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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

dovolujeme si vás informovat, že v souvis-
losti se zamezením rozšíření onemocnění 
koronaviru COVID 19 platí na území města 
Horažďovice následující opatření (platné 
od vyhlášení Nouzového stavu na území ČR 
a jednotlivých Nařízení vlády ČR):
• Základní školy a základní umělecká 
škola jsou uzavřeny do odvolání.
• Mateřské školy jsou prozatímně uza-
vřené, pouze pro děti zaměstnanců složek 
IZS je v omezeném provozu otevřena KMŠ 
Jiřího z Poděbrad.
• Městská zařízení (Aquapark, knihovna, 
muzeum) jsou pro veřejnost uzavřena.
• Městský úřad Horažďovice má ome-
zený provoz. Otevřen je v pracovní dny 
v pondělí (PO) od 8.00 do 11.00 a ve středu 
(ST) od 13.00 do 16.00. Městský úřad však 
nadále plní všechny činnosti podle záko-
na, primárně využívá telefonické kontak-
ty, odpovídá na e-mailovou komunikaci 
a všechna podání přijímá také elektronic-
ky. Žádáme občany, aby zvážili nutnost 
osobní návštěvy úřadu a pokud je to mož-
né, aby věci řešili telefonicky nebo e-mai-
lem. Platby za místní poplatky uhraďte 
prosím bezhotovostně. Platby v hotovosti 
přijímáme v omezeném režimu a pou-
ze ve výše uvedených časech. Platby za 
místní poplatky (odpady, psi) za rok 2020 

je možné bez sankcí uhradit v souvislosti 
s výjimečným stavem do 30.06.2020. 
•  Při nákupech doporučujeme udržovat 
vzájemný odstup mezi sebou alespoň na 
2 m a důkladně si po nákupu umýt (dezin-
ikovat) ruce a dodržovat i další hygienická 
opatření.
• Donášky obědů, nákupů, potravin, 
léků a drogerie občanům nad 65 let či 
s hendikepem zajišťuje Oblastní Charita 
Horažďovice, tel.: 376 511 867,733 755 947, 
e-mail: ekonom@horazdovice.charita.cz.
• Kontaktní linka pro dobrovolníky, kte-
ří nabízejí svou pomoc ostatním (např. 
donáška potravin pro seniory, šití roušek, 
poskytnutí materiálu pro zhotovení rou-
šek apod.): Oblastní Charita Horažďovice 
– telefonicky 376 511 867, 733 755 947,   
ekonom@horazdovice.charita.cz,  
Odbor sociálních věcí MěÚ Horažďovice – 
371 430 530, 721 376 877
• Občané v přidružených obcích mohou 
využívat služeb pojízdné prodejny DSO 
Horažďovicko, kde je možné objednávat 
nákupy i telefonicky na číslech 601 368 
331, 777 612 311 nebo elektronicky přes e-
-mail objednatnakup@seznam.cz, případ-
ně přímo pomocí webu www.kupujunas.cz.
• Pokud máte příznaky nákazy, nechoď-
te ke svému praktickému lékaři osobně, 
ale kontaktujete jej telefonicky.

• Provoz sběrného dvora je dočasně 
uzavřen.
• Bude prováděna plošná desinfekce 
veřejných prostor (např. zastávky, lavičky, 
plochy před vstupy do obchodů apod.).
• Plánovaná společenská setkání a kul-
turní akce, včetně trhů a jarmarků, jsou 
na území města Horažďovice do odvolání 
zrušena. 

Žádáme občany o ohleduplnost a trpěli-
vost. Neshromažďujte se a omezte sociální 
kontakty. Děkujeme všem, kteří ochranný-
mi pomůckami dokázali vybavit nejen sebe, 
ale i své okolí. Dále děkujeme všem, kteří 
se hlásili s úmyslem pomoci v této době 
nouzového stavu.

Doporučujeme vám sledovat aktuální 
zpravodajství v médiích (TV, rozhlas, inter-
net), veškeré informace najdete na webo-
vých stránkách města:  
www.mesto-horazdovice.cz.

Obracet se můžete také na celostátní 
informační linku v souvislosti s koronavi-
rem: 1212.

Podrobnosti najdete i na specializova-
ných stránkách Ministerstva zdravotnictví 
https://koronavirus.mzcr.cz/.

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Jak jsme 15. 3. uklízeli Česko
Jako každý rok jsme i letos vyrazili na 
úklid příkopů okolo silnic. Tentokrát 
jsme se sešli o něco dříve, než je oiciální 
termín této akce. Potěšila nás i účast na-
šich nástupců – malého Háši a Brabence. 
Uklidili jsme úsek z Boubína do Veřecho-
va, křižovatky nad Hejnou, Horažďovice-
mi. Dále z Horažďovic na Prácheň a také 
„esíčko“ k pěšímu mostu pod bývalým 
Jitexem. Posbíralo se 16 pytlů odpadků. 
Když jsme objevili u Horažďovic i dvoje 
interiérové dveře, bohužel zárubně chybě-
ly (snad příští rok), naše nadšení nebralo 
konce. V lese u silnice směr Hejná jsme 
nalezli další poklad, a to sedačku, náraz-
ník, kolo a poloosu z automobilu. Malý 
Háša měl také radost z půl pytle hliníko-

vých obalů (pivo a energetické nápoje), 
který odevzdá ve sběrných surovinách 
a bude mít nějakou tu kačku do prasátka. 

Tímto chceme poděkovat všem „našim 
spoluobčanům“, kteří nám umožnili se 
takto „zviditelnit“. 

(Na fotu chybí Petra Kováříková, která 
stála na druhé straně fotoaparátu.)

• Hasiči Boubín 

01 Prořezávání obecní cesty jako výpomoc 
technickým službám

02 Město Horažďovice děkuje všem dobrovolníkům 
z Boubína

 2015 2016 2017 2018 2019

Papír 83 83 90 97 111

Sklo 56 61 65 64 69

Plasty 44 49 58 55 66

BIO (biologický rozložitelný odpad) 430 724 867 756 521

Textil 25 30 27 27 23

Směsný komunální odpad (popelnice) 975 984 934 1040 1003

Objemný odpad 280 316 320 331 320

Kovy (v SD) 8,5 10 10,1 4,3 1,2

Olej z domácností 0 0 0,81 1,42 1,42

Strategie státu v odpadovém hospodářství 
v blízké budoucnosti souvisí s postupným 
zákazem skládkování využitelných odpadů. 
Významným ekonomickým nástrojem 
státu, jak toho dosáhnout, má být razantní 
zvýšení poplatků za ukládání odpadů na 
skládky, a to ze současných 500 Kč za tunu 
až na 1800 Kč za tunu v roce 2024. Pokud se 
množství odpadu ukládaného na skládky 
nesníží, bude to poměrně dramatický 

nárůst nákladů na odpadové hospodářství 
měst a obcí. Možností významného 
odklonění odpadů ze skládek do jiných 
zařízení, např. spaloven, má své omezení, 
absence vhodných zařízení, dopravní 
náklady apod.
Je proto nezbytné, pokud již vzniku 
odpadu nešlo zabránit, maximálně 
vytřídit využitelné komodity, aby 
směsného odpadu bylo co nejméně. 

U nás ve městě je směsný komunální 
odpad celkem významnou položkou 
komunálního odpadu, jedná o cca 
1000 tun ročně!
Vývoj v třídění komunálního odpadu 
u nás ve městě za období posledních pěti 
let ukazuje následující tabulka, množství 
vytříděných odpadů je uvedeno v tunách:

Analýzy složení směsného komunálního 
odpadu, prováděné různými subjekty 
ukazují, že potenciál pro třídění 
komunálního odpadu ještě zdaleka není 
vyčerpán. V popelnicích ještě pořád 
je cca 60–65 % využitelných komodit 
(plastů, papíru, bioodpadu, textilu, kovů, 
elektro výrobků…). Je reálně možné 
množství směsného komunálu snížit na 

cca 350 tun. V této souvislosti apelujeme 
na občany, aby třídění odpadu věnovali 
dostatečnou pozornost.
Nemalé náklady vedle nákladů na 
odstranění odpadů stojí zajištění provozu 
a funkčnosti vytvořeného systému pro 
třídění odpadu, zajištění úklidu stanovišť 
a podobně, je proto žádoucí, aby jeho 
využívání bylo co nejefektivnější.

Doufáme, že občané zaznamenali, že 
letos v únoru bylo provedeno mytí všech 
kontejnerů na stanovištích. Čištění na 
své náklady provedla svozová společnost 
RUMPOLD – P, s. r. o.

• Ing. Anna Vachušková, odbor životního 

prostředí

Odpadové hospodářství – vývoj úrovně třídění  
komunálního odpadu
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Vážení spoluobčané, pacienti, 
rodinní příslušníci,

rádi bychom touto cestou poděkovali 
všem dobrovolníkům, kteří naší nemoc-
nici velmi rychle a zcela zdarma našili 
látkové roušky, které jsou v této době 
klíčových ochranným prostředkem pro 
naše zaměstnance. Velmi si této pomoci 
vážíme.

Zároveň bychom chtěli příbuzné 
našich pacientů požádat o pochopení, 
trpělivost a dodržování mimořádných 
opatření zavedených v naší nemocnici. 
Cílem naší práce je maximálně ochránit 
ty nezranitelnější - seniory, což jsou pře-
vážně naši pacienti. Jedním z opatření 
je vymezení předávání osobních věcí ve 
středu a sobotu od 13 do 15 hodin v taš-
kách, které nesmí obsahovat potraviny. 
Tašky jsou 48 hod. v karanténě a až po té 
jsou předávány vašim blízkým. Prosíme 
o respektování těchto pravidel, jde nám 
opravdu jen o maximální ochranu životů 
vašich blízkých.

Děkujeme! 

• zaměstnanci Nemocnice následné péče 

LDN, Horažďovice, s.r.o.

Oznámení
Město Horažďovice oznamujeme, že 
na úřední desce a stránkách města je 
zveřejněný záměr odprodeje bytové 
jednotky 933/16 Palackého ulice v Horaž-
ďovicích dvoukolovou veřejnou soutěží. 
Jedná se o bytovou jednotku o velikosti 
3+1 o výměře 62,80 m2. Bytová jednotka se 
nachází v VI. nadzemním podlaží, bytový 
dům čp. 933, 934 má zpracovaný průkaz 
energetické náročnosti budovy. Na celko-
vou revitalizaci bytového domu čp. 933, 
934 byl čerpán úvěr, který je splácen ve 
fondu oprav. Minimální nabídková kupní 
cena je v prvém kole stanovena ve výši 
1.270.000 Kč.

• Jana Králová, odbor investic, rozvoje 

a majetku města

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 
12. února 2020 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
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 10let 4 roky 1 % 80 tis. Kč/ 1 byt

08
Výměna vnějších dveří u domů 

a výměna oken
4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

09

Rekonstrukce rozvodů elektřiny, 

plynu, vody, kanalizace a ústředního 

topení, včetně zřízení přípojek

4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

10

Stavební úpravy bytu, zřízení 

nebo obnova sociálního zařízení, 

dodatečná izolace domu staršího 

10 let proti zemní vlhkosti

4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

11
Výstavba či oprava oplocení 

a zpevněných ploch
4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

12

Půdní vestavba bytu nebo zřízení 

bytové jednotky z nebyt. prostor, 

vestavba bytu ve stávajícím domě

8 let 2% 150 tis. Kč

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

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

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci titulů 
02+03 a 06+07 na jeden objekt. U titulů 01 a 06 v případě obnovy bytového domu – 
nemovité kulturní památky – může být maximální výše úvěru a doba splatnosti až 
dvojnásobná. Úvěr nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu či bytu. 
Úvěr lze též čerpat na spoluinancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíkových do-
tací“ 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 20. 4. 2020 v 9 hod.
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Jaro už je tu
S přicházejícím jarem se naši předškoláci vypravili na 
výlet do plzeňské Techmánie. Ve zdejším planetáriu 
shlédli zajímavý ilm o planetách sluneční soustavy. 
Následně měli možnost si vyzkoušet spoustu zajíma-
vých pokusů. Své zážitky a poznatky ve školce využili 
v rámci předškolní přípravy s paní učitelkou. O plane-
tách si znova povídali, vybarvili si je, vystříhali a nale-
pili na správnou oběžnou dráhu tak, aby si vytvořili 
celkovou představu o sluneční soustavě a vesmíru.

Naproti tomu malíčkové se zabývali pohádkami, 
konkrétně tou o princezně, která poztrácela korále. 
Aby princezně pomohli, korále sbírali, třídili podle 
barev a navlékali. A nezapomněli ani na bydlení pro 
princeznu a postavili pro ni krásné hrady.

Na počátek jara jsme měli připraveno vícero aktivit, 
avšak v době, kdy píšeme tento článek, je školka kvůli 
koranavirové pandemii uzavřena.

Společně doufáme, že až budete tento článek 
číst, bude už nejhorší za námi. Aktuální informace 
o dění ve školce můžete sledovat na našem webu či 
Facebooku.

Přejeme všem pevné zdraví a opět se těšíme na shle-
dávání s vámi v naší duhové mateřince.

• kolektiv KMŠ Duha

ZŠ Horažďovice, Komenského 211

Zápis do 1. třídy
Vážení rodiče budoucích žáků prvních ročníků.
Vzhledem k situaci se zápis do 1. ročníku bude konat v období od 
1. 4. 2020–30. 4. 2020 bez účasti dětí. 
Podání Žádosti o přijetí k povinné školní docházce lze provést 
několika způsoby:
1. Stáhnout si žádost z webu školy a doručit ji v období  
1. 4. 2020–30. 4. 2020: do datové schránky školy (snummhz) nebo 
e-mailem s elektronickým podpisem (zskomenskeho@horazdovice.
cz) či doporučeně poštou (ZŠ Horažďovice, Komenského 211, 341 01)
2. Osobně můžete vyplnit žádost ve škole na základě předem 
domluveného termínu z důvodu zajištění karanténních opatření; 
termín si zarezervujete od 1. 4. 2020 tímto způsobem: přes webové 
stránky školy vyplněním elektronické přihlášky na odkazu, který 
bude zveřejněn 1. 4. 2020 na webových stránkách školy nebo telefo-
nicky vždy ve středu v době 7:30–11:30 (376 512 700).
Odklad povinné školní docházky budeme řešit na základě telefo-
nické domluvy.
Sledujte webové stránky školy www.zskomenskeho.horazdovice.cz, 
na kterých najdete aktuální informace. Avizovaný kroužek Hurá do 
školy pro budoucí první ročníky zajistíme dle aktuální situace.
Setkání zákonných zástupců a dětí ve škole se uskuteční v nejbliž-
ším možném termínu.
Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na shledanou.

• Mgr. Marcela Šmrhová–ředitelka ZŠ Horažďovice, Komenského 211, 

příspěvková organizace.

ZŠ Horažďovice, Blatenská 540

Zápis žáků do 1. tříd
MŠMT vydalo nové opatření k organizaci zápisů k povinné 
školní docházce pro školní rok 2020/2021, podle kterého 
proběhne zápis bez přítomnosti dítěte. Dle těchto pokynů 
proběhne zápis na Základní škole Horažďovice, Blatenská 
540, příspěvková organizace následujícím způsobem:
Zákonný zástupce dítěte si může stáhnout žádost o přijetí 
dítěte z webových stránek školy. Dále si ji může vyzvednou 
v kanceláři školy 6. a 7. dubna 2020 od 8:00 do 11:00.

Vyplněnou žádost lze do školy doručit v období od 14. dubna 
2020 do 30. dubna 2020 následujícím způsobem: 

Osobně ve dnech 16. 4. 2020, 23. 4. 2020, 30. 4. 2020  
od 8.00 do 11.00
Datovou schránkou (hvjmmh4) od 14. 4. – 30. 4. 2020
Emailovou adresou s elektronickým podpisem  
(zsblatenska@horazdovice.cz) od 14. 4. – 30. 4. 2020
Poštou na adresu: ZŠ Horažďovice, Blatenská 540,  
příspěvková organizace, Blatenská 540,
341 01 Horažďovice do 30. dubna 2020

• Vedení ZŠ Horažďovice, Blatenská 540
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Don Giovanni v Horažďovicích
Divadelní spolek Radomyšl oznamuje divákům, kteří si zakoupili vstupenky na 
zrušené dubnové představení operety Don Giovanni, že vstupenky zatím zůstávají 
v platnosti a záměrem spolku je uvést operetu v náhradním termínu. Termín zatím 
vzhledem k situaci není možné přesně stanovit, jakmile to bude možné, bude včas 
oznámen a zveřejněn. Děkujeme za pochopení.

•  Za Divadelní spolek – Ing. Jana Vávrová, členka spolku

Přišlo jaro se sluníčkem
Toto nádherné období nepřichází naráz 
a s jistotou. Hraje si na schovávanou. 
Sluníčko má sice ještě chladné paprsky, 
ale my cítíme, že jaro už je ve vzduchu. 
A když pak nastane, je den ze dne krásněj-
ší. Jaro je kouzelník, který čaruje teplem 
a pestrostí barev. Na jaře můžeme sledovat 
zázraky, které se v přírodě dějí. Slyšíme 
první bzukot včel, milé švitoření vlaštovek 
a jiřiček a veselé melodie skřivánků. V trá-
vě se objevují brouci, do přírody se vracejí 
zvuky, zpěv a barvy. Dětem tak nastává 
ráj pro hry na hřejivém slunci. V mate-
řince Na Paloučku nás čeká spousta akcí. 
Společně oslavíme jarní svátky Velikonoce. 

Pokud nám bude počasí přát, těšíme se 
na výlety do přírody, kde už nyní můžeme 
pozorovat, jak se příroda probouzí a jak 
je na jaře všechno veselejší. Pro podrob-
né bádání využijeme lupy a mikroskop. 
Vypěstujeme si sazeničky na naše záhonky 
a budeme se o ně starat. Naši předškoláci 
zahájí plavecký výcvik a budou pokračo-
vat v polytechnickém vzdělávání. Podí-
váme se na mláďátka do přírodovědné 
stanice. 27. 4. 2020 nás čeká bezpečnostně 
dopravní akce BESIP ve spolupráci se 
složkami IZS. Při nepříznivém počasí si 
zpříjemníme dny pohádkami, zpíváním 
a tvořením.

Přejeme všem krásné jarní dny a veselé 
Velikonoce. V době, kdy píšeme tento 
článek je školka uzavřená kvůli koronavi-
rové pandemii. Společně doufáme, že až 
bude nejhorší za námi, uskutečníme vše, 
co jsme si naplánovali.

• Z MŠ Na Paloučku I. Polereck 

01 Polytechnické vzdělávání se SŠ Horažďovice

02 Polytechnické vzdělávání se SŠ Horažďovice

03 Zážitkový den v SOU a SOŠ Sušice
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Školní družina se baví
Letos k nám paní Zima moc štědrá neby-
la. Šetřila sněhem i nízkými teplotami, 
a tak jsme si zimních radovánek moc ne-
užili. Ale nás neodradila a tradiční zimní 
olympiádu jsme uspořádali i tak. A také 
jsme si ji parádně užili. Soutěžila proti 
sobě tři oddělení školní družiny v zábav-
ných disciplínách. Rychlost jsme testovali 
při jízdě ve šmoulím bobu, zručnost jsme 
předvedli s hokejkou a dobrou koordinaci 
při běhu s lyžařskými hůlkami.

Atmosféra byla úžasná, výkony borců 
obdivuhodné. Na celé čáře zvítězili 
sportovci ze 2. oddělení, pomyslnou 

stříbrnou příčku obsadili závodníci ze 
3. oddělení a bronz bralo 1. oddělení. Na 
odměnách jsme si pochutnali, protože 
medaile byly sušenkové.

Konec zimy je obdobím masopustní-
ho veselí. I v naší družině je maškarní 
bál tradicí. 

Všichni se na něj moc těšíme. Místo 
žáků se objeví pohádkové bytosti, krásné 
princezny i čarodějnice, piráti a námoř-
níci, akční hrdinové, sportovci, vojáci, 
indiáni i zvířátka… Družinou zní jedna 
hudební vypalovačka za druhou, všich-
ni tančí, dovádí a baví se, pochutnávají 

si na dobrotách, které jim nachystaly 
maminky…

Obě společné akce jsme si užili. Těšíme 
se na další, teď už jarní zábavu.

• Žáci a vychovatelky školní družiny

01 Princezny

02 Závod ve šmoulím bobu

03 Soustředěný hokejista

04 Nástup na tanec

6 Obzor • Horažďovice
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Horažďovičtí gastronomové
Střední škola Horažďovice je spolu s dal-
šími několika školami v Plzeňském kraji 
zapojena do projektu „Zvyšování kvali-
ikace studentů gastronomických škol“. 
Je to projekt přeshraniční, a právě díky 
tomu jsme se mohli se studenty oboru 
gastronomie – food design zúčastnit zá-
jezdu na kuchařskou olympiádu, která se 
konala v německém Stuttgartu. A oprav-

du bylo na co koukat, vždyť se tam sjely 
národní týmy z celého světa. Českou re-
publiku zastupoval tým kapitána Honzy 
Horkého, tým vedený Radkem Davidem 
(oba zmiňované odborníky jsme měli 
v naší škole) a juniorský republikový 
tým. Zážitek to byl obrovský, jednalo se 
o nejzářivější hvězdy světového gastro-
nomického nebe a my jsme mohli být 

u toho. Skvělé, to se hned tak každému 
nepodaří!! A další nádherné akce a ex-
kurze nás v tomto projektu ještě čekají. 
Moc se těšíme!

• Miloslav Turek, zástupce ředitele

01 Diváci fandící českému týmu

02 Vystavený exponát českého týmu

Turnaj na zakončení 
sezóny
Od poloviny srpna se odehrávaly na kur-
tech zápasy našich malých tenistů, pod 
vedením trenérek Ireny a Petry Halmlové. 
Zúčastnilo se celkem 10 dětí a hrálo se 
na jeden vítězný set. Některé zápasy byly 
hodně vyrovnané a hrané s velkým zauje-
tím. Favoritem turnaje byl desetiletý Jiří 
Frýzek, který obstál ve své pozici a všech-
ny zápasy vyhrál. Na druhém místě se 
umístil Jan Schoř a bronzový skončil 
Ondřej Smolík. 

Všichni zúčastnění hráli s velkou 
bojovností a nadšením. Všem dětem byly 
předány ceny, medaile a velká pochovala 
za předvedené výkony. 

• Petra Halmlová – Tenisový klub 

Horažďovice

01 turnaj na zakončení sezony

01 02
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Honební 
společenstvo 
Horažďovice

se sídlem Babín 15, 341 01 
Horažďovice

zastoupené honebním starostou 
p. Václavem Soukupem

všem členům Honebního 
společenstva Horažďovice

POZVÁNKA

NA 
VALNOU 
HROMADU 

dne 14. 4. 2020  
v 15 hodin

v zasedací místnosti 
Městského úřadu 
v Horažďovicích  
/ přízemí vlevo /

Program: 
Výplata nájemného členům.

Pokud nařízení vlády neumožní 
konání valné hromady, bude 
stanoven náhradní termín.

Kroužek mladých hasičů
Po zimní soutěži jsme se při schůzkách 
věnovali hrám a promítání ilmů. Při 
poslední únorové schůzce jsme na dvě 
hodiny navštívili plavecký bazén. Sešlo se 
nás celkem i s vedoucími 28. Předem jsme 
se domluvili s vedením bazénu a plavčicí 
Stanislavou Kožnarovou, která s dětmi 
nacvičovala skok do neznámé vody, zá-
chranu tonoucího a lovení puků ze dna. 
Zbylou dobu si děti užily ve vodním světě. 
Tímto bychom chtěli poděkovat pracovní-
kům Aquaparku Horažďovice za vstřícný 
krok, dětem to určitě přineslo něco do 
života. Nejstarší mladí hasiči při jedné 

ze schůzek uklidili okolí hrobů padlých 
v dáli a zakladatele hasičského sboru 
Matěje Mayera na starém hřbitově. Na ná-
sledující schůzku jsme měli domluvenou 
besedu s Alešem Červeným o minerálech 
v okolí Horažďovic, ale z důvodu zavření 
škol a vyšší nemocnosti dětí jsme ji muse-
li zrušit. Další schůzka se bude konat po 
odvolání nouzového stavu. 

• Vedoucí MH

01 Hrob v dál

02 Hrob zakladatele hasičů

8 Obzor • Horažďovice
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Přepočítávání či rozpočítávání?
Když jsem někdy v půlce ledna napsa-
la tradiční povídání o tom, kolik a kde 
jsme v minulém roce zpívali, příspěvek 
se nevešel. No co, někdy se to stane, že je 
mnoho psavců do jednoho čísla Obzoru. 

O měsíc později jsem se na článek 
chtěla podívat, než ho pošlu k uveřejnění 
– aby byl aktuální, že. A nějak jsem na to 
pozapomněla.

A teď – o další měsíc později – přemýš-
lím o tom, zda v optice toho, čím dnes 
žijeme, je taková statistika vůbec podstat-
ná. Článek píši 16. března, v den, kdy byla 
v celé naší zemi vyhlášena karanténa. 
A tak, i když mohu snadno napsat, že 
jsme měli v roce 2019 třicet zhruba dvou-
hodinových zkoušek, dvoudenní soustře-
dění na faře v Myslívě a dvanáct vystou-
pení, nevím, zda je to vůbec podstatné. 

Momentálně jsme přerušili i zkouš-
ky. Jednak v rámci celkového zákazu 
přemisťování se bychom asi neobhájili, 
že jdeme do/ze zaměstnání, a jednak pat-
říme – přece jenom – k té nejohroženější 
skupině obyvatelstva. Během roku 2019 
přestali (hlavně ze zdravotních důvodů) 
zpívat další členové, a tak je nyní zpěváků 
pouhých 17 (+1 doprovod) a průměrný věk 
64,6 roku.

A tak ani nevím, zda mám slibovat 
plánované květnové mariánské koncerty. 

Pokud se situace uklidní, měly by se usku-
tečnit 2. 5. v Horažďovicích, 9. 5 v Pačejo-
vě a 22. 5. ve Strašíně. 

Doufáme, že se na některém z nich se-
jdeme. Bude to znamenat, že jsme (všich-
ni, jako celá země) zvládli těžké období, 
že jsme (my jako sbor) stihli nastudovat 

repertoár, a že všichni – my i vy – máme 
zase chuť zažít společně něco pěkného. 
A možná také tak trochu poděkovat…

• Za PS Prácheň Simča Sládková 

01 Foto z členské schůze

Stoletý skautský ples
V letošním roce slaví horažďovické 
skautské středisko Prácheň 100 let od 
svého založení. K této příležitosti jsme 
uspořádali v Kulturním domě v sobotu 
29. 2. 2020 skautský ples, který se nesl 
v duchu první republiky. Pánové dorazili 
jako šarmantní elegáni po vzoru Oldři-
cha Nového a dámy se podobaly takovým 
kráskám, jakou byla třeba slavná Adina 
Mandlová. Ples byl zahájen překvapením 
– módní přehlídkou včetně páru skautů 
zakladatelů, skauta atleta, skautské do-
ručovatelky, mnoha dobových večerních 
rób a dokonce nás poctila i mezinárodní 
delegace skautů ze Skotska. Následoval 
kankán v provedení ochotnic z Týnce, 
kterému celý sál aplaudoval ve stoje. Pak 
už se rozproudila volná zábava, jak na 
parketě, tak i u baru. Skvěle nám hrá-
ly kapely Experiment a Brass Avenue. 
Původní plán ukončení plesu byl díky 

nabitému sálu a neúnavné kapele posu-
nut o 2 hodiny, takže tradiční závěrečná 
skautská večerka zazněla nad parketem 
až ve 3.00. Díky neuvěřitelné atmosféře 
a vyprodanému sálu se letošní „stoletý“ 
skautský ples nepochybně stal důstoj-
nou a krásnou oslavou stých narozenin 
horažďovických skautů a nejzdařilejším 
plesem letošní sezóny v našem městě. 
Díky všem za účast a na viděnou příště!

• za středisko Prácheň Šimon Matějka

01 Skautská přehlídka
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Velikonoce
Vážení čtenáři, dovolte mi, abych si 
v dnešním vydání Obzoru společně 
s vámi připomněl blížící se svátky jara 
– Velikonoce, na které se nejspíš všichni 
těšíme a které nyní budeme prožívat.

Pro většinu z nás jsou velikonoční 
svátky spojené s oslavou rodícího se jara, 
kdy se příroda začíná probouzet do celé 
své krásy a kdy chlapci šlehají dívky 
vrbovými proutky, snad aby jim dodali 
„životní sílu“, a dívky je na oplátku obda-
rovávají malovanými vajíčky – symbolem 
života a vzkříšení. Je mnoho zvyků, které 
o Velikonocích dodržujeme, a vlastně 
nám ani kolikrát nepřijde, co se za nimi 
skrývá. I když darování vajíček sahá až 

do starověké Persie, Egypta, existuje stará 
lidová legenda, která vypráví o tom, proč 
nejcennější vajíčko bylo to červené. Máří 
Magdalena se třetí den po ukřižování 
Ježíše Krista vydala k jeskyni, kde byl 
uložen. Hrobku však našla prázdnou. 
Rozběhla se za apoštoly, aby jim oznámila 
radostnou zprávu o zmrtvýchvstání. Apo-
štol Petr se na ni nevěřícně podíval a řekl, 
že by uvěřil, kdyby vejce, co má v košíku, 
zčervenala. A tak se také stalo.

Pro křesťany jsou Velikonoce bezespo-
ru nejvýznamnějším svátkem. Připomíná-
me si strastiplnou křížovou cestu Ježíše 
Krista, bolestné umučení na kříži a ra-
dostně pak oslavujeme Kristovo vzkříšení, 

které v nás vyvolává naději a dodává nám 
sílu, pokoru i poučení do všedních dnů. 
Mnohým může Ježíšův příběh připadat 
tak fantastický, že mu zkrátka nelze 
uvěřit. Ale stejně jak v lidové legendě 
o červených vajíčkách jen možná zbyteč-
ně usilovně hledáme viditelné důkazy 
pro skutečné zázraky, které se před námi 
v běžném životě odehrávají. Často lze 
právě tyto zázračné chvíle zachytit v ča-
sech, kdy nám není nejlépe a na své cestě 
procházíme „údolím strasti“. Možná si my 
sami i naše okolí málokdy uvědomujeme, 
že právě naše bolesti a těžkosti tu mohou 
být pro to, abychom se zastavili, naslou-
chali sobě i druhým, stali se vnímavější 
a pozornější k sobě navzájem, a abychom 
měli potřebu si vzájemně pomáhat. Tehdy 
máme šanci přiblížit se stavu – „tedy žití 
v lásce se sebou i okolním světem“. Není 
snadné toho dosáhnout, ale byla by ško-
da, abychom to alespoň nezkusili. Možná 
zatím postačí, když budeme schopni přát 
sobě i druhým, aby každý náš den byl 
naplněn radostí, jakou budeme prožívat 
právě o Velikonocích.

Přeji vám krásné prožití velikonoč-
ních svátků, jarní pohody, a hlavně bez 
koronaviru.

• Karel Halml 

Španělská chřipka v Horažďovicích
Pojem koronavirus neznal před pár 
měsíci nikdo. Dnes byste těžko hleda-
li člověka, který by nevěděl, o co jde. 
Pandemie tohoto onemocnění z Číny se 
rychle rozšířila i do Evropy. Evropským 
ohniskem se stala severní Itálie, odkud se 
nákaza šíří dál do ostatních evropských 
států – a nevyhnula se ani České republi-
ce. Čína počítá své oběti na tisíce, Evropa 
zatím na stovky. Ale nikdo s jistotou 
nikdo neví, co bude dál.

Nabízí se připomenutí jiné chřipkové 
pandemie, která zachvátila svět před 
stoletím, přesněji v roce 1918. Zatímco 
dnes je rychlé šíření nákazy způsobeno 
velikými přesuny lidí po světě, ať už 
v souvislosti s přepravou zboží nebo se 
značným nárůstem turistiky, v roce 1918 
bylo rychlé šíření nákazy způsobeno ve-
likými přesuny armád končící 1. světové 
války. Z Číny ji vojáci přenesli do USA 
a odsud do Evropy.

Ke svému názvu „španělská“ přišla 
tehdejší chřipka víceméně náhodou – 
vlastně jen proto, že Španělsko jako první 
v Evropě na její závažnost upozornilo. 
V tehdejším, válkou, hladem a útrapami 
vysíleném světě, měla tato chřipka děsivý 
počet obětí. Odhaduje se, že 50–100 mi-
liónů, což výrazně převýšilo počet obětí 
světové války (15 milionů.). Z nakažených 
zemřel až každý pátý! Kolik lidí chřipce 
padlo za oběť v českých zemích, se také 
udává jen přibližně: údajně nějakých 
44–75 tisíc civilistů a 2–5 tisíc vojáků.

Tato španělská chřipka zasáhla 
i Horažďovice. Zmiňuje se o ní i kronika 
města, ale kupodivu poměrně stručně. 
Je to do jisté míry pochopitelné: chřipka 
se ve městě objevila koncem září a v říj-
nu 1918 – ale to už doba byla vzrušena 
nadcházejícím koncem války a vznikem 
Československé republiky. Tyhle události 
odsunuly i v Horažďovicích chřipku na 

vedlejší kolej. A tak v popisu tehdejších 
revolučních událostí ve městě kronikář 
pan Němec zaznamenal jen stručně:

 „Koncem září a počátkem října táhla 
Evropou silná epidemie chřipková zvaná 
španělská, snad proto, že odtud první 
případy byly hlášeny. Chřipka tato jevila 
se jako těžká choroba, jež při zanedbání 
měla vzápětí pravidelně zánět plic nebo 
mozku. Spousta případů končila smrtí. 
Také v Horažďovicích padla za oběť řada 
zdravých lidí této zákeřné nemoci. Školy 
byly na 14 dní uzavřeny (do 4. listopadu).“ 

Více kronika už nepraví. Kolik lidí to 
bylo? Jak se jmenovali? – V matrice ze-
mřelých najdeme odpověď: Horažďovice 
– 24 obětí španělské chřipky! Jmenovitě 
a v jakém věku zemřeli: v říjnu: Řánková 
Marie (35), fra Pelech Vojtěch (34), Vyše-
hrad Václav z Babin (56), Mráček Josef 
(26), Nová Marie (20), Netáhlová Josefa 
(19), Pinkasová Marie z Veřechova (41), 
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Historie domů v Horažďovicích v letech 
1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 59
 V roce 1628 prodává uzdař Albrecht 
Suchý dům, který koupil „někdy od Jana 
Křešničky“ Kateřině Hollarové. Dům leží 
„v ulici jdoucí z rynku k brance po pravé 
straně“ mezi domy Jana Laubského (Bílá 
růže) a téhož domu Albrechta Suchého 
řečeného Kozákovský (potraviny, náměs-
tí čp. 7) za 215 kop. Albrecht Suchý byl 
ale dlužen Frydrychovi Švihovskému na 
Nalžovech 105 kop, proto šla první splátka 
60 kop přímo jemu. V roce 1629 měla ná-
sledovat Frydrychu Švihovskému druhá 
splátka do dovršení dlužné částky. Ostat-
ní peníze měly být spláceny každoročně 
po 15 kopách na svátek sv. Petra a Pavla 
až do úplného splacení. Albrecht Uzdař 
si vymiňuje „byt sobě do svatého Václava 
v sklepě, kterýž nyní za světnici obývá, 
většího okna polovici a dveře do druhého 
domu zadělati se mají. Menší okno jakž 

od starodávna bylo tak se zanechati má. 
Na starý světnici polovici prken, hrnec 
v kamnech měděný, jeden stůl v světnici 
i což hřebem přibito a hlínou zaděláno 
jest se při tom domě zanechává“. Radní 
tehdy Zuzaně Hollarové domlouvali, aby 
nedávala splátky přímo Albrechtu Uzdaři, 
ale skládala je na radnici. V roce 1630 již 
splácí společně s Kateřinou Hollarovou 
splátky její manžel Tomáš Hynek. Posled-
ní splátku 10 kop „náležející pánům Švi-
hovským“ (synové po zemřelém Frydrychu 
Švihovském Ferdinand, Václav a Petr Vok 
pozn.) zaplatil na radnici Tomáš Hynek 
v roce 1631. Finančně se mu zřejmě dařilo, 
protože ještě téhož roku přikupuje kus 
dvořiště řečeného Jalovcovské ležící v Ko-
želužské ulici (dnešní ulice Strakonická) 
od Kateřiny, Marka Kočího manželky za 8 
kop. V roce 1641 kupuje dále od lazebníka 
Baltazara Bublinkara kus pole za 14 kop. 
V roce 1643 pole od Doroty Azafové za 11 
kop a postupně následují další nákupy ze-

mědělské půdy. Je uváděn mezi cechmis-
try krejčovského cechu již v roce 1637. 
Zastával i rozličné městské úřady. V roce 
1638 je uveden jako „nařízený úředník 
špitálský“. V roce 1641 již odvádí Tomáš 
Hynek počty z obecních mlýnů. V roce 
1646 působil jako úředník nad prodejem 
soli. V tomto roce si stěžuje radním, že 
již tento úřad zastávat nechce, protože 
je nazýván „hromopraným voslem (však 
nejmenoval žádného od koho)“. Úřad ale 
zastával i nadále. Unikátní a ojedinělou 
zmínku máme u Tomáše Hynka v roce 
1646. Tohoto roku učinili radní zápis 
dne 22. června, že „archu (skříňový oltář 
pozn.), kterouž na svůj náklad dal udělati 
do Nového kostela (kostel sv. Jana Křtitele 
pozn.), aby páni dali ji dřív než by posta-
vena byla, malovati“. Tato archa se zde již 
nenachází, mohla být předmětem kon-
iskací za císaře Josefa II. Často je Tomáš 
Hynek uváděn v soupisu radních. V berní 
rule z roku 1654 uveden jako krejčí, osíval 

Wagnerová Marie (29), Kilian Josef (25), 
Roubal Jan (32), Skála Rudolf (2), Brindo-
vá Kateřina (67), Hamberger Daniel (64), 
Polan Václav (14), Pavlovcová Barbora (47). 
V listopadu pak Šulcová Anna (54), její 
manžel Šulc Josef (54), vojín Roubal Karel 
(20), Wohlmutová Marie z Velkých Hydčic 
(24), Mašek Petr (87), Šimánková Anežka 
z Veřechova (43). V prosinci Mašková Ma-
rie (50) a v únoru 1919 ještě Šindelářová 
Josefa (27), Kohout František (27).

Poté španělská chřipka v Horažďovi-
cích pominula. Uvádím ta jména proto, 
že mnohých rodinách dnes už možná 
ani nevědí o okolnostech smrti svých 
předků či příbuzných před stoletím. 
Těch 24 obětí španělské chřipky svůj 
společný pomník nemá, ale můžeme je 
přičíst k těm 67 z našeho města, padlým 
v 1. světové válce. 

Doufejme, že zápisy v městské kronice 
v roce 2020 žádnou podobnou smutnou 
událost v souvislosti se současnou chřip-
kou nezaznamenají. 

• Jiří Wagner

01 I zemřelí na španělskou chřipku patřili k obětem 
1. světové války. – Foto J. Wagner
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28 strychů polí a choval dvě krávy, dvě 
jalovice, čtyři ovce a pět sviní. Zřejmě na 
jednom z předměstských dvorů, které 
vlastnil. Později zastával úřad kostelníka 
při kostele sv. Jana Křtitele, kde je dolo-
žen v roce 1661, kdy je zároveň uveden 
jako poručník Samuela Noska. V roce 1664 
odvedl z tohoto kostela troje počty. V roce 
1668 je uveden mezi majiteli domů, jež vy-
hořely. V tzv. revizitaci berní ruly z roku 
1675 je stále uveden jako majitel domu. 
V roce 1694 je majitelkou domu uváděna 
Barbora Hynková, vdova po Tomáši Hyn-
kovi. Buď se jednalo o druhou manželku 
Tomáše Hynka. Nebo Tomášové byli dva, 
otec a syn, z archivních dokumentů to 
zřejmé není. Po smrti Barbory Hynkové 
je v roce 1708 prodán dům ležící mezi 
domem Eliášovic (Bílá růže) a domem 
Vojtěcha Králíčka (potraviny, náměstí čp. 
7) odzadu strany druhé, Linhartu Tillero-
vi pozůstalými sestrami Annou Hynkovou 
a Dorotou provdanou Hladíkovou. Třetí 
sestra, manželka Linharta Tillera, Alžběta 
totiž získala po zemřelé Barboře Hynkové 
odkaz 50 zlatých, od sestry Anny Hynko-
vé získala druhu odkázanou polovinu 
domu. Dvůr na Schůně odkázala Barbora 
„ústním kšaftem“ v ceně 100 zlatých napo-
lovic Dorotě Hladíkové a Anně Hynkové. 
V roce 1732 prodává Linhart Tiller dům 

ležící podle domu Pangrácovského (potra-
viny, náměstí čp. 7) a domu žida Abraha-
ma Löwyho (Bílá růže) Matěji Heritesovi 
za 150 zlatých. Linhart Tiller si ještě pro 
sebe vymiňuje poslední várku piva, která 
v době prodeje v domě probíhala. Ale již 
následujícího roku prodává dům Matěj 
Herites Václavu Jiříčkovi za 220 zlatých. 
V roce 1743 prodává dům Václav Jiříček 
Bartoloměji Švengreisovi za 250 zlatých. 
Ale ani on dům dlouho neudržel a pro-
dává jej v roce 1745 Matějovi Pintzovi za 
240 zlatých. V roce 1760 mění dům opět 
majitele a Matěj Pintz jej prodává Jiřímu 
Rokytskému za 90 zlatých. V roce 1795 se 
stává majitelem domu Josef Tichý, v roce 
1819 jej střídá Karel Tichý.

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Současná podoba objektu (rok 2020)
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Dne 22. 2. 2020 se konal již 10. ročník masopustního průvodu. 

• Jan Karásek – předseda výboru Spolku občanů HD Předměstí

Masopust v Předměstí
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Muzeum • Horažďovice

Přednáška PhDr. Filipa Vojtáška 
spojená s autogramiádou jeho knihy

Horažďovicko 
pod palbou hloubkařů
Útoky amerických stíhacích letadel na železnici 
a silnice na Horažďovicku

pátek • 17. 4. 2020 • 18.00 • divadelní sál muzea

Horažďovice • perla Otavy

Horažďovice • perla Otavy

Květnové 
oslavy 
středa 6. května 2020 • 75. výročí osvobození

Pomník osvobození u kina
15.00 • příjezd vojenského konvoje, odhalení pomníku, pokládání věnců 
Mírové náměstí
15.00 • příjezd části vojenského konvoje, country kapela Nektar Boys
občerstvení

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

NABÍZÍM HLÍDÁNÍ DĚTÍ
Vyzvedávání ze školy a doprovod na kroužky, 

je možné hlídání kdykoliv i o prázdninách.
Dle domluvy.

SUPLUJÍCÍ BABIČKA MAGDALENA 
TEL: 770 660 155

Přeloženo! – o novém termínu budeme informovat
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Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách, slepičky Green  
Shell – typu Araukana a Dark Shell–typu Maranska. 
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–219,– Kč/ ks. 
Prodej: Horažďovice – u vlak. nádraží 
14. 4., 29. 5. a 29. 6. 2020 – 15.50 hod.  
15. 5. a 18. 6. 2020 – 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

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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Horažď ř ě ě řské výšce 427 m. Žije zde asi 
ě ě
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Pro dlouhou chvíli a dobrou náladu 
Horažďovice, třetí největší město okresu Klatovy, (viz tajenka) v nadmořské výšce 427 m.  


