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Vážení spoluobčané,
nedávno se na konci června konaly
Slavnosti Kaše a než jsme se rozkoukali,
už je první prázdninový měsíc červenec
téměř za námi. Jako již několik roků
za sebou i tentokrát jsme se pořádně
ohřáli a podle předpovědi počasí ještě
ohřejeme. Navzdory počasí, volným dnům
a dovoleným se ve městě stále něco děje.
Bylo dokončeno zadláždění nového
odpočinkového místa u křižovatky
ulic Strakonická a Loretská poblíž
prodejny Penny. Začalo se s opravou
frekventovaného chodníku u klášterní
zdi poblíž křižovatky ulic Strakonická
a Tyršova. Upravila se rozježděná parkovací
místa na pivovarském dvoře a rozšiřuje
se parkovací plocha za bytovými domy
v Prácheňské ulici pro potřeby občanů
zde bydlících. Rozsáhlou úpravou prošlo
i parkoviště za bytovými domy v ulici
Pod Vodojemem, které bylo plné děr
a výmolů. Všechny tyto lokální opravy
veřejných ploch probíhají především tam,
kde v budoucích letech není plánovaná
komplexní revitalizace.
Právě touto revitalizací již několik
měsíců prochází sídliště Šumavská.
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Jedná se o 2. etapu, která bude končit
u veterinární ordinace a přilehlých garáží.
V současné době je největším technickým
problémem výškové i technické dořešení
povrchu chodníku a komunikace mezi
bytovými domy. Pod komunikací se
nachází bývalá podzemní uhelna, u které
se musí zajistit její strop jak s ohledem na
nosnost, tak na odizolování, aby nedošlo
k degradaci a následnému poškození
betonové konstrukce. Samozřejmě jako při
každé, zvláště podzemní, rekonstrukci se
objevují věci, které jsou nepředvídatelné
a musí se operativně řešit v průběhu
stavby. Jednou z nich je i dožilá a spádově
nevyhovující část kanalizace, nacházející
se pod opraveným výjezdem z parkoviště,
a rozpadlé přípojky a uliční vpusti v ulici
Pod Vodojemem. Děkujeme obyvatelům
této lokality za trpělivost a toleranci
ztížených životních podmínek, které zde
nastaly. Předpokládané ukončení akce je
konec října.
Snad největším překvapením měsíce
července bylo nainstalování prapodivného
objektu na našem náměstí. Jedná se
o umělecké dílo sochaře Martina Zeta,
které plní v horkých letních dnech funkci
mlžiče. Realizace plastiky byla zajímavým
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dobrodružstvím, které vám přiblížíme
v reportáži v příštím čísle Obzoru.
V oblasti kultury nás čeká poměrně
pestrý výběr společenských aktivit. Na
konci července se pro veřejnost otevře
na několik dnů budova kina v souvislosti
s aktivitou americké umělkyně Barbary
Benish a jejího workshopu „Rande naslepo
s Antigonou v Čechách“, který je součástí
festivalu Občanství žen (Civic Women).
V rámci hasičské Šumavské ligy
v disciplínách TFA uvidíme 10. 8. na
náměstí souboj o Pohár města Horažďovice
a o titul Železný hasič. Zkratka TFA
v překladu znamená „nejtvrdší hasič
přežije“. Uvidíme, kdo ve velmi fyzicky
náročných disciplínách zvítězí a odnese si
pohár.
Poslední červencový víkend nás
ještě čeká 40. ročník Rally Pačejov. Díky
bohatému doprovodnému programu si
nejen sportovní příznivci aut a rychlé jízdy
přijdou jistě na své.
Přejeme vám i nadále pohodové
prázdniny a dovolené a ve zdraví přežijte
horké letní dny i noci.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Slavnosti Kaše
V sobotu 29. června 2019 proběhly Slavnosti Kaše
v Horažďovicích. Slavnost je nejnavštěvovanější městskou
celodenní akcí. Kromě bohatého kulturního programu
a jarmarku soutěžně vařily kaši 4 družstva. Dále se soutěžilo
o největšího jedlíka a lovení „perel“ v nádobách s kaší.
Akce se uskutečnila za inanční podpory Plzeňského kraje.
Velmi děkuji Technickým službám Horažďovice a sponzorům:
ČEVAK, a. s., LYCKEBY CULINAR, a. s., HASIT Šumavské vápenice
a omítkárny, s. r. o., Devětsil JST, s. r. o., Kovaltos, s. r. o.,
Mišák EU, s. r. o., Elektro Služby V. Burda, ELIKA, s. r. o.,
Rumpold-P, s. r. o., Dragonpress Klatovy, FORESTINA, s. r. o.,
BOHEMIA SPORT TRADE, spol. s r. o., EDDY Service, Auto
Service Horažďovice, BYTSERVIS Sušice, spol. s r. o., CIAO
Strakonice, Pfeifer Holz, s. r. o., SPAK Foods, s. r. o., Plzeňský
Prazdroj, a. s., Zdravotní pojišťovna ministerstva vnitra ČR.
• Jitka Chalupná, odbor památkové péče, školství a kultury
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Z radnice
Rada města Horažďovice 17. 6. 2019
• rozhodla o přijetí nabídky společnosti
Boula IPK, s. r. o., Plzeň na zhotovení
projektové dokumentace stavby „I/22
Okružní křižovatka Komenského ulice
Horažďovice“ včetně výkonu inženýrské
činnosti ve výši 535 980 Kč + DPH
• schvaluje pronájem části nebytových
prostor o výměře 34,37 m2 ve druhém
nadzemním podlaží Mírové náměstí 19,
Horažďovice Diakonii ČCE – středisko
Praha za účelem poskytování regionální
sociální služby Rané péče na dobu
určitou s platností od 1. 7. 2019 do
31. 12. 2020 s tříměsíční výpovědní
lhůtou
• schvaluje darovací smlouvu mezi
Ing. Michalem Navrátilem, Plaňany
a městem Horažďovice, kterou město
Horažďovice přijímá dar ve výši
25 000 Kč na podporu a v prospěch
pracoviště bezpečnosti a krizového
• schvaluje uzavření smlouvy
mezi Plzeňským krajem a městem
Horažďovice o poskytnutí inanční
dotace ve výši 105 000 Kč z dotačního
titulu „Plzeňský kraj – Bezpečný
kraj a prevence kriminality 2018“ na

zlepšení vybavení a tím připravenosti
Městské policie Horažďovice k řešení
mimořádných událostí
• schvaluje pronájem části nebytových
prostor v prvním podzemním
podlaží zámeckého pivovaru č. p.
1079, Strakonická ulice, Horažďovice
o výměře cca 120 m2 ve dnech 28. 6. 2019 –
1. 7. 2019 za účelem pořádání kulturní
akce zaměřené na elektronickou
hudbu za podmínky, že akce bude
řádně pořadatelsky zajištěna (úklid
a bezpečnost) za nájemné ve výši 2 000 Kč

Rada města Horažďovice 1. 7. 2019
• v záležitosti dopravního značení ulic
Ševčíkova, Havlíčkova a Prácheňská:
• a) schvaluje doplněnou úpravu
dopravního značení ulic Ševčíkova,
Havlíčkova a Prácheňská
• b) schvaluje nákup 3 parkovacích
automatů a dopravního značení
• schvaluje pronájem pozemku
p. č. 1130/11 v k. ú. Zářečí u Horažďovic
(skatepark) za účelem pořádání hudební
akce dne 27. 7. 2019 za nájemné ve výši
1 000 Kč

Pronájem nebytových
prostor
Město Horažďovice nabízí k pronájmu:
• nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží domu
č. p. 40 Havlíčkova ulice, prodejna masa (prodejna,
sklad, chladírna, sociál. zařízení) – celková plocha
pronájmu 63,9 m2
• nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží domu
č. p. 11 Mírové náměstí (zámek), prodejna (prodejna,
sociál. zařízení) – celková plocha pronájmu 72,95 m2
• nebytové prostory ve 2. nadzemním podlaží
domu č. p. 311 Blatenská ulice (Městské zdravotnické
zařízení) – prostory pro provozování zdravotnického
zařízení (bývalé zubní) – celková plocha pronájmu
35,39 m2
• nebytové prostory v 1. nadzemním podlaží domu
č. p. 27 Ševčíkova ulice, sklad – plocha pronájmu
26 m2
Informace: tel. 371 430 572, e-mail: pojerova@
muhorazdovice.cz, nebo na webu města v sekci
„Prodeje, pronájmy“

• schvaluje poskytnutí dotace spolku
Svatojánci z. s. ve výši 5 000 Kč na
inancování materiálu pro činnost
spolku – volnočasového klubu a dílen
pro rodiče s dětmi
• schvaluje Smlouvu o poskytnutí
účelové dotace z rozpočtu Plzeňského
kraje v rámci programu „Mikrogranty
Plzeňského kraje na podporu a oživení
kulturních a uměleckých aktivit pro
rok 2019“ ve výši 20 000 Kč na projekt
„Slavnosti Kaše 2019 a Den seniorů 2019“
• schvaluje poskytnutí dotace spolku
Ševčíkův institut, z.s., Praha ve výši
50 000 Kč na inancování Ševčíkovy
akademie a festivalu Otakara Ševčíka
• schvaluje pronájem části pozemku
p. č. 32/1 ostatní plocha zeleň o výměře
250 m2 v k.ú. Horažďovice za cenu 4 Kč/
m2/rok od Římskokatolické farnosti
Horažďovice s účinností od 1. 7. 2019 na
dobu neurčitou
• Výběr bodů z jednání Rady města.
Kompletní usnesení z jednání Rady města
je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Město Horažďovice a Sbor pro
občanské záležitosti pořádá Vítání
občánků
Vážené maminky a tatínkové,
narodilo se Vám miminko, máte trvalý pobyt v Horažďovicích a chcete
se zúčastnit vítání občánků?
Přijďte se s rodným listem dítěte a občanským průkazem přihlásit na
matriku Městského úřadu Horažďovice, 1. patro č. dveří 121 nebo 122.
Přihlášky – souhlas dle zákona č. 101/200 Sb., o ochraně osobních údajů,
ve znění pozdějších předpisů lze najít na www.mesto-horazdovice.cz
nebo osobně vyzvednout na matrice.

• Zdeňka Pojerová
odbor investic, rozvoje a majetku města
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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 inanční.
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.

Trefen šumavským
genem
Seniory v oblastní charitě navštívil
moderátor České televize, novinář
a spisovatel PhDr. Přemysl Čech.
Povídali jsme si o natáčení reportáží
pro pořad Toulavá kamera, ale také
o knihách Trefen šumavským genem
a Šumaváci, ve kterých najdeme mnoho
krásných příběhů a vyprávění o setkání
s výjimečnými lidmi, kteří nosí Šumavu
ve svém srdíčku.
Beseda proběhla v rámci projektu
Seniorům Dokořán.
• Za MěK Horažďovice Petra Tomešová
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Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci titulů
02+03 a 06+07 na jeden objekt. U titulů 01 a 06 v případě obnovy bytového domu –
nemovité kulturní památky – může být maximální výše úvěru a doba splatnosti až
dvojnásobná. Úvěr nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu či bytu.
Úvěr lze též čerpat na spoluinancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových
dotací“ z titulu 02. Dále lze úvěr čerpat na vybudování nových kanalizačních
přípojek z titulu 04. Bližší informace poskytne Ing. Marie Velková, tel. 371 430 550,
velkova@muhorazdovice.cz.
Lhůta na podání žádosti končí dne 5. 8. 2019 v 9 hod.
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Psychologie pro
každý den
Univerzita třetího věku (U3V)
Západočeské univerzity v Plzni nabídne
v Horažďovicích ve spolupráci s městem
Horažďovice v akademickém roce
2019/2020 nový studijní program –
Psychologie pro každý den. Výuka bude
probíhat v liché týdny vždy v pondělí, od
13.30 do 15.00 v sále Městské knihovny
Horažďovice, Mírové náměstí 11.,
program organizačně zajišťují pracovnice
Městské knihovny Horažďovice.
V prvních dvou semestrech budou
posluchači seznámeni se základy
obecné psychologie, poznají speciika
jednotlivých složek osobnosti a za
pomoci psychodiagnostiky budou
mít možnost sebepoznání jako
prvního kroku k poznávání druhých.
V souvislosti s tématem motivace budou
upozorněni na některé nekalé praktiky
podvodných prodejců a možnosti, jak se
jim bránit. Dále posluchači proniknou
do problematiky vývojové psychologie
s akcentem na období, která jsou pro
seniory zvláště citlivá, jako je stáří.
Poznají speciika vývojových období
příslušníků vlastní rodiny. V souvislosti
s tím je zařazena také kapitola týkající
OBZOR • Horažďovice

se komunikace, zejména komunikace
mezigenerační. Budou zmíněny
též některé náročné životní situace
a způsoby vyrovnání se s nimi. Studijní
obor pokračuje v akademickém roce
2020/2021.
Zápis proběhne v sále Městské
knihovny v Horažďovicích dne 6. 9. 2019,
od 10.00 do 12.00 hodin. Zápisné je 700,–
na celý akademický rok, noví posluchači
si přinesou průkazové foto.
• Zdeňka Plundrichová

Jak poznat psí duši
Pejskařům v Horažďovicích není
lhostejné, jestli se domluví se svými
miláčky. Svědčí o tom velký zájem
o besedu s nejznámějším českým
kynologem, etologem a praktikem
v oboru psychologie psů Rudolfem
Desenským. Samozřejmě nemohly chybět
ani chůvičky, které pana Desenského
všude doprovázejí. Sei, Abi, Sisi a Sára
si hned všechny získaly svou přítulností,
přátelským chováním a naprostou
poslušností svému páníčkovi.
Pan Desenský za námi přijel ze své
farmy Vlčáry u Písku, kde provozuje
mikroazyl pro velká a obří plemena
s problémovým chováním. Poradit ale
dokáže každému majiteli pejska, jak
všichni dobře víme nejen z pořadu České
televize Kočka není pes.
Besedu pořádala Městská knihovna
Horažďovice v rámci projektu Seniorům
Dokořán.
• Za MěK Horažďovice Petra Tomešová
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Jak se zachovat při
dopravní nehodě?
Dobře vyhodnoťte
situaci a snažte se
při rozhodování
zachovat chladnou
hlavu
Účastníkem dopravní nehody se nechce
stát nikdo z nás. O to důležitější je vědět,
jak se v této situaci zachovat. Pokud
účastník není zraněný, případně není
v šoku, měl by dodržovat postupy, které
mohou ostatním zachránit život. Při
dopravní nehodě jde často o každou
vteřinu, přesto by měl každý myslet
na to, že ukvapená rozhodnutí mohou
mít opačný efekt. S radami, jak se při
dopravní nehodě chovat, přichází
projekt Ty to zvládneš pod záštitou
Asociace Záchranný kruh.
Každý účastník nebo svědek
dopravní nehody by si měl uvědomit,
že místo nehody je nebezpečné nejen
pro zraněné. „Jedete-li okolo dopravní
nehody, zastavte na bezpečném
místě – ideálně až za nehodou, zapněte
výstražná světla, zatáhněte ruční brzdu,
oblečte si relexní vestu a označte místo
výstražným trojúhelníkem. Zajistíte tak
bezpečnost nejen účastníkům nehody,
ale i sami sobě,“ radí Veronika Krajsová,
prezidentka Asociace Záchranný kruh.
Telefonní hovor vždy ukončuje
záchranář
Relexní prvky jsou velmi důležité
především v situacích, kdy je na
vozovce snížená viditelnost. V noci,
v mlze nebo při sněhové vánici doslova
zachraňují životy. Dalším pomocníkem
je mobilní telefon. Účastník či svědek
nehody by měl okamžitě volat na
tísňovou linku 155 nebo 112.
„Mezi první informace, které
potřebujeme od volajícího znát,
patří místo nehody, stav a počet
zraněných,“ přibližuje Jiří Smetana,
ředitel Zdravotnické záchranné služby
Karlovarského kraje a doplňuje: „Rádi
bychom na účastníky nehod apelovali,
aby nikdy telefonní hovor nepokládali.
Telefon musí být přepojen na hlasitý
odposlech. Záchranáři vždy radí, jak při
pomoci raněným postupovat.“
Při krvácení jde o vteřiny
Jestliže u nehody vidíte někoho silně
krvácet, rozhodně na nic nečekejte.
„Využijte rukavice z lékárničky
a krvácení zastavte přímým stlačením

prsty v ráně,“ přidává radu Smetana.
Další situací, při které si mnoho
lidí neví rady, je nehybný účastník
nehody. „U nehod je vždy velké riziko
poranění páteře, ale strach zachránce
z případného dalšího poškození nesmí
ohrozit život zraněného,“ dodává.
Je-li zraněný v bezvědomí, musí být
zajištěno, aby dostatečně dýchal. Pokud
dýchá, není zapotřebí s ním hýbat.
Pokud tomu tak není, zachránce mu
musí zaklonit hlavu a zvednout bradu,
čímž uvolní dýchací cesty. Pokud se
zraněný během deseti sekund alespoň
dvakrát nadechne, je zapotřebí udržovat
volné dýchací cesty až do příjezdu
profesionálů.
Pokud i přes veškerou snahu zraněný
nedýchá, je nutné zahájit masáž srdce.
Tu ale nelze provést ve vozidle, proto
musí být vyproštěn a položen na
rovnou zem. „Poté by měl zachránce
stlačovat hrudník do hloubky pět až
šest centimetrů s frekvencí sto až sto
dvacet stlačení za minutu. Proškolený
zachránce může po každých třiceti
stlačeních provést dva umělé vdechy,“
uzavírá Smetana.
Bližší informace o projektu
naleznete na realita.tytozvladnes.cz.
• Kontakt
Daniel Dvořák, PR & Media Manager
LESENSKY.CZ, s. r. o.

Desatero zásad
u dopravní nehody
1.

Mysli na svoje bezpečí, přemýšlej,
než něco uděláš.
2. Vždy musíš být viděn, označ místo
nehody.
3. Mysli na bezpečí svých blízkých,
odveď je mimo silnici.
4. Světlý kouř neznamená požár, může
to být pára z chladiče.
5. Volej záchranáře. Nikdy nepokládej
telefon jako první.
6. Největší pomoc většinou potřebují
ti, kteří nekřičí.
7. Zastav krvácení. Tlač prsty v ráně.
8. Neboj se se zraněným pohnout.
Zakloň hlavu a kontroluj dýchání.
9. Pokud zraněný nedýchá, přejdi
k masáži srdce.
10. Neztrácej hlavu. Vždy jednej
s rozvahou.
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Festival Otakara Ševčíka
5.–13. srpna 2019
Úvodní koncert
pondělí 5. 8. 20.00 secesní sál Hotelu Prácheň
Josef Špaček – housle, Miroslav
Sekera – klavír
Vstupenky dospělý 250 / důchodci 150 / děti
80 Kč.

galerie
Vstupenky 250 / 150 / 80 Kč.

a v zámeckém sále
Jednotné vstupné 50 Kč.

22.30 Nokturno ve hřbitovním kostele
sv. Jana Křtitele
Vstupenky 200 / 120 / 50 Kč.

Vernisáž výstavy Otakar Ševčík
úterý 6. 8. 17.30 divadelní sál městského
muzea
Vstup zdarma.

Gala Open-Air koncert
Akademické koncerty
středa 7. 8. 20.00 secesní sál Hotelu Prácheň
pátek 9. 8. 20.00 velký sál Zámku
Horažďovice
pondělí 12. 8. 20.00 secesní sál Hotelu
Prácheň
Vstupenky 100 / 50 Kč / zdarma.
Koncertní víkend
sobota 10. 8. 10.30 Piknikový koncert
v zámecké zahradě (Parkán)
Vstupenky rodina 250 / 200 / 120 / 50 Kč.
16.00 Espresso koncert v kavárně Černý kafe
Vstupenky 200 / 120 / 50 Kč.
20.00 Komorní koncert v atriu městské

Prázdninová fotograická
soutěž „Všude žijí čtenáři“
Chystáte se na prázdninové
cestování?
Najděte knihovnu v cíli svého
výletu nebo pobytu a vyfoťte se
u tabule označující knihovnu, ze
které bude zřejmé, kde se knihovna
nachází (např. Městská knihovna
Horažďovice). Můžete se vyfotit
u vstupu do knihovny nebo uvnitř,
k informaci o fotograii můžete
připojit postřeh nebo zajímavost,
která vás překvapila nebo zaujala.
Přihlášky a podrobné podmínky
soutěže najdete na: www.knihovna.
horazdovice.cz.
Soutěžní fotky zasílejte na email:
detske@knihovna.horazdovice.cz.
Vyhlášení soutěže: 1. 7. 2019
Uzávěrka soutěže: 15. 9. 2019
Vyhodnocení: 1. 10. 2019 ve 14.30
hod. na dětském oddělení knihovny.
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neděle 11. 8. 20.00 Mírové náměstí
Účinkuje Orchestr Š, lektoři a studenti
Ševčíkovy akademie, ZUŠ Horažďovice
a pozvaní hosté. Vstupenky sezení VIP 350 /
180 / 100 Kč. Vstupenky stání zdarma.
Závěrečný koncert
úterý 13. 8. 20.00 secesní sál Hotelu Prácheň
Účinkují lektoři a studenti Ševčíkovy
akademie. Vstupenky 250 / 150 / 80 Kč.
Doprovodný program:
Veřejné masterclassy
každý den (kromě víkendu) 9.00–12.00
a 14.30–17.30
v secesním sále Hotelu Prácheň

Sokol Veřechov –
Dokopná 2019
29. června se uskutečnila oslava „Dokopná
2019“ pro veřejnost a členy Sokola Veřechov
za ukončenou fotbalovou sezónu 2018–2019.
Byla zahájena v 15 hodin odhalením
nového symbolu fotbalového oddílu Sokol
Veřechov – sokola s fotbalovým míčem
a vyfotografováním obou fotbalových
týmů s novým symbolem. Následovalo
utkání současných hráčů Sokola a bývalých
hráčů (staré gardy), které skončilo remízou
3:3. Penaltové rozstřely skončily také
nerozhodně. Po utkání se rozproudila
volná zábava spojená s opékáním selete
a večerním hudebním koncertem. Průběh
oslavy narušil večerní prudký déšť, který
donutil část hostů z oslavy odejít.
Nový symbol veřechovských fotbalistů,
sokol s fotbalovým míčem, je umístěn na
podstavci ze smrkového kmene o průměru
asi 70 cm a výšce 200 cm. Vlastní sokol
s fotbalovým míčem je vyřezán z kmenu
jasanu a je vysoký 140 cm. Průměr míče je
50 cm. Autorem je veřechovský amatérský
umělec pan Miloslav Holešovský.
Na přípravě a průběhu oslavy,
zpracování kmenu smrku, stavění
podstavce a umístění sokola na něj se

Ševčíkova procházka
čtvrtek 8. 8. 16.30 začátek na Mírovém
náměstí
Jednotné vstupné 100 Kč.
Seminář o Ševčíkově díle
pátek 9. 8. 17.30 divadelní sál městského
muzea
Jednotné vstupné 100 Kč.
Vstupenky lze zakoupit vždy na místě,
podpořit náš festival můžete zakoupením
permanentky, se kterou získáte spoustu
dalších výhod a jako poděkování také malou
pozornost. Objednávejte na 721 092 385
nebo na rezervace@sevcikacademy.cz.
Více informací naleznete na
www.sevcikacademy.cz.

podílela řada členů Sokola Veřechov
a příznivců veřechovského fotbalu.
Oslava proběhla úspěšně i přes částečnou
nepřízeň počasí.
Na závěr našeho příspěvku přejeme
fotbalistům i příznivcům Sokola Veřechov
krásné léto, příjemnou dovolenou
a hráčům úspěšnou regeneraci sil do
zahájení nové fotbalové sezóny 2019–2020.
• Josef Šobra
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ATRIUM CUP 2019 – turnaj opanovala
Krvavá tlačenka a VS Plzeň
22. ročník turnaje v malé kopané Atrium
cup byl odehrán v Třebomyslicích
5. 7. Jako každý rok nabídl kvalitní
jihozápadní fotbal. Turnaje se zúčastnilo
18 týmů mužů a nově 3 týmy žen.
Přihlášené týmy byly rozlosovány do 3
skupin, ze kterých se poté postupovalo
do vyřazovacích bojů. Ženy odehrály mezi
sebou dvoukolový miniturnaj.
Již od čtvrtinálových bojů se hrál
velmi kvalitní fotbal, kdy po boji nestačili
na penalty hráči Háječku na Golden Boys
a rovněž na penalty vypadla Spálený
záda s jedním s favoritů, a to Villarealem.
Naopak uspěli další favorité, a to Krvavá
tlačenka proti FC DAB a Katovice proti
domácímu týmu 6 prasat. Semiinále si
nakonec zahrály proti sobě týmy Golden
Boys vs. Krvavá tlačenka s výsledkem
0:2 a katovické derby ovládli hráči
Villarealu poměrem 3:2. Souboj o 3. místo
nabídl bojovný výkon obou družstev
a šťastnější nakonec byli hráči (a hráčka)
týmu Katovic, kteří zvítězili nad Golden
Boys 2:1. Finálový souboj byl po zásluze
vyvrcholením celého turnaje. Nejprve se
ujali vedení hráči Villarealu, ale zkušený
tým Krvavé tlačenky skóre otočil na
konečných 1:3 a po zásluze celý turnaj
vyhrál. Nejlepším brankářem turnaje
byl vyhlášen gólman Villarealu Martin
Dvořák a nejlepším hráčem 22. ročníku
Atrium Cupu Antonín Presl z Krvavé
tlačenky.
Konečné výsledky mužského turnaje
ATRIUM CUP 2019:
Osmiinále: Žaludi vs. FC DAB 0:0
(1:3p); Vypitci vs. Katovice 0:3. Čtvrtinále:
Krvavá tlačenka vs. FC DAB 2:0; Golden
Boys vs. Háječek 0:0 (2:1p); 6 prasat vs.
Katovice 1:2; Villareal vs. Spálený záda 1:1
(3:2p). Semiinále: Golden Boys vs. Krvavá
tlačenka 0:2; Villareal vs. Katovice 3:2.
O 3. místo: Golden Boys vs. Katovice 1:2.
Finále: Krvavá tlačenka vs. Villareal 3:1.
Celkové pořadí mužského turnaje
(1.–5. místo):
1. Krvavá tlačenka (Klatovy)
2. Villareal (Katovice)
3. Katovice
4. Golden Boys (Strakonice)
5. 6 prasat (Třebomyslice)
Dívčí (ženský) turnaj ATRIUM CUP
2019 – 1. ročník
Organizátoři turnaje poprvé pozvali
na turnaj rovněž dívčí týmy, a to
konkrétně FC Blatná, Andělky Chanovice
a VS Plzeň. Děvčata mezi sebou odehrála
OBZOR • Horažďovice

dvoukolový miniturnaj, a i když mnoho
gólů nepadalo, přesto se bylo na co dívat.
V základní skupině měly všechny týmy
stejně bodů. O skóre si inále nakonec
zahrály týmy Andělek a VS Plzeň, se
šťastnějším koncem pro Plzeňačky
v poměru 1:0.
Konečné pořadí dívčího turnaje: 1.
VS Plzeň, 2. Andělky Chanovice, 3. FC
Blatná. Děvčatům moc děkujeme za jejich
účast na turnaji.
Děkujeme těmto sponzorům
a partnerům turnaje: ATRIUM
Horažďovice, V-Farma Netolice, Polena
Václav Třebomyslice, Ristorante Pizzeria
V Zámku Horažďovice, Měšťanský

pivovar Dudák Strakonice, Bohemia
Sport Horažďovice, město Horažďovice,
Pro-Doma Horažďovice, Spak Sušice,
Pfeifer Chanovice, Haas Chanovice,
Lyckeby Amylex Horažďovice, Mlýn
Brabec Horažďovice, Music Club Houba
Horažďovice, irma Kotiš Třebomyslice.
Mediální partneři: Horažďovický obzor,
Klatovský deník, Týdeník Strakonicka,
Strakonické listy a Rock rádio.
Třebomysličtí organizátoři děkují také
všem dobrovolníkům, kteří se podíleli na
přípravě a organizaci turnaje.
• Za všechny třebomyslické organizátory
Vlastimil Makovec
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Báječný den s chemií
Na jednu z posledních odměn k titulu
Zlatý Ámos chemikář si ZŠ Blatenská
počkala téměř až do konce aktuálního
školního roku, ale jak se říká: „To nejlepší
přichází obvykle na závěr.“ Ve čtvrtek
20. června se tak zapálení chemikové
Mgr. Petr Curko, Mgr. Šárka Zeithamlová
a 29 šikovných žáků od sedmého až po
devátý ročník vypravili do Techmania
Science Center v Plzni, kde se uskutečnil
popularizačně-naučný program s názvem
Báječný den s chemií. Veškeré výdaje za
cestovné a vstupné měli žáci naší školy
hrazené z inančních prostředků Nadace
Unipetrol, jež byla založena v roce 2016
a jejímž hlavním cílem je podpořit mladé
a nadané chemiky. Během výborně
stráveného dopoledne vystoupilo několik
významných popularizátorů vědy, kteří
dostali náročný úkol – strhnout mladé
publikum čítající přibližně 700 hlav.
A nutno podotknout, že tento cíl byl
splněn na výbornou. Tou nejzářivější
hvězdou programu byl bezesporu
Dr. Michael G. S. Londesborough, Ph.D.,
vědec britského původu, který se do
České republiky přistěhoval v roce
2002. Michael spolupracuje na
projektech s British Council v Praze a na
popularizačních projektech Akademie
věd České republiky, České televize
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a Národního technického muzea. Během
svého bloku nám Michael představil
energetický potenciál vodíku, působení
různých plynů na lidské hlasivky
a demonstroval podobu zvukových
vln. Zkušený zaměstnanec Ústavu
učitelství a humanitních věd na Vysoké
škole chemicko-technologické a hlavní
vedoucí letních odborných soustředění
nejmladších biologů a chemiků
RNDr. Jan Havlík, Ph.D. si připravil
experimenty zaměřené především
na chemii barev. Mladý a začínající
popularizátor chemie Jakub Štěpánek
nám několika malými explozemi

předvedl, jak dokážou být chemikálie
na jedné straně zábavné, ale na straně
druhé i nebezpečné. A na samotný
závěr vystoupila RNDr. Mgr. Adéla
Marschallová Rumlerová, která nám
předvedla zajímavé pokusy s běžně
dostupnými látkami. Díky ní už žáci vědí,
že pomerančová kůra a latexový materiál
nejsou zrovna materiály, které by se měly
kombinovat. Jednalo se o skvělou akci,
která nám opět dokázala, že chemie je
věda plná čar a kouzel.
• Mgr. Petr Curko
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Hrdinové
A je to tady, stojím před dveřmi
nemocnice, tam někde v jednom pokoji
leží má matka po složitém zákroku.
Podstoupila operaci páteře, celá naše
rodina se o ni strachovala, avšak navštívit
ji 3 dny po operaci, na to jsem našla
odvahu jen já. A tak vstoupím s nadějí,
že má matka bude svěží jako dřív.
Hned v chodbě na mě zaútočí zápach
dezinfekcí a čisticích prostředků. Po
chvíli už vcházím do patra a kráčím
k matčinu pokoji. Když tu uvidím zhruba
2 pokoje před matčiným otevřené dveře.
Ani nevím proč, ale má zvědavost mě
dožene až ke dveřím. Letmo strčím hlavu
do dveří a uvidím muže. Sedí, kouká na
mě a já ihned zčervenám. Co mě to jen
napadlo? Koukat do cizího pokoje? Ale
muž se usměje a pozve mě dál. Ze začátku
váhám, přeci jen je to cizí člověk, ale když
pak zahlédnu, jak zpod peřiny vykukuje
jen půlka nohy, zvědavost mě ovládne.
Namáhavě ukáže rukou na prázdnou židli
u postele a já se posadím. Chvíli mlčím,
ale pak už to nevydržím a zeptám se, co
se mu stalo. Nedokážu si představit, jak
může člověk přijít nohu. Muž se zahledí
a začne vyprávět…
Byl to zcela normální den. Jsem hasič
a dnes jsem tušil, že bude dobrý den. Na
nebi nebyl jediný mráček a slunce hřálo
tak akorát. V hasičárně byl klid, žádné

telefonáty, žádný výjezd. Takových dnů
jako byl tento, je v našem povolání jen
málo. Až pak ke konci směny zazvonil na
ústředně telefon a my všichni, jako dobře
promazaný stroj, jsme se začali převlékat
a připravovat k zásahu. Zase jednou jsme
vyráželi k hořícímu domu. Když jsem
zahlédl dům, byl už celý v plamenech.
Střecha žhnula a načervenalé plameny
hlásaly, že tento dům dobyly. Vyskákali
jsme z auta a začali hasit. Nahoře byli
ještě lidé, jejich křik byl jen těžko
slyšitelný přes praskot plamenů. Udělali
jsme cestičku ke schodům a někteří z nás
běželi zachránit lidi. Snesli je dolů, jeden
muž byl středně popálený, žena měla jen
nějaké usazeniny v plicích. Oba to přežili.
Začali jsme se opět soustřeďovat na dům
a já patřil ke skupince, která šla zpět do
domu. Ani nevím jak, ale najednou jsem
stál v kuchyni a dohašoval zbytky ohně.
A pak z čista jasna nade mnou zapraskal
trám a zřítil se. V ohlušujícím praskání
jsem na poslední chvíli uskočil a spadl
na zem. Trám dopadl a já s nelidským
řevem naprosto bez hranic křičel. Mou
nohu drtil vařící, těžký trám a já z bolesti
omdlel. Poté si pamatuji jen to, jak
v nemocnici na lehátku vezou mě na sál.
Nohu mám v jednom ohni, ale už nemám
sílu ani chuť s tím bojovat. Byl jsem si
skoro jistý, že zemřu a nebránil jsem se

tomu. Pak se vzbudím tady, živý a na
pokoji, ovšem jen s jednou nohou. Vím, že
tím má práce hasiče skončila, ale stejně
jsem vděčný, že jsem část svého života
mohl pomáhat lidem…
Dokončil své vyprávění. Celou dobu,
co ten muž mluvil, jsem snad ani
nedýchala. Nemohla jsem tomu uvěřit.
Pak mi v kapse zavibroval mobil a já
leknutím nadskočila, volala mi mamka.
Rychle jsem vyskočila ze židle, řekla,
že už musím jít a zamířila ke dveřím.
V poslední chvíli jsme se otočila a pravila:
„Vy jste pravý hrdina.“ Pak jsem běžela
do pokoje své mamky. Začala jsem jí
vyprávět příběh, který mi ten muž řekl,
avšak někdy v půlce jsem viděla, jak
je mamka unavená a řekla jsem, ať si
odpočine, že jí to dopovím zítra. A tak
odcházím z nemocnice, myšlenkami
stále u zmrzačeného hasiče. Když tu si
uvědomím jednu věc. On je opravdový
hrdina, všichni hasiči jsou hrdinové.
Denně riskují své životy pro nás, pro
lidstvo. Dobrovolně se vrhají do hořících
domů, jezdí k autonehodám, zachraňují
lidi před povodněmi a spoustu dalších
věcí. Jestli se z lidstva dá někdo považovat
za hrdiny, jsou to právě hasiči. To je můj
názor a nic na světě ho nezmění.
• Eliška Nádeníková, 14 let

Svatojánci

KMH Horažďovice

Od příštího týdne začínají již tradiční
příměstské tábory u Svatojánků
v Hrádku, v Sušici, v Horažďovicích nebo
v Klatovech. Pro děti je připravený bohatý
program v přírodě, vždy jinak tematicky
zaměřený.
V případě zájmu kontaktujte
Stanislava Jílka e-mailem – svatojanci@
email.cz nebo Petru Jílkovou telefonicky –
792 229 210.

V polovině června jsme měli poslední
kroužek a rozešli jsme se na prázdniny,
ale ještě nás čekaly dvě soutěže. Jednu
absolvovala Eliška Nádeníková, která
obsadila v krajském kole PO očima dětí
v literární části krásné druhé místo
a přebrala ocenění na Krajském úřadě
v Plzni.
Předposlední neděli v červnu nás
reprezentoval Honza Sluka na krajském
kole ve dvojboji, kde o umístění
rozhodovaly setiny vteřiny, tam se umístil
na krásném 5. místě. Byla to poslední
Honzova soutěž za mládež a chtěl
bych mu ještě jednou poděkovat za
reprezentaci sboru.

• Stanislav Jílek

• Jiří Chaluš
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9

Dětský den
v Třebomyslicích
Poslední den školního roku se konal
na Panské zahradě dětský den. Bylo to
krásné odpoledne plné her a sladkostí.
Střílelo se ze vzduchovky, skákalo
v pytlích, chodilo na chůdách atd. Děti
si nejvíce užily skákací hrad „Titanic“.
Hasiči pro ně připravili občerstvení
s opékáním buřtů. Všichni odcházeli
velmi spokojení. Poděkování patří
místním hasičům za organizaci tohoto
povedeného dne. Dětem přejeme
hezké prázdniny a dospělým klidnou
dovolenou.
• Božena Hošková
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Konec jedné sezony je
vlastně začátkem té další
První polovinu letošního roku jsme
zakončili výjimečně až v polovině
července, a to koncertem v kostele
sv. Jana Křtitele ve Vřeskovicích.
Tento koncert jsme pořádali v rámci
programu spolku Omnium z. s., který
se věnuje záchraně a obnově zničených
nebo nevyužívaných památek. Jedná
se většinou o ty, které dnes z různých
důvodů stojí na okraji zájmu společnosti.
Jde o sakrální stavby na Bílinsku,
Lounsku, Tachovsku, Podbořansku,
Domažlicku, Broumovsku, Klatovsku,
v Krkonoších či na Krnovsku. Myslíme si,
že je dobré takovéto aktivity podporovat.
Zajímavý – i když uvnitř hodně
poničený – vřeskovický kostel si určitě
obnovu zaslouží.

O co později jsme jeden koncertní
rok ukončili, o to dříve začínáme. První
zkouška bude už 25. srpna, a to proto,
že již 11. října se ve Vlachově Březí
chceme poprvé zúčastnit Mezinárodního
sborového festivalu hudebního
romantismu. A hned poté začne nácvik
na celou řadu adventních a vánočních
koncertů.
Všem přejeme krásné užití si léta,
které letos bude v Horažďovicích hodně
věnované hudbě, a na našich dalších
akcích se na vás budeme těšit.
• Simča Sládková, za pěvecký spolek
Prácheň
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Kongregace Školských sester
de Notre Dam
Když jsem v roce 1988 vstupovala do
kongregace, slyšela jsem vyslovovat sestry
jméno města Horažďovice s velikou úctou.
Zpravidla všechny totiž ve zdejším klášteře
prožily dvouletý noviciát, a i později
byl pro ně domovem. Do roku 1930,
než vznikly provincie, všechny domy
kongregace spadaly pod vedení Mateřince
v Horažďovicích.
Když se kongregace zrodila v roce 1853,
po roce zakladatel P. Gabriel Schneider
musel hledat větší vhodný objekt
pro rozrůstající se společenství sester
a chovanek v Hyršově. Proto koupil tehdejší
budovu zchátralého horažďovického
kláštera a mohlo se budovat. Začátky
nebyly jednoduché. Sester přibývalo,
a zároveň i nových působišť. Dobré jméno
horažďovických sester, jak je mnozí
nazývali, se rozneslo i do vzdálených koutů
země. P. Gabriel založil pro vzdělávání
sester v Praze první český učitelský ústav,
chtěl tam přesunout i vedení kongregace.
Jeho úmysl se však neuskutečnil,
Horažďovice byly generalátem 94 let.
Jak klášter fungoval? Sídlila zde
generální představená s rádkyněmi,
kněz – spirituál, který se staral kromě
duchovní služby i o některé úřední
záležitosti. Do určité doby se dělily sestry
na domácí a sestry učitelky. Klášter
potřeboval pro své fungování hospodářské
zázemí, proto se chovala vždy domácí
zvířata a k tomu byly nutné i polnosti.
Zahrada se dělila na okrasnou a užitkovou.
I zemědělské práce zajišťovaly sestry, jen
několik nezbytných civilních osob bylo
zaměstnáno. V klášteře kromě sester
bydlely chovanky, které se vzdělávaly,
a aspirantky, děvčata, která se hlásila do
kongregace. Dívky z blízkého okolí do
klášterní měšťanské školy denně docházely
a ty zdaleka patřily právě k ubytovaným
chovankám. Součástí výchovy a vzdělávání
v klášteře byla i mateřská škola, dále sestry
dávaly hodiny hudby a jazyků, věnovaly
se skupině ministrantů při klášterním
kostele, pořádaly s dětmi různé akademie,
zajišťovaly duchovní obnovy pro různé
věkové skupiny a v květnu probíhaly
vyhlášené večerní májové pobožnosti.
Kongregace v dobrém slova smyslu
zavinila, že horažďovická pouť se neslaví
na svátek Petra a Pavla podle patrocinia
děkanského kostela, ale na slavnost
Nanebevzetí Panny Marie 15. srpna, jež se
slaví v klášterním kostele.
Statistika uvádí, že v roce 1939 bylo
v klášteře a v útulku (dnešní nemocnice),
OBZOR • Horažďovice
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dohromady 150 sester a 80 novicek.
V době největšího rozkvětu bylo celkově
v kongregaci okolo 1200 sester.
Rozvoj byl však násilně přerušen
v roce 1950. Sestry v duchu oběti odjížděly
autobusy a sanitkami z Horažďovic do
pohraničí, na určená místa, kde téměř
nic nebylo připraveno. Neplakaly, ale
byly si vědomy působení zlovůle, která
nastupovala k moci. Ptaly se Hospodina
proč. Jedna věc je hmotný majetek, ten
nebyl tak důležitý, i když byl budován
z věna sester a darů dobrodinců. Ale
rozbita byla důstojnost poslání a nadšení
pro rozvoj dětí a mladé generace. Již
nesmí učit a setkávat se s dětmi. Když toto
řeknete mladé nebo zkušené učitelce,
obíráte ji o smysl, kterému darovala
svá léta. Ano, podílet se na výchově
mladé generace bylo pro sestry základní
potřebou. Proto zasvětily svůj život Bohu,
cítily se být k tomuto úkolu povolány.
Kdyby tehdy věděly, že celých čtyřicet let to
bude trvat, zlomilo by jim to srdce. Myslely
si, že tak za tři roky se vrátí. Nestalo se.

Závěrem bych chtěla vyzdvihnout tuto
skutečnost. Klášter byl pro město i široké
okolí požehnáním a duchovním pramenem.
Výchova a vzdělávání děvčat měly dosah do
rodin, ovlivnily žebříček hodnot ve vztazích,
vnesly mnoha ženám světlo do života,
protože právě ony pečují o rozkvět dobrého
rodinného života, kde nové generace mohou
zakusit lásku a bezpečí, poznání pravých
hodnot, a rozpoznání klamu a nebezpečí
pýchy a sobectví.
Chci tímto poděkovat městskému
muzeu za uskutečnění výstavy, která
může nechat nahlédnout alespoň
maličko, zvláště mladším generacím, do
historie působení Školských sester de
Notre Dame v Horažďovicích.
• Sestra Anežka Bednářová, generální
představená

01 Boží tělo
02 Žákyně a chovanky před rokem 1949 se sestrou
vychovatelkou a spirituálem P. Janem Paclíkem
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Zvláštní požár Horažďovic v r. 1689
01

Požáry město Horažďovice zažilo
nejednou. Někdy v důsledku vojenského
obléhání, jindy z nedbalosti – a někdy
byly založeny úmyslně. Z požárů býval
strach převeliký, a tak byl-li viník
dopaden, nemohl čekat nic jiného než
smrt upálením.
V horažďovických letopisech je
zaznamenán veliký požár města v roce
1689. Tehdy shořelo přes 40 domů! Byly
dřevěné, střechy šindelové, stačil pak vítr
a požár se šířil velmi rychle. Jak si zapsal
očitý svědek konšel Malkovský: „I rathaus,
špitál, a z velkýho kostela fortna i masný
krámy na prach shořely. Oheň je přičten
francouzským paličům, že oni zapálili.“
Tragédie pro město nezměrná. Ale co ti
francouzští paliči? Kde se ve městě vzali?
A proč naše město zákeřně zapálili?
Koncem 17. století vedl francouzský
král Ludvík XIV. válku s rakouským
císařem Leopoldem I. A Francouze
napadlo, že by své válečné snahy
podpořili záškodnickou „partyzánskou“
válkou v samotné habsburské
monarchii. Protože francouzský zájem
se soustřeďoval na Čechy, naverbovali

mezi zajatci skupinu asi 30 Čechů, velení
se ujal setník Sedmihradský. Dostali
paličské vybavení, každý dvacet rýnských
zlatých na ruku a příslib stejné odměny,
až se vrátí. A na jaře 1689 vyrazili všelijak
přestrojeni do Čech. Někteří jako mniši,
jiní jako žebráci, někteří se vydávali za
vojenské verbíře, vysloužilce i kněze.
V dubnu a květnu už hořela některá
města: Turnov, Broumov, taky Klatovy
a došlo i na Horažďovice a další obce.
Žháři se vypravili i do samotné Prahy.
Tam opět založili četné požáry, v Praze
vyhořelo při třídenním požáru na 820
domů. Ale zde už byli žháři přistiženi:
někteří na místě ubiti a vhozeni do
plamenů, část pochytána a dána do
vězení. Ti, kteří uprchli, se vydali ale
zapálit další města: Písek, Budějovice, Týn
nad Vltavou. Postupně byli všichni žháři
pochytáni a po mučení žhavými kleštěmi
byli uškrceni a poté spáleni. Popel a kosti
pak vhodil kat do Vltavy. Jen setník
Sedmihradský, velitel paličů, se včasným
útěkem z Čech zachránil.
Na paměť toho zničujícího požáru,
který způsobili paliči ve francouzských

službách v Horažďovicích před 330 lety,
je dodnes u vchodu do radnice zazděna
kamenná deska s latinským nápisem,
jehož český překlad zní:
Tento dům obce Horažďovické
s jinými 46 domy pěknými v roce
1689 13. července ohněm byl zničen
a horlivostí Nejjasnějšího pána Václava
Vojtěcha Svaté říše hraběte ze Šternberka,
zdejšího panství držitele, obcí naší roku
1690 12. září znovu vybudováno jest.
Požehnej jej, Pane. Ať v něm zbožnost,
mír a svornost vždy kvetou a září jasem
hvězdným.
Ta radnice z r. 1690 už nestojí – jen ta
kamenná deska z ní ve zdi radnice nové
se zachovala. Všimněte si jí někdy, až
půjdete kolem.
• Jiří Wagner

01 Kamenná deska u vchodu do radnice připomíná
požár města v r. 1689, foto: Jiří Wagner

Léto a dovolené
Milí čtenáři, je tu opět začátek nového
měsíce srpna a s ním i nové vydání
našeho měsíčníku OBZOR, který dostává
zdarma do svých schránek každá rodina
v našem městě i v přidružených obcích.
Léto, i když tomu nechceme uvěřit,
vstoupilo do své druhé poloviny
a astronomicky již v ní nějakou
dobu je. Děti jsou již upozorňovány
v různých hypermarketech, že by si
12

mohly doplňovat svoje školní vybavení.
Nejsem již dávno školákem, ale připadá
mi to vůči nim kruté a osobně bych se
přimlouval na pozdější dobu prodeje
školních potřeb. Už se děsím, že jednou
obchody začnou vánoční zboží nabízet
již v srpnu a přání do nového roku
v září. Každá doba má své a nějaké to
urychlování a předbíhání mně osobně
vadí.

Využijme ještě ten krásný srpnový
měsíc, který není jen připomínkou
srpnové okupace v roce 1968 a různých
politických šarvátek. Pokud jste
dovolenou ještě nestihli nebo se vám
počasí nevyvedlo podle vašich představ,
nermuťte se, v srpnu to jistě doženete,
a pokud zrovna nemíříte k moři, tak
to jistě doženete třeba na Lipně. Stejně
krásnou dovolenou nabízí Šumava
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(Povydří, Prášilsko, Modravsko, šumavské
pláně a jezera, ale i bavorský les a další).
Počasím si však nenechte kazit náladu,
a tak vám přeji hodně sluníčka a krásný
zbytek letošního léta.
Na závěr ještě upozornění od hasičů:
Vařiče na propan-butan jsou o dovolené
vynikajícími pomocníky, ale… ale
jen za určitých podmínek. Pokud
dodržujete zásady požární bezpečnosti.
Ve stísněných podmínkách ve stanech,
chatách, obytných přívěsech, ale i jinde
je to obzvlášť důležité. Jinak můžete
připálit nejen jídlo, které právě vaříte.
Co dělat? Dodržovat návod výrobce
k obsluze vašeho vařiče, dbát na dobrý

stav vařiče, zejména těsnění a ventilů,
umístit vařič na dostatečně velkou
nehořlavou podložku, dbát na bezpečnou
vzdálenost od hořlavých předmětů,
nejméně 50 cm a dbát na dostatečné
větrání prostoru s vařičem.
Co nedělat? Neponechávat vařič
v provozu bez dohledu, nevystavovat PB
lahve teplotě vyšší než 40° C, nesvěřovat
obsluhu dětem a nepodceňovat žádné
z uvedených opatření.
• Karel Halml

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 červenci
19.–23. 8. 2019
prvních 30 min denně zdarma.
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Historie domů v Horažďovicích
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům č. p. 67, Městská škola
(dokončení z minulého čísla HO)
Při velkém požáru města v roce 1619
není škola sice mezi shořelými staveními
uvedena, lze ale předpokládat, že
k určitému závažnému poškození
budovy došlo. Vzhledem k tomu, že
bratrská škola na předměstí Horažďovic
byla zrušena, měla nyní městská škola
jako již jediná povolená příležitost
k důstojnějšímu rozvoji, to se však, jak
vyplývá z doložených pramenů, nestalo.
V roce 1628 je za preceptora do školy
volen poctivý mládenec Václav Ignátius
Libochovský, stravu měl dostávat na
faře, příslušný plat od obce a dříví na
zimu „dle starobylého obyčeje“ od osob,
které „svýho syna a neb dcerku do školy
dá“. V roce 1630 je zmíněn správcem
školy Václav Pangrác Kozelský, v tomto
roce žádá radní o zvýšení služného, dále
aby byla zařízena pravidelná docházka
dětí do školy, a žádá o opravu oken,
dveří a kamen. V roce 1640 přijat za
správce školního Bartoloměj Mathiades
Kutnohorský, radní mu předali tři
kusy peřin povlečených a prostěradlo.
„Více jedna peřina školská u Václava
Suchýho servusa (služebníka) zůstává“.
Nicméně se ve své funkci Mathiades
dlouho neohřál a následujícího roku
1641 se kantorem ve škole stává David
Artopeus Bohdanecký. V roce 1644 si
stěžují radní na nejmenovaného kantora
a napomínají jej „aby hleděl zanechati
hospod každodenně, tak hodování,
různic a rvaček tropení“. V roce 1646
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žádá David Artopeus Bohdanecký,
kantor, zdali by nemohl být přijat
pod městskou jurisdikci s tím ale, že
nemá příslušné doklady, na to mu
radní odpověděli, aby si v městě Mšeno
nechal vystavit opis těchto dokladů
(vidimus). V roce 1649 byl Bohdanecký
propuštěn a na jeho místo zvolen Samuel
Varhaník, k ruce měl mládence Pavla
Kosteleckého s poznámkou, pokud by
se našel jiný mládenec na jeho místo,
má se Kostelecký poslat na vandr. Nový
mládenec by „mládež v literním umění
a gramatice cvičiti mohl“ a Bohdanecký
už odeslal příslušnou žádost o novou
posilu do Jindřichova Hradce. Samuel
Varhaník se ve škole příliš neosvědčil,
protože již v roce 1650 si radní na
něj stěžují „že tak špatné vychování
spolu i s jinšími ve škole zůstávajícími
má“ a pokud se situace nezmění, má
zůstat jen do svátku sv. Havla. V roce
1657 si stěžuje farář radním, že Daniel
Ferdinand Horaždějovský, oiciál školní,
„mu kuchařku z fary nočně za sebou
loudí“. Radní následně nařídili oběma
znesvářeným stranám, aby všichni,
tedy Daniel Ferdinand Horažďějovský,
Samuel Varhaník a farář hleděli „v víře,
v lásce a svornosti zůstávati“. A Daniel,
který „tomu příčinu podal, protož se
mu odpuštění dalo, aby sobě jinde
místa hledal“. Tak nakonec odešel učit
do Blatné. V roce 1666 obesílají radní
Václava Benetku, rektora ve Strakonicích,
zdali by nemohl zde nastoupit ve škole,
ten odpověděl, že nemůže, ale posílá
za sebe svého bratra Vojtěcha, ten se

má dostavit na radnici a povědět, jestli
by se mu tady líbilo. Vojtěch Benetka
je zde jako kantor zmíněn ještě v roce
1669. Ve stejném roce jej vystřídal Jakub
Radvanický. V roce 1676 si Václav Vojta,
jakožto nařízený inspektor nad školou,
postěžoval, že učitelé „viničku opouštějí
a dítek dokonale nevyučují“. V roce
1677 se radní dohodli, že má do školy
nastoupit Teoil Kmoch k vychovávání
mládeže, dokud nebude přijat jiný
kantor. Ten se zde dlouho neohřál a již
v roce 1679 je zde doložen Jiří Alter, po
něm následuje v roce 1689 Martin Dorazil.
V roce 1691 se zde na delší dobu upsal
Jan Pangrác. Tohoto roku žádá radní
o jeden sud služebního piva a šest sáhů
dříví na topení, jak bylo u předešlých
oiciálů zvykem. V tomto roce jsou voleni
jako dozor nad školou hraběcí rychtář
Václav Vojta, dále Vojtěch Gregor a Jiří
Camill. V roce 1695 napomínali radní
Jana Pangráce, rektora školního, že si
úřadu neváží a že „tři i čtyři dni školu
opouští a to aby nečinil, instrumenta
školní a bubny aby neporouchal“.
V roce 1700 žádá Tomáš Chudo ze
Strakonic, zdali by mohl být přijat za
oiciála školního, tomu bylo povoleno
a městskými volenými úředníky uveden
do školy. V roce 1713 obvinil kantor Jan
Pangrác Antonína Šenhanzla z pomluvy,
když o něm povídal, že je „hundtshloger
a že mu školu zloupil“. V roce 1717 si
radní do purkmistrovského manuálu
poznamenali, že „postranní školy
a cvičení mládeže mají se zapovědět.
V roce 1722 je zde jako kantor školní
13

Hry s Otaváky na zámku
Pionýrská skupina Prácheň Horažďovice si Vás dovoluje pozvat
na Den otevřených dveří a první schůzku v roce 2019/2020
Kdy? V pátek 6. září 2019 od 16 hodin
Kde? Klubovna (z nádvoří zámku průchodem nad dětskou
knihovnou)

Informace o nás:
www.otaváci.pionyr.cz
Facebook @otavaci.prachen

Program: Prohlídka klubovny, různé soutěže, hry a opékání
špekáčků.
Rádi přivítáme i nové kamarády a kamarádky. Vaše děti mohou
s námi přespat v naší klubovně.

Těší se na Vás všichni Otaváci

✂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
doložen Šimon Kupec. V roce 1765
nařizuje volený školní inspektor Jan
Herites učiteli Josefu Winterovi, že
smí školního mládence propustit pod
podmínkou, že sežene jinou pomocnou
sílu znalou německého jazyka a hudby.
V roce 1777 uvažovali radní ohledně
možného převedení latinského
gymnázia z Klatov do Horažďovic.
V dopise adresovaném zemskému
guberniálnímu úřadu uváděli, že jsou
jako město výhodně položeny ve středu
prácheňského kraje s tím, že mohou
zajistit vhodné prostory pro školu (5
místností) dále ubytovací a stravovací
podmínky pro mládež a levné učitele
z řad členů minoritského řádu.
Žádost byla radním zamítnuta s tím,
že uchazeči ze Strakonic a Písku mají
lepší geograickou polohu. Městský
archiv Horažďovice, archiv velkostatku
Horažďovice a archiv velkostatku
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Strakonice uložený v archivu v Třeboni
jsou plné dokumentů vztahujících se
k chodu škol v Horažďovicích. V této
studii například nejsou uvedeny nadace,
ze kterých se inancovali žáci a učitelé,
není rozepsána činnost řádu johanitů
v úloze zdejšího školství. Tato studie tak
spíše naznačuje atmosféru ve školství
v Horažďovicích a jeho zpracování tak
čeká na některého z historiků.

01

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Renesanční štít objektu školy na akvarelu z roku
1954 s původními okenními otvor
02 Příční řez objektem
03 Řez objektem bývalé školy na plánu z roku 1954,
kdy došlo ke kompletnímu vybourání vnitřních
konstrukcí, podélný řez (archiv stavebního
úřadu)
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Dobrý anděl
107 dětí a 87 rodičů z 52 rodin na
Klatovsku podpořili Dobří andělé.
Pomáhat je potřeba i nadále.
Když rodinu zasáhne vážné
onemocnění – ať už rodiče nebo
dítěte – dopadne jeho tíha na každého
z jejích členů. Dobří andělé dlouhodobě
podporují rodiny s dětmi, ve kterých
se objevila rakovina nebo jiné vážné
onemocnění. Pravidelnými inančními
příspěvky jim pomáhají překlenout těžké
životní období.
„Kromě výdajů spojených s léčbou
či rehabilitací pacienta se rodiny snaží
z příspěvků zmírnit dopad vážného
onemocnění také na sourozence,“
vysvětluje Šárka Procházková,
ředitelka nadace Dobrý anděl, jejímž
prostřednictvím dárci – Dobří andělé –
podporují tisíce rodin po celé České
republice. „I když peníze nikdy
nevynahradí čas rodiče věnovaný dítěti,
nemusí se například vzdát oblíbeného
kroužku nebo mohou vyrazit s kamarády
v létě na tábor či školní výlet,“ dodává.
Pravidelnost pomoci
Za necelých 8 let fungování nadace
podpořili Dobří andělé na Klatovsku
desítky dětí. Počet nových žádostí
o pomoc ale stále roste. „Kromě rodin,
v nichž se rodič nebo dítě potýká
s onkologickým onemocněním,
podporujeme každý měsíc také rodiny

Významné životní
jubileum

01

s dětmi s nejrůznějšími vážnými
onemocněními či kombinovanými
postiženími. Pomoc je v těchto případech
dlouhodobá, často v řádu let,“ doplňuje
Šárka Procházková.
Každý dárce, který by chtěl rodiny
podpořit, si může zvolit výši částky
i frekvenci zasílání pomoci. Navíc má
možnost si přečíst příběh konkrétní
rodiny, které pomohl. „Stačí si na
stránkách nadace Dobrý anděl vytvořit
registraci a zaslat první příspěvek. Ve
svém Andělském účtu pak každý dárce

01 Šárka Procházková s dětmi, kterým pomohli
Dobří andělé, foto Andrea Sovova

vidí informace o rodině,“ vysvětluje
Šárka Procházková a dodává: „Pro rodiče
představuje podpora Dobrých andělů
v takto těžké situaci pomoc nejen
inanční, ale také psychickou – mají
pocit, že na to nejsou sami, jsou klidnější,
a mohou se tak více věnovat tomu, co je
důležité.“
• Markéta Křížová, DOBRÝ ANDĚL, nadace
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Nejstarší dlouholetá členka našeho
ochotnického divadelního souboru Tyjátr
Horažďovice, pravděpodobně i nejstarší
občanka města paní Anna Šamanová se
dožila 7. června 2019 úctyhodných 104 let.
Ztvárnila mnoho divadelních rolí, ale
velice ráda vzpomíná na svoji životní roli
Babičky ve stejnojmenné hře napsané
podle knihy Boženy Němcové. Roli
babičky zvládla bravurně a jako postava
byla nádherná. Premiéra se konala
v Kulturním domě v Horažďovicích
16. 11. 1985. Odehrálo se s úspěchem
celkem 15 představení v rámci okresu
Klatovy. Od roku 2011 žije paní Šamanová
v Domově pro seniory v Újezdci u Klatov.
Jménem členů divadelní souboru Tyjátr
v Horažďovicích i jménem svým přeji
paní Anně Šamanové, aby jí zdraví
vydrželo a byla ještě dlouho mezi námi.
01

• PhDr. Jan Kouba
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02 Jubilantka Anna Šamanová na fotograii třetí zprava
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tenisový klub horažďovice
pod záštitou rodiny šimkových
pořádá a srdečně vás zve na 14. ročník
amatérského tenisového turnaje
bez omezení věku a pohlaví

memoriál slávka šimka
24. 8. 2019
www.tkhd.cz

Centrum udržitelné kreativity ArtMill, pod záštitou ArtDialog, z. s. Vás zve na:

OBČANSTVÍ ŽEN: KOMUNITNÍ VIZE

představení výstupů mezinárodní spolupráce mezi lokálními ženami a umělci v horažďovickém kině a
v Centru udržitelné kreativity ArtMillu
Dne 27.7.2019 v Centru udržitelné kreativity, ArtMillu, od 14:00, proběhne den otevřených dveří, během
kterého proběhne několik neformálních workshopů a performancí.
Dne 3.8.2019 v horažďovickém Kině proběhne představení výstupů mezinárodní spolupráce místních
angažovaných žen a umělců z pět zemí světa.
Horažďovické Kino se v polovině léta promění v tvůrčí centrum, komunitní interakci a místo společného
snění. Tato budova byla postavena v 70.letech minulého století, během totalitního režimu ovlivněného
stalinistickou vládou, přežilo prvních dvacet pět let národních demokratických reforem a před dvěma lety bylo
zavřeno. Svou volbu pro uskutečnění této velkolepé akce v uzavřené budově dovysvětluje jedna z kurátorek
projektu, Barbara Benish: „Kino odedávna bývalo místem, kde se setkávali lidé, aby byly svědky světů
vytvořených umělci. Představuje místo, kde celé město může snít společně. Je to místo, na kterém
promlouvají postavy a metafory, a naplňují představivost lidí známými příběhy, ale také nabízí nové možnosti
společného žití na světě.“ Letošní léto se Kino opět na chvilku otevře a skrze interakce mezi lokálními
ženami a mezinárodními umělci vnese světlo do světa možností a představ místních žen. „Těchto jedenáct
Češek se během jednoho roku podělilo o své životní příběhy a své vize o lepší budoucnosti s devíti umělci
a pedagogy z USA, Indie, Řecka a Turecka. Tyto místní ženy přispívají k občanskému životu v regionu
různými způsoby, například jako zemědělci, političky, divadelní producentky, matky, umělkyně, kulturní
pracovnice, učitelky, historičky a aktivistky. Odlišné činnosti však spojuje přesvědčení, že skrze jejich činnost
se jejich komunita může stát spravedlivějším a krásnějším místem na světě.“ dodává Benish.
Místní ženy inspirovaly hostující umělce k vytvoření workshopů, filmů a divadelního představení, které
budou představeny veřejnosti v den otevřených dveří v horažďovickém Kině. Každý umělecký projekt
vyzdvihuje jednoduché i výjimečné každodenní praktiky tohoto pozoruhodného souboru mezigeneračních
žen, někdy přímo odráží ženská slova a jindy nabízejí poetickou poctu duchu, který podporuje jejich
občanské praktiky. „Umělecké projekty předpokládají podnícení konverzací zaměřené na možnou
budoucnost regionu.“ dovysvětluje koncept projektu druhá z kurátorek Lydia Matthews. Otázky, podněcující
veřejné konverzace mohou například být tyto: Jak se můžeme přeorientovat na rytmus slunce
a semen v regionu, který začíná být technologištější? Jak se odráží naše rodinná historie v naší kuchyni
a jak ji předáváme dalším generacím? Jak naše dnešní konání ovlivňuje naši budoucnost, ve které chceme
žít a podílet se na ni? Jak bychom do našeho světa mohli zahrnout širší spektrum lidí? Jak společná hra
a práce může proměňovat vztahy mezi lidmi, kteří jsou cizinci?
V sobotu 3. srpna od 14:00 do 22:00, v den otevřených dveří projektu Občanství žen: Komunitní vize
se mohou návštěvníci zapojit do workshopů (fotografie, tisk, psaní, hraní) díky kterým se pokusí objevovat
odpovědi na tyto otázky. Od 18:00 do 20:00 proběhne živé čtení řecké tragédie, jež je pro naše prostředí
upravena a pojmenována “Rande naslepo s Antigonou v Čechách”. V hlavních rolích budou místní
občané. Občerstvení bude zajištěné na terase horažďovického Kina.
Všechny části programu jsou otevřené široké veřejnosti všeho věku. Zároveň díky spolupráci s Městem
Horažďovice, budou v prostorách Kina vystaveny architektonické návrhy na rekonstrukci této
budovy. Nebude chybět „pamětní stánek“, ve kterém návštěvníci mohou zanechat své vzpomínky
na důležitost a roli tohoto kina v jejich životech a také své přání, co by se s budovou v následujících letech
mělo stát.
KONTAKT: Barbara Benish, 724 256 517; www.art-dialogue.org

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

UMĚLCI: Bahar Behbahani (Írán/USA), Elaine Buckholtz (USA), Sonya Clark (USA), Susanne Cockrell (USA), Sarah K.
Khan (USA) + Meeta Mastani (Indie), Mine Ovacik (Turecko), G.E. Patterson (USA), Adonis Volanakis (Řecko)
MÍSTNÍ ANGAŽOVANÉ ŽENY: Hana Kalná, Božena Kodýtková, Markéta Oukroupcová, Věra Knetlová, Iva
Fišerová, Kateřina (Katka) Červená, Paní Vlčková, Jana Turková, Eva Huikari, Markéta Mrázová, Miluška B.
KURÁTORKA: Lydia Matthews (USA/Řecko) SPOLU KURÁTORKA: Barbara Benish (USA/Česká republika)
MÍSTO: ArtMill, Miřenice 36, 341 01 Horažďovice. KINO, Strakonická 16, 341 01 Horažďovice.

Petr Pintíř – elektro

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek prodává slepičky
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy,
Green Shell – typu Araukana.
Stáří 14–19 týdnů / 159–209 Kč/ks.
Prodej: Horažďovice – u vlak. nádraží
7. 8. , 4. 10. a 20. 11. 2019 – 15.50 hod.
16. 9. a 17. 10. 2019 – 14.55 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00-16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840,
www.drubezcervenyhradek.cz
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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

Cukrárna Kavárna Segafredo
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
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

inzerce

inzerce
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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

JATKY HORAŽĎOVICE
MILOSLAV ŠEFLER
přijmou
vyučeného řezníka na porážku a bourárnu.
Praxe výhodou, ne podmínkou – bez praxe zaučíme.
Nástup možný od 1. 9. 2019.
Informace na telefonním čísle Ing. Šeler 602 478 108
nebo osobně na adrese U Jatek 126, 341 01 HORAŽĎOVICE.
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Přihláška do základního kurzu
tance a společenské výchovy 2019
Jméno:

Příjmení:

Datum narození:

Telefon:

Adresa bydliště:
Datum:

Podpis:

✂ ––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––––
zde odstřihněte
Taneční kurz bude zahájen v pátek 20. Září 2019 v 19.00 Hodin v kd horažďovice. Pod
vedením manželů Kociánových z Klatov se uskuteční celkem 12 lekcí, z toho dvě
prodloužené a závěrečný věneček (celkem 52 vyučovacích hodin).
Vyřizuje: Jan Adamec, KD Horažďovice, Strakonická 17. tel.: 608212210, e-mail:
kdhd@centrum.cz Vyplněnou přihlášku zašlete mailem na kdhd@centrum.cz, nebo
odevzdejte do Infocentra Horažďovice, Mírové náměstí 15. Kurzovné činí 1 600 Kč. Kurzovné
můžete zaplatit hotově v Infocentru Horažďovice, Mírové náměstí 15, tel.: 376 511 999 nebo
převodem na účet 574014399/0800 Variabilní symbol: datum narození účastníka

inzerce
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Muzeum

Městská knihovna

Stodola

1. 8. čtvrtek • divadelní sál
Adéla Klukanová – Život s nůžkami v rukou
Výstava koláží potrvá do 29. 9. 2019.

Městská knihovna upozorňuje na
změnu půjčovní doby od 1. července do
31. srpna 2019

3. 8. sobota • 20.00
Benátská noc
Hraje JAM 4U, projížďky po kanále, ohňostroj

2. 8. pátek • 18.00 • velký sál
Los gitanos rubios
Koncert, španělské gypsy lamenco

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

10. 8. sobota • 10.00
Zářečský železný muž, žena
Kolo, běh, loď, střelba, lano

29. 7.–9. 8. 2019 zavřeno.

17. 8. sobota • 20.00
Pouťová
Hraje Harlet

4. 8. neděle • 14.00 • sraz na zámeckém
nádvoří
Komentovaná prohlídka Práchně
Provází Mgr. Roman Vaněk
Probíhající sezónní výstavy:
Klášter a Kongregace školských sester
de Notre Dame
Klub českých turistů a Horažďovická 50

Galerie
Jan Kavale – Inverzáže a barevné 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.

Město

Akce v okolí
2., 3., 23. a 24. 8. • 20.00 • Blatná
Noční oživené prohlídky na zámku Blatná
Tentokrát se neposlušné postavy z našich
oblíbených knih rozutekly po zámku
a způsobily neplechu!
8. 8. čtvrtek • 17.00 • Sušické koupaliště
Kubánský večer
Hudební skupina Dos Cubanos a jejich
latinsko-americké rytmy

12.–15. 8. • 21.00
Letní kino Stodola

24. 8. sobota • 19.00
Memoriál Miroslava Šimka
VIP hosté ve Stodole
31. 8. sobota • 18.00
XII. Pivní slavnosti
Pivní speciály, hraje Trolling Stones, prasátko
na grilu
7. 9. sobota • 20.00
The ČERTI
Koncert známé skupiny z pivovarského Pekla

9. 8. pátek • 18.00 • Chanovice
Švejk – band
Písničky z hospůdek a kabaretů, staropražské
i lidové písně

Kavárna Šibule

17. 8. sobota • 13.00 • Pačejov
Oslavy 80. výročí založení pačejovského
fotbalu

11. 8. neděle • 15.00
Dostaveníčko, aneb kavárnička dříve
narozených
Lidové písničky v podání pánů Pavla Hlobíka
a Milana Polaty.

17. 8. sobota • 20.00 • Rabí
Aneta Langerová
Koncert osobité a oceňované zpěvačky za
doprovodu kapely a smyčcového tria

24. 8. sobota • 16.00
Češi v Banátu
Poutavé vyprávění JUDr. Blanky Dobrovolné.

5. – 13. 8. Horažďovice
Festival Otakara Ševčíka
Podrobný program najdete na str. 6

22. 8. čtvrtek • 17.00 • Sušické koupaliště
Dětská diskotéka
Tanečky pod vedením instruktorek na
oblíbené hity

31. 8. sobota • 17.00
Jakub Zindulka
„Jak se dělá divadlo“... střípky z ilmování
a vzpomínka na slavného otce.

10. 8. sobota • 10.00 • Mírové náměstí
Železný hasič o pohár města Horažďovice
Doprovodný program: otočný simulátor
autonehody, alkobrýle

24. 8. sobota • 18.00 • Chanovice
Bratři Vilímcové
Housle a klavír, koncert z díla českých
skladatelů

Kontakt: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360.

10. 8. sobota • 9.00 • tenisové kurty
Tenisové retro IV. ročník,
Tenisový turnaj

30. 8. pátek • 18.00 • Chanovice
Koncert Musical Friendship
Moderní skladby v úpravě pro housle, kytaru
a klavír v podání mladých hudebníků

3. 8. sobota • 14.00 – 22.00 • Kino
Občanství žen: Komunitní vize
Workshop

17.–18. 8. sobota–neděle • Tržiště
Mariánská pouť
Pouťové atrakce
24. 8. sobota • tenisové kurty
Memoriál Miroslava Šimka
Tenisový turnaj
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31. 8. sobota • 16.30 • Strakonice
55 let big beatu na Strakonicku
Extrakt, Meteor, BLUESTARS 69 a hosté,
Progres 2
31. 8. sobota • 18.30 • Rabí
Hradozámecká noc
Kulturní program v zšeřelém hradním areálu

Uzávěrka dalšího čísla je 20. srpna v 10.00 hod., vydání 30. srpna 2019. Redakce si vyhrazuje právo vybrat
k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb OBZORU.
Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou
redakčně kráceny. Náklad 2700 výtisků. Distribuováno
do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1,
IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, fax 376 547 529, e-mail:
obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou správnost
textu odpovídají autoři. Redakční rada: Ing. Hana Kalná,
Ing. Ivana Dušková, Jitka Chalupná. Povoleno OkÚ Klatovy
pod registrační značkou MK ČR E 11846. ISSN 1802-7741. Tisk:
Dragon Press, Klatovy.

OBZOR • Horažďovice

