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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

květen, pro někoho nejkrásnější měsíc 
v roce, jsme ještě prožili s rouškami na 
obličeji, ale již v etapě postupného roz-
volňování opatření a zákazů souvisejících 
s celosvětovou pandemií. Díky dešťovým 
srážkám příroda „rozkvetla přímo do krá-
sy“. Na začátku měsíce nás ještě ranními 
mrazíky potrápili ledoví muži a poměrně 
velké teplotní výkyvy, ale sluníčko už umí 
příjemně zahřát.

V měsíci květnu se otevřely po dvou 
měsících v omezeném režimu základní 
školy pro žáky devátých tříd a následně 
pro první stupeň, naplno začaly fungovat 
obě mateřské školy a základní umělecká 
škola. Pro veřejnost byla otevřena městská 
knihovna, informační centrum, městské 
muzeum a jako poslední i náš aquapark. 
Všude je nutné dodržovat zvýšená hygi-
enická opatření. Na jednání krizového 
štábu byly vyhodnoceny požadavky těchto 
institucí a město následně vybavilo školy 
a organizační složky rouškami, ochranný-
mi štíty a stojany s desinfekcí. 

V podmínkách nouzového stavu pro-
běhly i oslavy 75. výročí ukončení 2. svě-
tové války. Z původně plánované rozsáhlé 
akce polokulatého výročí se uskutečnil 

pouze pietní akt položení věnců a květin 
k památníku u budovy kina. V tichosti 
jsme vzpomněli na konec válečného utrpe-
ní, které si už nedokážeme představit. 

O rekonstrukci ulice Třebomyslická 
jsme se již zmiňovali v minulém čísle. 
Nyní probíhá připojení větve vodovodu 
na hlavní vodovodní řad a práce zasahují 
i do jízdního pruhu na komunikaci I/22 
(hlavní průtah městem). Práce jsou pro-
váděny za částečné uzavírky Komenského 
ulice, proto zde může docházet k větší 
koncentraci automobilů. Dbejte prosím 
zvýšené opatrnosti. K dokončení už spějí 
chodníky a pokračuje příprava pod inální 
asfaltovou vrstvu. Předpokládaný termín 
dokončení je stále konec června. 

Kontrolou zeleně prochází revitalizace 
sídliště Šumavská, kde bude nutné v rámci 
reklamace vyměnit tři uschlé stromy. 
V této souvislosti si vás dovolíme požádat, 
abyste nenechávali vaše psí společníky 
nejen v této lokalitě rozhrabávat nové 
květinové záhony a mulčovací kůru. 
Reklamace uschlých stromů se dále řeší 
i podél „Lávičkové“ cesty a u jednoho javo-
ru na náměstí. Akce revitalizace Parkánu 
pokračuje podle plánu, budují se mlatové 
cesty, instaluje nové osvětlení a v prů-
běhu června se nainstalují nové lavičky 

a odpadkové koše. Postupně probíhá také 
oprava hradebních zdí jak v majetku měs-
ta, tak i církevních. Tento prostor by měl 
být v budoucnu příjemnou částí našeho 
„starého“ města. 

Revitalizace sportovního areálu Lipky 
se v rámci projektové dokumentace 
stále zpracovává. Jako první při rozšíření 
sportovního vyžití v našem městě bude 
vybudování veřejného workoutového 
hřiště u lávky naproti tenisovým kurtům. 
Dodání prvků včetně montáže je předpo-
kládáno v měsíci červenci. 

Co se týká kulturních akcí, i ty se 
pomalu rozbíhají. V letošním roce se sice 
nebudou konat tradiční Slavnosti Kaše, ale 
místo nich se chystá Letní jarmark. Spo-
lečenská několikadenní akce „Ševčíkova 
akademie“ by se měla uskutečnit v srpnu. 
Horažďovická pouť by měla proběhnout 
v plánovaném termínu 22.–23. 8. Doufej-
me, že nenastanou žádné komplikace. 

Přejeme vám příjemné jarní dny a po 
ukončení pandemických opatření bezpro-
blémový návrat do normálního života. 

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Rada města 
Horažďovice  
27. 4. 2020 

• přijímá nabídku uchazeče MgA. Jindři-
cha Šlechty Horažďovice, IČO: 66349168 
na veřejnou zakázku s názvem „Horaž-
ďovice, zámek – restaurování nástěn-
ných a stropních maleb v prvním patře 
věže“ za nabídkovou cenu 549 949,90 Kč 
vč. DPH 
• schvaluje podání žádosti do programu 
Podpora pro obce, které mají uzavřenou 
smlouvu s registrovaným poskytovatelem 
sociálních služeb na zajišťování pečova-
telské služby na území Plzeňského kraje 
v roce 2020
• jmenuje Mgr. Radku Kočí, vedoucí od-
boru památkové péče, školství a kultury 
Městského úřadu Horažďovice s platností 
od 1. 5. 2020 

Rada města 
Horažďovice  
18. 5. 2020 

• rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky uchazeče Šumavské vodovody 
a kanalizace a.s. Klatovy, IČO: 25232100 na 
stavební práce s názvem „Oprava vodovo-
du v Rybářské ulici“ za nabídkovou cenu 
1 509 784,46 Kč vč. DPH 
• souhlasí s povolením zvláštního uží-
vání místní komunikace ulice Tyršova 
v Horažďovicích na p.č. 2758/7, p. č. 2758/8 
v k.ú. Horažďovice v úseku před restau-
rací „Na Růžku“ z důvodu umístění 
předzahrádky v termínu od 11. 5. 2020 do 
11. 10. 2020 
• souhlasí s povolením zvláštního užívá-
ní místní komunikace – chodníku na Mí-
rovém náměstí v Horažďovicích v úseku 
dle doložené situace z důvodu umístění 
přenosného prodejního zařízení a sto-
janu typu „A“ pro květinářství v čp. 12 
v termínu od 13. 5. 2020 do 13. 5. 2021

• souhlasí u Křesťanské mateřské školy 
DUHA a MŠ Na Paloučku s prominutím 
plateb za školné za měsíce květen a čer-
ven dětem, které nebudou mateřské školy 
navštěvovat 
• souhlasí s uzavřením MŠ Na Paloučku 
v době od 1. 7. 2020 do 31. 7. 2020 a sou-
hlasí s uzavřením Křesťanské MŠ DUHA 
v době od 1. 8. 2020 do 31. 8. 2020. Ma-
teřská škola, která bude přes prázdniny 
otevřena, bude zajišťovat provoz i pro děti 
z uzavřené mateřské školy 
• schvaluje změnu mezního termínu pro 
rozhodnutí o přidělení dotace z dotační-
ho programu města Horažďovice pro rok 
2020 – „Podpora volnočasových aktivit 
a podpora činnosti neziskových organiza-
cí v roce 2020“, který se mění z 22. 5. 2020 
na 30. 6. 2020 
• schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Františkem Kubovcem Horažďovice, 
IČO: 68832524 na realizaci díla s názvem 
„Oprava kaple Babín“za nabídkovou cenu 
106 649,40 Kč 

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

Novinky a beneity 
veřejné autobusové 
dopravy Plzeňského 
kraje

Cestující veřejnou dopravou po Plzeň-
ském kraji se mohou od 14. června 2020 
těšit na vítané novinky a na více než 
300 nových modrých autobusů. Ty s se-
bou přinesou vysoký komfort a pohodl-
nější cestování. 

Všechny autobusy v barvách Plzeňské-
ho kraje budou částečně nízkopodlažní, 
s plošinou pro vozíčkáře či pro kočárky. 
Uvnitř bude pro tyto cestující vyhrazené 
bezpečné místo. K rychlejšímu odbavení 
pomůže možnost bezkontaktní platby 
kartou přes terminál u řidiče. 

V parných letních dnech se cestující 
mohou těšit ve všech vozech na klimati-
zaci, která v kombinaci s dvojitými skly 
zaručí příjemnou cestu. Tato skla naopak 
v zimě zase pomohou udržet autobusy 
příjemně vytopené. 

Pro větší pohodlí budou mít autobusy 
prodloužené sedačky a větší rozteč mezi 
nimi. Všechny vozy nabídnou USB nabí-
ječky na mobily a tablety a na vybraných 
linkách bude k dispozici i Wi-Fi připo-
jení. Pro snadnou orientaci a přehled 

při cestě poslouží ve všech autobusech 
LCD obrazovky s hlášením zastávek.

Novinkou od 14. června bude fungující 
dopravní dispečink, který díky aktuálním 
informacím o zpoždění na trasách zajistí 
garanci návaznosti spojů. Informace 
o zpoždění se budou mimo jiné zobra-
zovat cestujícím na zmiňovaných LCD 
obrazovkách ve vozech.

Vítanou novinkou bude v budoucnu 
mobilní aplikace Virtuální Plzeňská 
karta, ve které si bude možné zakoupit 

jednotlivé přestupní jízdné dopředu. 
Jízdné se bude v rámci aplikace kont-
rolovat u řidiče přes QR kód v jízdence. 
Časem do aplikace přibude zobrazování 
informací o volných místech v autobu-
sech pro jízdní kola a jejich případná 
rezervace.

Pro zjištění a porovnání cen předplat-
ného pro zóny, přes které jezdíte, nalez-
nete na webových stránkách www.idpk.cz 
aktualizovaný online kalkulátor.

Webové stránky www.idpk.cz jsou hlav-
ním komunikačním kanálem. Na strán-
kách naleznete veškeré potřebné infor-
mace a kontakty, aktuální info o dopravě, 
výlukách, i vysvětlení, co vše se v červnu 
bude měnit. 

Sledovat můžete také proil IDPK.cz na 
sociálních sítích Facebook a Instagram. 
Tam naleznete nejen aktuální informace 
o veřejné dopravě, ale také užitečné tipy 
na výlety či nejrůznější soutěže. Sociální 
sítě jsou vhodným komunitním místem, 
kde můžete přispět do diskuze a kde vám 
POVED – organizátor veřejné dopravy 
Plzeňského kraje – odpoví na případné 
dotazy.

• Mgr. Vojtěch Oliverius 

Projektový specialista – analytik dat 

POVED s. r. o.
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Knihovna opět ožila
Uzavření knihoven zaskočilo nejen nás, 
ale především naše čtenáře. Každou 
plánovanou uzavírku dáváme na vědo-
mí s velkým časovým předstihem, aby si 
čtenáři mohli udělat dostatečné zásoby 
duševní potravy. Teď se však knihovna 
zavřela ze dne na den a čtenáři si museli 
vystačit s tím, co si půjčili při poslední 
návštěvě nebo sáhnout do vlastních 
domácích knihovniček. Termín pro 
znovuotevření knihoven byl původně 
stanoven na 8. 6. Rozhodli jsme se proto, 
že nucené uzavírky využijeme k provede-
ní revize knihovního fondu. Překontro-
lovat bezmála 50 tisíc svazků, část fondu 
přeznačit a přeřadit do skladu a část 
knih vyřadit z fondu úplně, to něja-
kou chvíli zabere. A tak jsme byli opět 
zaskočeni informací, že se knihovny mají 
otevřít o celých šest týdnů dříve, než bylo 
původně v plánu. Koncem dubna jsme 
sice otevřít nestihli, ale 6. května už jsme 
byli připraveni přivítat naše čtenáře. A že 
jich první půjčovní den nepřišlo málo. 
První půjčovní den si do knihovny našlo 
cestu 209 milovníků literatury. Knihy, 
které nám čtenáři vrátili, putovaly do 
karantény. Bylo jich 715 kusů. Naopak do 
svých domovů si od nás odnesli 647 knih 
a časopisů.

Do knihovny se však nechodí jen 
pro čtení. Pořádáme také spoustu akcí 
jak pro děti, tak pro dospěláky. Připra-
vené jsme měli tradiční akce jako Noc 
s Andersenem, Pasování prvňáčků na 
Rytíře Řádu čtenářského, čtení babi-
ček a dědečků v mateřských školkách, 
univerzity třetího věku nebo besedy 
v oblastní charitě. Bohužel nic z toho se 
nemohlo uskutečnit z důvodů, které jsou 
všem velmi dobře známé. Budeme proto 
doufat, že alespoň pro některé z nich 
najdeme nové termíny ještě v tomto roce. 
Na některé si budeme muset počkat až 
do příštího roku. Sledujte proto naše 
webové stránky a FB, kde najdete vždy 
aktuální informace.

Rádi bychom poděkovali našim čtená-
řům, že nám zachovali přízeň, obzvlášť 
nás těší, že knihovna je služba, která 
někomu chyběla víc než kadeřnictví. 
Děkujeme také za zodpovědný přístup 
při návštěvě knihovny. Přestože naše 
služby jsou v tuto dobu omezené, nové 
knihy stále nakupujeme, zpracováváme 
a nabízíme k vypůjčení.

• Petra Tomešová,  

Městská knihovna Horažďovice

Ševčíkovy hudební  
večery 2020
Letošní sezóna Ševčíkových hudebních 
večerů byla dotčena opatřeními proti ko-
ronavirové epidemii a část koncertů bylo 
nutné přesunout na jiné termíny. Níže 
uvádíme nová data koncertů. Prosíme, 
abyste věnovali pozornost nejen termí-
nům koncertů, ale i místům konání, pro-
tože u některých koncertů rovněž došlo 
ke změně. Zároveň jsme v září přidali 
zcela nový koncert. Všechny koncerty 
začínají v 19.00 hodin. O prvním koncer-
tu vás budeme podrobněji informovat 
v příštím vydání Obzoru.

3. července 2020, velký sál muzea 
v zámku – Duo Bohémo: Matouš Pěruška 
(housle), Kristýna Vocetková (violoncello)

28. srpna 2020, velký sál muzea v zám-
ku – Gabriela Vermelho a skupina GaRe

25. září 2020, velký sál muzea v zám-
ku – Duo Jiří Sycha, Filip Dvořák a jejich 
přátelé – barokní komorní ansámbl

9. října 2020, secesní sál hotelu 
Prácheň – Klavírní kvarteto: M. Bačová 
(housle), K. Untermüller (viola), H. Babo-
ráková (violoncello), T. Fialová (klavír)

6. listopadu 2020, secesní sál hotelu 
Prácheň – Opera, opereta, muzikál: Jana 
Borková a Michal Bragagnolo (zpěv), Lada 
Soukupová (klavír)

27. listopadu 2020, secesní sál hotelu 
Prácheň – Brasstet, žesťové kvinteto

• za spolek Hudba bez hranic, z. s. 

Ing. Magda Černá

Čtěte, poznávejte 
přírodu a přijď te 
do ZOO 2020

Městská knihovna spolu se ZOO Plzeň 
vyhlašuje další ročník soutěže pro děti 
do 15 let.
Přijďte během roku 12× do knihovny, 
vypůjčte si pokaždé alespoň 1 knížku 
o přírodě a získejte zdarma vstupenku 
do ZOO!
Všichni, kteří splní podmínky soutěže 
a odevzdají v knihovně řádně vyplně-
nou a potvrzenou soutěžní průkazku, 
dostanou zdarma volnou vstupenku 
do ZOO Plzeň. Soutěžní průkazky jsou 
k dispozici v oddělení pro děti. Soutěž 
trvá do 31. 12. 2020.

• Eva Marešová, oddělení pro děti 

Městská knihovna Horažďovice

Tenisový klub 
Horažďovice 
spouští online 
rezervace

Nově si můžete zarezervovat tenisový 
kurt skrz online rezervace na webových 
stránkách tenisového klubu. Již nemu-
síte volat na rezervaci tenisového kurtu, 
stačí si naklikat rezervaci na webových 
stránkách www.tkhd.cz v sekci rezervace. 
Otevírací doba v měsíci červnu je ve vše-
dní dny od 16.00 do 20.00. O víkendech je 
otevírací doba dle individuální domluvy 
se správcem areálu. 

Dále je od měsíce května znovu v pro-
vozu občerstvení s čepovanou limonádou 
i pivem. 

• David Michelini 

Tenisový klub Horažďovice
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Otevírání muzea
Jak se zdá, celý letošní rok bude bohužel 
poznamenán koronavirovou pandemií. 
Nicméně současný vývoj dává naději k op-
timismu. Republika se postupně otevírá 
a nejinak tomu bude i s horažďovickým 
městským muzeem. Chceme, aby letní se-
zona v muzeu, kde se setkávají lidé místní 
s návštěvníky z různých koutů republiky 
i ze zahraničí, probíhala pokud možno 
bezpečně. Tomu bude přizpůsoben pro-
voz muzea i jeho postupné zpřístupnění 
veřejnosti.

Již od poloviny května jsou, v soula-
du s nařízením vlády, znovu otevřeny: 
informační centrum, expozice alpských 
minerálů, výstava Proměny Horažďovic 
a Prácheňské marionety s národopis-
nou dílnou. Počínaje 30. květnem bude 
zpřístupněn zámek spolu s některými 
sezónními výstavami. Prohlídky zámku 
s průvodcem se budou konat dle opatře-
ní předepsaných vládou: nošení roušek, 
povinné rozestupy, omezené skupiny.

Sobota 30. května bude bez vernisáže, 
protože v současné době se smějí konat 
akce pouze do sta účastníků, což by na 
slavnostní otevření muzea nemuselo 
stačit. Jelikož si ale všechny připravova-
né výstavy slavnostní uvedení zaslouží, 
rozhodli jsme se posunout vernisáž na 
20. června. V té době by již mělo být 
možné pořádat akce do pěti set účast-
níků, pro muzeum tedy bez jakýchkoliv 
omezení. 

20. června proběhne v Městské galerii 
představení výstavy malíře Jindřicha 
Krátkého „Zpátky v Horažďovicích“, 
dodatečně budou představeny sezonní od 
„Šillera po Hampla – tři století perníkář-
ského řemesla v Horažďovicích“, „Hradiš-
tě Prácheň očima archeologie“, ale hlavně 
bude slavnostně zahájena největší letošní 
výstava našeho muzea „Obrazy Horažďo-
vic“. Akce bude zahájena v 16.00.

 V minulém čísle jsme horažďovic-
kou veřejnost oslovili s výzvou a žádostí 

o zapůjčení obrazů do této výstavy. 
Reakce horažďovických občanů nás velmi 
příjemně překvapila. Muzeum kontakto-
vala celá řada vlastníků i autorů obrazů 
s horažďovickou tematikou. Tím se již 
tak dost široká paleta obrazů pro naši 
výstavu ještě rozšířila. Můžeme se těšit na 
opravdu pestrou a různorodou skladbu 
vyobrazení Horažďovic od proslulých ma-
lířů i místních amatérů, malujících jen 
tak pro radost, na výtvarná díla pocháze-
jící ze 16. století i ze současnosti, na drob-
né skici i obrovská plátna. A velký dík za 
to patří i vám všem, kteří jste se rozhodli 
pro naši výstavu nějaký obraz zapůjčit. 

Doufáme, že se vám výstavy chystané 
na letošní rok budou líbit. 

• Pracovníci Městského muzea Horažďovice
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Výstavy letní sezóny
Obrazy Horažďovic 
Ikonografie města od 16. století do současnosti
20. 6.–4. 10. 2020

Od Šillera po Hampla 
Tři století perníkářského řemesla v Horažďovicích
30. 5.–4. 10. 2020

Hradiště Prácheň 
pohledem archeologie
30. 5.–4. 10. 2020

 
 
 
 
 
 
 
 

Slavnostní zahájení letní sezóny  
sobota 20. 6. 2020 • 16.00

Muzeum • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy



Zprávičky z MŠ Na Paloučku
V polovině května opět naše školka ožila 
radostí a dětským smíchem. V době 
uzavření MŠ pedagogové připravili pro 
rodiče odkazy na náměty vzdělávacích 
i tvořivých činností. S rodiči jsme byli 
v kontaktu přes mobil, webové stránky 
a sociální sítě. Pan učitel Jílek upletl pro 
rodiče i veřejnost velikonoční pomlázky. 
Proběhl zápis a v září přivítáme nové děti.

Náš „Palouček“ opravdu ožije, pro-
tože podle manuálu MŠMT pro provoz 
MŠ v období do konce školního roku 
2019/2020 smíme využít pro pobyt venku 
pouze areál MŠ, včetně zahrady, nádvoří, 
a tak hojně využíváme naši nově zrekon-
struovanou zahradu i s novými herními 
prvky – skluzavku s tunelem, věž se 
skluzem, vláček s vagónky, auto, hrad 
s lezeckou stěnou, závěsné hnízdo, pru-
žinové houpačky, interaktivní pochozí 
chodníček, dvouhrazdí, lanovou dráhu, 
vodní hru s mlýnky, domeček a nejvíce 
pískoviště s bagry, auty, kbelíky a lopat-
kami k rozvoji motoriky, tvořivosti, tech-
nické představivosti, spolupráce a vzá-
jemné kooperace, prostorové orientaci, 
experimentování. Dostatek volné plochy 
využíváme také k pohybovým a míčovým 
hrám, k rozvoji pohybových dovednos-
tí, jízdě na odrážedlech, koloběžkách, 
tříkolkách.

Děti z jednotlivých tříd si připravily 
svůj záhonek a zasadily bylinky. Budeme 
se o ně starat a na podzim sklízet úrodu.

Nezapomeneme ani na Den dětí – kte-
rý oslavíme různými hrami, soutěžemi 

a nebude chybět ani diplom a odměna. 
Vždyť kdo jiný by měl slavit Den dětí než 
právě děti.

Je nám velmi líto, že jsme nemoh-
li uskutečnit plánované akce pro děti 
a i veškeré aktivity budou v rámci bez-
pečnostně hygienických opatření až do 
konce školního roku zrušeny. Rozloučíme 
se s našimi předškoláky a přejeme jim 
hodně úspěchů ve škole.

Těšíme se, že si společně užijeme dny 
do konce školního roku a snad i hezkého 
počasí. 

• Z MŠ Na Paloučku 

Mgr. Eva Smetanová
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Základní umělecká škola
Tak jsme se konečně dočkali. Po dvou 

měsících, kdy byla naše škola nuceně 
zavřená, se opět vracíme k tradiční práci. 
Sice v omezeném rozsahu a za dodržování 
přísných hygienických opatření, ale jsme 
ve škole a opět se můžeme věnovat práci 
přímo se svými žáky. V době uzavření 
školy jsme přešli na dálkovou formu 
vzdělávání a rád bych touto cestou podě-
koval pedagogům za jejich tvůrčí práci 
a přístup k nastalé situaci. Zároveň děkuji 
všem žákům a rodičům, kteří s námi 
v tak nelehké situaci spolupracovali. Ale 
domnívám se, že bychom si pro příště již 
podobné situace rádi odpustili. Moc jsme 
se na žáky těšili a jsme opravdu velmi 
rádi, že se drtivá většina žáků mezi nás 

opět vrátila a můžeme pokračovat v kla-
sické formě výuky.

V uplynulých dvou měsících jsme 
museli zrušit mnoho akcí a aktivit, které 
již byly naplánovány. Ve zbývajících týd-
nech bychom rádi přece jen nějaké akce 
uskutečnili. Ve škole proběhnou menší 
absolventské koncerty a v divadelním sále 
horažďovického muzea bude možné do 
23. 8. navštívit výstavu prací absolventek 
výtvarného oboru. Vernisáž se bude konat 
18. 6. od 16.30 hodin.

Také se budeme velmi rádi věnovat 
novým uchazečům o studium na naší 
ZUŠce. Prosíme všechny zákonné zástup-
ce, kteří mají zájem o studium svého 
dítěte na ZUŠ, aby vyplnili přihlášku na: 

www.izus.cz. Následně budete pozváni 
na talentové zkoušky, které se uskuteční 
v týdnu od 8. do 12. 6. 2020. Pozváni bude-
te na konkrétní časy, abychom zamezili 
shlukování většího počtu lidí na jednom 
místě a mohli tak dodržet hygienická 
doporučení. Těšíme se na vás a věříme, že 
v hojném počtu rozšíříte řady našich ma-
lých muzikantů, výtvarníků a dramaťáků.

Přejeme všem čtenářům klidné týdny 
a těšíme se na setkávání na dalších akcích 
ZUŠky.

• Mgr. Martin Petrus,  

ředitel ZUŠ Horažďovice



K ěten – čas z květin pleten
Hurá, školka je už také opletena spoustou 
dětských hlásků. Dětská radost, smích 
a vískání znovu zaplnili třídy a zahradu 
naší školky. Děkujeme všem rodičům 
i dětem za jejich trpělivost a spolupráci 
při znovuotevření školky.

Protože měsíc květen nám nachystal 
skutečně krásné počasí, rozhodli jsme 

se ho plně využít. Proto často balíme 
batůžky a vyrážíme na celé dopoledne 
na procházky. Možná se někde na našich 
cestách za dobrodružstvím potkáme 
i s Vámi. Přejeme i Vám krásný zbytek 
jara opletený květy radosti a zdraví.

• Kolektiv KMŠ 

Zdraví  
na prvním místě
Jedenáctý březen byl den jako každý 
jiný, ale i přesto se dá říci, že změnil či 
přinejmenším ovlivnil životy nás všech 
– pedagogů, dětí, a především rodičů. 
Nikdo z nás netušil, na jak dlouhou dobu 
to bude. Nikdo nevěděl, jak tuto situaci 
uchopit, ale všichni se snažíme ze všech 
sil, aby dopad uzavření škol byl co nej-
menší. Poděkování patří všem rodičům, 
kteří se s dětmi svědomitě, pečlivě a zod-
povědně připravují na znovuotevření škol 
a ulehčují dětem toto složité období. Dou-
fáme, že i my, pedagogové, napomáháme 

k tomu, aby děti a rodiče vše zvládali 
s úsměvem a dobrou náladou, neboť dob-
rá nálada léčí. A to právě my všichni nyní 
potřebujeme nejvíce. Zdraví je v životě 
to nejdůležitější. K dobré náladě stojí za 
připomenutí akce, které jsme si v tomto 
školním roce užili. Je na co vzpomínat. 
Především jsme v listopadu navštívili 
hudební divadlo Karlín a zhlédli krás-
ný muzikál Královna Kapeska. Poslední 
školní den před jarními prázdninami 
jsme využili zimní sportoviště v okolí 
a uspořádali DEN NA SNĚHU A LEDU. Na-
biti zimní olympiádou, posléze pobytem 
sedmáků na výcvikovém lyžařském kurzu 
na Zadově, jsme měli na výběr lyžovačku 
ve Ski areálu Kašperky nebo bruslení na 
Zimním stadionu v Sušici. Polovina dětí 

(od prvňáčků po ty nejstarší) naší školy 
využila této nabídky. Vzhledem ke skvě-
lým podmínkám pronajímatele zimního 
stadionu a poloprázdné sjezdovce jsme 
si tříhodinové dopoledne užili. Mnozí 
oprášili získané sportovní dovednosti, ně-
kteří je získávali. V každém případě jsme 
se všichni vraceli z obou areálů nadšení 
a spokojení. Na tyto akce se snad můžeme 
těšit příští rok, stejně jako na ty, které 
jsme měli v plánu: Jarní laťka, Den Země, 
Majáles, Atletické dopoledne…

Přejeme všem žákům, rodičům i za-
městnancům pevné zdraví, abychom vše 
překonali a brzy se opět sešli na půdě 
naší školy. 

• Pedagogové 1. stupně ZŠ Blatenská
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C� �e ��ystá v DDM 
Horažďovice
Jaro 2020
Za normálních okolností by ve všech 
našich střediscích právě vrcholila jarní 
sezóna. Odevšad by se ozýval veselý smích 
dětí a jejich handrkování bychom se sna-
žili vyřešit především realizací rozličných 
aktivit. Letos je však všechno vzhůru 
nohama a v podobně nezvyklém duchu 
probíhaly jarní měsíce na našich pracovi-
štích. Tam, kde to bylo možné, jsme udr-
žovali s dětmi kontakt prostřednictvím 
aktivit sdílených na sociálních sítích či 
přes e-maily. Věnovali jsme se revitalizaci 
areálu za PROUDEM či v Přírodovědné 
stanici, kde vznikly nové výukové prvky. 
Velkou porci energie jsme investovali 
do revize nabídky výukových programů 
a metodické přípravy nových pobytových 
i jednodenních vzdělávacích akcí. 

Červen
V PROUDU jsme připravili na červen dva 
turnusy Doškolováku Jihozápad. Jde 

o speciální pobytové kurzy pro starší 
děti, které se už letos do školy nepodívají. 
Obou akcí se mohou zúčastnit jednotlivci 
z celé ČR. V rámci týdenního progra-
mu budou žáci plnit úkoly zadané svou 
školou, kdy jim naši pedagogové budou 
odbornou i morální oporou. Současně dě-
tem výuku i celý pobyt zpestříme vzdělá-
vacími a zážitkovými aktivitami v terénu, 
kdy přeneseme teorii školních předmětů 
do reálné praxe. Cílem terénní výuky je 
mimo jiné porozumět světu v širších sou-
vislostech, ať už k tomu vede aktivita na 
palubě raftu nebo práce s terénní labo-
ratoří. Pokud jste zaměstnaní rodiče a už 
teď víte, že by se vám podobný program 
pro vaše dítě líbil, najděte si více informa-
cí na www.envicentrum.eu.

Konec školního roku ale nebude 
pouze ve znamení dohánění školní látky. 
V červnu jsme pro školáky z 2. stupně ZŠ 
(ve věku 11–17 let) připravili dvě tematické 
akce, které budou probíhat formou pří-
městských dnů. V termínu od 8. 6. 2020 
je možno se hlásit na příměstské dny 
Online – akci, která děti trochu nečekaně 
zavede do světa sociálních sítí, užitečných 
aplikací a dalších online aktivit. Akce je 

záměrně určena starším dětem, které si 
prostřednictvím nápaditých aktivit osvojí 
znalosti a dovednosti v oblasti bezpečné-
ho pohybu na sociálních sítích a interne-
tu obecně. Programem provede účastníky 
nová lektorka PROUDU Mgr. Věra Miku-
šová, která má bohaté zkušenosti s vý-
ukou preventivních aktivit týkajících se 
bezpečného internetu. Druhou červnovou 
příměstskou akcí jsou Živly – příměstské 
dny orientované na outdoorové aktivity, 
jejichž tématem budou oheň, voda, země 
a vzduch. Více informací najdete na www.
ddm-hd.cz. 

Letní prázdniny
Tábory budou… a nebude jich málo! Kro-
mě již vypsaných táborů, zveřejněných 
v zimě, navyšujeme portfolio letních akcí 
o nové příměstské tábory. Aktuální pře-
hled s odkazy na přihlášení naleznete na 
www.ddm-hd.cz v sekci „Tábory“. 

• Přejeme vám pevné zdraví  

a těšíme se na viděnou.  

Tým pedagogů DDM HD.

Zpívání v době 
covidové
Když jsem se zamýšlela – ryze osobně 
a jen za sebe – čím mne nejvíce postihla 
doba, která SNAD už končí, našla jsem 
dvě věci. Vzhledem k tomu, že nejsem 
zvyklá na každoměsíční návštěvy kadeř-
níka (jen ať si rostou, jak chtějí, potvůrky, 
já jim občas přistřihnu tipec), ani každo-
týdenní sedánky v cukrárně, a dokonce 
ani manžel neholduje denním návštěvám 
pohostinství, plynul náš život tak nějak 
ve stejných kolejích. Ano, nemohli jsme 
v březnu vyrazit za vnukem, protože jsme 
neviděli jako rozumné přesouvat se přes 
celou českou zemi. Vídáváme ho – bohu-
žel – jednou za 2 až 3 měsíce, takže se nám 
to tentokrát o hodně natáhlo. Bohužel. 
Byla to – kromě strachu o naše blízké – asi 
ta hlavní věc, kde nás covid zasáhl…

Druhou věcí, kterou jsem postrádala 
hodně, byly každonedělní zkoušky, které 
jaksi „vypadly“ z pravidelného týdenní-
ho koloběhu. Kvůli situaci, zamezující 
setkávání se více osob, ale také z důvodu 
věkového složení našeho spolku, který až 
na výjimky patří do „ohrožené skupiny 
obyvatelstva“, jsme zkoušky úplně zrušili. 
A tak jsme se scházeli jen virtuálně – po-
mocí e-mailů a telefonátů, povzbuzovali 
jsme se, že to vydržíme, a zpívali si asi 

ponejvíce v koupelně nebo opakovali 
skladby u počítače. Také jsme museli 
odvolat plánovou trojici mariánských 
koncertů, které se měly konat v trojici 
mariánských – nám z nějakého důvodu 
blízkých – kostelů. Horažďovický klášter-
ní kostel, kostel v Pačejově a strašínský 
kostel Narození Panny Marie tak odkládá-
me snad na rok příští.

Co ale vypadá, že se z našich plánů 
už uskuteční, by měla být Noc kostelů. 
Akce byla pro jistotu přesunuta – ve všech 
zemích, kde se koná – na 12. června. A tak 
horažďovický děkanský kostel Petra 

a Pavla bude v ČR jedním z 1010 míst, kde 
v rámci připraveného programu vystou-
pí náš spolek. Setkání začíná v 16.30, my 
budeme zpívat v 18.00 hodin, program ale 
pokračuje do pozdních večerních hodin. 
Doufáme, že se sejdeme v hojném (povole-
ném) počtu. 

Spolek obnovuje svoje zkoušky v neděli 
24. května, i když nás samotné to táhlo 
zpívat mnohem dříve. Zkuste přijít mezi 
nás a zjistíte, proč nám to tolik chybělo.

• Za PS Prácheň Simča Sládková
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Knihy o dějinách Horažďovic
Nedávno vyšla kniha od autorského 
kolektivu Jana Kiliána „Horažďovice 
v raném novověku“. Bude o ní ještě dále 
řeč. Kniha mě přiměla k malému ohléd-
nutí, kolik vlastně máme knih o dějinách 
našeho města?

Patrně nejstarším autorským doku-
mentem je deník, který při dobré vůli už 
lze ke knihám přiřadit. Jsou to unikátní 
zápisy konšela Jana Malkovského starší-
ho, zachycující nejen rodinné záležitosti, 
ale i ostatní tehdejší dění. Autor nám tak 
vlastně podává stručnou zprávu o našem 
městě v letech 1679 až 1740. 

První knihu o Horažďovicích však na-
psal až učitel a známý regionální historik 
Karel Němec. „Dějiny města Horažďo-
vic“. Byla vydána v r. 1936. Jako kroni-
kář a archivář města měl autor přístup 
k městským archiváliím. Je možné, že na 
knihu o historii města se chystal už jeho 
předchůdce, učitel a nadšený historik 
a zakladatel muzea Štěpán K. Vydra, ale 
předčasná smrt v 50 letech (v r. 1911 na 
tyfus) jeho plány zhatila. Karel Němec 
přitom sám uvádí, že při sepisování své 
knihy Vydrou uspořádaný archiv využil. 
Němec sepsal svou knihu fundovaně. Lze 
jen litovat, že jednak příliš stručně a také, 
že své dějiny uzavírá už někdy v polovině 
18. století. Takže v roce vydání končila 
kniha dvě století před aktuální dobou. 
Budiž ale Karlu Němcovi přičteno k dob-
ru, že od r. 1919 začal psát městskou 
kroniku (tehdy to bylo státem nařízeno), 
v níž zachytil události v našem městě od 
r. 1914. A dlužno říci, že s erudicí histo-
rika. Bohužel zápisy v kronice schvalo-
vala (cenzurovala) vždy radnice – takže 
v letech politicky vypjatých jsou zápisy 
někdy velmi kusé (např. o událostech 
roku 1968 v našem městě není v kronice 
prakticky nic). K. Němec vedl kroniku 
až do své smrti v r. 1972. V psaní kroniky 
pak pokračovali střídavě další kronikáři, 
ale ta autorská kontinuita půlstoletých 
Němcových záznamů pochopitelně 
chyběla. 

V roce 1992 vyšla kniha „Dějiny 
Horažďovic, Proměny města 1292–1992“. 
Sepsal ji učitel a zájemce o regionální 
historii Eduard Šimon. Celkem rozumně 
se nesnažil suplovat knihu Karla Němce, 
staré historie převzal jen stručně a za-
měřil se na dění novější a nejnovější vč. 
budování socialismu v Horažďovicích. 
Jistě lze knize vytknout ideový pod-
text, ale jak už to bývá: i tím je ta kniha 
bezděčně svým způsobem dokumentem 
o životě v Horažďovicích v letech 1948–
1989. Název knihy je trochu zavádějící, 

kniha byla totiž dokončena 1. 12. 1989. 
Vyšla však až k 700. výročí založení města, 
a tak se do názvu ten rok 1992 dostal jen 
účelově. Události roku 1989 a po něm už 
kniha prakticky neobsahuje. 

Nejnověji se pak koncem loňské-
ho roku objevila kniha „Horažďovice 
v raném novověku“. Pod vedením doc. 
PhDr. Jana Kiliána, PhD., historika z pe-
dagogické fakulty ZČU v Plzni ji zpracoval 
kolektiv studentů a místních historiků. 
Vzniklo celkem zajímavé dílo prová-
zející na přeskáčku různými oblastmi 
života v Horažďovicích v 17. a 18. století. 
Křest této knihy plánovaný na 18. 3. t. r. 
bohužel zhatila koronavirová karanténa, 
přesto si myslím, že i tato nová kniha si 
cestu ke čtenářům najde. 

Krom těchto knih vyšlo, zejména 
po r. 1990, i více drobnějších publikací 
o historii města, které pro nedostatek 
místa nemohu uvést jmenovitě. Články 
o minulosti Horažďovic se (zejména od 
Karla Němce) se objevovaly i v předváleč-
ném Horažďovickém obzoru. A objevují 
se i v novodobém Horažďovickém obzoru 
(Obzoru), obnoveném v r. 1996. 

Samozřejmě je třeba zmínit i články 
s horažďovickou problematikou rozptý-
lené v regionálním tisku a v odborných 
časopisech. Většinou se týkají historie 
v době 17.–18. století. 

Je tedy celkem zajímavé, že 19. a za-
čátkem 20. století v našem městě se 
dosud vlastně nikdo soustavněji neza-
býval, přičemž to byla doba formování 
občanské společnosti, doba podnika-
telská, která zásadně ovlivnila rozvoj 
města. Ale i neméně důležitá doba první 
Československé republiky zůstala zatím 
opomenuta. 

Lze tedy říci, že souhrnné dílo obsa-
hující celé dějiny města, řazené chro-
nologicky a dovedené aspoň do konce 
20. století, nám stále chybí. Dovedu si 
představit, že je to krom chtění také 
otázka velkého autorského a archivář-
ského nasazení a v neposlední řadě 
i peněz. Ale snad se takového díla někdy 
v budoucnosti přece jen ještě dočkáme. 

• Jiří Wagner

01 Poslední kniha o historii našeho města se 
zabývá dobou 17.–18. století. 

8 Obzor • Horažďovice



✂ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Historie domů v Horažďovicích v letech 
1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 55
V roce 1619 dům náležel Matěji Motlovi. 
Je uveden v soupisu pohořalých osob 
v souvislosti s přidělením kmenů na stav-
bu jeho shořelého domu po velikém požá-
ru města způsobeném drancováním vojsk 
generála Bonaventury Buquoye. Škoda na 
domě ani počet přidělených kmenů dřeva 
neuveden. V soupisu pohořalých bylo ná-
sledně jméno Matěje Motla přeškrtnuto 
a uveden zde Jiřík Rajský. V roce 1647 je 
zde zmíněna Dorota Protivínská v rámci 
lokace sousední nemovitosti. V berní rule 
z roku 1654 je uvedeno, že osívá 9 strychů 
polí, chov dobytka neuveden. V revizita-
ci berní ruly z roku 1675 je jako majitel 
domu uveden Jan Vrkal. Ten sepisuje 
v roce 1676 poslední vůli, ve které odka-

zuje dům „v městě mezi uličkou proti 
Erhartovi Markrabovi z jedné a Jana 
Hagen strany druhé“ se vším příslušen-
stvím, nábytkem, jednou krávou a svršky, 
dále dvě pole, jedno za Loretou, druhé 
v Hlavičkách, manželce Alžbětě. Té dále 
přikazuje „za mou duši mše svaté sloužiti 
dáti“. Kus pole v Hlavičkách dostanou 
děti Jana Kočího „poněvadž od mé nebož-
ky sestry pochází“. Krátce po smrti Jana 
Vrkala prodává pozůstalá manželka dům 
v roce 1678 Samuelu Gregorovi a manžel-
ce Zuzaně za 80 zlatých. Ale již v roce 1685 
postupuje dům Samuel Gregor Jakubovi 
Kardiánovi a Alžbětě manželce za 73 zla-
tých. Po Samuelovi Kardiánovi připadl 
dům řečený Kardiánovský Jakubovi Kar-
diánovi, ten se jej snažil obratem prodat 
Joslovi židu, což bylo radními zamítnuto, 
dům následně připadl obci, která jej 

obratem prodala v roce 1698 Janu Hladí-
kovi za 100 zlatých. Pro Jana Hladíka byl 
nákup domu zřejmě jen obchodní speku-
lací, protože o rok později prodává dům 
obratem za 150 zlatých Alžbětě Holečkové. 
Ta je jako majitelka domu zmiňována 
ještě v roce 1722. V roce 1732 je zde zmí-
něn Tomáš Pittner. Ten žádal v roce 1734 
radní, aby mu bylo vykázáno příslušné 
místo k postavení kaple sv. Vojtěcha před 
Dolejší branou, jak uvádí „ke cti a chvále 
Pánu Bohu a svatému Vojtěchovi, jakž se 
taky obraz takový vynachází, vystavěti, 
mřížkou ohraditi a náležitě spraviti“. 
K čemuž vzácný magistrát netoliko své 
povolení dal, ale i takovou pobožnou věc 
schválil i stavěl tehdy pan Tomáš Pittner 
ke cti a chvále svatému Vojtěchu, patronu 
českému kapličku za branou dolejší na 
vršíčku konec valů městských v levé stra-

Koronavirus
Úvodem: Rozhodl jsem se napsat semi-
nární práci o koronaviru. Vím, že je toho 
už napsáno dost, ale chci se pokusit 
o svůj náhled.

Je mi 11 let, jsem kluk, který teď veške-
rý čas tráví doma. Bydlím ve městě v pa-
neláku a o víkendu jezdím za tátou na 
vesnici. Tam aspoň můžu běhat venku. 

Už od března platí nouzový stav v celé 
České republice. To pro mě znamená, že 
nemůžu chodit do školy a veškeré úkoly 
a školní výuku musím zvládat doma 
s rodiči. Paní učitelku mám hodnou a se 
vším mi pomáhá. Ve škole je to lepší, ale 
teď se paní učitelka nemusí se mnou 
zlobit. Doma je maminka a stará se o mě 
a mého bratra. Takže vaří samé dobroty 
a pomáhá se školou. Pak ještě šije roušky, 
už jich ušila hodně, a je vidět, že ji to 
baví. Dost ji mrzí, že nechodí do práce 
nebo že nemůže nějak víc pomáhat. 

KORONAVIRUS – to je teď všude vidět-
-slyšet. A já koukám a poslouchám. Je 
to ošklivá nemoc a všichni se moc bojí, 
aby ji neměli. Chodí se s rouškou. Skoro 
všechno je zavřené. Nesmí se na návště-
vu. Když se podívám z okna, nikde nikdo 
není a na jindy plném hřišti prázdno. 
Venku už je tak krásně. A tady straší ten 
vir, už aby bylo po všem.

Vůbec nevím, co bude – jaké bude léto, 
jaké budou prázdniny.

Jsem školák a nemám ještě o živo-
tě takovou představu. Ale vím, že pro 
všechny je tohle velká zkouška. Celý svět 
je nakažený a tolik nemocných, je to 
strašné. Ještě že si lidi tolik pomáhají 
a máme tolik skvělých doktorů a sestři-
ček a prodavaček, kterým všichni stále 
moc děkují. Já bych chtěl poděkovat 
učitelům, a hlavně mojí paní učitelce. 
Rodiče říkají, že to nemají vůbec leh-
ké. Být takto doma a zvládat školu je 
pro ně moc náročné. Určitě se jim také 
moc stýská po třídě a doma je to vůbec 
nebaví. Takže paní učitelko, já vám za 
všechno moc děkuji.

Když si ještě pár měsíců počkám, tak 
už snad bude po všem. Nevím, jestli bude 
léto nebo Vánoce, ale určitě bude všude 
tolik radosti, že to bude jak o Vánocích. 
Těším se na ten den a budu běhat venku 
a tulit se s babičkou. Těším se do bazé-
nu, jak tam budeme s bratrem plavat. 

Zatím teda vůbec nikdo neví, co bude dál 
a nikoho to doma nebaví, ale musíme 
vydržet.

Závěr
Nechci onemocnět a mít koronavir, 

nepřeji to ani nikomu jinému. Tak se pro-
sím všichni držte a až to všechno přečká-
me, tak to tu budeme muset dát všechno 
do pořádku a to bude další boj a také na 
delší dobu. Já začnu tím, že se budu lépe 
chovat k přírodě a jako mamka nejí po-
traviny, kde je palmový olej, tak já se o to 
pokusím také. Jo, a budu šetřit vodou, té 
je prý málo – říkají to rodiče – a já už teď 
vím, že co říkají rodiče, učitelé a šéfové, je 
vždycky pravda.

• Tomáš Hokr, Patrik Hokr, žáci 5. třídy,  

ZŠ Komenského

Obzor • Horažďovice 9
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Pražským hasičům je už 167 let
Před 167 lety se začala psát historie praž-
ských profesionálních hasičů. Stalo se to 
23. března roku 1853, kdy sbor obecních 
starších v Praze rozhodl o zřízení sboru 
pro čištění ulic a požární ochranu. Právě 
z tohoto sboru vzešel Hasičský záchranný 
sbor hlavního města Prahy.

Ještě před skupinou metařů-hasičů 
byli v Praze tzv. městští počišťovači. Zá-
znamy o činnosti počišťovačské skupiny 
s dvanácti řadovými členy a jedním ve-
doucím je již z r. 1840. O požární ochraně 
v Praze se však dochovaly ještě starší 
dokumenty. První zmínka o tom, jak 
postupovat při požáru, pochází ze 14. sto-
letí. Likvidaci požáru měl řídit rychtář 
a starší sousedé, kterým měli pomáhat 
další občané. Ve stejném dokumentu byla 
i pravidla, jak požárům předcházet.

V 17. stol. byl vydán první samostatný 
požární řád. Mimo jiné byla v něm urče-
na místa, na kterých musí být soustředě-
na technika. Například obecní stříkačky 
byly uloženy v tzv. obecním dvoře, bylo 
stanoveno i to, kde budou uloženy vozy 
s žebříky a háky. Požární řád také při-
kazoval některým řemeslným cechům, 
aby zajistily další stříkačky. V 18. století 
doznala vlivem dekretů vydaných Marií 
Terezií a jejího syna Josefa II. požární 

ochrana dalších významných změn. Bylo 
stanoveno, že nejvyšším pánem u požáru 
je městský hejtman a že městští úředníci 
a zřízenci musí u požáru pomáhat.

Od r. 1821 pražští radní debatovali 
o tom, zda by město nemělo mít „stálé 
služebníky k hašení“. Shodli se alespoň 
na tom, že tovaryši z různých cechů 
budou v nočních hodinách držet požární 
hlídky. Převážně se tato povinnost týkala 
řemeslníků pracujících s ohněm, jako 
kovářů, zvonařů, zámečníků apod. Hlíd-
kám velel komisař a na službu dozírali 
i magistrátní úředníci. Byl zpracován 
i plán jejich výcviku. V roce 1847 se pak 
začal připravovat plán převzetí dobro-
volné služby uniformovanou občanskou 
gardou. Revoluční rok 1848 přinesl však 
rozpuštění gardy, a tak padl i tento plán.

V druhé polovině 19. stol. se v Praze za-
čal rychle rozrůstat průmysl a sílily hlasy 
požadující zřízení placeného hasičského 
sboru… V březnu 1853 magistrát rozhodl, 
že přijme 30 metařů, kteří budou sou-
časně vycvičeni k hašení požárů. Prvním 
dozorcem byl jmenován Alois Pasta. Na 
zkušenou byl vyslán do Berlína, kde 
profesionální hasičský sbor založili o dva 
roky dříve. Od srpna 1853 měl k dispozici 
30 metařů. Osm z nich vycvičil k obsluze 

stříkačky a ostatní jako pomocníky při 
hašení. I díky získaným zkušenostem 
brzy poznal, že představy magistrátu 
byly příliš skromné: tým 30 lidí se ukázal 
být malý a nedostatečný byl i počet osmi 
mužů vycvičených ke stříkačce. Pastovy 
snahy o zlepšení však přinášely konlik-
ty s magistrátem, které vedly až jeho 
odchodu z funkce. Přesto počet hasičů 
postupně stoupal, zlepšovalo se i vybavení 
a zázemí. Povinnost metení ulic však „ha-
sičům“ ještě dlouho zůstala. Každý metař 
měl také povinnost účastnit se výcviku 
a jeden ze dvou volných dnů v týdnu 
držet hasičskou stráž.

Tolik z počátků hasičských záchran-
ných sborů v hlavním městě.

Škaredit se na svět prohlubuje vrásky, 
mějte dobrou náladu a moře lásky.

Květen a červen nejkrásnější mě-
síce jsou, země dá sílu životu, kytky 
rozkvetou.

Ať je vám 60, 80 či více, jaro všem 
vždycky rozjasní líce.

• Karel Halml 

ně z města a do města v pravé jdouce, aby 
ten nadpravený mocný svatý a orodovník 
u Pána Boha tomuto městu požehnání 
Božské a v čas úrodní déšť vyprositi ráčil, 
což všechno pro budoucí a věčnou paměť 
v tyto knihy městské se uvádí.“ Kaple byla 
vysvěcena následně 23. dubna 1738. To-
máš Pittner působil kromě funkce radní-
ho též jako zpěvák místního literátského 
kůru. Jako majitel domu je zmíněn ještě 
v roce 1745. Po smrti Tomáše Pittnera je 
jako majitelka domu uváděna Magdalena 
Nüderová doložena v roce 1763. Ta prodá-
vá dům várečný v dobytčím trhu v roce 
1782 Janu Jandovi mladšímu. Magdalena 
Nüderová si v prodejní smlouvě vymiňuje 
dožití v tomto domě. V roce 1792 přechází 
dům na syna Jana Jandu. V roce 1810 je 
majitelem domu uveden Václav Hovorka. 
 

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Současná podoba objektu (rok 2019)

10 Obzor • Horažďovice
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ZAHRADNÍ BAR „STODOLA“ 
PENZION HOUBA 
SPORTOVNÍ VÝZVA HOUBA CHALLENGE 

KONTAKT: Miloslav Svatoš  
Tel.: 602 188 070 
E-mail: svatos@penzionhorazdovice.cz 

30.5.2020 ZAHÁJENÍ LETNÍ SEZÓNY - VENKOVNÍ POSEZENÍ VE STODOLE 
  OTEVÍRÁNÍ BARU S HUDBOU A BUDEME PÉCT MASO NA GRILU!!! 
5.6.2020 HOUBA CHALLENGE - NOČNÍ POCHOD 
27.6.2020 HOUBA CHALLENGE -  X-terra HOUBA Triathlon 
5.7.2020 VÝROČÍ HOUBY - přijďte s námi oslavit 24. narozeniny Houby!!! 
  Prasátko na grilu. Kapela EXPERIMENT. 
11.7.2020 HOUBA CHALLENGE - ZAHRADNÍ PĚTIBOJ 
  Utkání dvojic v pěti disciplínách: KOLO, BOWLING, STŘELBA,  
  STOLNÍ TENIS, NOHEJBAL. Prezentace v 10:00. 
19. - 24.7. LETNÍ KINO VE STODOLE 
25.7.2020 HOUBA CHALLENGE - NEJRYCHLEJŠÍ KLENOVÁ 
1.8.2020 BENÁTSKÁ NOC 
  Gondola na Kanále Grande Otava. Italský večer s hudbou a ohňostrojem. 
8.8.2020 HOUBA CHALLENGE - ZÁŘEČSKÝ ŽELEZNÝ MUŽ & ZÁŘEČSKÁ ŽELEZNÁ ŽENA 
  Soutěž jednotlivců: KOLO, KANOE, BĚH, LANO, STŘELBA. Od 10:00. 
15.8.2020 PIVNÍ SLAVNOSTI ve Stodole - akce za každého počasí - párty stany! 
  Pivní speciality, prase na grilu, kapela THE ČERTI. 
22.8.2020 POUŤOVÁ s kapelou HARLET 
29.8.2020   MEMORIÁL MILOSLAVA ŠIMKA 
6.9.2020⃰  HOUBA CHALLENGE - ADVENTURE RACE LOM ČÍMICE 
19.9.2020 ⃰  HOUBA CHALLENGE - TÝMOVÝ MARATHON NA OSTROVĚ 
26.9.2020 ZAVÍRANÍ STODOLY      ⃰ termíny mohou být ještě upřesněny 

Horažďovice • perla Otavy

Letní  
jarmark 
sobota 27. června 2020 • 9.00–12.00 

Mírové náměstí • Horažďovice

• velký řemeslný a farmářský jarmark  

• živá hudba – Jan Vondrášek • občerstvení

 

 

 

 

 

 

12. 6. 2020 

HORAŽĎOVICE - KOSTEL SV. PETRA A PAVLA 

 

PROGRAM: 
 

16,30 - modlitba růžence 

17,00 - mše sv. 

18,00 - koncert Pěveckého spolku Prácheň 

19,00 - prohlídka fary + občerstvení 

19,30 - komentovaná prohlídka - Mgr. Roman Vaněk 

21,00 - modlitba při svíčkách  

21,30 - závěr 
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Nabídka letních programů

Interaktivní dílna pošumavských řemesel 
každý den mimo pondělí 
na objednání e-mailem muzeum@muzeumhd.cz nebo tel. 371 430 632 
od 8 do 25 osob, 30 Kč za osobu

Večerní prohlídky města 
19. 6.–15. 8., vždy v pátek a sobotu od 20 hodin
prodej vstupenek v infocentru v zámku
na objednání e-mailem muzeum@muzeumhd.cz 
nebo tel. 371 430 634, pro 5 až 25 osob, 20 Kč za osobu

Rýžování zlata na Otavě
na objednání e-mailem muzeum@muzeumhd.cz  
nebo tel. 371 430 632, pro 8 do 25 osob,  
50 Kč za osobu

 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

 

Cukrárna Kavárna Segafredo 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková 

 

PŘIJME 

PPRROODDAAVVAAČČKKUU  ––  SSEERRVVÍÍRRKKUU  
  

Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000,- Kč 
 

• N e v y u če n é  v  o b o ru  z a u čím e . 

• M e z i s m ěn a m i m o ž n o s t u b y to v á n í. 

• P řís p ěv e k  n a  d o p ra v u , s tra v u  a  d a lš í b e n e fity . 
• N a b íd k a  z a říz e n é h o  s lu ž e b n íh o  b y tu  1 + 0  Z D A R M A  

• P řijm e m e  b rig á d n ic e  n a  v ík e n d y , tj. S O B O T Y  a  N E D ĚL E  –  
s tu d e n ty  o  v ík e n d e c h  i m im o  n ě, v  d o b ě je jic h  v o ln a . 

• M o ž n o s t p řiv ý d ělk u  n a  v e d le jš í p ra c o v n í p o m ěr. 
 

Kontakt: Osoobbnněě  vv  ccuukkrráárrnněě  vv  BBllaattnnéé,,  nneebboo  nnaa  
tteell..::  660022  665599  554455,,  rreesspp..  660088  993399  337733  

 

Jindřich Krátký  
Zpátky v Horažďovicích
Malby a kresby posledních desetiletí

20. 6.–26. 8. 2020

Vernisáž proběhne v rámci slavnostního zahájení letní sezóny 

sobota 20. 6. 2020 • 16.00

Galerie • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy
Horažďovice • perla Otavy

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce 

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

Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582
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Akce platí od 1.6. do 17.7. 2020 nebo do vyprodání zásob.
Nelze ji kombinovat s jinými slevami. Sleva je platná při nákupu

kompletních brýlí s určenými skly HOYA a lze ji využít na vybrané
a označené obruby. Více informací na prodejnách Axis Optik.

           Petr Pintíř – elektro

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

v červnu
VÝPRODEJ 

sedáků na zahradní 

nábytek za skvělé ceny 

Kvalitní
prošívané přikrývky
z ovčí vlny /dutého vlákna

přímo od výrobce

Navštivte naši podnikovou prodejnu:
Horažďovice, Předměstí 447 Po-Pá: 7-14 h

Tel.: 376 512 432  |  www.ovag.cz

AKCE!

AKČNÍ NABÍDKA 
na prodej 
repasovaných zdravotních 
elektricky ovládaných 
postelí

Postele jsou vybaveny ovladačem polohy 
hlavy, nohou a beder. Samozřejmostí je 
nastavení výšky. Postele jsou pojízdné, 
vybavené brzdou a zvedacími zábranami. 
Dimenzované jsou na váhu do 135 kg. 
Matrace není součástí postele. Akce je 
limitovaná počtem kusů, k případnému 
vyzvednutí ve skladu v Horažďovicích. 

Bližší informace na tel. č.: +420 727 919 444, 
Prosíme o zasílání SMS – ozveme se hned, 
jak to bude možné.
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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

VI
N

K
A

N
O

VIN
K

A

Horažďovice, Komenského 685, směr Sušice

tel.: 724 183 934, 602 442 097

www.zetesbeton.cz



M�����

o� ��� �� �obota • sezónní výstava
Od Šillera po Hampla 
aneb Tři století perníkářského řemesla 
v Horažďovicích
Výstava potrvá do konce sezóny.

od 30. 5. sobota • sezónní výstava
Hradiště Prácheň pohledem archeologie
Výstava potrvá do konce sezóny.

18. 6. sobota • divadelní sál muzea  
• vernisáž 16.30
Eliška a Pavlína Buriánkovy
Absolventská výstava ZUŠ Horažďovice
Výstava potrvá do 23. 8. 2020. 

19. 6. pátek a 20. 6. sobota • 20.00 sraz  
na zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk.
Možnost rezervace místa v IC

20. 6. sobota • muzeum • 16.00
Slavnostní zahájení letní sezony
Vernisáže sezonních výstav a výstavy 
J. Krátkého. 

od 20. 6. sobota • sezónní výstava 
Obrazy Horažďovic  
– ikonograie města od 16. století  
do současnosti
Výstava potrvá do konce sezóny.

21. 6. neděle • 18.00 • sál muzea 
Letní koncert  
Volného sdružení horažďovických muzikantů

26. 6. pátek a 27. 6. sobota • 20.00 sraz  
na zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk.
Možnost rezervace místa v IC.

Galerie
A. Červený: Diagnóza krystal • denně mimo 
pondělí 9.00–16.00
Stálá expozice alpských minerálů.

Výstava prodloužena do 17. 6. • denně mimo 
pondělí 9.00–16.00
Horažďovické proměny  
– město nyní a před sto lety
Výstava fotograií a fotograických koláží stu-
denta SŠ Horažďovice L. Hasoně.
 
20. 6. sobota • 16.00 
Vernisáž 
Jindřich Krátký: Zpátky v Horažďovicích
Malby a kresby významného regionálního 
umělce. Výstava trvá do 26. 8. 2020.

Stodola  
u Penzionu Houba
30. 5. sobota • 19.00 
Tradiční otevření Stodoly 
Hudba, grilování…

27. 6. sobota • 10.00
Xterra Houba Triathlon 
Plavání, kolo, běh.

5. 7. neděle • 19.00
Narozeniny Houby
Experiment, prase na grilu…

Kulturní dům
27. 6. sobota • 21.00 
Retro Party 
Po celý večer to nejlepší z 80. & 90. let.

28. 6. neděle • 15.00 
Posezení s písničkou – Roštovanka
Dechová hudba.

Kavárna Šibule
6. 6. sobota • 15.00
Dobrá mysl, půl zdraví
O duševní pohodě a bylinkách povídá  
paní Libuše Žáková.

10. 6. středa • 17.00
Být zdravá a krásná s TianDe
Jak zmírnit projevy lupenky a atopického 
ekzému. Přednáší Marie Čekanová.

13. 6. sobota • 19.00 
The Čerti v Šibuli
„Polo-akustický“ koncert. Nutná rezervace.

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

Kostel  
sv. Petra a Pavla
12. 6. pátek 
Noc kostelů
16.30 Modlitba růžence
17.00 Mše svatá
18.00 Koncert Pěveckého spolku Prácheň
19.00 Prohlídka fary + občerstvení
19.30 Komentovaná prohlídka kostela 
Mgr. Roman Vaněk
21.00 Modlitba při svíčkách
21.30 Závěr

Dům dětí a mládeže
7. 6. neděle • 14.00 • sraz na lávce do parku 
Ostrov
Venčíme!
Tipy na venkovní aktivity pro rodiče s dětmi. 
Více na www.envicentrum.eu.

8.–11. 6. • Envicentrum PROUD
Online
Příměstské dny pro žáky ve věku 11–17 let. 
Více na www.ddm-hd.cz.

14.–19. 6. • Envicentrum PROUD
Doškolovák Jihozápad 
Týdenní pobytový kurz pro žáky 2. stupně ZŠ. 
Více na www.envicentrum.eu.

15.–18. 6. • Přírodovědná stanice
Živly
Příměstské dny pro žáky ve věku 11–17 let. 
Více na www.ddm-hd.cz.

20. 6. sobota • 10.00 • DDM pracoviště Zámek
Vosková batika
Řemeslný workshop – výroba prostírání 
a drobné dekorace s přírodními motivy. Lek-
toruje K. Červená. Přihlašování a informace na 
www.ddm-hd.cz.

21. 6. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Krmení a komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek. 

Město
27. 6. sobota • 9.00–12.00 • Mírové náměstí
Letní jarmark 
Velký farmářský a řemeslný jarmark.

27. 6. sobota
Slavnosti Kaše jsou ZRUŠENY.
Těšíme se na příští rok.

Městská knihovna
Městská knihovna Horažďovice upozorňu-
je na upravenou půjčovní dobu platnou do 
30. června 2020

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

Uzávěrka dalšího čísla je 16. června v 10.00 hod., vydání 
26. června 2020. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění 
příspěvky pisatelů podle potřeb OBZORU. Příspěvky svým 
rozsahem delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. 
Náklad 2700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny 
horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel 
Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČO 00255513. 
Tel.: 371 430 557, 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.
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