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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

letošní červen nás překvapil chladným 
a deštivým počasím. Za srážky jsme 
všichni rádi, příroda chytila druhý dech 
a všude nespoutaně bují zeleň. Trávu 
pomalu nestačíme sekat a uklízet. Oproti 
minulým rokům je to příjemná změna. 
Doufejme, že vydatné deště budou mít 
kladný vliv i na spodní vody, které již byly 
v kritickém stavu. Vlhké počasí přivítaly 
i lesy a především nově vysázené sazenice, 
které by zřejmě nepřežily.

Deštivé počasí nebylo ideální pro do-
končení mlatových cest v Parkánu. Snad 
se vše během příštích pár dní podaří do-
hnat, aby nový prostor mohl sloužit své-
mu účelu. Kolem domu s pečovatelskou 
službou v Palackého ulici již stojí lešení. 
Začíná realizace výměny oken a zateplení 
budovy. Obyvatelé se musí obrnit trpě-
livostí a těšit se na to, že investice bude 
mít pozitivní vliv na kvalitu budoucího 
bydlení v tomto domě. Děkujeme pracov-
nicím Oblastní charity za spolupráci při 
organizaci této rozsáhlé akce. 

Do inále se dostala rekonstrukce ulice 
Třebomyslická. Od začátku července bude 
otevřená pro dopravu ve schváleném re-
žimu předčasného užívání stavby. Budou 

ještě probíhat lokální dodělávky chodníku 
a inální povrchové úpravy. V nejbližší 
době začne rekonstrukce kotelny v našem 
kulturním domě a rozsáhlá rekonstrukce 
střechy a fasády obecního domu č.p. 19 
na náměstí. Obojí je téměř v havarijním 
stavu. U obecní budovy je to především 
střecha. V druhé polovině července bude 
zahájena největší investice letošního roku, 
a to „Rekonstrukce průtahu městem“ 
v úseku od železničního přejezdu až po 
výjezd z města směrem na Strakonice. Více 
o investici a především dopravních omeze-
ních se dočtete uvnitř čísla.

Konečně se rozběhl i společenský život. 
Po několika měsících nás čeká na náměstí 
jarmark. Snad každý víkend se konaly sva-
tební obřady. Za velké účasti občanů byla 
zahájena letní sezona v našem muzeu, 
a to otevřením výstav Obrazy Horažďovic, 
Prácheň pohledem archeologie a výstavy 
perníkářského řemesla. V městské galerii 
byla vernisáží zahájena výstava obrazů 
Jindřicha Krátkého. V plném proudu jsou 
přípravy 2. ročníku Ševčíkovy akademie 
a automobilového závodu Rally Pačejov, 
který se tentokrát pojede jako dvoudenní 
velká soutěž až na konci září.

Po několika jednáních a delším ob-
dobí způsobeném především nouzovým 

stavem schválila rada Plzeňského kraje za-
pojení plánovaného domova pro seniory 
v našem městě do základní sítě zařízení 
poskytujících sociální služby. Zapojení do 
uvedené sítě je existenčně důležité pro 
budoucí provoz domova i z toho důvodu, 
aby pobyt v něm byl inančně dostupný 
pro místní občany. V praxi to znamená, 
že domov, přestože vybudovaný soukro-
mou společností SeneCura, bude dostávat 
provozní dotace od Ministerstva práce 
a sociálních věcí prostřednictvím kraje 
jako ostatní zařízení v této síti. Domov 
pro seniory bude muset dodržovat zá-
konnou úhradovou vyhlášku a za pobyt 
si účtovat pouze částky limitované tímto 
nařízením. Zastupitelé města budou mít 
možnost podívat se do Domova pro seni-
ory v Telči, který společnost SeneCura na 
tomto principu provozuje.

Snad vás potěší nově nainstalovaná 
květinová výzdoba nejen na náměstí, roz-
kvetlý záhon před farou a okrasné záhony 
na sídlišti Šumavská.

Přejeme vám hezké léto, příjemnou 
dovolenou a dětem bezstarostné prázdni-
nové dny. 

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotogalerie

V sobotu 13. června se ve Velkém Boru 
konala demonstrace proti vybudování 
jaderného úložiště v naší lokalitě Březový 
potok. Sešly se zde stovky lidí, aby vyjád-
řily nesouhlas s rozhodnutím vlády, která 
vytipovala čtyři lokality, kde by se měl 
ukládat odpad z jaderných elektráren.

01 Demonstrace, foto: Klatovský deník

02 Účastníci s transparenty, foto: Klatovský deník

03 Velký Bor - u silnice na Plzeň, foto: Klatovský 
deník

V úterý 16. června se v Chanovicích konal 
křest nové knihy „Horažďovicko pod 
Práchní“, vlastivědná publikace pro širo-
kou veřejnost se souhrnem základních 
informací o našem regionu. Publikace 
popisuje přírodu, osídlení, archeologické 
nálezy, dějiny hradu Prácheň, historii, 
významné události, osobnosti, památky, 
místopis, počet obyvatel a domů apod. 

Součástí je také fotopříloha a přehledná 
mapa. Publikaci lze zakoupit v informač-
ním centru (Zámek, Horažďovice).

01 Zúčastnění autoři

02 Obálka knihy

HORAŽĎOVICKO

DSO HORAŽĎOVICKO A KOLEK TIV AUTORŮ

pod Práchní
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Rekonstrukce 
Strakonické ulice
V červenci začnou stavební práce na 
dlouho připravované stavbě „I/22 – průtah 
– rekonstrukce Strakonické ulice“ v úseku 
od železničního přejezdu na hranici města 
směrem na Strakonice. Vítěznou nabídku 
podalo sdružení irem ZNAKON, a. s. Sou-
sedovice, PORR, a. s. Praha a M – SILNICE, 
a.  s. Pardubice. Termín dokončení se před-
pokládá v srpnu 2021. V případě příznivých 
klimatických podmínek v zimním období 
dojde ke zkrácení lhůty stavby. 

Primárním investorem akce je Ře-
ditelství silnic a dálnic ČR, které bude 
kompletně rekonstruovat celou komu-
nikaci včetně sanace podlaží a částečně 
i dešťovou kanalizaci. Město Horažďovice 

pak v souběhu vybuduje nové chodníky, 
veřejné osvětlení, vodovod, kanalizaci 
a úpravu křižovatky k irmám Bohemia 
Sport a SÚS PK. 

Hlavním přínosem akce pro občany 
bude zřízení levostranné společné stezky 
pro chodce a cyklisty od železničního 
přejezdu až po Lavičkovou cestu. Na 
pravé straně budou zřízeny chodníky 
a vzájemně budou obě cesty propo-
jeny několika bezpečnými místy pro 
přecházení. 

Vlastní stavba je organizačně kom-
plikovaný zásah, neboť práce budou 
prováděny jen za částečně omezeného 
provozu. Jednotlivé stavební objekty 
jsou vzájemně provázány a zejména 
s ohledem na zajištění dodávky vody 

a odvedení odpadních vod i podmíněny. 
Proto bude občas docházet i k dočasné-
mu omezení a provizornímu přepojová-
ní. K provozovnám dopravně napojeným 
ze Strakonické ulice bude po dobu pro-
vádění stavebních prací před jejich ne-
movitostmi omezen příjezd, který bude 
minimalizován na nezbytně nutnou 
dobu i za cenu dočasného zprovoznění 
provizorním sjezdem; konkrétní termíny 
a podmínky projedná zhotovitel s dotče-
ným vlastníkem v dostatečném časovém 
předstihu. Zhotovitel bude dotčené vlast-
níky či nájemce sám kontaktovat. 

Největším omezením pro všechny 
však bude doprava. Aby nedocházelo 
k vytváření kolon vozidel čekajících na 
semaforech, byla zvolena varianta, kdy 
vozidla jedoucí z města směrem na Stra-
konice pojedou jednosměrně po dnešní 
Strakonické ulici. Vozidla přijíždějící od 

Strakonic do Horažďovic budou vedena 
přes Lavičkovou cestu a Předměstí. Pro 
odlehčení křižovatky u hotelu Prácheň 
bude z Blatenské ulice odkloněn směr 
na Plzeň přes Palackého ulici. Součástí 
stavby je i následná oprava náhradním 
provozem poničených silnic. 

Stavební práce budou zahájeny 
22. července.

Pro všechny z nás bude stavba a do-
pravní omezení výrazným ztížením život-
ních podmínek, ale rekonstrukce mimo 
jiné určitě přispěje k bezpečnějšímu 
provozu na Strakonické ulici. Děkujeme 
všem za pochopení, opatrnost a toleranci. 

• Pavel Matoušek, investiční technik města 

Ing. Michael Forman, starosta města

Úhrada místních poplatků 
za odpady a psy

Jak jsme již oznamovali v minulých 
číslech Horažďovického obzoru, v sou-
vislosti s vyhlášením nouzového stavu 
na území ČR a tím vyvolaného omeze-
ní úředních hodin pokladny Městské-
ho úřadu Horažďovice, byla posunuta 
splatnost poplatků do 30. 6. 2020.

Zároveň bylo zrušeno rozesílání 
složenek. Platební údaje lze sdělit 
telefonicky nebo elektronickou cestou, 
sdělené údaje lze použít i v následu-
jících letech. Preferujeme úhradu 
poplatků bezhotovostně na č. ú. 
19-821898399/0800.

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

• Havránková Dana, inanční odbor

Nabídka práce 

Město Horažďovice, organizační 
složka Technické služby, hledá 
pracovníka s náplní práce 

řidič motorových vozidel, 
drobné řemeslné opravy, 
údržba zeleně a zařízení 
v majetku města

Požadavky:
Řidičské oprávnění skupiny B,T

Výhodou: platná zkouška na 
vyhlášku č. 50/1978 Sb. Českého 
úřadu BP a Českého báňského 
úřadu o odborné způsobilosti 
v elektrotechnice, odborná způ-
sobilost pro obsluhu motorových 
pil, VZV, svářečský průkaz.

V případě zájmu o zaměstnání, 
lze životopis zaslat na 
mbenesova@muhorazdovice.cz 
nebo kontaktovat 
na tel. čísle 608 448 698 
v pracovní dny, 
v době od 9.00 do 11.00 hodin. 

Město Horažďovice děkuje panu Alfrédu Polereckému, 
bytem Horažďovice, za poskytnutý dar, který bude využit na opravy bytových domů 
v majetku města.

Městská knihovna 
Horažďovice 

upozorňuje na změnu
půjčovní doby o prázdninách
podrobnosti najdete na poslední 
straně
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Vzpomínka na paní Annu Šamanovou 
– nejstarší občanku Horažďovic

Paní Anna Šamanová se narodila 7. červ-
na 1915 v dalekém americkém Chicagu. 
V sedmdesátých letech ji osud zavál do 
Horažďovic. Pracovala jako prodavačka 
v několika obchodech, v našem městě se 
aktivně zapojila do společenského života 
a stala se členkou místního ochotnické-
ho divadelního souboru. 

Pamatuji si ji jako praktickou a velmi 
vtipnou ženu, která milovala společnost, 
divadlo, žolíky a život jako takový. Dlouho 
se obětavě starala o svoji maminku, která 
se dožila 96 let. Dlouhověkost jim byla 
dána patrně do vínku.

Byl to v mém životě jediný člověk, 
kterého jsem znala od svého dětství a zá-
roveň měla tu čest popřát mu osobně 
k 100. narozeninám. To bylo již před 
pěti lety. Paní Anna Šamanová byla 
tehdy ještě plná elánu, dobré nálady 
a úsměvů.

Posledních devět let sice pobývala 
v domově důchodců, ale stále četla, 
luštila křížovky a zajímala se o dění 
kolem sebe. Bohužel zdravotní stav paní 
Šamanové se v poslední době zhoršoval, 
až v tichosti zemřela 30. května ve věku 
nedožitých 105 let. 

Na paní Annu Šamanovou budu 
vzpomínat nejen jako na dobrou známou 
mých rodičů, ale především jako na člově-
ka, kterého byla vždy radost potkat a dát 
se s ním do řeči. 

Čest Vaší památce.

• Ing. Hana Kalná, místostarostka

Rada města 
Horažďovice 
1. 6. 2020 

• rozhodla o přijetí nabídky účastníka 
STAFIS – KT s. r. o., Pačejov – nádraží 74 na 
realizaci akce „Oprava čp. 19, Horažďovi-
ce“ za nabídkovou cenu 10 204 152,64 Kč 
vč. DPH 
• schvaluje uzavření smlouvy se společ-
ností MANIFOLD GROUP s. r. o., Mikuláš-
ské náměstí 17, Plzeň na výkon koordi-
nátora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi stavby „I/22 Horaž-
ďovice – průtah“za nabídkovou cenu 
162 333,60 Kč vč. DPH
• schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
s organizací Junák – český skaut, středis-
ko Prácheň, z. s., Hollarova 955, Horaž-
ďovice na pronájem části st. p. č. 277 
zastavěná plocha o výměře 19 m2 v k. ú. 
Zářečí u Horažďovic včetně části prostor 
loděnice vedených jako šatna s účinností 
od 1. 6. 2020 na dobu neurčitou a nájem-
né ve výši 500 Kč/rok
• souhlasí s povolením zvláštního 
užívání místní komunikace – parkoviště 
na p. č. 2694/9 v k. ú. Horažďovice, ulice 
Strakonická v Horažďovicích v úseku 
dle doložené situace z důvodu umístění 
venkovního zařízení pro hosty restaura-

ce U Hlaváčků v termínu od 14. 5. 2020 
do 14. 10. 2020 
• souhlasí s povolením zvláštního 
užívání místní komunikace – chodníku 
na Mírovém náměstí v Horažďovicích 
v úseku před čp. 11 z důvodu umístění 
venkovní zařízení pro hosty Zámecké 
cukrárny v termínu od 15. 5. 2020 do 
31. 5. 2020 v rozsahu 2 × 6 metrů, v termí-
nu od 1. 6. 2020 do 19. 9.  2020 v rozsahu 
3 × 7 metrů
• přijímá nabídku uchazeče Šai nvest 
s. r. o., Kollárova 511, Písek na realizaci akce 
„Rekonstrukce kotelny KD Horažďovice“ za 
nabídkovou cenu 1 799 782,86 Kč vč. DPH 

Rada města 
Horažďovice 
15. 6. 2020 

• schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
se společností Fratego, s. r. o., Strako-
nická 945, Horažďovice) na pronájem 
st. p. č. 1263 zastavěná plocha a nádvoří 
o výměře 661 m2 v k.ú. Horažďovice 
s účinností od 1. 7. 2020 na dobu určitou 
10 let, tj. do 30. 6. 2030 za nájemné ve výši 
45 Kč + DPH
• bere na vědomí oznámení Státního 
pozemkového úřadu, pobočka Klatovy 
o splnění podmínek pro zahájení pozem-

kových úprav v části k. ú. Horažďovice 
(lokalita Třebomyslická ulice – Plzeňská 
ulice) 
• schvaluje uplatnění valorizace smluv-
ního nájemného z bytů v majetku města 
s platností od 1. 8. 2020 
• schvaluje pronájem části nebytových 
prostor o výměře 440,4 m2 v prvním 
nadzemním podlaží domu čp. 757, 758, 
759, Žižkova ulice, Horažďovice Petru 
Balíčkovi Horažďovice, IČO: 05373689 za 
účelem provozování prodejny železnič-
ních modelů včetně prodeje doplňků pro 
modeláře, půjčovny nářadí, vybudování 
stálé expozice železničního kolejiště, díl-
ny pro servis modelů s „workshopovou“ 
dílnou na dobu určitou od 1. 7. 2020 do 
30. 6. 2030 s tříměsíční výpovědní lhůtou 
• schvaluje dotaci ve výši 5 000 Kč na 
provoz Střediska výchovné péče Domaž-
lice – zážitková pedagogika v rámci inter-
nátního pobytu pro klienty ze sociálně 
slabých a znevýhodněných rodin pořáda-
ných v roce 2020 
• schvaluje Zapojení do podpory sbírky 
Vojenského fondu solidarity (VFS) ke Dni 
válečných veteránů 2020 a to zřízením 
sbírkového místa v době od pondělí 2. 11. 
do 13. 11. 2020 včetně, na Městském úřadě 
Horažďovice v prostorách pokladny a po-
datelny 
Výběr bodů z jednání rady města. Kom-
pletní usnesení z jednání rady města je 
zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.
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Skončil 13. ročník 
soutěže ve sběru 
hliníku

Soutěž se konala letos již po třinácté, 
s cílem podpořit osvětu třídění odpadů 
mezi dětmi. V rámci soutěže školáci 
v průběhu školního roku sbírají hliník, 
který je součástí obalů zejména od 
potravin. 

Ve školním roce 2019/2020 se soutěže 
zúčastnilo celkem 12 kolektivů dětí, 
z toho 7 kolektivů dětí ze Základní školy 
Blatenská a 5 kolektivů dětí z Mateřské 
školky Na Paloučku.

Společně se podařilo nashromáždit 
149,70 kg hliníku.

Tady jsou tři nejúspěšnější kolektivy:
1. 3. B, ZŠ Blatenská Horažďovice
2. 1. B, ZŠ Blatenská Horažďovice
3. ZAJÍČCI, MŠ Na Paloučku
Touto cestou bych ráda poděkovala 

těm, kteří se shromažďováním hliníku 
dětem pomáhají, hlavně rodičům a uči-
telům. Svým kladným přístupem pomá-
hají vytvářet tolik potřebné návyky ke 
třídění odpadů a potažmo k ochraně 
životního prostředí.

Letošní ročník ve své druhé polovině, 
bohužel, poznamenala koronavirová 
pandemie, proto jsme se rozhodli tra-
diční slavnostní vyhodnocení na radni-
ci uspořádat až po letních prázdninách. 
Snad to situace dovolí.

Vítězným kolektivům blahopřejeme, 
všem zúčastněným děkujeme za účast 
v soutěži a přejeme krásné a pohodové 
prázdniny. Pokud bude ze strany škol 
o pokračování soutěže zájem, těšíme se 
na další ročník.

• Ing. Anna Vachušková,  

odbor životního prostředí

Prodloužení platnosti řidičských 
průkazů a technických prohlídek 
o sedm měsíců

Dne 4. června 2020 nabylo účinnosti 
nařízení Evropského parlamentu a Rady 
(EU) 2020/698 ze dne 25. 5. 2020, kterým se 
stanoví zvláštní a dočasné opatření s ohle-
dem na rozšíření onemocnění COVID-19. 
Nařízení prodlužuje některé doklady, 
osvědčení, licence, povolení a pravidelné 
školení podle určitých částí právních 
předpisů v oblasti dopravy. Článek 2 cito-
vaného nařízení upravuje lhůty směrnice 
2003/59/ES, které by jinak uplynuly mezi 
1. únorem a 31. srpnem 2020. Lhůty se 
prodlužují o dobu 7 měsíců. Prodlouže-
ní platnosti řidičských průkazů se týká 

i profesní způsobilosti řidiče zapisované 
do řidičského průkazu harmonizova-
ným kódem 95. Prodloužení platnosti se 
nevztahuje na platnost karty řidiče do 
digitálního tachografu. 

Přestože byla platnost řidičských průka-
zů prodloužena, doporučujeme řidičům, 
aby výměnu řidičského průkazu příliš 
neodkládali. Na konci roku by mohlo dojít 
k náporu žadatelů na úřadech. Od 2. čer-
vence 2018 došlo k rozvolnění místní pří-
slušnosti obecních úřadů obcí s rozšířenou 
působností, a řidiči tak mohou požádat 
o řidičský průkaz na kterémkoliv úřadě.

Stejně jako platnost řidičských prů-
kazů byla prodloužena platnost pravi-
delných technických prohlídek a pravi-
delných kontrol tachografů. U vozidel, 

kterým skončí technická prohlídka 
v období od 1. února do 31. srpna 2020, se 
prodlužuje platnost technické prohlídky 
o 7 měsíců. Prodloužení se nebude zazna-
menávat do dokladů a nebude se měnit 
kontrolní nálepka na registrační značce.

U tachografů, kterým končí platnost 
od 1. března do 31. srpna 2020, se prodlu-
žuje platnost ověření o 6 měsíců. 

• Josef Rada, odbor dopravy

Srdečné poděkování
Vážení rodiče, moji milí žáci a zaměst-
nanci základní školy Blatenská. Dovolte 
mi, abych vám v několika větách podě-
kovala za veškeré úsilí, které jste v po-
sledních měsících tohoto školního roku 
museli vynaložit. I když se naše životy 
změnily doslova ze dne na den a proces 
vzdělávání se na malý okamžik otřásl 
v samotných základech, vůbec jsem si 
nepřipouštěla, že bychom tuto nenadálou 
situaci nezvládli. Ba naopak – právě díky 

krizové situaci jsem se mohla stát svědky-
ní upevnění spolupráce mezi žáky, rodiči 
a učiteli. Kvalitní výchovně vzdělávací 
proces se bez těsného vztahu mezi těmito 
členy neobejde. Protože jsme si z pozic 
pedagogických pracovníků uvědomova-
li velmi zvýšené nároky na život rodin 
během distančního vzdělávání, snažili 
jsme o maximální zefektivnění výuky 
online. Za zmínku určitě stojí Youtube ka-
nál pana učitele Curka, který si dokonce 

získal oblibu napříč celou republikou. 
Na začátku června se počet zhlédnutí 
jeho přírodovědných videí přehoupl přes 
magické číslo půl milionu. Děkuji všem 
za vynaložené úsilí a věřím, že do budouc-
na nás nově získané zkušenosti jen posílí. 
Přeji vám krásné léto a budu se těšit na 
spolupráci v novém školním roce.

• Mgr. Jaroslava Šimková, ředitelka školy

RUMPOLD-P s.r.o., provozovna Sušice,  
Čs. armády 29, Příbram 261 01

přijme pro provozovnu Sušice:

OBSLUHA SBĚRNÉHO DVORA 
HORAŽĎOVICE

Rozsah práce:
• úvazek 20 hodin týdně  
(úterý, čtvrtek, sobota) 
• celodenní sobotní provoz
• větší fyzická námaha

Požadujeme:
• bydliště v Horažďovicích nebo 
nejbližším okolí
• schopnost práce na PC 
• řidičský průkaz B
• komunikační schopnosti,  
zodpovědnost

Nabízíme:
• trvalý pracovní poměr na zkráce-
ný pracovní úvazek (předpokládaný 
• termín nástupu 1. 7. 2020)
• perspektivní práci
• dobré platové podmínky

Kontaktní údaje pro zájemce: 
tel: 724 028 209, p. Němeček
nemecek@rumpold.cz
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Ševčíkovy 
hudební 
večery
Pozvánka na červencový koncert
Po vynucené kulturní pauze zahájíme 
11. sezónu Ševčíkových hudebních večerů 
koncertem houslisty Matouše Pěrušky 
a violoncellistky Kristýny Vocetkové, kteří 
společně tvoří Duo Bohémo. Koncert se 
uskuteční v pátek 3. července 2020 od 
19.00 hod. ve velkém sále zámku v Horaž-
ďovicích.

Oba mladí interpreti jsou vítězi něko-
lika domácích i mezinárodních soutě-
ží, a to jak individuálně, tak jako duo, 
držitelé ceny Bohuslava Martinů a dalších 
ocenění. Momentálně studují komorní 
hudbu v Budapešti. Pravidelně spolupra-
cují s většími komorními soubory. Na 
tento večer si připravili pestrý program 
zahrnující skladby Ignáce Pleyela, Wolf-
ganga Amadea Mozarta, Bohuslava Marti-
nů a Sylvie Bodorové.

Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 
50 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, dů-
chodce a rodiče na rodičovské dovolené), 
děti do 10 let zdarma. Rezervace vstupe-
nek: 603 229 582.

za spolek Hudba bez hranic, z. s.

• Ing. Magda Černá

Úvěry z fondu rozvoje bydlení nově
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje bydlení 
Města Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů, že město vyhlásilo 
16. června 2020 výběrové řízení na jejich poskytování. 
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových 
stránkách města na adrese: http://www.muhorazdovice.cz/muhd/ 
Žádost o úvěr se podává na závazném formuláři, který je k dispozici na Finančním 
odboru města Horažďovice (číslo tel. 371 430 550) nebo na internetových stránkách 
města ve složce formuláře pro podání – odbor inanční.

Z fondu se poskytují úvěry na tyto tituly:

Titul Název / účel Roky
Úrok 
p. a.

Max. výše 
úvěru

01
Obnova střechy 
(krytina + konstrukce)

5 let 1 % 120 tis. Kč

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

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

04

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

4 roky 1 % 60 tis. Kč

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

5 let 1 % 80 tis. Kč

06
Obnova fasády a obnova klempířských prvků 
domů starších 10 let

5 let 1 % 120 tis. Kč

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

08
Výměna vnějších dveří u domů a výměna 
oken

4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

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

4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

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

4 roky 1,5 % 80 tis. Kč

11
Výstavba či oprava oplocení a zpevněných 
ploch

4 roky 1,5 % 50 tis. Kč

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

8 let 2% 150 tis. Kč

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

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

Jednotlivé tituly úvěrů lze kumulovat. Nelze poskytnout úvěr v kombinaci titulů 
02+03 a 06+07 na jeden objekt. U titulů 01 a 06 v případě obnovy bytového domu 
– nemovité kulturní památky – může být maximální výše úvěru a doba splatnosti 
až dvojnásobná. Úvěr nelze získat opakovaně na jeden titul u jednoho domu či 
bytu. Úvěr lze též čerpat na spoluinancování výměny kotlů v rámci tzv. „kotlíko-
vých dotací“ z titulu 02. Dále lze úvěr čerpat na vybudování nových kanalizačních 
přípojek z titulu 04. Bližší informace poskytne Ing. Marie Velková, tel. 371 430 550,  
velkova@muhorazdovice.cz.

Lhůta na podání žádosti končí dne 24. 8. 2020 v 9 hod.
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Zajímáte se 
o služby sociálního 
charakteru? 

Na Horažďovicku začíná společné pláno-
vání rozvoje těchto služeb. 

V červnu tohoto roku byl na území Ho-
ražďovicka zahájen projekt „Aktualizace 
komunitního střednědobého plánu roz-
voje sociálních služeb na Horažďovicku“ 
(CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152), který 
nabídne regionu i obyvatelům zde žijícím 
možnost zapojit se do dvouletého procesu 
plánování rozvoje sociálních služeb na 
daném území. 
Sociální služby pomáhají lidem v tíži-
vých životních situacích, ať už se jedná 
o ztrátu bydlení, zadlužení, domácí násilí, 
pomoc rodinám s péčí o seniora či posti-

ženého člena rodiny tak, aby dále mohli 
žít ve svém domově či se svými blízkými. 
Služby také nabízejí pomoc dětem a mla-
dým lidem s jejich problémy doma, ve 
škole nebo při hledání práce a v mnoha 
dalších situacích, do kterých se snadno 
může dostat každý z nás.
Cílem projektu je aktualizovat střednědo-
bý plán rozvoje těchto služeb na území 
obce s rozšířenou působností Horažďo-
vice pro období let 2023–2025, podpořit 
– prostřednictvím metody komunitního 
plánování – rozvoj spolupráce mezi jed-
notlivými subjekty v oblasti začleňování 
osob ohrožených sociálním vyloučením 
a v neposlední řadě také zvýšit informo-
vanost o možnostech využití sociálních 
služeb při řešení konkrétních obtížných 
životních situacích, se kterými se obyvate-
lé regionu i obce potýkají. 
Projekt realizuje Centrum pro komunitní 
práci západní Čechy v partnerské spolu-
práci s městem Horažďovice. 
Principem komunitního plánování je ak-
tivní zapojení obyvatel a všech subjektů, 
které v sociální oblasti působí. V září 2020 
se uskuteční veřejné setkání, na které 

budou pozváni všichni zájemci o sociální 
problematiku. Na setkání bude předsta-
ven harmonogram projektu a možnosti, 
jak se do plánování a diskuze o sociál-
ních službách zapojit, a budou zde také 
prezentováni místní poskytovatelé služeb. 
Zájemci o sociální problematiku se také 
budou moci zapojit do ankety, jejímž 
záměrem je zjistit názory občanů na ži-
votní podmínky a sociální problematiku 
v regionu. 
Pokud máte zájem získat další infor-
mace o projektu, chcete přispět svým 
názorem k problematice sociálních slu-
žeb nebo k řešení obtížných životních 
situací, můžete se obrátit na Ing. Terezu 
Eberlovou, koordinátorku projektu, 
Centrum pro komunitní práci západní 
Čechy, e-mail: tereza.eberlova@cpkp.cz, 
která vám ráda poskytne bližší infor-
mace. 
Projekt je inancován z Evropského sociál-
ního fondu prostřednictvím Operačního 
programu Zaměstnanost.

• Mgr. Lenka Vyčichlová, metodik projektu 

CpKP západní Čechy

Měsíc červen voní 
deštěm
A to je přece dobře! Na záhoncích krásně 
porostou rajčátka, hrášek a další dobroty, 
které si tam děti zasadily. A slunečnice? 
Ty rostou přímo před očima!

Avšak nejen zahradničením žije 
Duhová mateřinka. Hned první proslu-
něný červnový den jsme věnovali oslavě 
Dne dětí na naší zahradě. Při rozličných 
disciplínách prokázaly všechny děti svou 
zručnost i důvtip a zasloužená odměna 
je neminula.

Předškoláci se opět věnují činnostem 
polytechnické výchovy, které pro ně 
připravují paní učitelky z horažďovické 
střední školy, a také jsme se společně 
vypravili na pár batůžkových výšlapů. 
V Oboře jsme poznávali stromy i rostliny, 
zahráli si zajímavé hry a děti projevily 
nemalou odvahu při procházení tajemné 
jeskyně. Před návratem do školky jsme 
si opekli špekáčky a báječně si na nich 
pochutnali. 

V červnu jsme také obnovili pravidelné 
návštěvy u zvířátek v přírodovědné stani-
ci DDM, kde pro nás připravují komen-
tované prohlídky venkovních i vnitřních 
prostor stanice. Děti se tak dozvídají 

mnoho zajímavostí ze života zvířat, které 
ještě nedávno bylo možné vidět na kaž-
dém dvorku.

Našim předškoláčkům se pomalu, ale 
jistě naplnil čas jejich pobytu v Duhové 
mateřince. Z celého srdce jim přejeme 
nejen krásné prázdniny, ale i šťastné 
vykročení do velké školy! Ať nejen v ní 
potkávají samé úžasné kamarády a učite-
le, kteří obohatí jejich život!

• kolektiv KMŠ Duha 

01 Baťůžkový den

02 Den dětí

01 02
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Současnost v MŠ Na Paloučku
Po nedobrovolných prázdninách do MŠ 
dochází asi polovina ze zapsaných dětí. 
Rozhodnutí o jejich docházce je zcela na 
rozhodnutí rodičů. Bez roušek si hrajeme 
ve třídách, ruce si myjeme často a správ-
ným způsobem, na zahradě a v areálu MŠ 
si užíváme aktivity na čerstvém vzdu-
chu. My, pedagogové, se snažíme dětem 
zpestřit pobyt na zahradě střídáním 
různorodých činností s využitím všech 
dostupných hrových prvků. Dbáme na 
dodržování bezpečnosti, pitného režimu 
a hygieny.

Den dětí jsme oslavili radostně, vesele 
a v pohybu. Každá třída si připravila pro 
ostatní hravé úkoly, které si postupně vy-
zkoušely všechny děti – hod na cíl, srážení 
kuželek, jízda s vozíkem, kreslení mokrou 
houbou, sedačková, environmentální 
pexetrio, skoky v pytli, stříhání suvenýrů, 
rybolov, jízda na odrážedlech. Děti byly 
odměněny sladkostí, hračkami, diplo-
mem a my jejich úsměvy.

Plánovaný výlet do ZOO, návštěva 
přírodovědné stanice, delší vycházky do 
okolí i na ostrov a kulturní vystoupení 
byly zrušeny.

Proběhne ovšem tradiční rozloučení 
s předškoláky, i když tentokrát bez účasti 
rodičů, a bylo nainstalováno tablo před-
školáků do prodejny Vkus. V pátek si děti 
ze třídy Včelky vyzkoušely své dovednosti 
a znalosti při dopravní akci na nádvoří 
MŠ. Jízda na koloběžce nebo odrážedle po 
vyznačené trase při dodržení dopravních 
předpisů děti opravdu bavila.

Prázdninový provoz bude v červenci 
zajišťovat KMŠ DUHA a v srpnu naše 
MŠ Na Paloučku. Již nyní se všichni těší-
me, až se sejdeme v klidnější době a bez 
omezení. 

• Z MŠ Na Paloučku Jaroslava Maxová
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Společně jsme  
to zvládli 
„Z rozhodnutí Ministerstva zdravot-
nictví ČR jsou s účinností od 11. 3. 
2020 až do odvolání uzavřeny všechny 
základní školy.“ Tato zpráva přišla jako 
blesk z čistého nebe. Co se bude dít? 
Jak budeme učit? Kdy se vše vrátí do 
původní podoby? Chodby školy osiřely, 
třídy zůstaly zamčené a ani u školního 
krámku se netvořily fronty. Začala dis-
tanční výuka. Nikdo z nás vyučujících 
s ní neměl zkušenost. Bylo to, jako když 
vás hodí do vody a zakřičí: „Plav!“ Plavali 
jsme, no občas se ponořili, někteří se 
i chvíli možná topili, ale nakonec jsme 
se na břeh dostali. Veškerou výuku 
jsme přesunuli do virtuálního prosto-
ru a s využitím moderních technologií 
(Whats App, Skype, Google Classroom, 
Youtube, e-mail, telefon, prezentace) se 
pustili do vzdělávání. Našim cílem bylo, 
abychom minimalizovali výpadek ve 
znalostech a dovednostech žáků způ-
sobený přerušením prezenční výuky. 
Kvalitní distanční výuka by ale nebyla 
možná bez pomoci vás, rodičů. Zvláš-
tě mladší žáci potřebují vaši podporu 
a pomoc, starší pak motivaci a občasnou 
kontrolu. Děkujeme vám za vzájemnou 
spolupráci i podnětné návrhy, zodpo-
vědný přístup k výuce a pochopení. Naši 
žáci se s distanční výukou popasovali 
poměrně rychle a dobře, o čemž svědčí 
zpětná vazba, díky které jsme mohli 
reagovat na výuku a upravovat ji. Ne 
všechno se nám podařilo napoprvé. Za-
znamenali jsme problémy s technickým 
vybavením, nedostatečnou motivaci, 
avšak to pominulo a do distanční výuky 
se zapojili téměř všichni žáci.

12. 5. se do lavic vrátilo 19 žáků 9. roč-
níku, aby se zodpovědně připravili na 
přijímací zkoušky z matematiky a české-
ho jazyka. V současné době probíhá na 
naší škole na prvním stupni jak pre-
zenční výuka, tak pokračuje distanční 
způsob vyučování. Rozhodnutí bylo na 
rodičích žáků. Prezenční výuku starších 
žáků bohužel nemůže škola z kapacit-
ních a personálních důvodů zajistit. 
Žáci budou mít pouze třídnické hodiny. 

Pevně věříme, že vše společně s va-
šimi dětmi zvládneme. Přejeme vám 
příjemnou dovolenou, dětem krásné 
prázdniny a těšíme se na shledanou 
ve škole.

• Zaměstnanci ZŠ Komenského Horažďovice

Úspěchy žákyň a žáků 
ZŠ Komenského 
ve školním roce 2019/2020
Uzavření škol znamenalo i přerušení 
olympiád a sportovních soutěží, přesto 
stačili žákyně a žáci ZŠ Komenského 
zaznamenat několik úspěchů, o kterých 
stojí za to se zmínit. 

Největšího úspěchu v jednotlivcích 
dosáhla Vendula Panušková z IX. B, kte-
rá zvítězila ve své kategorii v krajském 
kole přespolního běhu. Žákyně repre-
zentuje naši školu opakovaně, a protože 
se chce sportu věnovat i v budoucnu 
(Sportovní gymnázium Plzeň), přejeme 
jí, aby vytvořila nové běžecké rekordy. 
Vendula byla členkou družstva starších 
žákyň (K. Chladová, Z. Králová, K. Brab-
cová, A. Mandáková), které si odvezlo 
z krajského kola 4. místo.

Do krajského kola se probojovaly 
i naše lorbalistky z 1. stupně. Družstvo 
ve složení: Šimíková, Kandrová, Mlád-
ková, Tomášková, Cottier, Ledvinová 
a Bernatová si přivezlo krásné bronzové 
medaile.

Žáci naší školy soutěžili v okresním 
kole Olympiády v českém jazyce, Děje-
pisné olympiády, Olympiády ze země-
pisu, Olympiády v anglickém jazyce 
a v Olympiádě z matematiky. Michal 
Novák ze VI. A nejlépe ze všech soutěží-
cích zvládl rozhovor v anglickém jazyce 
a získal 1. místo v okresním kole v ka-
tegorii I. A. V kategorii II. A Olympiády 

v anglickém jazyce obsadil Václav Strejc, 
žák VIII. B, hezké 4. místo. O 4. místo 
v okresním kole se postarala v Olym-
piádě z matematiky Eliška Rýdlová 
z 5. třídy. 

Dlouhodobě se daří našim plavcům. 
Jejich klání proběhlo hned na počátku 
školního roku. Štafeta mladších žáků 
(Bernatová, Bělíková, Kulda, Riziki) 
s přehledem zvítězila v okresním kole. 
Stříbrné medaile si z Klatov přivezli: 
Václav Panuška za 25 m prsa a Zuzana 
Králová za 50 m znak. Pěkné 3. místo 
vybojoval v závodě na 25 m volný způsob 
Marek Kulda. 

Úspěch zaznamenala všechna druž-
stva soutěžící v okresním kole v přeha-
zované. Dívky (Mládková, Benediktová, 
Bělíková, Hnojská, Kandrová, Hilse, Hla-
váčová) zvítězily, zlaté medaile si odvezli 
i hoši (Faltys, Riziki, Frýzek, Mandák, 
Říha, Polan). Smíšené družstvo (Cottier, 
Šimíková, Korbel, Jáchym, Ladman, 
Kočí) bralo stříbro.

V okresních kolech turnajů se neztra-
tili ani naše lorbalistky a lorbalisté. 
O velkém úspěchu žákyň 1. stupně už 
byla řeč. Dívky kategorie III. (Holečko-
vá, Pintířová, Černá, Kašová, Kotišová, 
Reindlová, Růžičková, Saraki, Smolíková, 
Cottier, Toningerová, Nádeníková) vybo-
jovaly 3. místo. Stejného výsledku dosáh-
li i hoši v kategorii III. (Starec, Janeček, 
Bauer, Nosek, Růt, Šuhajda, Pančenko, 
Pihera, Poustka, Skoupil, Kolář, Kodý-
tek, Schoř, Sládek). 

Děkujeme žákům za přípravu na 
soutěže, úspěšnou reprezentaci školy. 
Hezké prázdniny přejeme i vyučujícím, 
kteří žákům při přípravě pomáhali. 

• Vedení ZŠ Komenského Horažďovice

01 Krajská soutěž – lorbal
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Základní umělecká škola
Skončil nám velmi zvláštní školní rok, 
který byl silně poznamenán jarními udá-
lostmi. Museli jsme zrušit velké množství 
akcí, z nichž některé se, jak všichni věří-
me, uskuteční v roce následujícím. Nyní 
se ale již plně připravujeme na školní rok 
2020/2021.

Od září nastanou některé změny, o kte-
rých bych vás nyní rád informoval. Výuku 
literárně-dramatického oboru převezme 
zkušená pedagožka a divadelní ochotnice 
Bc. Lucie Listopadová. Ale velká novinka 
se objeví i v oboru hudebním. Od září 
zavádíme studium pro dospělé, které se 
u nás dosud nikdy nevyučovalo. Studovat 
bude možné všechny vyučované předmě-
ty a obory, které škola nabízí. 

Stále však také můžeme nabídnout vol-
ná místa ve všech oborech pro naše malé 

adepty uměleckého vzdělání. Pro všechny 
uchazeče o studium platí jediné – vyplnit 
přihlášku na: www.izus.cz. Zápis žáků 
narozených po 1. 9. 2013 bude probíhat 
průběžně celé prázdniny a žáci naro-
zení před 1. 9. 2013 budou po vzájemné 
dohodě pozváni na talentovou zkoušku. 
Přijďte mezi nás. Nabízíme širokou na-
bídku v oboru hudebním (klavír, elektro-
nické klávesové nástroje, housle, violu, 
violoncello, kytaru klasickou i elektric-
kou, létnu zobcovou i příčnou, trubku, 
trombon, baskřídlovku, klarinet, saxofon, 
bicí a sólový zpěv) a dále pak obor výtvar-
ný a literárně-dramatický. Těšíme se na 
všechny nové uchazeče o studium.

Na závěr bych rád poděkoval všem 
kolegům, kteří se velmi dobře popasovali 
s nastalou situací a i vzdálenou formou 

nadále vzdělávali své žáky. Zároveň děkuji 
všem rodičům, bez jejichž pomoci by se 
v mnoha případech nepodařilo situaci 
řešit. Samozřejmě také děkuji žákům, kte-
ří pečlivě pracovali a nebrali dva měsíce, 
kdy byla ZUŠ zavřená, jako prázdniny. Ty 
nastávají teprve nyní a já všem přeji hod-
ně nových a krásných zážitků, příjemné 
počasí a hlavně načerpání mnoha sil do 
nového školního roku, který snad bude 
klidnější, než ten letošní.

S přáním hezky prožitých letních 
měsíců jménem celého kolektivu zaměst-
nanců ZUŠ

• Mgr. Martin Petrus, ředitel školy

Letní tábory s DDM Horažďovice 
nabízejí poslední volná místa
Pro letošní léto jsme připravili 19 táboro-
vých akcí. Čeká nás 10 příměstských tábo-
rů, 4 pobytové tábory v PROUDU a 3 sta-
nové na tábořišti Plácek. Nabídku letních 
akcí završí lukostřelecký a vodácký kemp, 
čili sportovně orientované akce.

Výrazně jsme navýšili počet táborů 
příměstského typu, které jsou mezi rodiči 
i dětmi velmi oblíbené. Programové 
zaměření příměstských táborů částečně 
navazuje na činnost některých kroužků, 
např. chovatelských nebo rukodělných. 
Mezi příměšťáky ale nechybí ani titu-
ly s orientací na zálesácké dovednosti 
(PT Dva divoši), nebo pohybové aktivity 
(PT Cesta bojovníka). 

Zajímavou směsici tvoří nabídka 
pobytových táborů v PROUDu – Envicen-
tru Podbranský mlýn. Kromě tradičního 
pobytu pro babičky a dědečky s vnoučaty 
letos nabízíme tábory pro příznivce sci-i 
a fantasy žánru (Svobodné město) a spou-
štíme také oblíbený tábor s badatelskou 
tematikou (Noc v laboratoři).

Na tábořišti Plácek se letos vystřídají 
keltové (Soumrak keltského meče – velký 
tábor pro děti), indiáni a vikingové (tábo-
ry pro rodiče s dětmi).

V červenci nabízí poslední volná místa 
některé pobytové tábory v PROUDu 
a PT Dva divoši. V srpnu je zatím mož-
nost se hlásit na příměstské tábory, které 

jsme zveřejnili koncem května, a tudíž se 
zatím nestihly obsadit.

Přejeme všem dětem, rodičům a čtená-
řům pěkné léto nabité zážitky!

• Tým pedagogů DDM Horažďovice.

01 DDM Horažďovice letos pořádá 19 letních táborů
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Dvojitá Noc kostelů
Tak jsme se konečně dočkali! Po téměř 
půl roce jsme mohli – a to dokonce 
dvakrát v jeden den – vystoupit před 
veřejnost. Plánovaně (i když s týdenním 
odkladem) jsme zpívali v 18 hodin v dě-
kanském kostele Petra a Pavla v Horaž-
ďovicích. Vystoupení se myslím povedlo 
a orouškované obecenstvo nás odměnilo 
potleskem. Na faře jsme se pak u plného 
stolu shodli s některými diváky, že už 
nám to chybělo. Nám zpívání pro poslu-
chače, jim ten kulturní zážitek. Ten oka-
mžik dávání a příjímání hudby, který je 
pro obě strany tak důležitý. Je to sdílení 
něčeho krásného, něčeho, co rádi dává-
me, neboť jsme tím sami obdarováváni. 

Po krátkém odpočinku jsme nasedli 
do aut a vydali se na druhou část naší 
„koncertní šňůry“. Pozvali si nás ze Su-
šice, kde jsme ve 20 hodin vystoupili se 
stejným pásmem hudby a hlubokých slov 
z pera Václava Renče v děkanském kostele 

sv. Václava. V překrásném prostředí se 
nám zpívalo opět velice dobře a myslím 
si, že jsme si v sousedním městě ostudu 
neuřízli.

Před prázdninami nás čeká už jen 
jedna zkouška a pak se na dva měsíce ro-
zejdeme, abychom si odpočali. Letos bude 
počet koncertů asi velmi nízký, protože 
Mezinárodní festival hudebního roman-
tismu ve Vlachově Březí byl zrušen, a tak 
nás bude asi čekat rovnou příprava na 
vánoční maraton. Ale příští rok se toho 
rýsuje mnohem více, tak si tento nezavi-
něně „chudý rok“ vynahradíme. Budeme 
rádi, když se přijdete mezi nás podívat 
a posílíte naše řady. Je nás totiž čím dál 
méně a méně…

• Za PS Prácheň Simča Sládková

01 Noc kostelů Sušice, foto: P. Marek A. Donnerstag
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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

Muzeum • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Městské muzeum

Mírové náměstí 11

tel.: 371 430 634

www.muzeumhd.cz
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Maršál z Horažďovic
Že z Horažďovic vzešly mnohé zajímavé 
osobnosti, je známo. Mnozí z rodáků měs-
ta dosáhli různých významných posta-
vení, poct a hodností. Ale že by Horažďo-
vice měly i takovou osobnost? Maršála? 
A přece! 

Ale na vysvětlenou nejprve malý výlet. 
Jihozápadně od Horažďovic nějakých 
18 km vzdušnou čarou směrem k Volyni 
se nachází městys Čestice. Sídlo se cti-
hodnou minulostí, s kostelem a zámkem. 
Na zalesněném vršku nad městysem je 
také známá Kalvárie. Po staletí poutní 
místo. Kdysi zde bývaly tři dřevěné kříže 
jako vzpomínka na Ježíšovo ukřižování. 
Roku 1626 nový majitel panství Jindřich 
Hýzrle z Chodů po svolení pražského arci-
biskupa zde postavil dvě dřevěné kaple. 
Roku 1728 pak další majitel Šebestián 
z Říčan a Čestic nechal zchátralé dřevěné 
kaple nahradit pěti novými kamennými 
kaplemi. Současnou podobu však toto 
místo získalo až v r. 1821. Roku 1820 se 
totiž Dorothea hraběnka Reyová zázračně 

uzdravila z těžké nemoci a jako poděková-
ní nechala postavit hlavní svatyni poutní-
ho místa – Kapli povýšení Svatého Kříže. 
Byla francouzského původu a stavbu ve 
stylu vlašské renesance prý sama navrhla. 
Zvlášť předsíň kaple je monumentální 
stavbou o 12 dórských sloupech. Stavba, 
jakou bychom tady v šumavském Podlesí 
ani nečekali. Když tudy dnes procházíme, 
dočteme se na informačních tabulích 
mnohé o historii tohoto místa. 

Pro nás je ale zajímavé ještě něco 
jiného: Takovéto okázalé poutní místo 
vyžadovalo stálou správu – i tu duchovní. 
A tak roku 1755 po opravě kaplí byla zří-
zena fundace (zvláštní fond pro obecně 
prospěšný účel) k vydržování stálého 
kaplana pro potřeby poutníků. A tak se 
tu postupně skoro po dvě století stří-
dali stálí kaplani – tedy pomocní kněží 
duchovní správy. Až do roku 1929, kdy 
zde svou službu skončil poslední z nich, 
se jich tu vystřídalo celkem 36. A pro nás 
je právě zajímavé, že tím úplně prvním, 
kdo sem přišel roku 1755 na toto kap-
lanské místo, byl Maršál. Fabián Maršál 
z Horažďovic! Jakými cestami osudu se 

sem dostal, nevím. Ale kaplanoval zde 
patrně přes třicet let, tedy sem přišel 
zřejmě ještě mladý. Zemřel v roce 1787. 
Dnes už si na jeho jméno dávno nikdo 
nevzpomene. Ale v análech je to zapsáno. 
Prvním zdejším kaplanem byl Maršál 
z Horažďovic! Tak kdybyste náhodou při 
svých toulkách Pošumavím na čestickou 
Kalvárii zavítali (třeba na poutní svátek 
14. září), pak vězte, že tu najdete i tuhle 
horažďovickou stopu. 

A na závěr: možná je to s tím jmé-
nem trochu jinak: v horažďovických 
matrikách z 18. století se poměrně často 
vyskytuje příjmení Maršat. Ale Maršál ne. 
Tak asi nejspíš kdysi kdosi špatně přečetl 
či napsal jedno písmenko, časem přibyla 
čárka – a z Maršata se stal Maršál. A už to 
tak, opisováno, jde historií dál. Ale z Ho-
ražďovic byl ten kaplan určitě. 

• Jiří Wagner

01 Předsíň kaple. Takovouto vznosnou stavbu 
bychom v pošumavských kopcích ani nehledali. 
Foto J. Wagner
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Historie domů v Horažďovicích v letech 
1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 91
V roce 1619 dům náležel Simeonu 

Hollarovi. Je uveden v soupisu poho-
řalých osob v souvislosti s přidělením 
kmenů na stavbu jeho shořelého domu 
po velikém požáru města způsobeném 
drancováním vojsk generála Bonaventury 
Buquoye. Škoda na domě ani počet přidě-
lených kmenů dřeva neuveden. V soupisu 
pohořalých bylo následně jméno Simeona 
Hollara přeškrtnuto a uvedena zde Anna 
Lepenková. V roce 1627 sepisuje poslední 
vůli, ve které odkazuje dům „i jiný všec-
ken stateček“ dceři Dorotě. Ta je povinna 
vyplatit sourozencům Jakubovi a Anně 
každému 7 kop. Zároveň měla za úkol 
odvést 2 kopy kostelníkům ke kostelu 
sv. Jana Křtitele „když se bude týž kostel 
stavěti“. (Kostel si postavili horažďovič-
tí obyvatelé na svůj náklad v roce 1593 
a v roce 1619 došlo k jeho poškození při 
vypálení města buquoyovskými vojsky, šlo 
tedy o nutné opravy kostela po jeho vyple-
nění, pozn.) Dům, respektive spáleniště 
domovní, je následně zmíněno v majetku 
Václava Průchy, řezníka. Dle berní ruly 
z roku 1654 choval dvě krávy a jednu 
svini, obhospodařoval dva strychy polí. 
V roce 1655 prodává dům Janu Hogknovi, 
uzdaři, a Alžbětě manželce za 38 zlatých 
rýnských. Jeho jméno se následně ustá-
lilo v podobě Jan Linhart Hagen. V roce 
1679, kdy zároveň zastával funkci primá-
tora města, se rozhodl směnit svůj dům 
s nedalekým domem čp. 57, odkud se do 

jeho domu stěhuje Anna Soumeřská. Ta 
dostává ještě přidáno 70 zlatých jako do-
rovnání cen obou nemovitostí. Z této část-
ky mělo být odvedeno 40 zlatých dluhu 
rytíři Alexandrovi Záborskému z Brloha. 
Krátce nato však Anna Soumeřská umírá 
a dům kupuje za 100 zlatých v roce 1680 
Vít Czauner, rodák z Neuhausu nedaleko 
Salzburgu. V Horažďovicích žil již delší 
dobu, v roce 1672 je zmíněn v matrikách 
jako papírník, pracoval v papírně v dneš-
ním Rosenauerově mlýně. Do Horažďovic 
se zřejmě dostal na vyžádání tehdejší 
vrchnosti Václava Vojtěcha ze Šternberka. 
V roce 1685 náleží dům již Janu Příbram-
skému, je zmíněn v rámci lokace soused-
ní nemovitosti. Působil jako kostelník při 
kostele sv. Petra Pavla. V roce 1695 je zde 
zmíněna jeho manželka Alžběta Příbram-
ská. Ta prodává dům spálený ležící v koň-
ském trhu následujícího roku 1696 Janu 
Jiřímu Rábskému a Kateřině manželce 
za 130 zlatých. Ten celý dům nákladně 
přestavěl. Přestavbu započal v roce 1706 
a žádal o dva sudy piva z obecního pivo-
varu „poněvadž přece na stavení domov-
ní velký náklad vede“. K této přestavbě 
se také váže žádost Kateřiny Rábské na 
pány radní, aby mohla dostat z obecních 
lesů dřevo na podlahu a dvě koryta, ti jí 
vykázali šest kmenů dřeva. Podoba domu 
s barokním štítem je zřetelná na Schwin-
greisově perokresbě. Po jeho smrti došlo 
v roce 1709 k rozdělení pozůstalosti. Tu 
představoval dům, ležící mezi domy Ka-
teřiny Holečkové a Jiřího Černého, a dále 
dluhy, vše ujala vdova Anna Kateřina 

Rábská. Mezi mnoha odkazy v podobě 
polí a domu na předměstí iguruje též 
odkaz jezuitovi Václavu Rábskému, který 
dostal dědinu Na hrádku. Okamžitě ještě 
týž den ale prodává Anna Kateřina Ráb-
ská dům nově vystavěný Alžbětě vdově 
po Matěji Šenhanslovi, znovu provdané 
Čermákové, k ruce její dcery Alžběty 
Šenhanslové za 350 zlatých. V roce 1719 si 
stěžuje Antonín, bratr Alžběty Šenhanzlo-
vé, které připadl dům, že její nový manžel 
Václav Bušek „ v tom roztržitost činí 
a domu se ujímá a tudy že by druhým 
nápadníkům křivda byla“. V roce 1720 se 
rozhodla Alžběta Šenhanslová, provda-
ná Čermáková, prodat tento dům, ale 
protože jej kdysi napsala na dceru, vyvstal 
spor, zdali jím může disponovat dcera, 
na kterou byl dům napsán, nebo matka, 
která jej kdysi za své peníze koupila. Spor 
byl vyřešen až v roce 1722, kdy vyplatila 
Alžběta Čermáková Václava Buška a dceru 
Alžbětu. Dům ujímá Antonín Šenhansl, 
poštmistr, a v roce 1732 jej prodává Anně 
Marii Černíkové k ruce syna Ernesta 
za 400 zlatých. Dům leží v trhové ulici 
mezi domy Tomáše Pittnera a Lidmily 
Černé. V roce 1748 sepisuje Ernest Černík 
poslední vůli. Pozůstalost odkazuje Jo-
sefovi, synovi švagra Václava Arttmana, 
druhý díl připadne Františkovi, synovi 
jeho sestry Doroty. Ta dále dostane „šest 
lžic stříbrných, knolíky stříbrný na celý 
šaty, dvě pěkný stříbrný agnustky, kolík 
stříbrný, cín, povlečení na peřiny a plát-
no“. Dále z domu v Horažďovicích peřiny 
s povlečením, majoliku a všelijaké jiné 

41. INVELT Rally Pačejov netradičně

Když se v zimě roku 2018 rodila spoluprá-
ce AMK Pačejov s plzeňskou společností 
INVELT, jedním z cílů obou stran bylo 
dostat tehdejší Rally Pačejov mezi velké 
dvoudenní automobilové soutěže. Před-
stava, že tak malý automotoklub dokáže 
uspořádat soutěž takového formátu se 
nejdříve jevila jako naprostá utopie. Po 
téměř třech letech příprav se však záměr 
vydařil. V Pačejově a okolí se pojede 
poprvé v historii vícedenní automobilo-
vá rally. Tento úspěch je zásluhou všech 
členů AMK Pačejov, ale také společnosti 

INVELT pana Jiřího Jirovce, který tuto 
akci výrazně inančně podpořil. Protože 
velké rally mají v létě své místo v Mladé 
Boleslavi a ve Zlíně, museli vzít pačejov-
ští pořadatelé za vděk uvolněný termín 
po rally Příbram. V této situaci přišel 
vhod prodloužený víkend 26. – 28. září 
2020. Většina pořadatelů si na organizaci 
rally musí brát dovolenou, a tak se jeden 
den volna na přípravu hodí. Ve světle 
pozdějších událostí se tento krok ukázal 
jako existenční. Díky koronavirové krizi 
by pačejovskou rally ve svém tradičním 
termínu čekalo spoustu hygienických 
opatření, možná by bylo ohroženo i sa-

motné konání akce. Doufejme, že koncem 
září již bude vše v normálu. I tak korona-
virová krize zkomplikovala pačejovským 
přípravy. Největším problémem se stala 
nezasedající zastupitelstva obcí. V záku-
lisí pořadatelského sboru se však stále 
pracovalo naplno. V těchto dnech pro-
bíhá inální schvalování tratí. Pačejovští 
pořadatelé nechtějí nijak snižovat laťku 
obtížnosti svých rychlostních zkoušek. 
Posádky se tak mohou těšit na jezdecky 
velmi náročné RZ. Součástí tratě budou 
některé staronové úseky, ale i úplně nové 
rychlostní zkoušky, kde se v minulosti 
nikdy nezávodilo. Letošní 41. INVELT 

Obzor • Horažďovice 13



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

nábytky. Část peněz měla být určena na 
sloužení zádušní mše tam, kde svůj život 
dokoná. Testament byl sepsán v Plánici, 
lze předpokládat, že měl Ernest Černík 
k této lokalitě nějaké vazby. Dům násled-
ně kupuje Jakub Stekbauer. V roce 1763 
jej prodává za 250 zlatých Janu Wágnero-
vi z Cerhovic a manželce Kateřině. Dům 

leží v koňském trhu mezi domy Magdale-
ny Nüderové a Josefa Bayera. Ale již v roce 
1764 prodává Jan Wágner dům várečný 
bývalý Černíkovský Anně Kaucké. V roce 
1770 prodává Josef Kaucký, mistr perní-
kářský, s manželkou Marií Annou dům 
kdysi řečený Černíkovský Václavu Dlesko-
vi, mistru řeznickému. V roce 1789 je jako 

majitel domu uveden Jan Pezolt, v roce 
1807 Tomáš Pezolt.

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Podoba domu s barokním štítem na 
Schwingreisově perokresbě, 18. století, 
vyznačeno žlutě

02 Dům měl barokní štít ještě na fotograii 
z roku 1895

03 Přestavba objektu v historizujícím stylu, 
kolem roku 1900, fotograie nedatována

04 Současná podoba objektu (rok 2020)

Rally Pačejov se pojede jako součást Mis-
trovství České republiky v rally. V pátek 
25. a v sobotu 26. září budou probíhat se-
znamovací jízdy. Sobotní podvečer bude 
patřit technickým přejímkám a testovací 
rychlostní zkoušce. Večer by měla pro-
běhnout tradiční předstartovní šou na 
horažďovickém náměstí. V neděli 27. září 
na posádky čeká první etapa, která bude 
delší. V pondělí 28. září prověří účastníky 
kratší, ale nesmírně těžká etapa se šesti 
rychlostními zkouškami. Touto obtížnou 
etapou měl původně vyvrcholit celý čes-
ký šampionát. Po přesunu jarních soutě-
ží na podzim však v Pačejově sezona rally 
neskončí. Součástí pačejovské rally bude 

tradičně i podnik MČR v rally historic-
kých automobilů. Jejich posádky budou 
závodit pouze v první, nedělní etapě, kte-
rá ve svém harmonogramu nebude mít 
žádné rozbité úseky. Harmonogram bude 
pro posádky i doprovody historiků velmi 
vstřícný. Seznamovací jízdy i technické 
přejímky proběhnou v sobotu 26. září. 
V neděli 27. září absolvují samotnou rally 
a v pondělí na sv. Václava mohou koukat 
na druhou etapu INVELT Rally Pačejov, 
nebo již užívat volného dne doma. Stejný 
formát, jako MČR v rally historických 
automobilů, bude mít i podnik České 
trofeje v rally pravidelnosti. V jednání 
je také jednoetapový (nedělní) Pohár 

pořadatele pro posádky, které by se v Pa-
čejově rády svezly, ale nemají rozpočet na 
velkou rally.

V těchto dnech probíhá inální přípra-
va zvláštních ustanovení. K jejich zveřej-
nění dojde v průběhu července. Pak již 
bude představena konkrétní podoba trati 
a programu rally. Nezbývá než doufat, že 
po koronavirové krizi posádky a spon-
zoři na rally nezanevřely a že oba české 
šampionáty se budou těšit hojné účasti. 
Pořadatelé z AMK Pačejov dělají vše pro 
to, aby nabídli soutěžícím za „málo peněz 
hodně muziky“.

• Miroslav Žitník ml.
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A léta běží, vážení, anebo 
když je na co vzpomínat
Utíkají každému, v tom je život spraved-
livý. Záleží jen na nás, jak přibývající 
věk zvládáme. Může to být s úsměvem 
a v pohodě, vždyť život máme jen jeden, 
tak proč si ho kazit. Anebo také může-
me být mrzouti a skuhrat, a okrádat 
se tak o vše hezké, co nám nabízí. Kult 
„věčného mládí“ je doménou dneška 
– to se nám může líbit a nemusí, ale 
prostě je to tak. To ovšem neznamená, 
že jsme povinni tomuto trendu propad-
nout. Dokonce by to byla hloupost. Pak 
bychom vedle „boje proti stárnutí“ už 
nestihli skoro nic jiného, a tak by nám 
unikla spousta jedinečných a krásných 
chvil a zážitků. Na druhou stranu se 
dnes lidstvo dožívá mnohem vyššího 
věku než dříve a chceme-li, aby náš 
život byl co nejdelší, po všech stránkách 
plnohodnotný, nezbývá nám nic jiného, 
než se projevům stáří aspoň trochu 
bránit.

Přijímat svůj věk je velké umění, 
které není nikomu dáno do vínku. 
Každý se musí učit, byť někdo je v tom 
směru nadanější než jiný. A stejně tak 
v sobě nemá každý stejnou dávku hou-
ževnatosti a odhodlání, aby se dokázal 
postupujícímu věku vzepřít. Začínat 
u značek kosmetických přípravků nebo 
redukčních diet je nesmysl. To jsou zá-
ležitosti, které stojí v boji proti „hlodání 
zubu času“ až někde hodně v zadních 

liniích. Jako bojovníci v prvních řadách 
by totiž naprosto neuspěly. Nejprve se 
musí nasadit síly podstatně rafinovaněj-
ší. Jejich výhodou je, že za ně nevydáme 
ani korunu, a jejich nevýhodou zase je, 
že se nedají nikde koupit. A kde že si je 
máme opatřit? Inu sami v sobě!

V prvním odstavci jsem psal, že 
v současnosti vládne kult mládí, ale už 
třicátníci se začínají hroutit z toho, jak 
čas ubíhá, jak stárnou, jak jim mládí 
mizí mezi prsty. My, co už dospívání 
máme za sebou, zase vzpomínáme, jak 
jsme toužili být kdysi starší, odpovědní, 
dospělí. Inu, člověk vždycky chce mít 
právě to, co zrovna nemá. S věkem stej-
ně nic nenaděláme, je nutné se s ním 
vyrovnat, smířit, nebo ještě lépe – žít 
tak, jak nám to vyhovuje, a o běžící léta 
se nestarat. Každý věk, stejně jako každá 
roční doba, přináší něco hezkého, byť 
někdy se nám může zdát těžké to hezké 
vypátrat. Rozhodně teprve v určitém ži-
votním údobí se dá vzpomínat pořádně 
a do hloubky, když už je opravdu na co.

Na běžící léta vzpomínal

• Karel Halml

Regionální knižní 
novinka

Tajemství hradu Rabí

Nejnavštěvovanější památkou Plzeň-
ského kraje je hrad Rabí, nejrozlehlej-
ší hradní zřícenina v České republice. 
Kniha, která velmi podrobně popisuje 
dlouhou historii hradu, je dílem 
regionálního badatele Zdeňka Rudy. 
Ten se věnuje jednak stavební historii 
Rabí, ale také událostem a životním 
osudům postav, které jsou s hradem 
spojené. Nechybí ani pověsti a legendy 
tradující se o slavné hradní zřícenině. 
Kniha je bohatě doplněna snímky 
profesionálního fotografa Jaroslava 
Vogeltanze, leteckými snímky, dobový-
mi pohlednicemi, historickou mapou 
i vizualizacemi hradu. Výpravná pub-
likace o dominantě kraje mezi Horaž-
ďovicemi a Sušicí vychází v roce 600. 
výročí prvního dobytí hradu husity. 
Rok 2021 zase přinese výročí druhého 
obléhání hradu a osudného úrazu 
husitského vojevůdce Jana Žižky.

Knihu zakoupíte v knihkupectví 
v Horažďovicích v Ševčíkově ul.

• J. Kotrbová

Tenisté rozjeli 
soutěže družstev 
Po letos extrémně dlouhé Covid-pauze 
se na našich kurtech rozjely soutěže 
družstev. Pro letošní ročník jsme posta-
vili družstva dospělých, staršího žactva 
a babytenistů. Dále formou hostování je 
náš oddíl provázán s LTC Sušice, kam bylo 
uvolněno několik našich hráčů. Doros-
tenci – Šimková, Barborka a Malík. Mladší 
žáci – Frýzek J., Návrat a Hlaváč. Do Břez-
nice byl naopak uvolněn Procházka. 

Výborný start do sezóny se povedl 
dospělým. Na našich kurtech dokázali 
porazit TK Nepomuk 7:2 a v dalším kole 
je čeká taktéž doma celek Sokol Plzeň 
Doudlevce. Starší žactvo podlehlo doma 

Lokomotivě Plzeň 2:7 a babytenisté 
stihli odehrát zápasy dva. Po prohře 0:6 
na Lokomotivě si doma spravili chuť 
a porazili Chodovou Planou 5:1.

Během léta se na našich kurtech 
koná velké množství turnajů. Určitě si 
nenechte ujít Tenisové RETRO, které se 
bude konat v sobotu 1. 8. 2020. 

Sledujte nás na webu www.tkhd.cz 
nebo na našem FB, kde můžete vidět 
podrobný soupis všech akcí. 

• Jan Svoboda 

Tenisový klub Horažďovice
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Pfeifer – 
stabilní rodinná firma s budoucností.

Přijďte se informovat osobně každou středu v 9,00 hod,  popř. zavolejte a domluvte 
si datum a čas, který Vám vyhovuje.

 Obsluha lisu

 Obsluha výrobní linky

 Směnový údržbář

 Řidič bočního VZV – nakládka 

 kamionů na hale – 2 směny

 Řidič VZV nad 5t

Volné pracovní pozice v Chanovicích:

PŘIDEJTE SE K NÁM A STAŇTE SE SOUČÁSTÍ SILNÉ RODINY PFEIFER! TĚŠÍME SE NA VÁS!

Pfeifer Holz s.r.o · paní Ivana Šimonová 
Chanovice 102 · CZ-341 01 Horažďovice

karriere
.p

fe
if
e
r
g
ro

up
.com

         
   Vše kolem

zaměstnání u irmy Pfeifer

ONLINE PŘIHLÁŠKA

Nabízíme:

 Atraktivní systém odměňování 

 Transparentní prémiový systém

 13. plat, stravenky

 Náborový příspěvek 12.000,- Kč

 Příspěvek na penzijní připojištění  
 ve výši 3% hrubé mzdy 

 Svozy do zaměstnání ze směrů:

 Klatovy, Sušice, Horažďovice, 

 Nepomuk, Strakonice a Blatná

Tel. 602 659 522    nabor@pfeifergroup.com
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SDH Boubín  
si dovoluje Vás  
tímto pozvat                                                     

na taneční zábavu,                                                             
                         která se koná dne  
                           11.07.2020 
                          od 18.00 hod. 
                         před hasičskou zbrojnicí 
  
K tanci a poslechu zahraje skupina „Atrio“. 
Občerstvení zajištěno.  

 
 

 

 

 
 
Spolek "Jaderný odpad - děkujeme, nechceme! 
z.s." ve spolupráci s Obcí Maňovice pořádá 

 

 

17. ročník protestního pochodu a cykloakce 
proti vládnímu červnovému rozhodnutí o zařazení naší 

lokality "Březový potok" mezi  
poslední čtyři lokality vhodné v ČR k vybudování 

hlubinného úložiště jaderného odpadu 
 
 

 

Akce: "Na kole a pěšky proti HÚJO" 
 

Dne: 11. července 2020 (sobota) 

Start: v 15.30 hodin 

Kde: před kulturním domem v Pačejově 
nádraží 
 

Konec trasy: Maňovice  

 
 

 
 

V cíli v Maňovicích (naproti “Dračí louce”)  bude zajištěno pro všechny 
občerstvení, hosté pořadatelů ve svých proslovech zhodnotí aktuální 
stav k současné situaci kolem HÚJO a protestní posezení poté všem 

přítomným zpříjemní živá hudba  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

Na protestní akci týkající se Vás všech i večerní 
taneční zábavu srdečně zvou pořadatelé 
www.jodn.cz .  
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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.

 

VÝUKA ANGLICKÉHO JAZYKA PŘES 
SKYPE 

 
        Nabízím výuku angličtiny přes Skype 

s maximálním zaměřením na mluvení a správnou 

gramatiku. Zkušenosti s výukou studentů na gymnáziu, 

obchodní akademii, jazykových školách v Praze, ve 

firmách i soukromě.  MGR. ANJ  na ZČU Plzeň. 
Pracovní pobyty USA, Kanada, NZ. Příprava na 

maturitu, FCE. Komplexní rozvoj všech jazykových 

dovedností – mluva, psaní, čtení, poslech. Určeno pro 

studenty od 14 do horní hranice otevřená. Doporučuji 

také všem věčným/nikoliv však úplným/ začátečníkům 

pro ucelení znalostí. Kontakt: Mgr. Lucie Kořínková, 
tel.:777691864,luciegina7@gmail.com  
 

           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

Firma Kareš, s. r. o., 
Blatenská 586, Horažďovice

přijme do pracovního poměru

TRUHLÁŘE
Informace: 376 512 709 

nebo osobně v naší provozovně

Koupím známky, mince, bankovky, obra-
zy, staré hodiny, vojenské předměty – šavli, uni-
formu a podobně. Můžete nabídnout i jiné staré 

předměty nebo celou sbírku a pozůstalost. 
Tel: 722 777 672.

 

Cukrárna Kavárna Segafredo 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková 

 

PŘIJME 

PPRROODDAAVVAAČČKKUU  ––  SSEERRVVÍÍRRKKUU  
  

Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000,- Kč 
 

• Nevyučené v oboru zaučíme. 

• Mezi směnami možnost ubytování. 

• Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity. 

• Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0 ZDARMA 

• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE – 
studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna. 

• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr. 
 

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

 

Instalatér – Topenář
Macháček Jiří

Svéradice čp. 70
Mobil: 732 341 658

Nabízí: 
– veškeré topenářské práce
– výměny kotlů a radiátorů 
– veškeré instalatérské práce

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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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.

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

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

3. 7. pátek • 19.00 • velký sál muzea 
Ševčíkovy hudební večery 
Duo Bohémo
Matouš Pěruška (housle), Kristýna Vocetková 
(violoncello). Skladby W. A. Mozarta, B. Mar-
tinů a dalších. Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 
10 let zdarma. Rezervace vstupenek na tel. 
603 229 582.

3. 7. pátek a 4. 7. sobota • 20.00 • sraz na zá-
meckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk.
Možnost rezervace v IC, tel. 371 430 134.

10. 7. pátek a 11. 7. sobota • 20.00 • sraz na 
zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk.
Možnost rezervace v IC, tel. 371 430 134.

17. 7. pátek a 18. 7. sobota • 20.00 • sraz na 
zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk.
Možnost rezervace v IC, tel. 371 430 134.

24. 7. pátek a 25. 7. sobota • 20.00 • sraz na 
zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk.
Možnost rezervace v IC, tel. 371 430 134.

31. 7. pátek a 1. 8. sobota • 20.00 • sraz na 
zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk.
Možnost rezervace v IC, tel. 371 430 134.

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

od 20. 6. sobota • denně mimo pondělí 
9.00–16.00
Jindřich Krátký: Zpátky v Horažďovicích
Malby a kresby významného regionálního 
umělce. Výstava trvá do 26. 8. 2020.

Stodola  
u Penzionu Houba
5. 7. neděle • 19.00 
Výročí Houby 
Prasátko na grilu, hraje Experiment.

11. 7. sobota • 10.00
Zahradní pětiboj 
Utkání dvojic v disciplínách – kolo, bowling, 
střelba, stolní tenis, nohejbal.
Houba challenge.

19.–24. 7. ne–pá • 20.30
Letní kino ve stodole

25. 7. sobota 
Nejrychlejší Klenová 
Houba challenge

1. 8. sobota • 19.00
Benátská noc
Gondola na kanále, italský večer 
s ohňostrojem. 

Kulturní dům
26. 7. neděle • 15.00 
Posezení s písničkou 
Dechová hudba.

Pozvánka na srpen
21. 8. pátek • 20.00
Velká pouťová zábava 
Kabát revival + Parkán

Kavárna Šibule
12. 7. neděle • 15.00
Dostaveníčko,  
aneb kavárnička dříve narozených
Lidové písničky Františka Jančara  
a Milana Polaty.

19. 7. neděle • 15.00
Letní odpoledne 
Eda Červený se svojí harmonikou.

24. 7. pátek • 18.00
Dýchánek
S kytarou Aničky Kratochvílové.

Dům dětí a mládeže
6.–10. 7. pondělí–pátek • Envicentrum PROUD
S babi a dědou na prázdninách
Pobytový tábor pro prarodiče s dětmi.

20.–24. 7. pondělí–pátek • Přírodovědná 
stanice
Dva divoši… nebo víc?
Příměstský tábor pro zálesáky ve věku 
8–13 let.

26.–31. 7. neděle–pátek • Envicentrum PROUD
Noc v laboratoři
Pobytový tábor pro badatele ve věku 8–13 let. 

Aktuální informace o obsazenosti a přihlašo-
vání na www.ddm-hd.cz v sekci Tábory.

Městská knihovna
Městská knihovna upozorňuje na změnu půj-
čovní doby od 1. července do 31. srpna 2020
  
oddělení pro dospělé
Po 8.00–11.00, 12.00–18.00 
St 8.00–11.00, 12.00–16.00 
Pá 8.00–11.00, 12.00–16.00

oddělení pro děti a mládež
Po  8.00–11.00, 12.00–16.30 
St  8.00–11.00, 12.00–15.00 
Pá  8.00–11.00, 12.00–15.00

3. 8. 2020 – 7. 8. 2020 ZAVŘENO

Další akce
11. 7. • sobota • 20.20 • Černý kafe
Pecha Kucha
Zajímavá témata dvaceti obrázky po dobu 
dvaceti vteřin.

11. 7.  sobota • 18.00 hodin • Zámecký areál 
Chanovice
Švejk band
Koncert plzeňské kapely, písničky z hospů-
dek, „hašlerky“ a lidové písně.

11. 7. sobota • 15.30 • před KD Pačejov
17. ročník protestního pochodu a cykloakce
Konec trasy je v Maňovicích, je zajištěno ob-
čerstvení a živá hudba.

18. 7. sobota • 15.00 • Moštárna Újezd 
u Chanovic
Cidre Punk Fest
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