7. neděle • 15.00 • Hrad Rabí
Rabský floutek – loutkové divadlo Popelka.
12.–13. 7. • Santos Sušice
Šumava Rocks
J.A.R., Oldáš, Vojta Kotek & Th!s,
Xavier Baumaxa, Katarzia a další.

27. 7. sobota 9.30
Nejrychlejší Modrava
Cyklistický orienťák z Modravy
do Horažďovic.
3. 8. sobota • 20.00
Benátská noc
Hraje JAM 4U, projížďky, ohňostroj.

Kavárna Šibule
14. 7. neděle • 15.00
Dostaveníčko, aneb kavárnička dříve
narozených
Lidové písničky hraje a zpívá František
Jančar.
20. 7. sobota • 18.00
Letní posezení…
Skvělá muzika hudebního seskupení Davida
Sekáče.
26. 7. pátek • 15.00
Anenské odpoledne
Nejen pro Anny… s harmonikou Edy
Červeného.
Kontakt: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360.

13. 7. sobota • 18.00 • Chanovice
Kubelíkovo trio
Klasická hudba.
26. 7. pátek • 21.00 • Blatná
BUTY
Koncert známé skupiny.
27. 7. sobota • 13.00 • Defurovy Lažany
Memoriál L. Duchoně
Hasičská soutěž, veselice s hudbou.
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