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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

první měsíc letošního roku leden je za 
námi. Zatím bez sněhu a zimních radová-
nek. Jen nás v ranních hodinách párkrát 
pozlobilo náledí. Po Třech králích se 
sklidila vánoční výzdoba, odvezl se vánoč-
ní strom, který byl tentokrát z Boubína 
a na náměstí seděl jako ulitý. Děkujeme 
všem, kdo jste využili k likvidaci svých 
domácích vánočních stromků bio kon-
tejnery nebo jeden z velkých kontejnerů, 
které byly k tomuto účelu rozmístěny 
především v oblastech bytové zástavby. 
Samozřejmě pohodlné a nejjednodušší 
řešení je pohodit stromek k popelnicím, 
na veřejné prostranství nebo přes plot své 
zahrady. Ale to už záleží na každém z nás.

 Na schůzích dobrovolných hasičů 
nebo jiných místních spolků jsme se 
v lednu setkali se spoluobčany v Třebo-
myslicích, v Boubíně, v Horažďovické 
Lhotě a ve Veřechově. Zhodnotilo se, co se 
v loňském roce podařilo v jednotlivých 
obcích udělat a jaké aktivity jsou plánova-
né na nejbližší období. 

Významnou akcí v měsíci lednu byla 
návštěva hejtmana Josefa Bernarda 
v Horažďovicích. 

Na pracovním setkání na městském 
úřadě jsme krajské návštěvě představili 
plánované investiční akce, vítěznou studii 
přestavby budovy kina a studii sportovi-
ště u Základní školy Blatenská. Největší 
možná spolupráce s krajem je v oblasti 
veřejné dopravy, cyklostezek a sociální ob-
lasti. V terénu jsme pak panu hejtmanovi 
představili již vloni zahájenou rekon-
strukci zámecké zahrady Parkán, ukázali 
zrevitalizované sídliště Šumavská. Prošli 
jsme i lokalitu vedle nemocnice, kde je 
plánovaná výstavba Domova pro seniory. 

Shodou okolností jsme se v tomto měsí-
ci potkali s panem hejtmanem ještě jed-
nou, tentokrát přímo na Krajském úřadě 
v Plzni. Schůzka za asistence krajského 
náměstka pro oblast sociálních věcí pana 
Zdeňka Honze se konala právě ohledně 
plánované výstavby Domova pro seniory. 
Hlavním bodem jednání bylo budoucí 
zapojení tohoto zařízení do základní sítě 
sociálních služeb Plzeňského kraje. Tím 
by byly nastaveny stejné ekonomické 
podmínky jako v již stávajících obecních 
a krajských domovech v našem okolí. Více 
informací k tomuto tématu vám přinese-
me v únorovém čísle Obzoru. 

Na základě nového uspořádání odjez-
dových míst od společnosti Poved jsme 
zaktualizovali označení autobusových 
stání a zrenovovali centrální informační 
tabuli na našem autobusovém nádraží 
v Tyršově ulici. Díky mírné zimě i nadále 
pokračuje rekonstrukce ulice Třebo-
myslická. Podle posledních informací 
společnosti Ředitelství silnic a dálnic ČR 
by měla rekonstrukce hlavního průtahu 
(od železničního přejezdu na konec města 
směrem na Strakonice) začít v měsíci 
červnu. Bude to velmi komplikovaná akce 
časově i organizačně. Obyvatele i irmy 
v této lokalitě budeme včas informovat 
o přesném začátku akce a s tím spojených 
dopravních omezeních. 

 Aktuálním tématem je čipování 
našich psích mazlíčků. Pokud již máte 
tento zákrok za sebou, stále je možnost 
záznamu čipu do městského registru na 
městských webových stránkách  
www.muhorazdovice.cz. 

Přejeme vám hodně zdraví v tomto 
období plném viróz a chřipek. 

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Prácheňský ples
V sobotu 18. ledna se v Kulturním domě v Horažďovicích konal již 23. Prácheňský ples.
Vystoupilo zde Taneční studio Čtyřlístek a iluzionista Martin Čejka. Pro hosty byl také připraven fotokoutek a výborný raut. 
Plesem provázela skupina New Style Band.
Foto: Fotofofr Klatovy

Návštěva hejtmana Plzeňského kraje Josefa Bernarda 
v Horažďovicích
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Místní poplatky  
– změny od 1. 1. 2020

Od 1. 1. 2020 byly nově upraveny Obecně 
závazné vyhlášky města Horažďovice 
o místních poplatcích. Změny se týkají 
zejména Vyhlášky o poplatku ze psů, kde 
se mění sazba poplatku za psa, jehož drži-
telem je osoba starší 65 let. Další důleži-
tou změnu obsahuje Vyhláška o místním 
poplatku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů ve 
splatnosti poplatku. Poplatek je splat-
ný jednorázově, a to nejpozději do 31. 5. 
příslušného kalendářního roku (místo 
pololetních splátek k 31. 3. a 30. 9.). Úplné 
znění vyhlášek je v elektronické podobě 
k dispozici na webových stránkách města 
Horažďovice nebo v tištěné podobě na 
městském úřadě.

Rovněž upozorňujeme občany, že v le-
tošním roce proběhne naposledy rozesí-
lání složenek, na kterých bude uveden 
variabilní symbol a číslo účtu pro platbu 
poplatku. Tyto údaje se již nebudou mě-
nit. Poplatníci je mohou použít k platbě 
poplatků i v dalších letech.

V případě dotazů kontaktujte Městský 
úřad Horažďovice, inanční odbor – paní 
Danu Havránkovou, tel. 371 430 552,  
e-mail: havrankova@muhorazdovice.cz.

• Dana Havránková, inanční odbor

Úvěry z fondu rozvoje bydlení nově
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje bydlení 
Města Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů, že město vyhlásilo 
18. prosince 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 Roky
Úrok 
p. a.

Max. výše 
úvěru

01
Obnova střechy 
(krytina + konstrukce)

5 let 1 % 120 tis. Kč

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

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

04

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

4 roky 1 % 60 tis. Kč

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

5 let 1 % 80 tis. Kč

06
Obnova fasády a obnova klempířských prvků 
domů starších 10 let

5 let 1 % 120 tis. Kč

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

08
Výměna vnějších dveří u domů a výměna 
oken

4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

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

4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

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

4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

11
Výstavba či oprava oplocení a zpevněných 
ploch

4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

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

8 let 2% 150 tis. Kč

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

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

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci titulů 
02+03 a 06+07 na jeden objekt. U titulů 01 a 06 v případě obnovy bytového domu 
– nemovité kulturní památky – může být maximální výše úvěru a doba splatnosti 
až dvojnásobná. Úvěr nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu či 
bytu. Úvěr lze též čerpat na spoluinancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíko-
vých 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 4. 2. 2019 v 9 hod.

Město Horažďovice 
vyhlašuje výběrové řízení  
na pozici   

tajemník
Městského úřadu Horažďovice 

místo výkonu práce: Horažďovice  
pracovní poměr: na dobu neurčitou, se 
zkušební dobou na 6 měsíců  
předpokládaný nástup: 1. 5. 2020 

Požadavky: min. vysokoškolské vzdělání 
v bakalářském studijním programu.

Ostatní podmínky výběrového řízení 
včetně předpokladů, náležitostí 
přihlášky a dokladů jsou uvedené na  
www.muhorazdovice.cz v záložce 
pracovní příležitosti. 

Ukončení výběrového řízení 14. 2. 2020

Bližší informace: 
Ing. Michael Forman, tel. č. 371 430 579, 
forman@muhorazdovice.cz
Ing. Ivana Dušková, tel. č. 371 430 577,  
duskova@muhorazdovice.cz
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Na Tři krále o krok dále …
Svátek Tří králů je ztotožněn se slavností 
Zjevení Páně a církev jej na západě i vý-
chodě slaví 6. ledna. I my jsme si připo-
mněli tuto legendu o mudrcích z výcho-
du, kteří se přišli poklonit novorozenému 
Ježíšovi a přinesli mu dary – zlato, kadi-
dlo a myrhu. Upřesnili jsme si jejich jmé-
na Kašpar, Melichar a Baltazar a povídali 
si o tom, jak jejich příchodem do Betléma 
se ukončují kouzelné vánoční svátky. 
Jak již je zvykem v naší mateřské škole, 
i letos se děti z předškolních tříd Včeliček 
a Motýlků zúčastnily Tříkrálové sbírky 
ve spolupráci s Charitou Horažďovice. 
6. ledna si děti oblékly královská roucha, 
nasadily si královské koruny a v doprovo-
du písně „My Tři králové jdeme k vám…“ 
se vydaly koledovat. 

Během prvních 14 dnů nového roku 
2020 jsme zavzpomínali na Vánoce a po-
nořili jsme se do bádání a vzdělávání. Po-
znáváme krásy zimní přírody, učíme se, 
jak pečovat o zvířátka. Zpíváme písničky, 
vyprávíme si pohádky, povídáme si o lid-
ském těle, zimních sportech a nebezpe-
čích s nimi spojenými. Jen ten sníh nám 
k zimním radovánkám chybí. Budeme 
doufat, že „paní Zima“ začne kralovat 
a přinese nám trošku té sněhové nadílky, 
na kterou se nejen děti už moc těší. Než 
se tak stane, zkoušíme si atmosféru zimní 
nálady načerpat z obrázků pana Josefa 
Lady a různých příběhů, kde „paní Zima“ 
kralovala, zavála přírodu a děti si mohly 
plnými doušky užívat zimních radová-
nek. Když už nám k tomu vlastní knihy 
nestačily, hledali jsme inspiraci v měst-
ské knihovně. Prohlíželi jsme si nejrůz-
nější knihy, které nás doslova vtáhly do 
příběhu. Na chviličku jsme se nechali 
unášet a ponořili jsme se i do pohádek 
a užívali si bílé nadílky, které v knihách 
byla spousta. Mezi nejoblíbenější patřily 
pohádky paní Boženy Němcové a ještě 
mnoho dalších. Nejen však to, vyslechli 
jsme si i příběhy o tom, co dělají zvířátka 
v zimě, a jak jim můžeme pomoci.

• Mgr. Bohuslava Dvořáková, učitelka

01 Tříkrálová sbírka. Foto: Petra Kotlabová

02 Krmení kachen. Foto: Bohuslava Dvořáková

VU3V zahajuje letní semestr

Městská knihovna Horažďovice zve nové 
zájemce o studium Virtuální univerzity 
3. věku na první přednášku, která se 
uskuteční v úterý 11. února. Kurz bude 
věnován jedné z nejvýznamnějších postav 

období renesance – Leonardu da Vinci, 
malíři, sochaři, architektu a vynálezci. 
O tom, že jeho talent byl skutečně vše-
stranný, se přesvědčíte v šesti videopřed-
náškách, které jsou věnovány jednotlivým 
etapám jeho života a tvorby. Zápisné činí 
300 Kč. Výuka probíhá v sálku městské 
knihovny, buď od 8 hod., nebo od 10 hod. 

Bližší informace naleznete na webové 
stránce Městské knihovny Horažďovice 
pod záložkou VU3V. Přijďte strávit pří-
jemné chvíle se svými vrstevníky a poznat 
něco nového, těšíme se na vás.

• Zdeňka Plundrichová,  

Městská knihovna Horažďovice
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My tři králové jdeme k vám…
… štěstí, zdraví vinšujem vám! Opět 
se překulil další rok a také děti z naší 
mateřinky se vydaly koledovat. Nejprve 
jsme se všichni sešli v kostele sv. Petra 
a Pavla, prohlédli jsme si betlém s jeslič-
kami a vyslechli požehnání otce Mariusze 
všem koledníkům Tříkrálové sbírky. Pak 
už děti ze třídy Ptáčků vyšly na pochůz-
ku městem potěšit svým zpěvem štědré 
dárce. Celá duhová mateřinka se k jejich 
přání připojuje – všem našim příznivcům 
přejeme nejen štěstí, zdraví, dlouhá léta, 
ale i spoustu úsměvů, radosti a pohody po 
celý rok 2020!

A co nás v tomto roce čeká? Skočili 
jsme do něho rovnýma nohama – na-
vštívili jsme sestru Ancillu v klášteře, 
která nám vyprávěla příběh o Kašparovi, 
Melicharovi a Baltazarovi. Společným tvo-
řením a zpíváním jsme potěšili seniory 
v domě s pečovatelskou službou. Všichni 
předškoláci se zúčastnili akce zaměřené 
na polytechnickou výchovu, připravené 
horažďovickou střední školou. 

V naší mateřince jsme si vědomi, že 
procento s vadou řeči dětí stoupá, a proto 
velmi dbáme na prevenci logopedických 
vad. Téměř všechny paní učitelky proto 

již absolvovaly seminář „Logopedický 
asistent“ (poslední dvě kolegyně v polo-
vině ledna 2020) a mohou kvaliikovaně 
napomáhat dětem rozvíjet jejich řečové 
schopnosti. Nejedná se však o nápra-
vu výslovnosti jednotlivých hlásek, ale 
o rozvoj oblastí pomáhajících ke správné 
výslovnosti – hrubé i jemné motoriky, 
pohybových dovedností atd. Veškerá tato 
péče je odborně podpořena klinickou 
logopedkou Mgr. Ladou Hajžmanovou, 
která každý měsíc poskytuje rodičům dětí 
s nesprávnou výslovností individuální 
odbornou konzultaci.

Výše uvedeným seminářem však naše 
vzdělávání nekončí. V tomto roce nás 
čekají ještě semináře zaměřené na před-
čtenářskou a předmatematickou (metoda 
Hejného) gramotnost a environmentální 
výchovu. Rovněž se budeme dále vzdělá-
vat ve smyslově symbolické pedagogice 
F. Ketta. Pro inancování vzdělávání 
pedagogů máme možnost čerpat dotace 
z Evropských fondů, což nám tuto naši 
činnost velmi usnadňuje.

• kolektiv KMŠ Duha

Třídím pro Horažďovicko
V úterý 14. ledna se pátá třída zúčastnila 
zajímavého a užitečného programu o „ko-
loběhu“ odpadu v envirocentru PROUD 
při DDM Horažďovice.

V první části jsme se dověděli význam-
né informace o tom, kam se odpady 
odvážejí, jak se mohou dále zpracovávat 
a vyžívat. Například hliník se používá při 
výrobě součástek do aut a letadel.

Ve druhé části programu jsme i my 
recyklovali. Použili jsme stará DVD a ro-
ličky od toaletního papíru a vyrobili jsme 
si „Ruďase“ a kočičku, tedy malé hračky, 
které nám udělaly velkou radost.

Na úplný závěr celé akce jsme se před 
budovou PROUDU vyfotografovali.

• Za všechny páťáky ze ZŠ Komenského  

žáci 5. A
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Ochutnávka 
německého 
adventu

Adventní období prostoupené všudypří-
tomnou předvánoční náladou patří k těm 
nejkrásnějším okamžikům v roce. Jelikož 
podobu českého adventu známe už velmi 
dobře, vyrazili jsme se podívat k našim 
západním sousedům, a to do Mnicho-
va – životem vířící bavorské metropole. 
Poznávacího zájezdu od společnosti JH 
Travel se zúčastnili vybraní žáci 2. stupně 
ZŠ Blatenská pod vedením paní učitelky 
Jarešové a pana učitele Curka. Protože 
si moc dobře uvědomujeme, že pocit 
předvánoční radosti není samozřej-
mý, rozhodli jsme se nejprve navštívit 

koncentrační tábor v Dachau s více než 
25 000 obětmi zrůdné ideologie. Se silným 
niterním prožitkem jsme se pak koneč-
ně vydali na prohlídku mnichovských 
pamětihodností, abychom den zakončili 
obdivováním dřevěných stánků prosyce-
ných vůní horkého punče. Po sladkém 
spánku v hotelu nás čekala návštěva dvou 
unikátních muzeí – Německého a BMW, 
v nichž si přišli na své zejména milovníci 
vědy a techniky. Pomyslné na shledanou 
jsme dali Mnichovu z vyhlídky věže Olym-
pijského parku, na které nám jen tak tak 
neuletěly čepice. Už nyní se těšíme na 
další zážitky z cest.

• Mgr. Petr Curko  

(učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská)

01 Děvčata sedmého ročníku při odpočinku 
v BMW muzeu Foto: Mgr. Petr Curko

Odměňujeme píli 
a pracovitost
O složitých zákonitostech sociální 
psychologie ze školního prostředí bylo 
napsáno mnoho děl. Všechna se ve-
směs jednohlasně shodují na faktu, že 
každá třída má díky jedinečnému slo-
žení žáků své speciické klima, s nímž 
se musí umět pedagog popasovat. Pro 
lepší představu si třídu přirovnejme 
k fotbalovému týmu. Největší zodpo-
vědnost za projev celé skupiny leží na 
bedrech trenéra, který si volí spoleh-
livého kapitána. Dále zde najdeme 
gólmana, jenž hasí problémy, pokud 
občas selže defenziva. Ve středu se po-
hybují záložníci připravující šance pro 
přímočaré útočníky na hrotu a občas 
se v týmu vyskytne rebel, který ne vždy 
plní vytyčené úkoly. Když se zadaří, 
objeví se v družstvu klenot, jemuž byl 
nadělen nejen talent, ale i pracovitost. 
A přesně tímto hráčem na ZŠ Blaten-
ská je letos Eliška Trejbalová z 9.A, 
která ke svým výborným výkonům 
přidává i účasti v soutěžích. Jako po-
děkování za vzornou reprezentaci naší 
školy jsme se ve spolupráci s irmou 
Šumava Net rozhodli věnovat Elišce 
hodnotný vánoční dárek. Tímto Elišce 
děkujeme a přejeme jí šťastný výjezd 
do klikatých cest středních škol. 

• Mgr. Petr Curko  

(učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská)

01 Eliška Trejbalová se svou zaslouženou 
odměnou Foto: Mgr. Petr Curko.

Plavání
Dne 15. 11. se 45 plavců z naší školy zúčast-
nilo školního přeboru v plavání v našem 
městském bazénu. Ti nejlepší z nich se 
21. 11. vypravili do Klatov na okresní kolo 
a nepřijeli s prázdnou.

Žáci 4. a 5. ročníku (Bělíková, Bernato-
vá, Riziki a Kulda) si vybojovali 1. místo ve 
štafetě, Zuzka Králová stříbro ve znaku na 
50 m, Vašek Panuška stříbro na 25 m prsa, 
Marek Kulda bronz ve volném způsobu 
na 25 m. Dále bylo 5 čtvrtých míst – Pře-
rostová Nela, Panušková Vendula, Králová 
Zuzana a štafety 6. a 7. ročníku a také 
8. a 9. ročníku. 

Všem účastníkům děkujeme a gratulu-
jeme k jejich chuti sportovat. 

•  Mgr. Jiřina Stichenwirthová
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Horažďovické derby 
pražských „S“ opět  
pro dobrou věc
Jak je již dobrým zvykem, tak se posled-
ní den v roce 2019 odehrálo „vápeňácké 
derby pražských S“.

Počasí naštěstí vyšlo výborně, a tak nic 
nebránilo šestému ročníku silvestrovské-
ho fotbálku.

I letos tento zápas podpořil dobrou 
věc v našem regionu. Vašík a Jiřík, to jsou 
ti dva chlapci! Právě oni neměli v životě 
takové štěstí jako většina lidí a zápas se 
hrál hlavně pro ně!

Na Vápenku dorazilo mnoho lidí 
a opět se podařilo vybrat rekordní částku 
na dobrovolném vstupném, a to úžasných 
17 540 Kč! Moc děkujeme všem hráčům 
i návštěvníkům, kteří tak přispěli na 
dobrou věc.

Nyní několik slov k samotnému 
utkání.

Do zápasu se šlo s plným nasazením 
z obou stran hned od začátku.

I když se na první gól čekalo nezvyk-
le dlouho, tak o pohledné akce a ve-
liké šance nouze nebyla. Po několika 

neproměněných velkých šancích ze stra-
ny sparťanských fotbalistů šli do vedení 
sešívaní.

Po pár minutách přidávají i druhou 
branku, a když rudí snižují gólem do 
šatny, je poločasové skóre 2:1. Po poločase 
je lepší Slavia, a když se jí podaří vsítit tři 
slepené góly, zdá se, že je po zápase.

Slávisté přestávají hrát a Letenští se 
začínají dostávat zpět do zápasu. I jim se 
daří vstřelit tři rychlé góly a rázem je zase 
o co hrát! Po pár minutách však vyprší 
řádná hrací doba a rozhodčí hvizdem 
ukončuje zápas, který tak končí výsled-
kem 5:4 pro červeno-bílé barvy.

Rozhodně se jednalo o velmi pohledný 
a zajímavý zápas, ne-li nejlepší ze všech 
silvestrovských derby v Horažďovicích. 
Všem děkujeme za účast a úžasnou pod-
poru téhle tradice a akce pro dobrou věc!

Mnoho zdraví všem lidem přejí příz-
nivci SPARTY a SLÁVIE z Horažďovic. 

• Vlastimil Makovec

Florbalové 
soutěže
Naše podzimní lorbalové tažení opět 
slavilo úspěchy. Třetí místa na okrese 
Klatovy si zasloužila družstva chlap-
ců ze 6. a 7. tříd, dívek ze 6. a 7. tříd 
a také chlapců z 5. tříd. 

Překvapením skončil turnaj ma-
lých dívek ze 4. a 5. tříd, jelikož se jim 
podařilo získat 1. místo, a tak postou-
pit do krajského kola v Plzni, které se 
bude konat v lednu 2020.

Členky družstva: Růžena Šimíková, 
Lucie Mladková, Julie Bernatová, Ju-
lia Maria Cottier, Martina Tomášková, 
Adriana Kandrová, Eliška Ledvinová.

Všem lorbalistům a lorbalistkám 
děkujeme a gratulujeme. Držíme pěs-
ti holkám v krajském kole. 

• Mgr. Jiřina Stichenwirthová
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Podání žádostí o dotaci  
z dotačního programu 

Město Horažďovice vyhlásilo dotační 
program „Podpora volnočasových aktivit 
a podpora činnosti neziskových organizací 
v roce 2020“. Program je určen na podporu 
činnosti spolků a dalších nestátních ne-
ziskových organizací působících ve městě 
Horažďovice. Žádost musí být podána 

v řádném termínu a na předepsaném 
formuláři pro rok 2020 s uvedením závaz-
ného účelu použití dotace. Jeden žadatel 
může do tohoto programu podat nejvýše 
1 žádost. Termín ukončení podání žádostí 
je 30. 3. 2020. Veškeré dokumenty jsou 
volně ke stažení na webových stránkách 
Městského úřadu Horažďovice  
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/
dotace_poskytovane_info.asp nebo v kan-

celáři odboru památkové péče, školství 
a kultury – II. patro, č. dveří 219, popř. 
informace poskytneme na tel. čísle  
371 430 556. 

• Bohuslava Kodýdková, odbor PPŠK



Medailové žně na krajském přeboru 
ve stolním tenisu

Celkem šest medailí si z letošního krajské-
ho přeboru mladších žáků ve stolním te-
nisu přivezli hráči TJ Sokol Horažďovice, 
zásluhou Marka Šimanovského a Lukáše 
Mandáka.

V hale TJ Sokol Bor u Tachova byl 
k vidění vynikající stolní tenis, k če-
muž velkou měrou přispěli i naši hráči. 
Marek Šimanovský, Lukáš Mandák, Filip 
Šimanovský (ročník 2011!!!) i Kája Růt 
postoupili ze svých základních skupin do 
závěrečných, vyřazovacích bojů. Pro Fili-
pa a Káju poté byli soupeři nad jejich síly, 
ale jejich postup mezi nejlepších 14 hráčů 
turnaje je pro nás rozhodně velké, pří-
jemné překvapení.

Lukáš Mandák se bez ztráty jediného 
setu probojoval až do semiinále, kde byl 

nad jeho síly Ondra Marz z oddílu TJ 
Slavoj Stod. Luky vedl v rozhodujícím setu 
10:8 a měl na pálce dva mečboly, které 
by znamenaly účast ve inále, bohužel je 
neproměnil a musel se sklonit před svým 
soupeřem v poměru 11:13 v pátém, rozho-
dujícím setu.

Druhé semiinále, kde jsme měli také 
zastoupení, nasazenou jedničku celého 
turnaje Marka Šimanovského, nabídlo 
jednoznačnou záležitost, kdy Marek 
svého soupeře Filipa Kyselu „vyprovodil“ 
jasným výsledkem 3:0.

I ve inálovém utkání byl Marek jasný 
favorit, ale soupeř nás nemile překvapil 
svou agresivní hrou. Vedení se střída-
lo na každé straně a závěr zápasu byl 
přímo infarktový. Marek prohrával 

v rozhodujícím pátém setu již 6:10, ale 
neuvěřitelnou hrou a pevnými nervy 
dokázal vyrovnat na 10:10.Poté se vedení 
přelévalo z jedné strany na druhou, ale 
bohužel Marek nakonec prohrál po ne-
skutečném boji 16:18 v posledním setu.

I tak je ale sbírka stříbrné a bronzo-
vé medaile z hlavní kategorie velkým 
úspěchem.

Ve čtyřhře byla naše dvojice Lukáš 
Mandák a Marek Šimanovský dokon-
ce nasazena jako číslo 1, ale bohužel, 
v semiinále jsme ztroskotali na chytře 
hrající dvojici ze Slavoje Stod a byla z toho 
bronzová medaile.

Ve smíšené čtyřhře naši kluci ovládli 
inále, když se z vítězství radoval Marek 
Šimanovský, který hrál společně s Te-
rezkou Čákorovou z oddílu SKUŘ Plzeň. 
Luky Mandák skončil druhý společně 
s Ivou Gallerachovou z pořádajícího TJ So-
kol Bor.

Jak jsem již psal, krajský přebor dopa-
dl výborně, šest medailí a 100% postup ze 
základních skupin je myslím vynikající 
výsledek. Nyní se pilně na tréninku při-
pravujeme na další vrcholná krajská, ale 
i republiková představení:
26. ledna 2020 – Krajský přebor starších 
žáků (Sokol Plzeň V.)
1.–2. února 2020 – Bodovací republikový 
turnaj (Hostinné + Jaroměř)
9. února 2020 – Krajský přebor družstev 
mladších žáků (SKUŘ Plzeň)
15.–16. února 2020 – Velká cena Horaž-
ďovic
23. února 2020 – Krajský přebor družstev 
starších žáků (Nýřany)
14. března 2020 – Bodovací republikový 
turnaj (Vlašim + Zruč / Sázavou)

• Pavel Mandák

Skautský ples  
již počtvrté!
Letošní rok 2020 je pro naše středisko 
rokem velice přelomovým. Středisko 
Prácheň oslaví 100. výročí od svého 
založení a při této příležitosti budeme 
pořádat IV. Skautský ples. Ples se bude 
konat 29. 2. 2020 od 19.00 v Kulturním 
domě v Horažďovicích. Rozhodli jsme 

se, že letos na ples vyrazíme v dobových 
prvorepublikových kostýmech, a moc by 
nás potěšilo, kdybyste se k nám přidali. 
Která žena by se nechtěla alespoň na 
jeden večer obléct do šatů, jaké se nosily 
ve dvacátých letech, a který z pánů by 
nestál o to cítit se jako prvorepublikový 
gentleman? Krom jiného se můžete těšit 
na kapely Experiment a Brass Avenue. 
Přijďte si poslechnout skvělou hudbu, 
zatančit si, užít bohatou tombolu a mno-
ho dalšího. Lístky si můžete koupit 

elektronickou formou na adrese https://
bit.ly/SkautskyPlesHD. A pokud se stále 
ještě rozhodujete, jestli na ples vyrazit, 
nebo ne, podívejte na našich webových 
stránkách na fotky z minulých ročníků 
Skautského plesu a věřím, že vaše účast 
bude jistá. Ale neváhejte dlouho, budeme 
se na vás všechny moc těšit.

• Johana Matějková,  

středisko Prácheň
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Tříkrálová sbírka 2020
„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví 
vinšujem vám!“ Také letos zazněla u dveří 
našich příbytků slova známé koledy. 
S písní na rtech a tradičním požehnáním 
„Bůh žehnej tomuto domu,“ symbolizova-
ným nápisem K+M+B 2020, přicházejí tři 
králové, aby popřáli radost, pokoj a štěstí 
všem, kdož chtějí naslouchat. Přinášejí 
možnost připojit se ke společné myšlence 
lidské vzájemnosti a solidarity a men-
ším či větším darem zpřístupnit pomoc 
potřebným. 

Již dvacátým rokem proběhla v našem 
regionu pod záštitou Oblastní charity 
Horažďovice Tříkrálová sbírka – tradiční 
akce, která si stanovila za cíl pomáhat 
především potřebným lidem zde žijícím. 
Celková výše prostředků vybraných na 
Horažďovicku, Nepomucku a Kasejovicku 
se vyšplhala na 415 518 Kč.

Do vsí a ulic Horažďovicka vyšlo cel-
kem 83 vedoucích a 245 dětí, kterým se 
společně podařilo vykoledovat krásných 
328 631 Kč. Za vaši štědrost náleží velký 
dík, ať síla požehnání provází vaše životy 
po celý rok! Jen díky vám budeme moci 
směřovat vybrané prostředky na charita-
tivní projekty u nás i v zahraničí a pomá-
hat tam, kde je potřeba. 

Prostředky získané ve sbírce nyní 
poputují na společné celorepublikové 
konto, následně pak budou rozděleny 
podle tradičního klíče – 65 % se vrací 
zpět do naší organizace, 15 % na projekty 
Diecézní charity České Budějovice, 10 % 
na humanitární pomoc v ČR i zahrani-
čí, 5 % na projekty Sekretariátu Charity 

ČR a 5% pokrývá náklady na uspořádání 
sbírky v celé ČR. 

V naší organizaci, Oblastní charitě 
Horažďovice, se snažíme naplňovat po-
slání sbírky ve prospěch potřebných lidí 
a k rozvoji charitní práce. Rádi bychom 
i dále zkvalitňovali naše služby – pečova-
telskou službu, domácí zdravotní péči, 
občanskou poradnu, revitalizujeme 
sortiment půjčovny kompenzačních 
pomůcek, rozšiřujeme prostředky shro-
mážděné v krizovém fondu na pomoc při 
živelních katastrofách. I nadále chceme 
přispívat na volnočasové aktivity pro 
seniory, podpora zamíří též do Dětského 
domova v Chanovicích. 

Tříkrálová sbírka pod záštitou OCH 
Horažďovice proběhla letos také na Nepo-
mucku a Kasejovicku, kde bylo vybráno 
86 887 Kč. Prostředky zde získané pod-
poří Dětský domov Nepomuk, Mateřské 
centrum Beruška, sociálně slabé rodiny 
na Nepomucku a volnočasové aktivity 
dětí na Kasejovicku. 

Poděkování náleží vedoucím skupinek 
a všem dětem, bez jejichž pomoci by ne-
bylo možné myšlenky sbírky uskutečnit. 
Náš dík patří též radě města Horažďovice 
za jejich podporu a dar pro malé koled-
níčky, vstupenky do plaveckého bazénu. 

Ještě jednou děkujeme všem dárcům 
za štědrost, vlídné přijetí, pochope-
ní a spolupráci i za ochotu zapojit se 
společně do snahy o uskutečnění dobré 
myšlenky!

• Bc. Olga Šulcová – koordinátor TS 2020

Obec Výtěžek

Horažďovice 128 051 Kč

Horažďovická Lhota 3 966 Kč
Horažďovice 
Předměstí

4 961 Kč

Komušín 3 745 Kč

Třebomyslice 8 190 Kč

Boubín 3 834 Kč

Veřechov 5 341 Kč

Svaté Pole 3 250 Kč

Babín 2 265 Kč

Pačejov 4 378 Kč

Pačejov Nádraží 10 296 Kč

Velešice, Týřovice 4 683 Kč

Stražovice 4 815 Kč

Olšany 3 920 Kč

Olšany Nádraží 4 501 Kč

Velký Bor 13 367 Kč

Jetenovice 4 490 Kč

Slivonice 2 860 Kč

Malý Bor 12 962 Kč

Hliněný Újezd 1 300 Kč

Týnec 8 985 Kč

Malé Hydčice 400 Kč

Hradešice 7 429 Kč

Smrkovec 4 038 Kč

Břežany 11 440 Kč

Velké Hydčice 8 284 Kč

Kejnice 6 380 Kč

Hejná 6 072 Kč

Slatina 3 730 Kč

Svéradice 16 850 Kč

Oselce, Nová Ves 7 442 Kč

Chanovice 8 272 Kč

Dobrotice 2 960 Kč

Holkovice 4 566 Kč

Černice 608 Kč

CELKEM 328 631 Kč
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Setkání
Dne 27. 12. 2019 se uskutečnilo vánoční 
setkání rodáků z Horažďovic, žijících 
v Plzni, za účasti zástupců spolku Rodáků 
a příznivců města Horažďovice v restau-
raci U Rytíře Lochoty v Plzni.

• Jiří Zahnbauer,  

Spolek rodáků a příznivců Horažďovic

01 Zleva stojící: Pavel Tlapa, Jiří Zahnbauer,  
Vladimír Škopek, Sláva Tlapa, Gustav Polan, 
František Zahnbauer, Jan Dobner,  
Miroslav Korous 
Zleva sedící: Sláva Fux, Antonín Šlechta,  
Václav Fux, Jaroslav Škopek, Václav Korous 
Sedící uprostřed: Pavel Fux 

Třebomyslice
Celý rok se stále něco dělo, ale posled-
ní měsíc v r. 2019 jsme prožili docela 
v plném proudu. Rozsvítili jsme vánoční 
stromek s novou vánoční výzdobou. Všem 
se moc líbil. V rámci „Česko zpívá koledy“ 
jsme si u stromečku také koledy zazpívali.

Předvánoční atmosféra proběhla v nově 
otevřené hospodě, kde je nová šenkýřka 
p. Borgová. Druhý vánoční svátek k nám 
zavítali ochotníci z Břežan, zahráli nám 
hru „Ve víru vášně“. Herci si libovali, jak se 
jim krásně hraje v teple a větším prostoru. 
29. 12. jsme poseděli v hospodě při harmoni-
ce, zazpívali jsme si, a také jsme tak trochu 
oslavili otevření našeho kulturního domu.

Poslední den v roce 2019 jsme oslavili 
bujarým veselím a půlnočním ohňostro-
jem. Nový rok jsme přivítali novoroč-
ním pochodem, na kterém se nás sešlo 
65 účastníků. Do nového roku přejeme 
všem štěstí, zdraví, hodně osobních i pra-
covních úspěchů.

• Božena Hošková, kronikářka
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Oznámení Spolku 
rodáků a příznivců 
města Horažďovice

Spolek si tímto dovoluje pozvat členy 
spolku na výroční členskou schůzi, 
která se bude konat v neděli 16. 2. 2020 

ve 14.30 hod. v restauraci U Hlaváčků. 
Zúčastnit se může i nečlen, který má 
zájem stát se členem spolku. Schůze bude 
hodnotit činnost za rok 2019 a nástin 
činnosti na rok 2020 (besedy, zájezdy). Po-
drobný program bude na zvacím plakátu 
ve vývěsní skřínce spolku. Na schůzi se 
budou vybírat členské příspěvky za rok 
2020. Dále upozorňujeme, že ti, kteří se 
nemohou zúčastnit schůze, mají možnost 

zaplatit příspěvek na rok 2020, případ-
ně za rok 2019, u p. Koladové v obchodě 
Švadlenka na náměstí. 

Tímto zároveň srdečně zveme zástupce 
města Horažďovice na naši výroční člen-
skou schůzi a věříme, že se dozvíme řadu 
informací o připravovaných investičních 
akcích na rok 2020. 

• Za výbor spolku Jiří Zahnbauer, předseda

Hasiči bilancovali a volili
Byl pátek 10. ledna 2020, 18.30 hod. 
a v naší zbrojnici začala ve velké zasedací 
místnosti výroční valná hromada (VVH). 
Z pozvaných 62 členů, členek a dorosten-
ců se nás zúčastnilo 46, a tudíž VVH byla 
schopna usnášení. Svojí návštěvou nás po-
ctili za město Horažďovice jeho starosta 
pan Ing. Michael Forman, místostarostka 
pí. Ing. Hana Kalná a starosta okrsku 
a člen okresního sdružení bratr hasič 
Milan Klečka. Naše jednání též pozdravil 
zasláním dopisu v elektronické podobě 
ze zahraničí pan František Kříž, vedoucí 
krizového štábu v našem městě. Přivítal 
jsem všechny přítomné a připomněl, že 
loňským rokem skončilo pětileté volební 
období, a tudíž do našeho programu VVH 
byla zařazena také volba starosty sboru 
a celého devítičlenného výboru na dalších 
pět let.

Vzpomněl jsem úmrtí všech členů 
a členek z našeho i z družebního sboru 
Králův Dvůr za poslední volební období 
od roku 2015–2019. Tohoto období se týka-
ly všechny moje zprávy, jako např. okrs-
kové soutěže, výročí 140 let trvání našeho 
sboru od jeho založení v r. 1878, výročí 
v některých sborech, které jsme navštívi-
li, obměna techniky, blahopřání k výročí 
členů, celková oprava zbrojnice (střecha, 
zateplení, nová okna, vrata) a další. Po 
mém, skoro půlhodinovém vystoupení 
následovala zpráva velitele sboru Václava 
Melky ml., z které vybírám:

Jednotka sboru dobrovolných hasičů 
obce (JSDHo) v minulém roce byla povo-
lána celkem 34× na různé akce. Z tohoto 
počtu bylo 14 požárů, 10× technická 
pomoc, 2 dopravní nehody, 1× záchrana 
osoby a 7× různá činnost (padlé stromy, 
rampouchy apod.) Z větších požárů to 
bylo ve irmě Hasit ve Velkých Hydčicích, 
dvě stodoly v Dobroticích a požár hájen-
ky v Horažďovicích Předměstí. Členové 
JSDHo se pravidelně při pondělních 
výcvicích školí jak teoreticky, tak prak-
ticky a zapojili se i do opravy ocelokolny. 

Zmínil se také o pořízení vozidla Toyota, 
které nahradí automobil ARO. Závěrem 
poděkoval všem členům jednotky, vedení 
města a hasičskému záchrannému sboru 
za podporu.

Další zpráva obsahovala činnost mla-
dých hasičů (MH), kterou přednesl jejich 
vedoucí Jiří Chaluš, který je zároveň 
jednatelem sboru. S dětmi začal hned 
po vánočních prázdninách s přípravou 
na soutěž Požární ochrana očima dětí. 
Plnily odznaky odbornosti, a nacvičovaly 
na zimní kolo MH, které bylo v únoru 
v Kašperských Horách (oblékání hasi-
če) a jiné. Zúčastnily se akce Ukliďme 
Česko a městská policie pro ně připravila 
poutavou besedu s ukázkami a s prostřed-
ky, s kterými zacházejí. Soutěž dorostu 
se konala v květnu v Sušici a závěrečná 
hra Plamen byla v Malém Boru. Též byly 
účastníky krajského kola v literární sou-
těži a dorost bodoval rovněž v krajském 

kole. Absolvovaly týdenní tábor s Otaváky 
a byl pro ně zakoupen sluneční kolek-
tor na řádné osvětlení. Po prázdninách 
přišlo asi 14 nových dětí a začala příprava 
na podzimní soutěž do Žihobec. Jak již 
to bývá, někdy se daří, jindy se objeví 
i nějaká slzička. Nyní již vědí, co je čeká 
a nemine v roce letošním. Sláva vítězům, 
čest poraženým. Nechť dobře reprezentu-
jí náš sbor.

Následovala zpráva kontrolní a revizní 
komise o našem hospodaření a inancích, 
kterou přečetl její předseda bratr Petr 
Pintíř. Poděkoval sestře Tereze Černé za 
vzorné vedení pokladního deníku a všech 
dokladů.

Po této zprávě jsem přečetl návrh na 
činnost sboru na letošní rok a vyzval jsem 
volební komisi, aby se ujala své funkce. 
Práci měla snadnou. Přednesla jméno 
navrženého kandidáta na starostu sboru, 
které znělo Josef Chmelař. Ten neměl 
žádného protikandidáta, a proto byl 
zvolen všemi zúčastněnými členy a člen-
kami. Rovněž tak byl zvolen nový devíti-
členný výbor sboru. Pozval jsem nového 
starostu, aby vystřídal moje místo, podali 
jsme si ruku a popřál jsem mu, aby se mu 
lépe dařilo nežli mně. Obdržel jsem od 
sboru dárkový balíček a mnoho děkování 
od předsedajících. Bylo to dojemné, vždyť 
jsem u sboru působil od r. 1961 v různých 
funkcích.

Následovala diskuse, bylo schváleno 
usnesení přečtené již novým starostou 
a závěr VVH nám provedl velitel stanice 
npor. Petr Papoušek. Potom bylo podá-
no občerstvení a posedělo se v družné 
zábavě. 

• Již bývalý starosta, zasloužilý hasič  

Karel Halml 

01 Pan Karel Halml, odstupující dlouholetý starosta 
sboru, foto Šimon Matějka 
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Počasí v Horažďovicích v roce 2019

Průběh počasí
Zima. Leden nijak mimořádný, trocha 
mrazů a sněhu. Za zmínku však stojí pří-
děl sněhu začátkem února (22 cm) a oje-
dinělý mráz –17,6 °C (5. 2.). Ale jinak se 
mrazy za celou zimu pod –10 °C nedostaly. 
Zimních srážek spadlo nadprůměrně, což 
bylo dobré. 

Jaro. Nastoupilo už v půli února, bře-
zen mimořádně teplý. Teplý byl i duben, 
ale suchý. Celý měsíc nezapršelo a zimní 
zásoby vláhy vzaly zasvé. Kritické sucho 
přece jen přibrzdil chladnější a srážkově 
normální květen.

Léto. Mimořádně teplý červen, nej-
teplejší měsíc roku! Velmi teplé celé léto. 
Teploty několikrát i přes 36 °C! Suchý čer-
venec. V okolí bouřky s přívalovými lijáky 
(40–70 mm), které se však městu vyhýbaly. 

Podzim. Teplejší, sušší. Bez větších 
výkyvů. Podle pranostik přinesl hned po 
Martinu první sníh. 

Zima na konci roku teplá a suchá. 
Bohužel bez sněhu s občasnými nočními 
mírnými mrazy. Vánoce na blátě. 

Klimatická statistika
Průměrná roční teplota byla 9,9 °C 
(v r. 2018 průměr 10,0 °C) a roční 
úhrn srážek 493 mm (v r. 2018 celkem 
519 mm). Rok 2019 byl opět rekordně 
teplý. Podle údajů z pražského Klemen-
tina druhý nejteplejší rok od počátku 
měření (od r. 1775) – teplejší byl jen 
rok 2018. Srážek podprůměrně, opět 
jich chybělo do ročního průměru cca 

100 mm, navíc vysoké teploty působily 
značný výpar, který sucho, zejména na 
jaře a v létě, výrazně zvyšoval. 

Nejteplejším měsícem se stal pře-
kvapivě červen s průměrnou teplotou 
21,3 °C (což bylo přes 5 °C nad červnovým 
normálem!). Nejchladnějším byl naopak 
leden (–0,4 °C). Nejvyšší teplotu jsme 
zaznamenali 30. 6. (36,4 °C), nejteplejšími 
dny byly 26. a 30. červen (denní průměr 
27,5 °C). Naopak nejchladnějším dnem 
roku byl 5. únor (denní průměr –7,5 °C), 
kdy ranní teplota poklesla na roční mini-
mum –17,6 °C. Nejvydatněji pršelo v srpnu 
(73 mm), nejsušším měsícem byl, stejně 
jako rok předtím, duben (11 mm!). Nejvíce 
srážek za jeden den spadlo 16. 6. (27 mm). 
Největší souvislý příděl vláhy přišel 
překvapivě už v únoru: ve dnech 2.–3. 2. 
napršelo a vzápětí nasněžilo 32 mm. Dnů 
s bouřkou jsme loni pozorovali mimořád-
ně málo: pouze 6 – a navíc přinesly jen 
trochu vláhy. V dalších 11 dnech však ještě 
byly bouřky v širším okolí města. Posled-
ní jarní sníh se vyskytl 11. 3. a poslední 
mrazík jara 8. 5. (ledoví muži). První 
podzimní mráz se objevil dost pozdě – až 
31. 10. První sníh přišel hned po Martinu: 
12. 11. (2 cm). Ale byl to jediný sníh konce 
roku! Nejvíce sněhu (22 cm) jsme naměřili 
ráno 4. února. Čtyřikrát jsme v roce 2019 
zaznamenali silný vítr: 4., 10. a 17. března 
(dozvuky orkánu Eberhard) a pak 30. září, 
naštěstí beze škod. K zajímavostem pa-
třil alpský fén 18. prosince, který zvedl 

teplotu u nás na 10 °C, na Šumavě až na 
16 °C. Zvláštností byla i popolední vánoční 
bouřka (25. 12.). Ta sice prošla Blovickem 
a Rožmitálskem, ale bouřkové mraky 
severně od města byly nepřehlédnutelné. 
I s viditelným bleskem. Velké problémy 
přineslo i přemnožení hrabošů na polích. 
Zemědělci z celé republiky vyčíslili škody 
na miliardu Kč. 

Vodní toky a prameny.
I v roce 2019 dál (stejně jako několik 
posledních let) trpěly suchem, Otava po 
většinu roku na průtočném minimu na 
hranici sucha (cca 4 m3/s) nebo jen trochu 
nad ním. Jen jarní tání sněhu na Šumavě 
nakrátko zvedlo v půli března hladinu 
skoro na 3. SPA (16. 3.), s průtokem až 
110 m3/s. Ale hladina Otavy vzápětí rychle 
klesala. Spodní sucho, trvající už od roku 
2015, se bohužel stále prohlubuje. Vody 
v mnohých studních ubývá, některé zcela 
vysychají. Pramen u Sv. Anny na začátku 
loňského roku dával 0,7 l/s, v březnu po 
tání sněhu se zlepšil na 1,2 l/s, ale od té 
doby vody v pramenu už jen ubývalo až 
na 0,3 l/s na konci roku. To je nové histo-
rické minimum – a představuje pouhých 
10 % zimní vydatnosti pramene z let ještě 
v nedávných. Velmi znepokojivá zpráva! 

• Jiří Wagner 

01 K zajímavostem loňského roku patřila i vánoční 
bouřka (25. 12. 2019), která prošla severně 
od Horažďovic. Foto J. Wagner
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Historie domů v Horažďovicích 
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům č. p. 64

Původně byly na místě tohoto domu 
hospodářské budovy náležející k objek-
tu čp. 65 (Bílá růže). Z tohoto důvodu 
také nemá tento dům dodnes vlastní 
pozemek ve dvorním traktu. Vzhledem 
k tomu, že dům čp. 65 (Bílá růže) náležel 
ve druhé polovině 17. století židovským 
vlastníkům, byly i příslušné hospodářské 
budovy, dnes domy čp. 63 a 64, odprodá-
ny židům. Nejstarší zmínku k vlastníkovi 
domu jsem nalezl v roce 1722, kdy dům 
náleží židu Benjaminu Löwy, který je 
snad totožný s Benjaminem Votcem, 

zmíněným v tomto domě o rok později. 
V roce 1723 byla učiněna v zámecké kan-
celáři směna nemovitostí mezi židovkou 
Dorotou Koshandlerovou a židem Ben-
jaminem Votcem. V té postupuje Benja-
min Votec Dorotě „domek vedle domu 
Abrahama žida (Bílá růže) z jedné a žida 
Šťastnýho strany druhé“. Krátce nato je 
uvedena jako majitelka domu Justýna 
Teverná. V roce 1729 žádá radní, zdali by 
si mohla otevřít hokynářský krám, načež 
radní přislíbili, že se jí příslušné místo 
pro krám vykáže. V roce 1730 kupuje 
dům nezávadný Matěj Eliáš k ruce svého 
syna Filipa Eliáše od Justýny Teverné za 

125 zlatých. Dům leží mezi domy Kateři-
ny Holečkové a domem Abrahamovským 
(Bílá růže) Filip však bude povinen uhra-
dit ještě dluhy po předchozí majitelce 
osobám Anně Hynkové, Matějovi Mal-
kovskému, Janovi Hostkovi, Abrahamovi 
židu, Leblovej židovce, Samkovi židu, 
Isacovi židu, konířce židovce a Feishlovo 
dceři. Filip dům dlouho neudržel a již 
v roce 1732 si směňují své domy Filip 
Eliáš s Martinem Kozákem. Když se na 
tento dům stěhuje Martin Kozák. Dům 
leží mezi domem Abrahama žida (Bílá 
růže) a domem Kateřiny Holečkové. Filip 
Eliáš přidává Martinovi Kozíkovi ještě 

Česká televize na hodině chemie
Dne 24. ledna zavítala na Základní školu 
Blatenská poměrně vzácná a netradiční 
návštěva, která vytrhla žáky z rutiny 
všedního dne a u některých dokonce 
vyvolala příjemné mrazení v zádech. 
Na ukázkovou hodinu chemie našeho 
Zlatého Ámose Mgr. Petra Curka se totiž 
přijel podívat sedmičlenný štáb České 
televize v rámci natáčení pořadu Fokus 
Václava Moravce, tentokrát na téma 
Doba chemická. Vedoucí osobností štá-
bu byla paní režisérka Kamila Vondrová, 
která se během své kariéry podílela na 
tvorbě známých pořadů typu 13. komna-
ta, Příběhy slavných nebo seriálu Ulice. 
A chybět samozřejmě nemohla jedna 
z předních mediálních tváří České 
televize – pan doktor Václav Moravec, 
redaktor, moderátor a vysokoškolský 
učitel žurnalistiky. Hlavní část natáčení 
se odehrávala v nové učebně fyziky za 
účasti žáků 8.A a tématem hodiny byl 
oxid uhličitý i se všemi jeho ekologic-
kými aspekty. Ve zbytku dne diskutoval 
pan Moravec s dětmi o jejich vztahu 
k chemii a s panem učitelem o školství. 
Natočený materiál bude využit ČT v po-
řadu Fokus Václava Moravce (premiéra 
11. 2. na ČT 24, k dohledání v archivu  
iVysílání).

• Mgr. Jaroslava Šimková  

(ředitelka ZŠ Blatenská)
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150 zlatých k dorovnání cen nemovitostí. 
V roce 1772 je řešena poslední vůle Bar-
bory Kozákové prostřednictvím Martina 
Stegla, měšťana v Horažďovicích. V ní je 
uvedeno, že má být domek ležící mezi 
domy Kateřiny Procházkové a domem 
žida Abrahamovského (Bílá růže) prodán 
Kateřině, provdané Voráčové, vlastní 
dceři Barbory Kozákové za 42 zlatých. 
V roce 1784 si směňují domy Kašpar Kisel 
s Matesem Kinzlem. Když Kašpar Kisel 
postupuje svůj právovárečný dům ležící 
mezi domy Kašpara Dio a židem Isakem 
Markusem Matesovi Kinzlovi a přidává 
mu ještě 110 zlatých jako dorovnání cen 
nemovitostí.

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Současný stav objektu (rok 2019)

Knižní novinka z regionu
Poválečné osudy šumavských rodáků 
– Vzpomínky německých obyvatel na 
odsun ze Šumavy

Poslední roky předcházející vypuknutí 
druhé světové války, sama válka i první 
měsíce po jejím skončení byly časem, kdy 
se svět obracel vzhůru nohama. Kniha 
je sestavena ze vzpomínek německých 
obyvatel, kteří byli v letech 1945–1947 
odsunuti ze Šumavy. Není to čtení nijak 
příjemné, ale je třeba přivítat počin 
autorky Marie Frankové, jež shromáždila 
písemné i slovní výpovědi dvaatřiceti žen 
a mužů, které a kteří většinou v dětském 
nebo velmi mladém věku ztratili domov, 
v němž jejich předci žili mnohdy po 
několik staletí. Jistě to pro ně muselo být 
velmi kruté a nelze se divit, že v tom i po 
více než půlstoletí vidí přinejmenším 
velkou křivdu. Vzpomínky na opravdu 
krutou dobu ukazují i několik zajíma-
vých věcí. Až na jednu výjimku se nikdo 
nezmiňuje o tom, že sudetští Němci se 
stali Hitlerovou „pátou kolonou“ a svou 
podporou územních nároků nacistického 
Německa napomohli k okleštění Česko-
slovenska. Nevidí či nechtějí vidět, že to 
byla chyba – pro ně vše špatné začíná až 
s koncem války. Co bylo před tím, jako 
kdyby neexistovalo. Ale jak se všichni 
pamětníci shodují, ne všichni Češi navra-
cející se či přicházející do pohraničí, byli 
zlí a krutí. Našlo se i nemálo těch, kteří 

se k sudetským Němcům chovali velmi 
slušně a snažili se jim pomoci. Tak to ale 
bývá vždy – i mezi sudetskými Němci byli 
fanatičtí stoupenci Hitlera stejně jako ti, 
kteří nacistické ideologii vzdorovali. Je 
dobře, že český čtenář dostává možnost 
blíže poznat i „pohled druhé strany“. Co 
se stalo, nelze sice odestát, ale snažit se 
pochopit druhé je základním předpokla-
dem k tomu, aby se oni snažili pochopit 
nás.

Knihu zakoupíte v knihkupectví v Šev-
číkově ulici v Horažďovicích.

• Jana Kotrbová, knihkupectví

 
                          
                      Poetická – Pocta městu 
 
                            Blanka Králová 
 
 
 Když tichá noc se nad městem sklání, 
 dává mu barvu půvabnou, 
 spí zámek i park, snad jen Bílá paní, 
 začíná v chodbách cestu tmou. 
 
 Když v jasné noci padají stíny, 
 jen větřík šeptá v stromoví, 
 Ostrov má kouzlo, je klidný a vlídný, 
 tajemství dávných věků nepoví. 
 
 Na špičce Ostrova řeka s jezem si zpívá, 
 prsty jí hladí kameny, 
 je mírná a svůdná i dravá a živá, 
 prašnou cestu svírá dvěma rameny. 
 
 Kdyby jen ruiny, co na Práchni leží, 
 mohly nám říct svou minulost, 
 anebo kostel s vysokou věží, 
 kdo byl v něm nepřítel, kdy s úctou vstoupil host. 
 
 
                                           1. 

 
  
 Morový sloup, co radnici hlídá, 
 přežil už celá staletí, 
 po zámeckých schodech chodila s bohatstvím bída, 
 Lipky ukrývají dál milence v objetí. 
 
 Přítomnost živá, z níž minulost dýchá, 
 zpívá o časech budoucích, 
 z kostela zvon, když odbíjet slýchám, 
 když jeho srdce z věže zvoní do noci. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                2. 

14 Obzor • Horažďovice
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PAČEJOV KD 
27. BŘEZNA 2020 
OD 19:00 HODIN

Dovolujeme si pozvat všechny příznivce sportu a především 
kvalitního stolního tenisu na již 

18. ročník 

VELKÉ CENY HORAŽĎOVIC ve stolním tenisu, 
která se hraje jako Memoriál pana Františka Koce st. 

15. - 16. února 2020 hala ZŠ Blatenská 
Jedná se o největší turnaj jihozápadních Čech s bohatou účastí 
nejlepších hráčů a hráček nejen z našeho kraje, ale i z ligových 

republikových soutěží. 
 

V sobotu 15. února od 9:00 turnaj mužů a žen, závěrečná kola od 
cca 15:00 

V neděli 16. února od 9:00 divizní turnaj mládeže 

Přijďte podpořit naše hráče a hráčky, v nedělním turnaji budou 
v nejlepší A divizi startovat naše naděje Marek Šimanovský a Lukáš 

Mandák, dále Ondra Roubal, Filip Šimanovský, Kája Rút a Filip Seifer. 

Vstup zdarma, zadem, rovnou do haly, občerstvení zajištěno. 

 
Pavel Mandák 
předseda oddílu st. tenisu 
TJ Sokol Horažďovice 
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Městská knihovna • Horažďovice

zahajuje 
letní semestr 
2019/20
11. 2. úterý 8.00, 10.00 h v sále knihovny

Téma kurzu: Leonardo da Vinci – 
renesanční homo universale

Zápisné 300 Kč.

Pořádá Virtuální univerzita 3. věku při PEF ČZU v Praze.

Horažďovice • perla Otavy

Městská knihovna • Horažďovice

Z Čech až na 
konec světa
Svatojakubskou cestou na mys Finisterre. 
Přednáška cestovatele, cyklisty 
a spisovatele Františka Šestáka

12. února 2020 od 14.00 hod. 
v oblastní charitě – 4. patro

Pořádá Městská knihovna s oblastní charitou.

Horažďovice • perla Otavy

Městská knihovna • Horažďovice

Otoč knihu
Většina z nás má doma alespoň pár knih, 
které nám stačilo přečíst jen jednou. 

Aby se nestaly pouhým lapačem prachu, 
co zabírá místo, zveme vás na výměnnou 
burzu knih, která proběhne o víkendu 
15.–16. 2. vždy od 10 do 16 h v sále městské 
knihovny.

Knihy na ni můžete jen donést nebo si odnést. Případné přebytky 
věnujeme sociálním zařízením našeho regionu.

Horažďovice • perla Otavy
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Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

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

Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

Koupím Simson S 51 
 – stav nerozhoduje, dále koupím pionýr, 
Pérák, motoveteran Jawa ČZ aj. i díly.

Tel.: 776 822 803

Instalatér – Topenář
Macháček Jiří

Svéradice čp. 70
Mobil: 732 341 658

Nabízí: 
– veškeré topenářské práce
– výměny kotlů a radiátorů 
– veškeré instalatérské práce
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Muzeum
7. 2. pátek • 17. 00 a 18.00 • divadelní sál 
muzea
Loutkové představení Žabka carevna
Tyjátr Horažďovice

21. 2. pátek • 17. 00 a 18.00 • divadelní sál 
muzea
Loutkové představení O strašně líném 
Honzovi
Tyjátr Horažďovice

Galerie
22. 2. sobota
Vernisáž výstavy 
Horažďovické proměny – město nyní a před 
sto lety, fotograie, koláže.

Aleš Červený – Diagnóza krystal
Rozšířená expozice alpských minerálů znovu 
otevřena od 1. 2. 2020.

Charita
4. 2. úterý • 15.00 • jídelna DPS Palackého 
1061
Posezení s harmonikou 
Blýskavý a třpytivý bál
K tanci a poslechu hrají Úterníci 

10. 2. pondělí • 13.30 • jídelna DPS Palackého 
1061 
Holky v akci
Tentokrát: Slané pečivo k pohoštění

19. 2. středa • 9.45 • jídelna DPS Palackého 
1061 
Setkání s dětmi z KMŠ 
Společné tvoření a povídání

24. 2. pondělí • 13.30 • jídelna DPS Palackého 
1061
Turnaj ve stolních hrách
Souboj na poli vědomostí a strategie

27. 2. čtvrtek • 17.00 • 4. patro DPS Palackého 
1061
Šumava v písni a zajímavostech
Hold krásné Šumavě slovem provází 
Ing. J. Kalbáč

MC Houba
15. 2. sobota • 18.00
Pivní slavnosti a vepřové neřesti
Další čtyři druhy pivních speciálů. V ceně 
vstupu je neomezená konzumace zabijačko-
vých dobrot, jako jsou jitrnice, jelita, tlačenky 
a vyhlášené škvarkové pomazánky. 

29. 2. sobota • 19.00
Rumová párty
Přijďte ochutnat tradiční i netradiční sorti-
ment MC Houby nebo dejte na klasiku jako 
třeba rumová pralinka. 

Kulturní dům
1. 2. sobota • 20.00
Debustrol + Mortiilia
Thrash metalová tuzemská legenda

7. 2. pátek • 20.00 
XXIII. Ples škrobařů
Hraje kapela DE FACTO, bohatá tombola  

14. 2. pátek • 20.00 
Odyssea – bigbít
Rocková skupina fungující již od roku 1972

22. 2. sobota • 20.00 
10. Fotbalový bál
Hrají Pelíškové, bohatá tombola

23. 2. neděle • 15.00 
Posezení s písničkou – Horalka 
Dechová hudba z Domažlic 

29. 2. sobota • 20.00 
Skautský ples
Hraje Experiment a Brass Avenue

1. 3. neděle • 19.00 
Dva nahatý chlapi 
Úspěšná bláznivá divadelní komedie

Kavárna Šibule
8. 2. sobota • 15.00 
Zakončení výstavy fotograií 
S kytarou Anny Kratochvílové a verši Renaty 
Pinkasové.

12. 2. středa • 17.00
Být zdravá a krásná s TianDe
Jak očistit své tělo a nabrat novou energii. 
Přednášející M. Čekanová.

16. 2. neděle • 15.00
Dostaveníčko, aneb kavárnička dříve 
narozených
Lidové písničky Pavla Hlobíka a Milana Polaty.

22. 2. sobota • 15.00
Odpolední čaj, káva… 
A verše, které oblaží naší mysl.

28. 2. pátek • 18.00 
Večer s irskou hudbou
V podání Jirky Horáka & Company. 

Městská knihovna
7. 2. pátek • 9.30 • divadelní sál muzea
Šolmes dětem
Vystoupení Marka Šolmese Srazila 
pro 1. třídy ZŠ

11. 2. úterý • 8.00, 10.00 • sál knihovny
Leonardo da Vinci – renesanční uomo 
universale
Virtuální univerzita 3. věku, zahájení letního 
semestru 

12. 2. středa • 14.00 • oblastní charita 
– 4. patro
Z Čech až na konec světa – Svatojakubskou 
cestou na mys Finisterre
Přednáška cestovatele, cyklisty a spisovatele 
Františka Šestáka

15.–16. 2. • vždy od 10.00 do 16.00 • sál 
knihovny
Otoč knihu – výměnná burza knih
Knihy můžete jen donést nebo si odnést

17. 2. pondělí • 15.00 • oddělení pro děti
Vyhodnocení soutěže Ilustrujeme pohádky 
Boženy Němcové

DDM
9. 2. neděle • 14.00 • kaple u sv. Anny
Venčíme!
Tipy na venkovní aktivity pro rodiče s dětmi. 
Více na www.envicentrum.eu.

21. 2. pátek • 17.00 • Envicentrum PROUD
Mission Německo
Úniková hra, ochutnávka německé kuchyně, 
povídání s dobrovolnicí Emmou, německá 
komedie. Více na www.envicentrum.eu.

23. 2. Neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Krmení a komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek.
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Náklad 2700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny 
horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel 
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČO 00255513. Tel.: 
371 430 557, 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.

20 Obzor • Horažďovice


