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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

již druhý měsíc běží náš život v rámci 
vyhlášeného Nouzového stavu ve zcela 
mimořádném režimu. O současné korona-
virové pandemii vás nechceme zatěžovat 
dalšími a dalšími informacemi, protože se 
to na vás valí ze všech stran. Ale především 
v současné době se situace mění ze dne na 
den. Život se postupně začíná vracet do 
„normálních“ kolejí. Městský úřad opět 
funguje v plných úředních hodinách, 
otevřelo se městské informační centrum. 
V průběhu května bude pro veřejnost 
otevřena městská knihovna a městské mu-
zeum, vše samozřejmě za dodržování naří-
zených hygienických opatření. Aquapark 
zůstává uzavřen, ale v povoleném režimu 
je otevřené itness centrum.

Během dubna proběhla v knihovně revi-
ze knižního fondu, v muzeu příprava výstav 
a nových expozic pro letní sezonu. V aqua-
parku se nařízená doba uzavření využila 
jako technická odstávka a díky koordinaci 
prací nebude nutná pravidelná odstávka 
v měsíci září. Technické služby pravidelně 
dezinikují veřejné prostory, lavičky, zábra-
dlí, dlažbu před obchody potravin a léká-
ren. O činnosti Krizového štábu přinášíme 
informace uvnitř tohoto čísla.

V plném rozsahu začal opět fungovat 
sběrný dvůr. Tajně doufáme, že se tak zre-
dukuje odkládání všeho možného „smetí“ 
k nádobám na separovaný odpad, jehož 
likvidace je pro město větší inanční zátě-
ží. Znovu upozorňujeme, že toto odkládá-
ní může být klasiikováno jako založení 
černé skládky nebo porušování OZV 
a dle příslušných zákonů a nařízení tak 
i pokutováno. Rada města odložila pla-
cení nájmů podnikatelům v nebytových 
prostorách do 30. 9. 2020 a po ukončení 
nouzového stavu bude rozhodnuto jak 
dál. Opět začalo platit placené parkování 
na náměstí a v přilehlých ulicích.

Investiční akce mohly naštěstí běžet 
i v tomto mimořádném období. Rekon-
strukce ulice Třebomyslická zdárně 
pokračuje a ukončení této akce a s tím 
spojené dopravní objížďky se předpoklá-
dá na konci června. Na opravu kanalizace 
v zámeckém Parkánu plynule navázala 
revitalizace tohoto prostoru. Zahrnuje 
vytvoření pochozích mlatových cest, 
nových zelených ploch a instalaci nového 
veřejného osvětlení. V rámci této akce 
budou opraveny i kamenné zdi teras pod 
farní budovou. V současné době je zde 
prostor staveniště a vstup je z bezpečnost-
ních důvodů zakázán.

V měsíci dubnu začaly nátěry dře-
věných oken ve společných prostorách 
v domově s pečovatelskou službou v Lo-
retské ulici. V druhém pečovatelském 
domě v ulici Palackého se v prostorách 
přízemí realizuje výměna potrubí teplé 
vody. A v blízké době by zde v rámci 
investiční akce „Snížení energetické ná-
ročnosti“ měla proběhnout výměna oken 
a zateplení budovy.

Povolené kácení starých a nemocných 
stromů skončilo již v měsíci březnu 
a nyní se upravují květinové záhony, 
začínají se sekat zelené plochy a insta-
luje se květinová výzdoba do truhlíků. 
V období velikonočních svátků vás snad 
potěšila 3D výzdoba na náměstí a pár 
rozpustilých zajíčků na Ostrově. Veškeré 
kulturní a společenské akce jsou zatím 
zrušeny, ale doufejme, že se na nich bu-
deme brzy potkávat.

Přejeme vám v tomto nelehkém obdo-
bí hodně zdraví, trpělivosti a ohleduplné-
ho chování k sobě navzájem. 

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Horažďovická velikonoční zákoutí
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Téma

„Nouzový stav“ 
Na základě opatření k zamezení šíření 
koronaviru SARS – CoV – 2, jež způsobuje 
onemocnění Covid – 19, nejprve vláda 
České republiky vyhlásila plošná opat-
ření (např. jako uzavření škol) a poté 
dne 13. března „Nouzový stav“, následně 
15. března rozsáhlou plošnou karanténu. 
Nouzový stav je jeden ze tří krizových 
stavů, vyšším závažným krizovým stavem 
je stav nebezpečí, nejvyšším pak stav 
ohrožení státu. 

Na základě vyhlášení „Nouzového 
stavu“ zasedal krizový štáb (KŠ), kde byla 
projednána krizová opatření, účinek na 
ORP a město Horažďovice. Bylo rozhod-
nuto, že koordinace v rámci ORP Ho-
ražďovice bude provádět Stálá pracovní 
skupina (SPS) KŠ ORP Horažďovice zříze-
ná u pracoviště bezpečnosti a krizového 
řízení. Na webových stránkách města 
byla zřízena speciální sekce „Informa-
ce v souvislosti s výskytem koronaviru 
SARS-CoV-2“ (https://www.mesto-horazdo-
vice.cz/muhd/koronavirus.asp), kde jsou 
uveřejňovaná veškerá sdělení, nařízení 
či oznámení. Pro informování občanů 
a odpovědných osob byl též ve velké 
míře využit SMS informační kanál města 
Horažďovice, a to zasíláním SMS regist-
rovaným uživatelům (návod k registraci 
najdete na webu města). 

 V souvislosti se zavedením plošné ka-
rantény a dalších nařízení a zákonů byla 
přijata různá opatření, a to na zasedáních 
vedení ORP Horažďovice a města Horaž-
ďovice a SPS KŠ ORP k dané situaci. Pod-
pořena byla nabídka DSO Horažďovicko 
k využití pojízdné prodejny pro zajištění 
základních nákupů v obcích. V souladu 
s vydanými nařízeními vlády byl zajištěn 
chod MěÚ Horažďovice a dalších organi-
začních složek města.

SPS KŠ ORP Horažďovice dále zabez-
pečuje předávání informací z KOPIS HZS 
a KÚ PK na jednotlivé obce či subjekty 
v rámci ORP Horažďovice, spolupracuje 
se starosty ORP a řeší nákup a distribuci 
ochranných pomůcek. 

Jednotky požární ochrany JPO III SDH 
Horažďovice a JPO SDH Boubín provedly 
a provádí distribuci materiálu dodané-
ho MV ČR po obcích a subjektech (např. 
vodohospodářské služby, praktičtí lékaři, 
personál obchodů, vybrané jednotky 
požární ochrany apod.) ORP Horažďo-
vice. TS Horažďovice provádí několika-
násobnou plošnou dezinfekci veřejných 
prostor, jako jsou např. lavičky, zastávky, 
apod. Úzce spolupracujeme s Oblastní 
charitou Horažďovice, kterou město Ho-
ražďovice podpořilo rouškami, respiráto-
ry, dezinfekcí, ochrannými štíty, ruka-
vicemi, brýlemi a ochrannými obleky. 
Vzhledem k nařízení hejtmana Plzeňské-
ho kraje bylo řešeno obnovení provozu 

MŠ Křesťanská pro zabezpečení péče 
o děti pro pracovníky ve složkách IZS. 
V souladu s Nařízením MZ ČR bylo roz-
hodnuto o obnovení trhů od 23. 4. 2020 
za dodržování nařízených hygienických 
opatření.

K dnešnímu dni bylo z inanční krizo-
vé rezervy využito na zabezpečení krizo-
vých opatření a pro přímý nákup ochran-
ných prostředků více jak 170 000 Kč. 
Společně s dodávkou z Plzeňského kraje 
v rámci ORP Horažďovice a města Horaž-
ďovice bylo vydáno cca 1 350 l dezinfekce 
ANTI-COVID, 1 160 respirátorů FFP2, 
50 ochranných štítů, přes 19 000 ks zdra-
votnických roušek, přes 9 500 ks jednorá-
zových rukavic, 400 ks látkových roušek, 
přes 400 ks ochranných brýlí, 150 ks 
ochranných obleků a 50 l Savo. 

Po zmírnění krizových opatření 
Městský úřad Horažďovice pracuje od 
20. dubna v obvyklém režimu. Po dalším 
rozhodnutí vlády se bude postupovat dle 
příslušných přijatých zákonů či nařízení. 
Do odvolání zatím nefunguje pobočné 
pracoviště Finančního úřadu Klatovy.

Děkujeme všem občanům za dodržo-
vání krizových opatření a jednotlivcům 
i irmám za pomoc při zvládání situace 
spojené s nouzovým stavem.

• Krizový štáb ORP Horažďovice  

Ing. Michael Forman, předseda 

František Kříž, tajemník
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Informace ohledně 
úhrady místních 
poplatků

Jak jsme již oznamovali začátkem letošní-
ho roku, došlo od 1. 1. 2020 k úpravě Obec-
ně závazných vyhlášek (OZV) o místních 
poplatcích. Splatnost poplatků dle těchto 
OZV je 31. 3. 2020 za poplatek ze psů 
a 31. 5. 2020 za poplatek z odpadu. 

V souvislosti s vyhlášením nouzového 
stavu na území ČR a tím vyvolaným ome-
zením úředních hodin pokladny Měst-
ského úřadu Horažďovice byla posunuta 
splatnost poplatků do 30. 6. 2020.

Zároveň bylo pozastaveno rozesílání 
složenek. Platební údaje lze sdělit telefo-
nicky nebo elektronickou cestou, sdělené 
údaje lze použít i v následujících letech. 
Preferujeme úhradu poplatků bezhoto-
vostně na č. ú. 19-821898399/0800.

Veškeré další informace budou po-
skytnuty na tel. 371 430 552 nebo e-mailu 
havrankova@muhorazdovice.cz.

• Dana Havránková, inanční odbor

Informace 
o provozu sběrného 
dvora

Vážení občané, sběrný dvůr bude od 
23. 4. 2020 fungovat ve své původní pro-
vozní době, a to:
úterý  9.00–12.00, 14.00–18.00
čtvrtek  14.00–18.00
sobota  9.00–12.00, 14.00–18.00

Sběrný dvůr je určen pro občany 
s trvalým pobytem v Horažďovicích, dále 
v částech města Boubín, Veřechov, Svaté 
Pole, Předměstí, Komušín, Babín, Horaž-
ďovická Lhota, Třebomyslice, v obcích Sla-
tina, Střelské Hoštice a vlastníky objektů 
určených k rekreaci v těchto lokalitách.

V souvislosti se zamezením šíření 
nákazy COVID 19 nadále platí, že vstup 
do sběrného dvora je řízen světelnou 
signalizací, je možný jen pro dva občany 
současně za použití roušky a rukavic.

Prosíme návštěvníky sběrného dvora, 
aby striktně dodržovali pokyny obsluhy 
sběrného dvora.

• Ing. Anna Vachušková,  

odbor životního prostředí

Rada města Horažďovice  
9. 3. 2020 

• schvaluje dotaci Kateřině Švarcové, 
Sušice, IČO 07075898 na provoz pojízd-
né prodejny v měsících leden–prosinec 
2020 ve výši 40 000 Kč 
• rozhodla o přijetí nabídky Ing. Da-
niely Škubalové Plzeň na zhotovení 
projektové dokumentace stavby „Úprava 
parkoviště před restaurací U Hlaváčků 
“ včetně výkonu inženýrské činnosti ve 
výši 65 000 Kč + DPH 
• rozhodla o přijetí nabídky spo-
lečnosti Stavitelství Kamínek s. r. o., 
Líšťany 11 na zhotovení díla „Oprava 
kanalizace v zámeckém parku“ ve výši 
469 992,70 Kč + DPH
• rozhodla o přijetí nabídky společnos-
ti ČEVAK a. s. České Budějovice na zho-
tovení díla „ČOV Horažďovice – obnova 
aeračních elementů 3. a 4. provozní 
linky“ ve výši 419 630 Kč + DPH 

Rada města Horažďovice  
23. 3. 2020 

• rozhodla o přijetí nabídky účastníka 
Stavební společnost H a T, spol. s r.o. 
Strakonice, IČO: 45023522 na realizaci 
akce „Snížení energetické náročnosti 
DPS 1061, Horažďovice“ za nabídkovou 
cenu 21 758 000 Kč vč. DPH
• schvaluje hlavní inventarizační ko-
misi pro kalendářní rok 2020 ve složení 
předseda Dana Havránková, členové 
Ing. Hana Kalná, Ing. Hana Pavelcová 
a 16 dílčích inventarizačních komisí pro 
kalendářní rok 2020 
• schvaluje dotaci Nemocnici následné 
péče LDN Horažďovice IČO: 26360870 
ve výši 50 000 Kč na zajištění provozu 
sociálních lůžek 
• schvaluje dotaci ve výši 5 000 Kč na 
provoz sociální služby odborného sociál-
ního poradenství – Poradna pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychoso-
ciální, pracovně-profesní oblast a osob-
nostní rozvoj o. p. s., Záboří 83 
• schvaluje dotaci Hospici sv. Jana 
N. Neumanna, o. p. s., Neumanno-

va 144, Prachatice, IČO: 70853517 ve výši 
2 000 Kč na poskytování hospicové péče
• schvaluje poskytnutí dotace 
RNDr. Ladislavu Havlovi, Strakonice, 
IČO: 10315926 na nájemné a náklady 
elektrické energie za provozování slu-
žeb Regionálního informačního centra 
Prácheňska v roce 2020 ve výši 12 000 Kč 

Rada města Horažďovice  
6. 4. 2020 

• rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky uchazeče H.E.S. Technologies 
s. r. o. Horažďovice, IČO: 29064198 na 
stavební práce s názvem „MěÚ Horažďo-
vice – klimatizace vybraných kanceláří“ 
za nabídkovou cenu 1 218 620,04 Kč vč. 
DPH 
• souhlasí s užíváním zastávek auto-
busového nádraží v Horažďovicích od 
14. 6. 2020 po dobu deseti let společností 
ARRIVA STŘEDNÍ ČECHY s. r. o. Králův 
Dvůr s tím, že bude využit systém roz-
místění označníků autobusových zastá-
vek v rozsahu, jak je využíval předchozí 
dopravce ČSAD 
• v záležitosti žádostí o prominutí 
nájmů v souvislosti s mimořádnými 
opatřeními: 
a) schvaluje odklad termínu splatnosti 
nájmů nebytových prostor v době vyhlá-
šení nouzového stavu do 30. 9. 2020  
b) odkládá konečné rozhodnutí do doby 
po ukončení nouzového stavu, kdy bude 
celá situace opětovně posouzena včetně 
případných přijatých vládních opatření
• schvaluje dotaci ve výši 3 000 Kč na 
poskytování sociální služby rané péče, 
Centrum pro dětský sluch Tamtam, o. 
p. s. Praha 5 – Stodůlky 
• schvaluje dotaci Hospici svatého 
Lazara, z s., Sladkovského 2472/66a, 
Plzeň, IČO 66361508 ve výši 3 000 Kč na 
poskytování hospicové péče 

Výběr bodů z jednání rady města. Kom-
pletní usnesení z jednání rady města je 
zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Městská knihovna Horažďovice 

oznamuje, že z důvodu probíhající revi-
ze knihovního fondu zahájí provoz od 
středy 6. května 2020

Do 30. června 2020 bude platit upra-
vená půjčovní doba:
Oddělení pro dospělé
Po 8.00–11.00  13.00–16.00
St  8.00–12.00  13.00–16.00
Pá  8.00–12.00  13.00–16.00

Oddělení pro děti
Po  12.00–16.00
St  8.00–11.00  12.00–16.00
Pá  12.00–16.00

Dle nařízení vlády má každý čtenář 
povinnost vstoupit do prostor knihovny 
pouze s rouškou. Žádáme čtenáře, aby 
u vstupu do knihovny vždy použili při-
pravenou dezinfekci nebo rukavice. 
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Letní sezóna v Městském muzeu 
Horažďovice
Muzeum je v současnosti sice zavřené 
pro veřejnost, činnost jeho pracovníků 
však neustává. Ani epidemie nezrušila 
povinnost péče o muzejní sbírku, probíhá 
dlouho odkládaná katalogizace cenného 
sbírkového fondu, konzervace předmětů 
a evidence nových přírůstků. Rovněž se 
připravujeme na letní turistickou sezónu, 
abychom mohli beze studu předvést 
zámek a muzeum místním i přespolním 
návštěvníkům. Dali jsme si za cíl zaplnit 
prostory bývalé stálé expozice historie 
města rozebrané v roce 2018. Ve vyprázd-
něných prostorách muzea připravujeme 
na léto hned tři výstavy: archeologickou, 
národopisnou a galerijní.

Výstava „Hradiště Prácheň pohledem 
archeologie“ představí dílčí výsledky 
archeologických výzkumů na význam-
ném raně středověkém hradišti Prácheň 
u Horažďovic. Pozornost bude věnová-
na též pravěkému osídlení této lokality 
a vrcholně středověkému hradu. Pro tuto 

výstavu se podařilo získat artefakty, které 
dosud nebyly veřejně prezentovány. Celá 
řada z nich pochází z nejnovějších výzku-
mů z let 2016 a 2018.

Výstava „Od Šillera po Hampla“ 
seznámí návštěvníky s živobytím míst-
ních perníkářů od 17. do poč. 20. století. 
Představena zde bude část národopisného 
bohatství horažďovické muzejní sbírky 
a některé badatelské výsledky pracovníků 
muzea.

Nejrozsáhlejší výstavou bude instalace 
„Obrazy Horažďovic, Ikonograie města 
od 16. století do současnosti.“ Do přípravy 
této výstavy se zapojilo mnoho vědeckých 
institucí, muzeí, galerií i soukromých 
sběratelů. Zapůjčili jsme obrazy z muzeí 
v Klatovech, Sušici, Blovicích, Strako-
nicích, Písku, Litoměřicích, Jihlavě, ze 
strahovského Památníku národního 
písemnictví, ze Západočeské galerie 
v Plzni nebo z rozsáhlé sbírky výtvarné-
ho umění České spořitelny. Podstatná 

část výtvarných děl, která se pro výstavu 
podařilo zajistit, dosud nebyla v Horažďo-
vicích k vidění. Dobrou zprávou rovněž 
je, že na přípravu této výstavy jsme získali 
štědrou dotaci Ministerstva kultury ČR.

Pokud půjde vše dle plánu, neměl by 
být návštěvnický provoz v porovnání 
s předcházejícími roky krácen. Avšak 
vzhledem k současné nejisté situaci může 
dojít ke změně harmonogramu a posunu-
tí otevření muzea.

Zákaz hromadných akcí trvá i nadále, 
což bohužel znamená, že muzeum otevře 
své brány bez fanfár slavnostního zahá-
jení sezóny. Přesto věříme, že naše letní 
výstavy budou stát za to a přijdete se na 
ně v hojném počtu podívat.

• PhDr. Zdeněk Polanský,  

Městské muzeum Horažďovice

Výzva muzea
V muzejní výstavě „Obrazy Horažďo-
vic, ikonograie města od 16. století do 
současnosti“ bude moci návštěvník 
obdivovat různé vizualizace našeho 
města – veduty, obrazy či graiky historic-

kých i současných autorů. Zatím se nám 
podařilo shromáždit 258 maleb, kreseb, 
graických listů, či knižních ilustrací 
od 34 různých autorů. Mezi nejčastěji 
zobrazované architektonické dominan-

ty města patří Červená brána, tu máme 
zatím zachycenou více než dvacetkrát, 
zámek s 26 zobrazeními a kostel svatých 
Petra a Pavla. V tomto případě se jedná 
o vůbec nejčastěji ztvárňovanou budovu 
v Horažďovicích. Nachází se celkem na 
54 různých dílech. 

Samozřejmě, že nebudeme v rámci 
výstavy prezentovat všechny získané či 
zapůjčené vizualizace, na to bohužel ne-
máme kapacitu. Nicméně naším cílem je 
shromáždit všechna dostupná zobrazení 
Horažďovic, aby mohla vzniknout unikát-
ní databáze výtvarných děl, která bude 
mít nesmírnou badatelskou hodnotu. 

Proto prosíme všechny, kteří vlastní 
nějaký obrázek, malbu či jiné zobrazení 
Horažďovic (nebo o někom takovém vědí 
– třeba o babičce), aby kontaktovali mu-
zeum. A nemusí jít jen o klasický obraz, 
zajímala by nás třeba i malba na talířku 
nebo skleničce.

• Mgr. Adam Hanus,  

Městské muzeum Horažďovice

01 Horažďovice od Lorety, kresba na papíře,  
kolem roku 1860
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Místo, které mám rád
je fotograicko-sociálně-topograický 
experiment, který při dodržení pravi-
del všemi zúčastněnými bude zakončen 
výstavou.

V současné době koronavirové pan-
demie nám pěkně splňuje podmínky 
karantény: Motivuje k výletu do přírody, 
přičemž se ho účastní vždy jen dva lidé.

Hlavním aktérem je 20 let starý kom-
paktní fotoaparát Canon Prima ZOOM 
85N a černobílý kinoilm Ilford XP2 na 
36 snímků. 

Fotoaparát:
V roce 2001 byl do muzea pořízen fo-

toaparát Canon, který se využíval zhruba 
tři roky, než jsme začali fotit digitálem. 
Od té doby Canon jen smutně ležel ve 
skříni, až byl nakonec vyřazen z majetku 
a již jen potupně čekal na ekologickou 
likvidaci. To nám však u nepoškozené 
funkční věci bylo líto. Proto jsme se 
rozhodli, že fotoaparát vyšleme na jeho 
poslední služební cestu, i kdyby to měla 
být cesta bez návratu.

O co tedy půjde?
Určitě jste někdy hráli hru typu „pošli 

to dál“. Princip experimentu „Místo, kte-
ré mám rád“ je obdobný. 

Fotoaparát s plnou baterií, naditý 
černobílým kinoilmem na 36 snímků je 
uzavřen v plastové voděodolné krabičce, 
společně s motivačním dopisem, notýs-
kem, tužkou a návratovou adresou. 

Podstata spočívá v tom, že se účastníci 
projektu chtějí prostřednictvím foto-
graie podělit s veřejností o místo, které 
mají rádi. Výběr záleží na citu každého. 
Mělo by to být místo v přírodě, které si 
dotyčný oblíbil, ke kterému má nějaký 
osobní vztah. Je jedno, zda to bude louka, 
les, skála, kopec, strom, řeka nebo třeba 
lom. Ale každý má pouze dva pokusy, dva 
snímky. Musí si tedy velmi dobře vybrat 
toho, komu fotoaparát předá, protože 
ten ho bude na jeho oblíbeném místě 
fotografovat. Místo tedy nefotí ten, kdo 
ho zná, ale ten, kdo na něj byl pozván. 
Na záběru by mělo být vidět především 
oblíbené místo, ale zároveň také člověk, 
který nám jej chce ukázat. Ty dva snímky 
nemusí mít stejnou kompozici, ale musí 
být fotografované na stejném místě. Dru-
hý pokus je v podstatě pojistka, kdyby ten 
první nevyšel.

Jak to bude probíhat?
Aktér 1. si vybere svého následovní-

ka 2. Vezme jej na své oblíbené místo, 
tam mu předá krabičku. 2. poté dvakrát 
(dva snímky) vyfotografuje 1. na jeho 
oblíbeném místě. 1. pak v notýsku vyplní 
příslušné kolonky (čas, datum, jméno, 

adresu, kontaktní údaje, stručný popis 
a polohu místa).

Aktér 2. si vezme krabičku, vybere 3., 
vezme jej na své oblíbené místo. Zde 3. 
vyfotí dvakrát 2. Pak 2. vyplní údaje v no-
týsku a předá krabičku 3. 

Tak to bude pokračovat, až bude zapl-
něno všech 36 políček ilmu.

Nakonec aktér 19. vyfotí 18., fotoaparát 
zavrčí, ilm se převine. 18. vyplní údaje 
v notýsku, také 19. uvede své údaje a kra-
bičku odnese zpět do Městského muzea 
Horažďovice. Případně zabalí a pošle 
poštou na účet adresáta. 

My pak ilm necháme vyvolat, a pokud 
budou snímky alespoň částečně prezento-
vatelné, ze dvou snímků vybereme jeden 
zdařilejší a necháme vyrobit fotograie. 
Podle údajů zaznamenaných v notýsku 
pak budeme moci vytvořit mapu puto-
vání krabičky s údaji o rychlosti jejího 
pohybu.

Následovat by měla výstava s názvem 
„Místo, které mám rád“ v prostorách 
Městské galerie Horažďovice, kde bude 
všech 18 snímků vystaveno společně s ma-
pou času a pohybu krabičky. Na základě 
kontaktních údajů vyplněných v notýsku 
budeme moci na vernisáž pozvat všechny 
zúčastněné a ti tak budou mít možnost se 
osobně poznat.

Jim bude samozřejmě patřit velký dík 
za to, že se na úkor svého volného času 
s námi podělí o místa, která mají rádi 
a pomohou tak vytvořit zajímavou výsta-
vu. Zároveň tím dají ještě jednu příleži-
tost starému nepoužívanému fotoaparátu 
Canon.

• Aleš Červený,  

Městské muzeum Horažďovice
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Duhové novinky
V minulém čísle jsme vás informovali, že 
se naše školka uzavírá. Tento stav nako-
nec trval jen týden. Poté se dveře školky 
znovu otevřely, tentokrát pro skupinu 
dětí pracovníků ve zdravotnictví a so-
ciálních službách. A tak jsme, přestože 
v omezeném počtu, oslavili příchod jara 
a Velikonoce. Dokonce se u nás konala 
i jedna malá svatba. Nebojte, byla stopro-
centně pouze jako. � 

Pomalu se přiblížil začátek května 
a s ním také zápis do naší školky, letos 
velmi netradiční. Vzhledem k současné si-
tuaci není možné uskutečnit ho běžným 
způsobem tedy setkáním s rodiči a dětmi. 
Probíhat by měl následovně: 

Na našich webových stránkách https://
www.mskrestanska-horazdovice.cz/aktu-
ality.html je možné stáhnout formuláře 
Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu 
vzdělávání, Čestné prohlášení o očkování 
dítěte a Evidenční list dítěte (v evidenčním 
listu tentokrát není zapotřebí potvrzení 
od lékaře – k tomu slouží čestné prohlá-
šení o očkování dítěte a kopie očkovací-
ho průkazu dítěte) následně vytisknout 
a vyplnit. Pokud nemáte možnost tisku, 
lze si formuláře vyzvednout přímo v naší 
škole, a to v termínu od 27. 4. do 30. 4. po 
telefonické domluvě na čísle: 724 276 722.

Vyplněnou žádost a čestné prohlášení 
spolu s kopií rodného listu a očkovacího 
průkazu dítěte doručte v termínu 4.–11. 5. 
2020 do školy jedním z následujících 
způsobů:
• datovou schránkou na adresu školy  
– hpwkk9q
•  emailem s vaším elektronickým pod-
pisem na mskrestanska@seznam.cz
• poštou na adresu KMŠ DUHA  
Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724,  
341 01 Horažďovice
• přineste osobně do školy po předchozí 
telefonické domluvě na čísle 724 276 722
• vhoďte do poštovní schránky školy 
v obálce označené „ZÁPIS“

V případě jakýchkoliv nejasností či 
dotazů nás neváhejte kontaktovat na výše 
uvedeném čísle.

Děkujeme za pochopení, přejeme vám 
krásné jarní dny a budeme se těšit na shle-
dání s vámi a vašimi dětmi v lepší době.

• Bc. Lucie Listopadová, 

ředitelka MŠ

01 Svatba

02 Hostina
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Poskytování obědů 
v době karantény 
v ZŠ Blatenská

MŠMT vydalo dne 10. 3. 2020 informace 
k mimořádnému opatření ministerstva 
zdravotnictví k uzavření škol. 

To znamená, že školní jídelny posky-
tující stravování žákům nebudou po tuto 
dobu poskytovat školní stravování těmto 
žákům.

Na ostatní činnosti nemá toto opat-
ření vliv. Z výše uvedeného vyplývá, že 
školní jídelna může provozovat doplňko-
vou činnost.

Pro žáky může v tomto období školní 
jídelna vařit obědy pouze za plnou cenu, 
jídlo se musí vydávat „okénkem“ v jedno-
rázových obalech.

Plná cena oběda je 60,00 Kč. 
Jednorázové obaly budou poskytnuty 

zdarma.
Přihlášení oběda pro žáka bude možné 

emailem (hajkovasj@seznam.cz) 3 pracov-
ní dny před dnem výdeje. 

Odhlášky obědů nebudou v tomto ob-
dobí možné. Obědy nebude možné platit 
hotově, jen inkasem přes účet.

Pro poskytování obědů pro žáky bude 
brán ještě v úvahu počet přihlášených 
odběrů, minimální počet je 30 přihláše-
ných žáků.

První výdej obědů – 20. 4. 2020 v době 
od 11.00–11.30 hod.

• Anna Hájková,  

vedoucí školní jídelny

Zprávy  
ze „staré školy“
Je velká přestávka. Po chodbě se prohá-
nějí děti, učitelé je zklidňují. V 9. třídě se 
Zuzka s Terkou domlouvá, že si na tělák 
dneska vezmou staré retro tepláky po 
tatínkovi, ať je nějaká sranda. V příze-
mí hraje Jirka s Vaškem prvňákům na 
harmoniku „Co jste hasiči, co jste dělali?“ 
Kluci ve 4. třídě si plánují, co odpoledne 
budou hrát na sportovkách. Ondra si taj-
ně dopisuje úkol z chemie. Janička se těší 
na procházku se svým pejskem.

Tak tyhle scénky nám bohužel skončily 
dne 10. března 2020. 

Všichni jsme teď doma kvůli celosvěto-
vé pandemii covid 19. Pokud by si někdo 
myslel, že děti a učitelé mají prázdniny, 
je na omylu. Kantoři učí své žáky tzv. di-
stanční metodou a využívají k tomu náš 
elektronický portál DM software, dále 
také WhatsApp, Skype, e-maily, telefon 
anebo obyčejný papír, který si nějakým 
způsobem předávají. Každý se snaží podle 
svých nejlepších možností. Vyučující, děti 
i rodiče, na které je nyní kladen opravdu 
velký nápor. 

Výuka je zaměřena hlavně na základní 
učivo v důležitých předmětech, ale neza-
pomíná se ani na výchovné obory. Děti 
dostávají dobrovolné úkoly například 
i z výtvarné výchovy nebo si mohou doma 
protáhnout tělo podle názorných video 
ukázek. Samozřejmě, že nejlepší je pobyt 
na čerstvém vzduchu v přírodě za dodržo-
vání hygienických doporučení.

Škola také nyní využívá 3D tiskárnu 
a ve spolupráci s místním Dobrovol-
ným spolkem obcí Horažďovicko tiskne 
ochranné štíty pro zdravotníky. 

Všichni máme ale jedno společné 
přání. Ve zdraví to všechno zvládnout 
a co nejdříve se zase potkávat na chodbě 
o velké přestávce.

• Kolektiv ZŠ Horažďovice Komenského ul. 

Doba koronavirová
Když se žáky napříč různými předměty 
diskutujeme o vývoji lidské společnosti 
či o globalizaci, se železnou pravidelností 
zaznívá myšlenka o tom, že silnou strán-
kou moderního člověka musí být schop-
nost přizpůsobit se doslova turbulentním 
změnám. Vždyť ani dnes nedokážeme se 
stoprocentní jistotou říci, které profese 
budou za deset let těmi nejžádanějšími. 
Koho z nás by ale ještě před několika týd-
ny napadlo, že se blíží zkouška ohněm, 
která prověří naše schopnosti od základů. 
Jako by to snad bylo včera – žáci se začí-
nají těšit na zahraniční exkurze, do školy 
přichází radostná zpráva o postupu žáků 
Markéty Pašavové a Nicka Vondrysky na 
krajské kolo Chemické olympiády, šesťáci 
a osmáci rozjíždějí vypiplané podnikatel-
ské projekty, a vtom dopadá tvrdý direkt: 

„Školy se do odvolání uzavírají.“ Z jistého 
časového odstupu je ale příjemné pozo-
rovat, jakým způsobem se většina žáků, 
rodičů a učitelů přizpůsobila situaci ze 
dne na den. Společně jsme prokázali 
schopnost adaptovat se. A především se 
nevzdávat. Každá doba jednou pomine, 
i ta koronavirová. Brzy bude opět fajn, jen 
je potřeba vydržet.

• Pedagogové 2. stupně ZŠ Blatenská

01 Logo školy. Úprava fota: Mgr. Petr Curko
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Velký zájem žáků o studium uměleckého 
i technického oboru na Střední škole 
Horažďovice
Současná doba se vyznačuje rostou-
cí poptávkou po technicky zdatných 
odbornících. Střední škola Horažďovice, 
která již řadu let připravuje na povolání 
opraváře zemědělských strojů, zazna-
menala v posledních letech zvýšený 
zájem žáků základních škol o tento obor. 
Důkazem je i letošní příjímací řízení, kdy 
počet podaných přihlášek dvojnásobně 
převýšil kapacitu míst v prvním roční-
ku. Důvodem zájmu právě o naši školu 
je pravděpodobně i skutečnost, že úzce 
spolupracujeme se základními školami 
v regionu, pro jejichž žáky organizujeme 
exkurze, kroužky a workshopy. Dvakrát 
ročně rovněž pořádáme dny otevřených 
dveří pro školy i veřejnost, během nichž 
je možné se seznámit se vším, co škola 
nabízí. A není toho málo.

V teoretické i praktické výuce získají 
studenti všech oborů širokou škálu vědo-
mostí a dovedností, které mohou velmi 
dobře uplatnit na trhu práce, a získat tak 

zaměstnání ve svém oboru nebo celé řadě 
příbuzných profesí.

Zejména u technických profesí je důle-
žité, aby absolventi byli ihned po vyučení 
schopni pracovat s nejmodernějšími 
stroji, přístroji a technologiemi. Střední 
škola Horažďovice umožňuje žákům vyu-
žívat při praktickém vyučování moderní 
diagnostickou i zemědělskou techniku. 
Pro výuku byl pořízen traktor, přívěs 
za traktor, čelní nakladač, nesený pluh, 
kombinátor, rotační žací stroj, obraceč 
a shrnovač píce, mulčovač, radlice, pod-
kopový nakladač a malotraktor. V dílnách 
žáci pracují na univerzálním soustruhu 
a frézce, se stojanovou vrtačkou, kompre-
sorem, hydraulickým jeřábovým zvedá-
kem a dalšími zařízeními. 

Dalším oborem, který se již od doby 
svého zařazení mezi studijní obory školy 
těší tak velkému zájmu deváťáků, že 
není možné přijmout všechny uchaze-
če o studium, je obor Graický design. 

Přestože se jedná o obor umělecký, i zde 
mají studenti k dispozici kromě kvalit-
ních graických programů a digitálních 
technologií moderní vybavení využívané 
např. v graických studiích. Patří k nim 
profesionální 3D modelátor s příslušen-
stvím, vazač dokumentů, řezací a gravíro-
vací laser s příslušenstvím. 

Veškerá tato technika, běžně používa-
ná v hodinách praktického vyučování, 
byla pořízena v rámci realizace projektu 
Efektivní využití moderních technologií 
v praktické výuce technických a umělec-
kých oborů ROP NUTS II Jihozápad, jehož 
hlavním cílem bylo zvýšení efektivity 
odborné praktické výuky. 

• Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

„Karanténní“ domácí práce žáků oboru Graický design Střední školy Horažďovice

01 Aneta Strnadová

02 Kateřina Kurschová

03 Magdalena Šimečková 
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Na dva metry od lidí,

 coviďák tě nevidí.

#staysafe #keepdistance

Jaká pravidla dodržovat
během pandemie?

udržujte odstup
(alespoň 2 metry)

pokud jdete ven,
nasaďte si roušku

pravidelně a důkladně
si myjte ruce

mýdlo

není-li to nutné,
zůstaňte doma

Aneta Strnadová 2. A
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Charita 
Horažďovice 
děkuje…

Potkala nás zvláštní doba. Najednou je 
všechno tak trochu naruby a všichni se 
musíme přizpůsobit novým, dosud ne-
zvyklým pravidlům. Každodenním part-
nerem a symbolem doby se stala doma 
ušitá rouška. Opatření neseme statečně 
a většinou bez reptání, vždyť každému 
je jasné, že v sázce je příliš mnoho – naše 
zdraví a naše životy. 

Také my v Oblastní charitě Horažďo-
vice jsme se museli postavit nutnosti 
pozměnit léta zaběhnuté postupy tak, aby 
vyhovovaly přísným hygienickým opat-
řením. Dodržovat vyhlášená hygienická 
pravidla bylo zapotřebí ještě dříve, než se 
podařilo zmapovat všechna pracoviště, 
kam by měly směřovat dodávky ochran-
ných pomůcek. Naštěstí v tuto chvíli se 
ukázala síla a solidárnost jednotlivců, 
podniků i organizací, kterým záleželo na 
tom, aby i oni přispěli k řešení napros-
tého nedostatku ochranných prostřed-
ků. Náš dík patří mnoha bezejmenným 
výrobcům – dárcům roušek, od kterých 
jsme denně přijímali ochranné obličejo-
vé roušky všech tvarů, střihů a velikostí. 
Jejich práce pomohla pokrýt potřeby pra-
covníků pečovatelské služby a dále předá-
vat roušky místním seniorům. Za všechny 
dárce jmenujme alespoň organizaci ADRA 
Klatovy, Dům dětí a mládeže Horažďovi-
ce, Šumava Net s. r. o., 2P servis, Diecézní 
charitu České Budějovice, a další. Naše 
poděkování náleží Fakultě elektrotechnic-
ké Západočeské univerzity v Plzni, která 
věnovala zaměstnancům charity dvacet 
ochranných štítů z plexiskla. 

Práci pečovatelské služby velice po-
mohla nabídka Lékárny Aster Pharma 
Panacea Horažďovice, která nám vyhra-
dila čas na hromadné výběry receptů 
a nákupy léků pro obyvatele DPS, klienty 
pečovatelské služby a pacienty domácí 
ošetřovatelské služby OCH Horažďovice, 
což nám ušetřilo mnoho času. Příkladná 
je také spolupráce s lékaři, kteří se vždy 
snaží vyjít vstříc požadavkům seniorů, 
tlumočených pracovníky OCH Horažďo-
vice. Mimořádně je třeba ocenit nabídku 
pomoci dobrovolníků, lidí, kterým nevadí 
obětovat vlastní volný čas a v případě 
potřeby se zapojit do přímé pomoci 
seniorům.

Největší dík je zapotřebí vyslovit Kri-
zovému štábu města Horažďovice, který 
představuje nejdůležitějšího partnera 
a spojence v získávání a zásobování 
nedostatkovým sortimentem dezinfekcí, 
respirátorů a speciálních ochranných 

prostředků, a dále policii a členům hasič-
ského záchranného sboru, kteří pomáhají 
při jejich distribuci a jejichž práce je 
potřeba na každém kroku.

Co říci závěrem? Ještě jednou vám 
všem velice děkujeme za práci, kterou 
odvádíte, a za to, že jste s námi. Vážíme 
si vaší pomoci a spolupráce, v těchto 
těžkých dobách pro nás tak potřebné. 
Věříme, že právě toto je cesta, jak tuto 
složitou dobu zdárně překlenout!

• Mgr. Šárka Čáňová, 

ředitelka OCH Horažďovice

Nabídka pomoci
Omezené vycházení, nutnost postarat 
se o své blízké, snížený příjem z důvodů 
výpadku práce a péče o děti. To je jen 
malý výpočet nových situací, v nichž se 

řada lidí ocitá kvůli epidemiologickým 
opatřením. Mnozí možná nevědí, že by 
jim s problémy mohla pomoci občanská 
poradna při Oblastní charitě Horažďovi-
ce. Zde jsme připraveni vám nebo vašim 
známým poradit. Nebojte nebo nestyďte 
se nám zavolat. Může jít o řešení hrozí-
cích i již vzniklých dluhů, např. preven-
tivní jednání o splátkovém kalendáři, ale 
i problematika exekucí, pracovně-práv-
ních vztahů, péče o člena rodiny a mno-
ho dalších témat ze sociální i zdravotní 
oblasti, ale také o akutní pomoc v krizi. 
Telefonická či e-mailová konzultace je 
v současné situaci vhodnější než osobní 
návštěva, protože nedochází k fyzickému 
kontaktu.
tel: 730 551 603
e-mail: poradna@horazdovice.charita.cz
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Plzeňský kraj 
připravuje zcela 
novou dopravu 
po kraji

Cestující linkovými autobusy po Plzeň-
ském kraji se od 14. června mohou tě-
šit na více než 300 nových moderních 
autobusů v barvách Plzeňského kraje. 
Všechna vozidla budou nízkopodlažní 
a vysoce komfortní – vyjma moderního 
vzhledu a zvýšeného pohodlí nabíd-
nou i klimatizaci, USB nabíječky a na 
hlavních trasách ve vybraných spojích 
bude k dispozici i Wi-Fi připojení.

Jedna jízdenka po celém kraji

Plzeňský kraj plánuje spustit i vlastní 
tarif, který budou moci lidé využí-
vat jak pro autobusy, tak i pro vlaky, 
a platný bude pro jednotlivé jízdy 
i pro předplatné. Rozhodnete-li se 
cestovat veřejnou dopravou v rámci 
Plzeňského kraje, bude vám na cestu 
stačit vždy jedna jízdenka. Nebudete 
tak muset komplikovaně řešit, se kte-
rým dopravcem pojedete, a u koho to 
vyjde levněji.

Dispečink

Nově bude od stejného data spuštěn 
dispečink integrovaného systému, 
který bude hlídat přestupní vazby na 
nádražích, a to i mezi drážní a autobu-
sovou dopravou. Přes dispečink bude 
možno objednat také tzv. spoje na 
zavolání. Jde o spoje s nepravidelnou 
vytížeností, které jsou místo zrušení 
převedeny do režimu objednávky. 

Neobjednají-li si cestující spoj, autobus 
nevyjede. Objednávka bude možná 
telefonicky přes číslo, které bude na 
každém jízdním řádu, či přes webový 
formulář.

Díky změně navíc Plzeňský kraj, 
jako provozovatel, výrazně ušetří

Kraji se navíc s novým dopravcem poda-
řilo i ušetřit, a to zhruba 16 milionů roč-
ně. Nový dopravce bude Plzeňský kraj 
obsluhovat deset let, jak uvádí smlouva 
s Plzeňským krajem, který je provozova-
telem této dopravy, a který bude pobírat 
příjmy z jízdenek či naopak dotovat 
některé spoje. 

Veškeré informace o nové dopravě 
naleznete na webových stránkách 
www.idpk.cz a Facebooku a Instagra-
mu IDPK.cz.

• Mgr. Vojtěch Oliverius,  

POVED s. r. o., Plzeň

Tenisový areál 
znovu v provozu!
Od pondělí 20. 4. máte znovu možnost 
si přijít zasportovat! Otevírací doba 
v měsíci květnu bude ve všední dny 
od 16.00 do 20.00 a o víkendech po 
individuální domluvě telefonicky se 
správcem areálu. 

Prosíme vás o předběžné rezervace 
kurtů na telefonním čísle 704 124 198. 

Bohužel kvůli aktuálním opatřením 
nebudou k dispozici šatny a sociální 
zázemí. Děkujeme za pochopení. 

• David Michelini,  

Tenisový klub Horažďovice

55. ročník 
Horažďovické 
padesátky 

ODLOŽENO!
Po zveřejnění plánu uvolňování ve-
řejného života je jasné, že po padesáti 
čtyřech ročnících našeho pochodu, ko-
naného vždy čtvrtou sobotu v květnu, 
letošní čtvrtou sobotu zůstane nádvoří 
zámku prázdné a datum na již vyrobe-
ných, letos barevných, suvenýrových 
skleničkách nebude platit. Doufáme 
ale, že se situace uklidní, pozveme 
vás, všechny příznivce Horažďovické 
padesátky, na některou snad zářijovou 
sobotu, znovu budete držet v ruce popi-
sy tras s přáním „Zdrávi došli!“ a udr-
žíme tak nepřerušenou řadu ročníků 
H50. Do té doby se udržujte v kondici 
vycházkami nebo vyjížďkami do okolí 
našeho města a hlídejte zprávy o pří-
pravě či konání odloženého pochodu!

Přejeme vám všem hlavně zdraví 
a pohodu! 

• Za štáb Horažďovické padesátky  

Ing. Rudolf Dvořák
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Pomníky těžkých časů
Chodíme kolem nich, tak nějak podvě-
domě. Kamenné sloupy na podstavci. Na 
vrcholu těch sloupů, kam se běžně už 
nedíváme, je nějaká socha. Nějaký nápis 
na patě sloupu… Tak často vnímáme mo-
rové sloupy, které máme v Horažďovicích 
dokonce dva. Víme ještě, co nám vlastně 
připomínají? 

Připomínají nám morové nákazy, 
které děsily a sužovaly Evropu a často 
i Čechy od středověku. Černý mor přišel 
do Evropy z Asie. Bakterie „Yersina pestis“ 
napadala hlodavce a přes jejich blechy 
se dostala až k člověku. Nákazu přivezli 
z Krymu janovští námořníci v r. 1347 
na Sicílii. A odtud se vydal mor na svou 
neblahou cestu Evropou. Jeho následky 
byly strašné. Náhle umíraly tisíce, resp. 
statisíce lidí, pomoc žádná a strach lidí 
ze smrti panický. V Čechách se vysoce 
nakažlivý mor poprvé objevil roku 1358 

a pak se víceméně pravidelně v určitých 
obdobích vyskytoval v návaznosti na 
propukání ohnisek v Evropě. Poslední 
morové nákazy k nám přišly na přelomu 
17. a 18 století. 

V roce 1680 zanesli mor do Čech 
uprchlíci před touto nákazou z Vídně. 
Přestože místodržitelství už vyhlašovalo 
určitá opatření – na ochranu zemských 
hranic, pokyny pro obce i obyvatele, 
zákaz shromažďování – přesto byl počet 
obětí moru i v Čechách značný. Čísla se 
různí, udává se až kolem 100 tisíc lidí, 
nejvíce v Praze a středních Čechách 
a podél hlavních cest. – Ale i v Prácheň-
ském kraji zemřelo v té době na mor 
přes 1 500 lidí. 

Konšel Jan Malkovský zaznamenal 
průběh moru na podzim roku 1680 v na-
šem městě. V Horažďovicích podlehlo 
nákaze 52 lidí. Tehdejší purkmistr Vác-
lav Vojta nakázal, jakmile se někdo i jen 
trochu roznemohl, v domě ho zavřít, 
zamknout. Kdo nákaze podlehl – všech-
ny jeho šaty, lůžkoviny vyvézt za město 
a na prach spálit. 

Poslední morová nákaza postihla 
Čechy v době od března 1713 do února 
1714. Mor přišel z Uher do Vídně a odtud 

ho obchodníci s dobytkem přenesli do 
Čech. Jen v Praze podlehlo moru na 
13 tisíc lidí, což byla prý celá šestina Pra-
hy. V Čechách bylo obětí na 50 tisíc.

I tuhle pohromu Jan Malkovský 
zaznamenal. Jakmile se Horažďovič-
tví v létě 1713 dověděli, že mor už řádí 
v Praze a lidé odsud utíkají, postavili 
stráže, aby se nikdo cizí do města ne-
dostal. Ráno v 8 hodin a k večeru v 6 h. 
se zvonilo na modlení a lidé se modlili 
uprostřed náměstí. V zimě však byly 
modlitby konány v kostele. To vše trvalo 
celý rok. Kupodivu nikdo tehdy ve měs-
tě na mor nezemřel. Ale zajímavé je, že, 
jak uvádí konšel Malkovský, mor kosil 
hovězí dobytek. Na podzim toho roku 
ho padlo na 160 kusů. Uhynulý dobytek 
byl vyvážen k Jarovu a tam zahrabáván. 
V na jaře následujícího roku postihl 
mor ovce tak, že jich sotva čtvrtina pře-
žila. Mnoho ovčínů zůstalo prázdných, 
čeládka neměla co pást, a tak nemohou-
ce sehnat jinou službu, dávali se pasáci 
většinou na vojnu. 

Třebaže už lékařská věda tušila 
souvislosti s přenosem nákazy, přece 
jen převládal názor, že jde o dopuštění 
a trest boží. A proto také za nejúčinnější 
prostředek proti moru považovali naši 
předkové modlitby. A když nakonec 
mor ustal, patřilo se Bohu poděkovat. 
Okázale a trvale. A tak máme v Horaž-
ďovicích dodnes dva morové sloupy. Ten 
starší z roku 1708 upomínající na mor 
v roce 1680, stál původně na Josefském 
náměstíčku před Červenou bránou. Ale 
musel ustoupit silniční dopravě – dnes 
se nachází o kus dál, před vchodem do 
hřbitova. Na vrcholu sloupu stojí sv. Jo-
sef v Ježíškem v náručí, ochránce řeme-
slníků, a také pomocník v hodině smrti. 
Ten mladší a větší morový sloup z roku 
1725 na paměť moru z let 1713–14 stojí 
na náměstí před radnicí. Jeho autorem 
byl sochař Johann Franz Hofmann. 
S vrcholu sloupu shlíží na naše náměstí 
Panna Marie. Už skoro tři století.

• Jiří Wagner

01 Morový sloup z r. 1708 – foto J. Wagner

02 Morový sloup z r. 1725 – foto J. Wagner
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Konec druhé světové války
V posledním roce války, kdy se schylovalo 
k vojenské porážce Německa a Japonska, 
spojenci připravovali základy pováleč-
ného uspořádání světa. Na konci roku 
1944 obsadil Sovětský svaz převážnou 
část střední a východní Evropy a posílil 
svoji pozici vůči Spojeným státům a Velké 
Británii.

Druhá světová válka byla nejen válkou 
celosvětovou, ale ještě více než v přípa-
dě první světové války šlo především 
o válku totální. Její důsledky a dopady 
se zdaleka neprojevily pouze na bojiš-
tích, ale zasáhly do života stovek milionů 
lidí ve všech koutech planety, kde válka 
způsobila nevyčíslitelné škody. Největší 
a nejkrvavější válka v historii lidstva si 
vyžádala 70 milionů bojujících vojáků, 
z toho 17 milionů jich zahynulo. Na roz-
díl od všech ostatních novodobých válek 
bylo nejvíce obětí mezi civilním obyva-
telstvem. A to v důsledku bombardování, 
deportací a vyhlazování, věznění, hla-
du, nucených prací a vysílení. Nejvíce 
mrtvých bylo v Evropě a mezi válčícími 

zeměmi je nositelem smutného primátu 
Sovětský svaz s 20 miliony obětí.

Invazí německých tanků do Polska 
1. září 1939 ve 4.40 hod. začala druhá 
světová válka. A kdy vlastně skončila? 
Poté co Montgomery dojednal kapitulaci 
německých sil, podepsal generál Alfred 
Jodl 7. května 1945 v sídle generálního 
štábu spojeneckých vojsk v Remeši úpl-
nou kapitulaci za přítomnosti vojenských 
představitelů čtyř vítězných mocností. 
Stejný ceremoniál se opakoval o dva dny 
později – tedy 9. května – v generálním 
štábu maršála Žukova v Berlíně. Tak 
skončila válka v Evropě, ale na Dálném 
východě pokračovala.

Bomby svržené na Hirošimu (6. srpna 
1945) a Nagasaki (9. srpna 1945) donutily 
Hirohita k tomu, aby zaslal spojencům 
návrh japonské kapitulace. A 14. srpna 
císař v rozhlase oznámil, že Japonsko je 
připraveno přijmout bezpodmínečnou 
kapitulaci. 2. září 1945 podepsali japonští 
představitelé kapitulaci na můstku bitev-
ní lodě kotvící v Tokijském přístavu. 

Tak tedy čtyři měsíce po kapitulaci 
Německa a šest roků po německém útoku 
na Polsko skutečně skončila druhá světo-
vá válka.

Vážení přátelé, současná doba není 
lehká a všichni tušíme, že nás čekají ještě 
kruté týdny. Přesto jsem ale optimista. 
Vždyť dobrovolní hasiči ve své více jak 
jeden a půl století dlouhé existenci zažili 
řadu složitých období. Vždy je zvládli. 
Ano, pandemie koronaviru je novým 
tipem „živelného nepřítele“. Všichni si ale 
musíme uvědomit nezbytnost zamezení 
dalšího šíření. Každý můžeme k tomu 
přispět: osobní disciplínou, solidaritou 
k druhým, respektování mimořádných 
opatření a nařízení centrálních i regio-
nálních samospráv a krizových štábů.

Věřím, že nelehká bitva se zákeřnou 
epidemií bude úspěšná a zase nastanou 
dny klidného života.

• Zasloužilý hasič Karel Halml

01 Osvobození Horažďovic 

02 Plzeňská ulice
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Historie domů v Horažďovicích 
v letech 1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 53–54
V roce 1619 dům náležel Kateřině Špal-
kové. Je uvedena v soupisu pohořalých 
osob v souvislosti s přidělením kmenů 
na stavbu jejího shořelého domu po veli-
kém požáru města způsobeném dran-
cováním vojsk generála Bonaventury 
Buquoye. Škoda na domě odhadnuta na 
900 kop. Počet kmenů dřeva neuveden. 
V soupisu pohořalých bylo následně 
jméno Kateřiny Špalkové přeškrtnuto 
a uveden zde Jiřík Pokorný. V roce 1622 
ale prodává Jiřík Pokorný dům Jiříko-
vi Trávníčkovi a Kateřině manželce za 
60 kop. Spáleniště domu „ležící v ulici 
jdouc k brance pod domem spáleným 
slove Vojtovský“ (čp. 6, Drogerie). V roce 
1634 je uveden Jiří Trávníček jako 

člen městské rady, zároveň je uveden 
v tomto roce i jako představený krejčov-
ského cechu. V roce 1647 byla uvězně-
na v radničním vězení dcera Jiřího 
Trávníčka Dorota „pro své nešlechetné 
Boha prázdné a hanebné skutky, kteréž 
beze všeho studu mnoho času páchala 
až i z vězení proto utekla, dostanou-
ce se zase do něho … toliko o trunku 
vody a kusu suchýho chleba tři měsíce 
držána“. Po ukončení trestu „od města 
na věčnost vypovědína“. Ve stejném 
roce 1647 prodává Jiří Trávníček dům 
ležící mezi domy Jiřího Šípka (Drogerie, 
náměstí čp. 6) a domem Doroty Proti-
vínské (čp. 55) Erhartovi Markrabovi, 
trubači polnímu za 230 kop. (Polní 
trubači tvořili privilegovanou skupinu 
hudebníků, která měla svůj největší 
rozkvět právě v 17. století. Absolvovali 

dvouleté učení u mistra, povinná byla 
i účast na válečných taženích. Později 
působili ve šlechtických službách či 
v armádě pozn.) V rámci prodeje domu 
zůstalo v domě po Jiříkovi Trávníčkovi 
12 sudů pivních dobrých, stůl s truh-
líčkem, seno, 1 000 šindelí, dvě lože 
prostý, malá stolička, stolice dlouhá 
a rohy jelení. V roce 1650 přikupuje ještě 
Markrab dvůr na předměstí za Dolejší 
branou řečený Šlikovský od Pavla Boudy 
ležící mezi domem Víta Řezáče a dvorem 
Šimona Lercha za 38 kop. V roce 1651 se 
Erhart Markrab popral při blíže neurče-
né výroční slavnosti s Janem Křenkem 
a Janem Lehnerem, všem byla násled-
ně vyměřena pokuta a pobyt v arestu. 
V berní rule v roce 1654 je uveden se 
změněným příjmením jako Erhart 
Krym, osíval 13 strychů polí a choval tři 
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ovce. V tzv. revizitaci berní ruly z roku 
1675 byl stále majitelem objektu a jmé-
no zde zkomoleno na Erhart Grüm. 

(v jiných písemnostech uváděno jeho 
příjmení také jako Markraf pozn.) Svoji 
pozůstalost podepsal jako Erhart Mar-

krabkrym v roce 1682 a opatřil ji vlastní 
pečetí. K potvrzení kšaftu požádal ještě 
o podpisy a pečetě Martina Kratochvíla, 
Matouše Berana a Kryštofa Trenského. 
V pozůstalosti odkazuje dům svým ne-
jmenovaným dětem. V roce 1728 ujímá 
dům po své zemřelé matce Aleně syn Ja-
kub Crim za 100 zlatých, vyplácí sestru 
Annu. V roce 1743 Prodává Voršila, ten-
tokrát písařem uvedena jako Krimová, 
dům s malou zahrádkou Ignáci Segovi, 
švagru, a manželce Ludmile za 200 zla-
tých. Ale již v roce 1746 prodává dům 
řečený Krimovský se zahrádkou obra-
tem Ignác Sega Šimonovi Pfeiferovi za 
210 zlatých. V roce 1754 si směňují domy 
Kateřina Pfeiferová s Karlem Nigri-
nem. V roce 1773 prodává dům várečný 
se zahrádkou Karel Nigrin Ferdinandu 
Šeborovi za 300 zlatých. V roce 1800 se 
stává majitelem domu Jan Šebor.

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Současná podoba objektu (rok 2020) 
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Knižní novinka  
z našeho okolí
Junáci na Otavě – Josef Pavel

Populární kniha, kterou i mnozí dnešní 
čtenáři přirovnávají k tzv. „foglarovkám“.

Romantický Olšový ostrov omývaný 
vodami řeky Otavy v blízkosti hradu 
Rabí okouzlí před prázdninami vůdce 
skautského oddílu. S majitelem ostrova 
mlynářem Votavou domluví dvouměsíč-
ní táboření svého junáckého oddílu na 
ostrově.

Tak začíná příběh o táboření dva-
nácti plánských junáků družin Srnci 
a Havrani, vůdce oddílu Jaroslava a jeho 
maminky, která jede na tábor jako ku-
chařka. Junáci společně prožívají mnohé 
veselé i napínavé příběhy, malá i velká 
dobrodružství. Přípravy na tábor, stavba 
tábora, poznávání okolí tábora a míst-
ních rázovitých lidiček, rozvodnění Otavy 

po vydatných deštích, setkání s trampy, 
běsnění bouřky, chvíle napětí v podzem-
ní chodbě, výlet na hrad Rabí, táborové 
ohně, výstup na Prácheňskou skálu, 
setkání s „perličkáři“ – lovci perel, výpra-
va na nedalekou Šumavu. To je jen malý 
výběr toho, co junáci při svém prázdnino-
vém táboření zažívají.

Knihu napsal Josef Pavel, rodák z ne-
dalekých Velkých Hydčic, jehož místo 
posledního odpočinku je na hřbitově na 
vrchu Prácheň. Od roku 1948 až do roku 
1989 nebyla díla Josefa Pavla z politických 
důvodů vydávána. 

Nové vydání knihy zakoupíte v knihku-
pectví v Ševčíkově ulici v Horažďovicích.

• Jana Kotrbová
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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

        
„Kamarád na telefonu“ 

pro seniory, pod metodickým vedení garanta – psychologa, linka 777 778 538

 

„Roušky“ 
šití i distribuce potřebným

     

„Doučování dětí ZŠ / SŠ“ 
ideálně přes vzdálené technologie, ale umíme více

   

„Hlídání dětí“ 
existuje hned několik forem pomoci s hlídáním dětí, které naši dobrovolníci nabízí

       
„Nákupy“ 

zajistíme pravidelné nákupy základních potřeb, léků všem, kteří si je zajistit

nemohou

      
„Venčení domácích mazlíčků“ 

zajistíme pravidelné venčení Vašich zvířecích mazlíčků, pokud je nemůžete venčit

sami

      

„Odborná pomoc“ 
evidujeme řadu odborníků připravených pomoci (od psychologů, přes elektrikáře, IT

techniky až po krizové manažery), neváhejte napsat, co potřebujete

COVID-19

Žádost o pomoc i nabídku pomoci můžete zadat přes portál chcipomoct.cz

 
VOLEJTE

604 229 529

Celostátní portál pro organizaci pomoci dobrovolníků

Požaduji
pomoc

 

Nabízím
pomoc

 

COVID-19

Výstavy letní sezóny

Obrazy Horažďovic 
Ikonografie města od 16. století do současnosti

Od Šillera po Hampla 
Tři století perníkářského řemesla v Horažďovicích

Hradiště Prácheň 
pohledem archeologie

Muzeum • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

ZRUŠENO

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce 

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

Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

Hledám zahrádku v Horažďovicích 
a okolí. Děkuji za nabídky. 

Tel.: 770 660 155

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 
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
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ZETES BETON, s.r.o.

Betonárka Horažďovice

PRODEJ BETONU:

  Čerstvé betony dle normy  
(ČSN EN 206+A1/2018, ČSN P 732404/2016)
  Vodostavební betony
  Cementové malty MC 5 až MC 35

PRODEJ PÍSKŮ, KAMENIVA:

  Betonářský písek 0-4
  Maltové písky
  Drcené kamenivo  
4-8, 8-16, 11-22
  Kačírek 16-45, 4-11

PRODEJ MATERIÁLU:

  Betonářská ocel
  Svařované sítě
  Střešní latě

SORTIMENT PRO ZAHRÁDKÁŘE:

  Hnojiva
  Substráty

  Rašelina
  Kůrový mulč

N
O
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N

K
A

N
O

VIN
K

A

Horažďovice, Komenského 685, směr Sušice

tel.: 724 183 934, 602 442 097

www.zetesbeton.cz
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A T R I U M , s . r . o .

vzorový dům
Lipová 1000

341 01 Horažďovice

hledá vhodného zájemce

pro údržbu zahrady
■  pravidelná údržba zeleně během sezóny 
    na adrese L ipová 1000,  Horažďovice
■  dohoda o provedení  práce

Kontakt :  

e-mai l :  info@atr ium.cz |  te lefon:  376 512 087
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1 DÁNSKÝ 
OSTROV 

1. DÍL 
TAJENKY 

TURIST. 
POTŘEBY 

POMŮCKA: 
ADONIDO SMYSL SVÉMRAVÍ 

 
3. DÍL 

TAJENKY 

 

SPZ 
PRAHY    

HYDRID 
CESIA    

PŘEDLOŽKA 

NALÉVAT 
PĚNIVÝ 

MOK 
       

KDO  ŘÍDÍ 
START        

 ANO 
(SLOV.)    

MILI - 
AMPÉR   MUŽSKÉ 

JMÉNO 
OBLAST 

BIOSFÉRY 

SPZ 
OSTRAVY    

BRŽE 
   

OHRADA 

CITOSLOVCE   
PÍĎ 

(SLOV.)     POMŮCKA: 
PRLÍ 

HLAVÁČEK 
(ESPER.) HEREC 

ANGLICKÉ 
ŽENSKÉ 
JMÉNO BLÁBOL 

PATŘÍCÍ 
ASTLOVI        

JAP. LOV. 
PEREL    

ANETHOL 

 
VÝPLOD 

POVRCHOVÝ 
DŮL    

MUŽSKÉ 
JMÉNO      2. DÍL 

TAJENKY 
KBELÍK 
(OBL .) 

ZMATEK 
(ZŘ.)     

DVOJ - 
ČLENY       KOPŘIVA 
(NÁŘ.) 

PĚCHO  - 
VAČKA    

BOCHNÍK 
     KORNEL 

(DOM.) IVKA 
JEDNÁNÍ 

LESNÍ 
SPRÁVA   

PATŘÍCÍ 
ARLETĚ         NÁZEV 

HLÁSKY  R 

OPUCHLÍ       ODĚV 
(SLOV.)     

MALÝ  
DORT       ŽENSKÉ 

JMÉNO     
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Pro dlouhou chvíli a dobrou náladu 
Město Horažďovice v křížovkách. 


