
OBZOR 7
Obzor • Horažďovice 
Červenec 2020 • ročník XXIII. (XLI) • číslo 7 
Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

během letošního léta se zřejmě pří-
liš neohřejeme. Červenec pokračoval 
v režimu chladného a deštivého počasí. 
Co prospívá zeleni a vodnímu deicitu 
z minulých let, není ideální pro venkovní 
práce a některé investiční akce. Parkán 
se konečně dočkal inální úpravy mla-
tových cest. Nyní nastoupí péče o zeleň, 
instalace laviček a odpadkových košů. Na 
pronajímané terase pod farou přibyly dva 
obří dřevěné truhlíky, které budou ještě 
v letošním roce osázeny a bude uprave-
na celá přilehlá terasa. Těší nás, že se 
průchod z Parkánu na zámecké schody 
začal intenzivně používat a slouží nejen 
místním občanům, ale i návštěvníkům 
našeho města.

V červenci bylo proti tenisovým 
kurtům nainstalováno nové workoutové 
hřiště, které je prvním počinem budoucí 
podoby sportovního areálu Lipky. Zde 
vám přejeme dostatečné sportovní vyžití 
bez úrazů a pádů. 

Ulice Třebomyslická je již od začátku 
měsíce průjezdná, a tím skončila pro 
řidiče nepříjemná objížďka. Jak jsme již 
v minulém čísle avizovali, začne během 
příštích týdnů dopravní omezení na 

druhém konci města, a to ve Strakonické 
ulici směrem od železničního přejezdu 
ven z města. Obrňte se trpělivostí, zvláště 
místní irmy zde podnikající a občané zde 
žijící. Další investiční akce „Výměna oken 
a zateplení domu s pečovatelskou služ-
bou“ v Palackého ulici pokračuje podle 
plánu. Stavební irmě byl předán k opra-
vě obecní dům na náměstí č. p. 19 (bývalá 
ZUŠ). Zde prosíme počítejte s omezením 
pohybu na přilehlém chodníku. 

V obci Babín probíhá oprava místní 
kapličky včetně odizolování a úpravy 
vnitřních prostor. Opravou prošla i kap-
lička na návsi v obci Horažďovická Lhota, 
která byla v zimním období značně po-
ničena projíždějícím nákladním vozem. 
Za viníkem půjde přes pojišťovnu celá 
škoda. Ve městě věnujte pozornost nově 
namalovaným, žlutým čárám u chodníků 
a na komunikacích, značí to zákaz stání. 
Týká se to ulice Loretská, ulice Otavská 
u vjezdu na cyklostezku, ulice Hradební 
před Masnými krámy a vjezdu do zadní-
ho traktu drogerie na parkovišti v ulici 
Příkopy. 

 V našem městě se blíží největší kul-
turní akce roku – Ševčíkova akademie, 
termín konání je 3.–13. srpna. Můžete se 
těšit na velké množství koncertů, jejichž 

přesný rozpis přinášíme uvnitř čísla. 
V druhé polovině srpna se pak koná ho-
ražďovická pouť včetně různých spole-
čenských akcí po celém městě. 

Personální změnou prošla pracov-
ní pozice tajemníka městského úřadu. 
Dlouholetá tajemnice Ing. Ivana Dušková 
odešla do důchodu a na její místo byl ve 
výběrovém řízení vybrán. Mgr. Ing. Pavel 
Vondrys. V budově městského úřadu pro-
bíhá v současné době malování schodišť 
a chodeb, při návštěvě zde dbejte zvýšené 
bezpečnosti. 

V červenci proběhla údržba stromů na 
náměstí, odstranily se již zbytečné pod-
půrné kůly a pod stromy se nainstalovaly 
ozdobné mříže. V prostoru u kulturního 
domu jsou malým překvapením a snad 
i potěšením nejen pro cyklisty „květino-
vá“ kola, která zaujmou i jen při pouhém 
průjezdu městem.

Přejeme vám stále příjemnou dovole-
nou a dětem bezstarostné prázdninové 
dny. A užijte si horažďovickou pouť, která 
se koná o víkendu 22.–23. srpna. A prý už 
bude teplo a slunečno.

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka

Obzor • Horažďovice 1



Rada města 
Horažďovice  
29. 6. 2020 

• schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Plzeňským krajem a městem Horažďovice 
o poskytnutí účelové dotace z programu 
„Zachování a obnova kulturních pamá-
tek Plzeňského kraje“ na restaurování 
nástěnných a stropních maleb v prvním 
patře věže zámku ve výši 400 000 Kč 
• schvaluje poskytnutí slevy ve výši 30 % 
z nájemného na období duben, květen, 
červen 2020 stávajícím i budoucím žada-
telům, nájemcům nebytových prostor, 
kteří museli kvůli krizovým mimořád-
ným opatřením v souvislosti s pandemií 
onemocnění covid-19 dočasně uzavřít 
provozovny pro maloobchodní činnost 
a poskytování služeb zákazníkům alespoň 
v části období od 13. 3. 2020 do 30. 6. 2020 
• schvaluje Smlouvu o poskytnutí 
účelové dotace z rozpočtu Plzeňského 
kraje v rámci programu „Podpora rozvoje 

venkovského a industriálního cestovního 
ruchu v Plzeňském kraji pro rok 2020“ ve 
výši 50 000 Kč na projekt „Lavička rodá-
ků“ a schvaluje přijetí účelové dotace 
• schvaluje Prohlášení o spolupráci 
v sociální oblasti mezi Plzeňským krajem, 
městem Horažďovice a společností Sene-
Cura 
• schvaluje poskytnutí investiční dotace 
DSO Horažďovicko, IČO: 2270935 ve výši 
10 264 Kč na pořízení 1 ks velkoobjemové-
ho kontejneru o objemu 6 m3 ve společ-
ném projektu „Velkoobjemové kontejnery 
pro svoz BRKO v DSO Horažďovicko“ 

Rada města 
Horažďovice  
20. 7. 2020 

• schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Plzeňským krajem a městem Horažďovice 
o poskytnutí účelové dotace z programu 
„Obnova původního řešení nemovitostí 
a drobných staveb na území památko-

vých rezervací a zón 2020“ na opravu 
čp. 19 v Horažďovicích ve výši 150 000 Kč
• schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Plzeňským krajem a městem Horažďovice 
o poskytnutí účelové dotace z programu 
„Odstraňování havarijních stavů a nalé-
havé potřeby obcí Plzeňského kraje 2020“ 
na opravu havarijního stavu vodovodu 
v Rybářské ulici ve výši 600 000 Kč
• schvaluje uzavření smlouvy mezi 
Plzeňským krajem a městem Horažďovice 
o poskytnutí účelové dotace z programu 
„Obnova historického stavebního fondu 
v památkových rezervacích a zónách 
a staveb drobné architektury; kopie so-
chařských děl v exteriéru; podpora tvorby 
plánů ochrany na území Plzeňského 
kraje“ na úpravy návesní kaple v Babíně 
u Horažďovic ve výši 30 000 Kč
• schvaluje složení redakční rady 
zpravodaje Obzor: předseda Ing. Hana 
Kalná – místostarostka a další členové: 
Mgr. Ing. Pavel Vondrys, Jitka Chalupná 

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

Téměř 30 let práce 
na Městském úřadě 
v Horažďovicích
Jak jsme již zmínili v úvodníku tohoto 
čísla, dosavadní tajemnice našeho měst-
ského úřadu paní ing. Ivana Dušková 
odešla k 30. 6. tohoto roku ze své funkce 
do zaslouženého důchodu.

Pracovala na městském úřadě od září 
1991 jako vedoucí inančního odboru 
a od roku 2003 jako tajemnice. Funkce 

tajemníka je rozsáhlá a rozmanitá a žádá 
si dostatečné vzdělání a zkušenosti. 
Tajemník ručí za plnění úkolů obecního 
úřadu interně, i směrem k veřejnosti. Per-
sonálně řídí veškeré pracovníky obecního 
úřadu (u nás tedy včetně organizačních 
složek jako jsou technické služby, bazén, 
muzeum a knihovna). Je to prostě takový 
ředitel obecního úřadu, který je zároveň 
úkolován starostou, radou a zastupitel-
stvem. Nijak jednoduchá pozice. A do 
toho každé čtyři roky nové obecní volby. 
Paní Ivana Dušková během své funkce 
tajemnice zažila čtyři starosty.

Děkujeme paní Ivaně Duškové za 
vykonanou práci nejen v této funkci, ale 
i za spolupráci s námi osobně v posled-
ních šesti letech. Přejeme jí hodně zdraví, 
spokojenosti a radostných momentů 
v dalším životě.

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka

Letní květinová 
výzdoba 
u Červené brány
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Dotační program 
COVID–Nájemné 
Od 26. 6. 2020 do 30. 9. 2020 mohou 
podnikatelé (nájemci nebytových pro-
stor) žádat o dotaci z programu COVID-
-Nájemné. Speciální podporu v reakci 
na pandemii koronaviru připravilo 
Ministerstvo průmyslu a obchodu 
(MPO). Vše potřebné je k dispozici na 
adrese www.mpo. Žádost o dotaci se 
podává elektronicky prostřednictvím 
informačního systému zpřístupněného 
z https://najemne.mpo.cz. Všechny po-
třebné formuláře (např. čestná prohlá-
šení) jsou připraveny v informačním 
systému MPO. 

Podstatou programu COVID–Nájem-
né je participace (spoluinancování), 
která v praxi znamená, že pronajímatel 
sleví alespoň 30 % z nájemného, nájem-
ce uhradí 20 % a stát přispěje 50 %. Aby 
podpora od státu byla přiznána, musí 
žadatel před podáním žádosti uhradit 
pronajímateli alespoň 50 % rozhodného 
nájemného, tzn. nájemné za období 
duben – červen 2020. 

Na základě usnesení RM č. 17 ze dne 
29. 6. 2020 poskytuje město Horažďovice 
slevu ve výši 30 % z nájemného všem 
nájemcům, kteří museli kvůli krizovým 
mimořádným opatřením v souvislosti 
s pandemií onemocnění covid-19 dočas-
ně uzavřít provozovny pro maloobchod-
ní činnost a poskytování služeb zákaz-
níkům alespoň v části období od 13. 3. 
2020 do 30. 6. 2020.

Po úhradě 70% nájemného bude vy-
staven opravný daňový doklad se slevou 
ve výši 30 %. 

Informace: odbor investic, rozvoje 
a majetku města, Helena Jelínková,  
tel. 371 430 571,  
e-mail: jelinkova@muhorazdovice.cz

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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Vojenský objekt 
na Vidhošťi
Uvítáme jakékoliv informace a materiá-
ly k objektu ženijního úkrytu ÚŽ-6 VEC 
v prostoru kopce Vidhošť nad obcí Ústa-
leč. Úkryt byl vybudovaný v roce 1984 ze 
železobetonových prefabrikátů. 
Kontakt: 
Pracoviště bezpečnosti, OUI a krizového 
řízení, 371 430 524, 
e-mail: kriz@muhorazdovice.cz. 
Děkujeme.

• Odbor kanceláře starosty, bezpečnost, 

OUI a krizové řízení

Horažďovičtí dobrovolní hasiči  
dostali nové velitelské auto
Vozový park Jednotky požární ochrany 
Sboru dobrovolných hasičů Horažďovi-
ce (JPO III SDHO Horažďovice) v pátek 
10. července rozšířil jeden speciální auto-
mobil. Klíčky od tohoto vozidla převzal 
z rukou starosty města Ing. Michaela 
Formana velitel JPO III SDHO Horažďovi-
ce Václav Melka.
Automobil Toyota Hilux 3,0 CAB 4×4 je 
určen jako velitelské a podpůrné vozidlo. 
Vozidlo je vybaveno navijákem, osvětlením 
okolí vozidla (pracovní světla), 2× přenos-
ným hasicím přístrojem, kompletní spo-
jovací technikou, mluvícím výstražným 
zařízením a především dostačenou ložnou 
zakrytou plochou pro převoz materiálu 
a věcí pro zabezpečení zásahové a logis-
tické potřeby JPO III SDHO Horažďovice, 
a také pracoviště bezpečnosti a krizového 
řízení Městského úřadu Horažďovice 
během zásahu, mimořádné události či 
krizového stavu. Velmi rychle může být 
v případě potřeby naloženo základními 
potřebami pro technické zásahy (motoro-
vá pila, kalové čerpadlo, elektrocentrála, 
souprava pro likvidaci ekologických havá-
rií, osvětlovací stojan, apod.).
Toyota Hilux nahradila více než 20 let 
staré vozidlo ARO, které dále využijí hasi-
či z Boubína.

Vozidlo bylo pořízeno z inančních pro-
středků města, speciální vybavení a ba-
revné provedení bude hrazeno z účelové 
neinvestiční dotace obcím prostřednic-
tvím kraje.
Díky přístupu města mají hasiči velmi 
dobré podmínky a vybavení, aby moh-
li odborně a maximálně plnit úkoly 
požární ochrany a činnosti během 

mimořádných událostí či krizových stavů 
na teritoriu města Horažďovice a ORP 
Horažďovice.

• Odbor kanceláře starosty, bezpečnost, 

OUI a krizové řízení
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Sladké bilancování
Když se v polovině března tohoto roku 
přistoupilo k razantnímu epidemiolo-
gickému opatření v podobě plošného 
uzavření škol, velmi záhy se ukázalo, že 
se bude jednat o nařízení s dobou trvání 
v řádech týdnů až měsíců. Rodiče, žáci 
a učitelé zvyklí na svou každodenní 
rutinu byli najednou postaveni před 
situaci, která českým vzdělávacím sys-
témem doslova zatřásla. Každá krize ale 
obvykle přináší dvě pozitiva. Tím prvním 
je zamyšlení nad obecně přijímaným 
status quo. V plné nahotě se tak ukázala 
nenahraditelnost školy coby instituce, 
která ale samozřejmě není zcela bez 
chyb. Druhým pozitivem jsou progresivní 
změny. Škola by měla relektovat svět, do 
něhož se žáci narodili – tedy svět s mo-
derní technologií. V průběhu karantény 
jsem si mohl vyzkoušet tvorbu vzděláva-
cích Youtube videí, která podle získaných 
ohlasů pomohla mnoha lidem. Vytíženým 
rodičům, izolovaným žákům, technicky 
méně zdatným kolegům či dokonce na-
stávajícím maturantům. Asi nejkrásnější 

odměnou za zveřejňované materiály se 
pro mne stal sladký balíček od kolegyň ze 
ZŠ Mohelnice, jež si našly čas pro upečení 
voňavého poděkování někomu, koho zna-
jí jen po hlase. A já bych si touto cestou 
dovolil veřejně poděkovat nejen úžasným 
kolegyním z oblasti mezi Hanou a Jese-
níky, ale všem aktivním učitelům, kteří 
hledali způsoby pro kvalitní distanční 
výuku. Stále bychom měli mít na paměti, 

že učitelství patří mezi takzvané pomáha-
jící profese. A umět nabídnout pomocnou 
ruku v jakékoliv situaci by mělo patřit 
k naší profesní cti.

• Mgr. Petr Curko  

(učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská).

01 Sladká odměna od kolegyň ze ZŠ Mohelnice. 
Foto: Mgr. Petr Curko

Ševčíkovy hudební večery
Pozvánka na srpnový koncert

Další koncert letošní sezóny Ševčí-
kových hudebních večerů se uskuteční 
v pátek 28. srpna 2020 v 19.00 hodin ve 
velkém sále zámku v Horažďovicích. Na 
koncertě, který byl odložen na srpen 
z původního dubnového termínu, 
vystoupí Gabriela Vermelho a skupina 
GaRe.

Gabriela Vermelho je nevšední osob-
nost české hudební scény, zpěvačka, 
herečka, skladatelka a kvintonistka 
(kvinton je speciální druh pětistrunné 
violy), která byla hlavní iniciátorkou 
vzniku skupiny GaRe. Toto uskupení by 
se dalo zařadit jako crossoverové, protože 
moderní šanson, kterému se věnují, bere 
mnoho inspirací z world music, morav-
ské lidové hudby, klasické hudby, jazzu 
či alternativy. Název GaRe znamená ve 
francouzštině nádraží. Zpěv a kvinton 
Gabriely Vermelho doprovodí její spolu-
hráči na violoncello, akordeon a bicí.

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
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Ševčíkova akademie opět s hvězdami
Již první loňský ročník Ševčíkovy 
akademie a festivalu ukázal, že Horaž-
ďovice jsou pro oslavu hudby a Otakara 
Ševčíka tím nejlepším domovem. I letos 
se mohou návštěvníci těšit na koncerty 
v tradičních i netradičních lokalitách, 
užít si doprovodný program a v horaž-
ďovických ulicích potkávat mladé hráče 
a hráčky na smyčcové nástroje – letos 
poprvé také kontrabasisty. Co láká ty 
nejtalentovanější studenty k účasti na 
akademii v Horažďovicích? Je to přede-
vším touha po zlepšení, sbírání zkuše-
ností, nacházení radosti v hudbě. Rádi 
bychom i letos onu radost předávali 
vám, posluchačům, a proto jsme sepsali 
čtyři tipy na letošní akademii:

První tip – potkávejte studenty, 
sledujte jejich vývoj. Spousta hráčů 
a hráček se účastnila již loňského 
ročníku, pokud si pamatujete jejich 
výkony, buďte svědky jejich zlepšení. 
Potkat je můžete buď na veřejných mas-
terclassech téměř každý den dopoledne 
a odpoledne, nebo na odpoledních (4. 8., 

6. 8. a 11. 8.) a večerních „akademických“ 
koncertech (5. 8., 10. 8. a 12. 8.).

Druhý tip – nenechte si ujít festivalové 
koncerty lektorů a jejich hostů. Ševčíkova 
akademie přivádí do Horažďovic absolut-
ní špičku v oboru. Na úvodním koncertě 
(3. 8.) se můžete těšit na osvěžující reper-
toár francouzských skladatelů, komorní 
koncert na zámku Horažďovice (7. 8.) 
bude věnován hudbě Antonína Dvořáka 
a Johannese Brahmse (po jeho skončení 
následuje nokturno). Letos poprvé festi-
val zavítá do útulného kostela Nanebevze-
tí Panny Marie (11. 8.), kde zazní čistě sólo-
vé smyčce. Závěrečný koncert (13. 8.) pak 
představí to nejlepší z celého festivalu.

Třetí tip – sobotní koncertní den letos 
připadá na 8. srpna a nabídne celkem čty-
ři vystoupení. Ranní koncert na zámku 
představí nejmladší účastníky i účastnice 
(těm nejmenším budou teprve čtyři roky) 
a pokud počasí bude přát, následný dopo-
lední piknikový koncert se odehraje v zá-
mecké zahradě. U odpoledního „espresso“ 
koncertu v kavárně kina Otava budou 

moci návštěvníci kombinovat požitek 
z hudby s požitkem z čerstvě připravené 
kávy. Vše bude završeno open-air gala 
koncertem na náměstí, kde se na horaž-
ďovické publikum mimo jiné těší i slavný 
dirigent Jakub Hrůša, který s festivalo-
vým orchestrem provede Serenádu pro 
smyčce skladatele Josefa Suka.

Čtvrtý a závěrečný tip – sledujte naše 
webové stránky www.sevcikacademy.cz, 
kde se budou objevovat všechny detaily 
o vystoupeních a doprovodném progra-
mu. Jsme moc rádi, že i letos můžeme 
do Horažďovic přinést spoustu hudební 
radosti a společně s posluchači prožít 
nezapomenutelné chvíle. Těšíme se brzy 
na slyšenou!

• Ševčík Academy 

Tomáš Jamník, Ph.D. 

umělecký ředitel / artistic director
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FESTIVAL OTAKARA ŠEVČÍKA  
3.–13.8.2020          Horažďovice 

po 3.8. 20:00 Úvodní koncert • Hotel Prácheň 
   

út 4.8. 16:00 Odpolední koncert I • Hotel Prácheň 

st 5.8. 20:00 Akademický koncert I • Hotel Prácheň 

čt 6.8. 16:00 Odpolední koncert II • Hotel Prácheň 

pá 7.8. 20:00 Komorní koncert • Zámek Horažďovice 
   22:30 Nokturno • kostel sv. Jana Křtitele 

so 8.8. 9:30 Ranní koncert • Zámek Horažďovice 
 11:00 Piknikový koncert • zámecká zahrada Parkán 
 16:00 Espresso koncert • kavárna kina Otava 
 20:00 GALA koncert • Mírové náměstí 

po 10.8. 20:00 Akademický koncert II • Hotel Prácheň 

út 11.8. 16:00 Odpolední koncert III • Hotel Prácheň 
   20:00 Koncert sólo • kostel Nanebevzetí P. Marie 

st 12.8. 20:00 Akademický koncert III • Hotel Prácheň 

čt 13.8. 20:00 Závěrečný koncert • Hotel Prácheň 

 

housle Josef Špaček, Henry Flory, Daniela Oerterová,  
   Eva Jamníková, Jan Fišer 
viola Karel Untermüller, Pavel Nikl, Jakub Fišer 
violoncello Tomáš Jamník, Petra Malíšková, Jakub Mayer 
kontrabas Tomáš Karpíšek 
klavír Petr Jiříkovský, Stanislav Gallin  
dirigent Jakub Hrůša a mnoho dalších hostů 

Těšíme se na Vás, naši milí posluchači! 

www.sevcikacademy.cz
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Aktuálně z muzea a ohlédnutí za vernisáží
Letní sezona v městském muzeu je 
v plném proudu. Momentálně můžete 
navštívit tyto výstavy:
Od Šillera po Hampla, Tři století per-
níkářského řemesla v Horažďovicích, 
Hradiště Prácheň pohledem archeologie 
a hlavní letošní výstavu Obrazy Horaž-
ďovic, Ikonograie města od 16. století do 
současnosti. V městské galerii je instalo-
ván soubor prací pana Jindřicha Krát-
kého nazvaný Zpátky v Horažďovicích. 
A těšit se můžete i z regionální mineralo-
gické expozice a expozice alpských mine-
rálů, která byla těsně před propuknutím 
pandemie přestavěna a doplněna o nové 
přírůstky. 
Příprava letošní sezony byla kvůli pan-
demii velmi náročná. Státní a krajské 
instituce, od kterých jsme potřebovali za-
půjčit předměty do výstav, byly dlouhou 
dobu uzavřeny, stejně tak ministerstvo 
kultury, které nám sice přislíbilo štědrou 
dotaci, samotný rozhodovací proces se 
protáhl na několik měsíců, což významně 
pozdrželo zadávání zakázek. Celé jaro 
navíc probíhalo v atmosféře nejistoty, zda 
bude vůbec možné muzeum pro veřej-
nost otevřít. Ve slavnostní vernisáž jsme 
vůbec nedoufali. 
Během května nejhlubší krize pominu-
la, alespoň ta virologická. V muzeu šlo 
naopak do tuhého. Všechny instalační 
práce na hlavních výstavách se vlivem 
pandemie nakumulovaly do několika 
málo dní před zahájením výstav. Na 
úplné dno jsme si sáhli při přípravě 
výstavy Obrazy Horažďovic. Vernisáž byla 
plánovaná na sobotu 20. června, přičemž 
výstavní moduly do muzea dorazily až ve 
středu 17. dubna odpoledne! Vyžadovaly 
kompletní montáž, vrtání úchytných 
děr, elektroinstalaci, a to ani nemluvě 
o navěšení 80 obrazů, stejného množství 
popisků a 55 medailonků autorů. Bez 
napnutí všech fyzických i psychických 
sil a pořádné porce přesčasových hodin 
všech členů muzejního týmu by výstava 
do vernisáže hotová nebyla. 
Dobré dílo se nakonec podařilo a v sobo-
tu 20. června v 16.00 odpoledne očekával 
přeplněný Velký sál slavnostní zahájení, 
kterého se ujal pan starosta s vedoucím 
muzea. Účast veřejnosti byla mimořádná 
a velmi mile nás překvapila. Opravdu 
jsme nečekali, že v deštivém počasí a v sí-
lících obavách z druhé vlny epidemie 
dorazí na vernisáž takové množství ná-
vštěvníků. Rád bych vám za to poděkoval. 
A když už jsem v tom děkování, je třeba 
vyzdvihnout zvlášť některé jedince, kteří 

se o letošní expozice zasloužili: archeolog 
Martin Pták a jeho dcera Anička nám 
postavili skvělou archeologickou výstavu 
o Práchni. Jindra Šlechta nám nezištně 
zapůjčil exponáty a podklady snad do 
všech výstav, které letos prezentujeme.
Rovněž se našla celá řada občanů, kteří 
vyslyšeli výzvu a zapůjčili nám obrazy, 
i když teď mají doma na stěně prázdné 
místo. Za tuto oběť děkuji paní Škodové, 
panu Opatrnému, paní Králové, panu 
Vondryskovi, paní Šlechtové, panu Zýkovi, 
paní Henslové a manželům Kourovým. 
Pochvalu rovněž zaslouží graické studio 
Kolář & Kutálek, které stojí za graickou 
úpravou výstav, návrhem výstavních mo-
dulů a v nejtěžší hodině nám oba pánové 
rovněž velmi pomohli s instalací obrazů. 
Obrazy jsou na modulech, které projek-
toval Radek Bártík, ve velmi krátké době 
je vyrobila irma Kotiš a doslova přes noc 
nám na dva z nich vyrobil vitrínu pan 
sklenář Dufek. Úžasné stylové pohoštění 
historickými cukrářskými pamlsky má 
na svědomí cukrářský tým pana Milta. 
Pohoštění připravovali ve svém volném 
čase a bez nároku na honorář! Za to je 
jim třeba vyseknout hlubokou poklonu, 

stejně jako paní Chadimové, která nám 
zapůjčila ze své sbírky překrásné perníky. 
Poděkovat je třeba též sušickému pěvec-
kému souboru pod vedením pana Josefa 
Baierla, jejichž zvučné hlasy doprovodily 
vernisáž. Sluší se též poděkovat celkem 
dvanácti muzeím, galeriím či jiným in-
stitucím, které nám pro výstavy zapůjčily 
exponáty. 
Na závěr je potřeba zmínit ještě jedno 
poděkování; a to vedoucímu muzea 
PhDr. Zdeňkovi Polanskému, pro které-
ho je to první expozice v našem muzeu 
vzniklá v jeho režii. Završuje se jí první 
rok jeho působení v Horažďovicích. 
Rok velmi náročný. Míra energie, času 
a schopností, které do příprav expozice 
vložil, je mimořádná. Za celý muzejní tým 
bych Zdeňkovi za jeho dřinu, nasazení 
a vize rád poděkoval. A jsem přesvědčen, 
že hlavně díky němu budou i výstavy 
následujících let držet podobnou úroveň 
jako letos. 

• Za kolektiv muzea Mgr. Adam Hanus 
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Trénink jezdců 
mistrovství světa 
v Horažďovicích 
na Svatém Poli  
30. 6. – 2. 7. 2020

Tento rok je pro všechny tak trochu jiný 
a pro drtivou většinu lidí mnohem obtíž-
nější než roky předešlé. Ani pro Motokros 
klub Horažďovice v AČR není tato sezona 
úplně jednoduchá. Na jaře jsme museli 
zrušit uspořádání dvou plánovaných závo-
dů, ale jak tomu již někdy bývá, všechno 
špatné je pro něco dobré. Kvůli korona-
krizi byl přerušen seriál závodů Mistrov-

ství světa v motokrosu a této přestávky 
využil Motokros klub Horažďovice v AČR 
v úzké spolupráci s továrním týmem KTM 
Red Bull k tomu, aby připravil týdenní 
program pro vybrané jezdce mistrovství 
světa. Po domluvě se sportovním šéfem 
továrny KTM, pětinásobným mistrem svě-
ta v motokrosu Joelem Smetsem z Belgie, 
jsme program týdne pro širokou veřejnost 
bohužel museli do poslední chvíle tajit, 
protože soukromí jezdců, klid na přípravu 
a výborně nachystaná dráha byly jejich 
hlavní požadavky. 

Celý program začal již v pondělí, kdy se 
první účastníci začali ubytovávat v ho-
telu Prácheň a my jsme i přes předchozí 
poměrně vydatný déšť začali do tratě na-
orané podle požadavků jezdců do hloubky 
25cm vydatně kropit. Prostě na mistrovství 
světa platí jednoduché pravidlo: hluboká 
orba a opravdu hodně vody zaručí sice pro 
normálního hobby jezdce takřka nesjízd-
nou trať, pro špičkového jezdce mistrov-
ství světa ale znamená ideální stav.

V úterý probíhala celý den motokroso-
vá škola mistra světa v motokrosu Maxe 
Nagla z Haas Racing Teamu s vybranými 
nejlepšími českými juniory (Jula Miku-
la, Jirka Klejšmíd, Kuba Nevima, Honza 
Wagenknecht, Adam Máj, Petr Rathouský, 
Radim Kraus a Samy Inhofer z Německa) 
+ ostrý trénink Simona Längenfeldera 
z továrního týmu Gas Gas Factory a Kevi-
na Brumanna ze švýcarského týmu IXS 
MXGP. Mimo jiné kamarád našeho klubu, 
mistr světa a trojnásobný vicemistr světa 
Max Nagl se k nám vrátil po šestnácti 
letech, kdy tehdy v roce 2004 ještě jako 
šestnáctiletý a tehdejší nováček v mistrov-
ství světa suverénně ovládl na Svatém Poli 
závod mistrovství ČR.

Ve středu pak proběhl hlavní trénink, 
maximální povolený počet byl 20 jezdců:

Max Nagl (Německo, Haas Racing 
Team), Tom Vialle (Francie, Red Bull KTM 
Factory Team) – průběžně vedoucí muž 
letošního seriálu mistrovství světa, Rene 
Hofer (Rakousko, Red Bull KTM Factory 
Team) – průběžně pátý v letošním seriálu 
mistrovství světa, Simon Längenfelder 
(Německo, GasGasFactory) – průběžně 
dvanáctý v letošním seriálu mistrovství 

světa, Greg Smets (Belgie, Red Bull KTM 
Factory Team), Jago Geerts (Belgie, Mon-
ster Energy Yamaha) – průběžně druhý 
v letošním seriálu mistrovství světa, Pascal 
Rauchenecker (Rakousko, KTM Sarholz 
Racing Team, Michi Sandner (Rakousko), 
Kevin Brumann (Švýcarsko, IXS MXGP 
Team), Kuba Terešák (ČR, JD Gunnex KTM 
Racing Team), Ríša Šikyňa (Slovensko, 
JD GunnexKTM Racing Team), Nathan 
Renkens (Belgie, NR 83), Martin Venhoda 
(ČR, NR 83), Stanislav Vašíček (ČR, NR 83).

A jelikož na poslední chvíli vypadl ně-
mecký špičkový tým WZ Racing, tak mohl 
přijet ještě Martin Krč, loňský mistr ČR 
ve třídě MX 2, Roman Mňuk, Vašek Kovář, 
Martin Finěk, Ruda Plch, Kuba Mencl, 
Jula Mikula, Petr Jati. Ve čtvrtek vyrazil 
Red Bull KTM na 180 km dlouhý cyklotré-
nink na Šumavu a Max Nagl pokračoval 
s MX školou. V pátek si ještě někteří kluci 
odskočili zakrosit do nedalekého Jinína.

Celá akce se povedla, vyzkoušeli jsme 
naostro zcela nový systém zavlažování 
dvěma novými proi čerpadly, jezdci byli 
spokojeni. Trať je úplně rozbitá, tolik a tak 
hlubokých kolejí tady snad ještě nikdy 
nebylo.

Chtěl bych touto cestou poděkovat 
městu Horažďovice a hotelu Prácheň za 
spolupráci, Fandovi Řepíkovi a Vaškovi 
Sládkovi za letitou obrovskou pomoc při 
přípravě všech akcí, chlapům z klubu, ka-
marádům z Rakouska a Německa včetně 
otce aktuálně desátého v mistrovství světa 
MX 2 Jeremyho Sydowa z Gas Gas Factory 
za velkou pomoc při kropení a obětování 
3 dnů vlastní dovolené. Bez nich bychom 
to nezvládli.

Všichni jsme si to užili a snad se bude 
taková akce ještě někdy opakovat.

• Za Motokros klub Horažďovice v AČR 

Martin Mída

01 Hromadné foto

02 Maximilian Nagl

03 Rene Hofer – Red Bull KTM

04 Simon Längenfelder – Gas Gas Factory

05 Tom Vialle + Joel Smets – Red Bull KTM

02

01

03

04

05
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Dětské odpoledne 
na Předměstí  
13. 6. 2020

Již několik let pořádá Spolek občanů Ho-
ražďovic – Předměstí ve svém sportovním 
areálu jednu z pravidelných akcí, která 
patří našim nejmenším spoluobčanům. 
Doba virové pandemie pomalu ustou-
pila do pozadí, bylo potřeba „vyhnat“ 
děti z jejich domovů a pobavit je jinak 
než jejich téměř každodenní zábavou na 
počítačích nebo chytrých telefonech. Je 
nutné napsat, že výběr termínu této akce 
nemohl dopadnout lépe, celý den nás do-
provázelo sluníčko s příjemnou, už letní 
teplotou. To se jistě projevilo nejenom na 
účasti dětí, ale i rodičů či dalších přátel 
spolku. Soutěžilo se ve více jak deseti 
disciplínách, účastníci měli možnost celé 
sportovní klání vícekrát opakovat dle své 
libosti. Některá stanoviště byla obohace-

na pořadateli v pohádkových převlecích, 
mohli jsme zahlédnout klauna, paní 
pastelku Koh-i-noorku nebo ježibabu 
i s perníkovou chaloupkou. Soutěžící 
byli u každé z disciplín odměňováni 
sladkostmi, poctivě si svoje úlovky sbírali 
a schovávali u svých rodičů, kde jistě byly 
v bezpečí. Po ukončení sportovního klání 
proběhlo závěrečné vyhlášení, organi-
zátory byly předány diplomy společně 
s dalšími dobrůtkami, kterých není pro 
naše nejmenší nikdy dost. Jako zpříjem-
nění pro všechny účastníky se později 
podávaly domácí palačinky nebo párky 
v rohlíku.

Spolek závěrem děkuje všem, kteří se 
tohoto dětského odpoledne plného rados-
ti a smíchu účastnili nebo tuto akci jinak 
podpořili a dali zapomenout na chmurné 
jarní dny, kdy jsme seděli doma za oknem 
a ven mohli jen se zakrytými ústy.

za Spolek občanů Horažďovic 
Předměstí

• Bc. Jan Karásek 

Tenisové družstvo 
dospělých 
postoupilo a rozjely 
se individuální 
turnaje

Naše družstvo dospělých bojovalo po-
slední dva víkendy v červnu o postup do 
krajské soutěže ODO I. A. Nejprve si doma 
vyšláplo na tým Sokola Plzeň – Doudlev-
ce 6:3 a poslední sobotu měsíce června 
zajíždělo na půdu Sokola Plané u Mari-
ánských Lázní. Velmi vyrovnaný zápas po 

neproměněném matchballu v závěrečné 
čtyřhře nakonec prohráli 4:5, ale i přes 
prohru nakonec postoupili. 

V červenci se již všichni individuálně 
soustřeďujeme na své turnaje v různých 
kategoriích.

Z okolních turnajů si přivezli body 
zatím dva tenisté, Petra Halmlová dvě 
inále, v singlu a v deblu z Březnice. 
Mladší žák Jiří Frýzek postoupil do 
2. kola v Dobřanech a na stejném turnaji 
dokonce ovládl debl s Miroslavem Peckou 
(Škoda Plzeň).

Třetí červencový víkend se na na-
šich kurtech odehrál slušně obsazený 
Prácheňský pohár dospělých. Přes první 
kolo singlu se probojovala hned čtve-
řice hráčů (Halml, Michelini, Křesák, 

Šimková) Největší úspěch zaznamenala 
Petra Halmlová, která prošla až do inále, 
kde nestačila na hráčku 1. ČLTK Praha 
Zdenu Šafářovou. V deblovém pavouku 
pak Petra utvořila dvojici s Andreou 
Mauerovou z LTC Velešín a celý turnaj vy-
hrály bez ztráty setu. V mužské soutěži se 
pak prosadil i její bratr Jiří, který utvořil 
silnou dvojici s Vlastimilem Knappem 
z Lokomotivy Plzeň. Celkové 2. místo 
v turnaji bylo hezkou tečkou za celým 
víkendem.

• David Michelini

01 Zleva Zdena Šafářová – 1. ČLTK Praha a domácí 
Petra Halmlová

02 Družstvo starších žáků
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Mladí hasiči Horažďovice
V březnu jsme po uzavření škol muse-
li přerušit činnost stejně jako ostatní 
spolky. Ještě než k tomu došlo, proběhlo 
místní kolo v soutěži PO očima dětí, které 
se skládá z výtvarné a literární práce. 
Nejlepší práce byly zaslány do základní-
ho a okresního kola. Do základního kola 
přišlo 97 prací ze všech kroužků mladých 

hasičů a do okresního kola se přihlásilo 
179 soutěžících. Okresního kola se zúčast-
ňují mateřské, základní školy a první až 
třetí místo z každé kategorie základního 
kola. Tomáš Balíček obsadil ve výtvarných 
pracích v základním kole druhé místo. 
V literární soutěži ve svých kategoriích 
obsadila v obou kolech Eliška Nádení-

ková první místo a Viktorie Smolíková 
skončila na třetím místě. Po uvolnění 
všech opatření jsme už kroužek nedělali. 
Jako každý rok jsme v sobotu 11. července 
vyrazili za kamarády Otaváky na tábor do 
Lnářského Málkova. Letos táborníci nejeli 
společně, ale každého přivezli rodiče. Po 
příjezdu do tábora byla každému změře-
na teplota a zkontrolovány dokumenty. 
Teprve potom mohly děti do tábora. Celé 
dopoledne prvního dne propršelo a odpo-
ledne jsme se zapojili do táborové hry na 
téma Harry Potter. Děti si vyráběly trička 
a sovičky z ruliček od toaletního papíru. 
Tři nejlepší byly odměněni. V pondělí 
nás čekala služba mytí nádobí a noční 
hlídky. V úterý jsme připravili pro celý 
tábor pěnu z mýdla a skluzavku, kde se 
děti vyřádily. Nechyběl ani bobřík odvahy, 
kde se táborníci po cestě potkávali s po-
stavami ze seriálu. Koupání jsme si moc 
neužili. Postupně se začal připravovat 
program na závěrečný táborák. Ani letos 
děti nepřišly o svou oblíbenou diskoté-
ku, která musela tentokrát proběhnout 
přímo v tábořišti. Celý týden utekl jako 
voda a najednou tu byl pátek a závěrečný 
táborák, poslední nástup, focení a zapá-
lení svátečního ohně. Letos dostaly čest 
zapálit oheň naše dvě Elišky, Třísková 
a Nádeníková. Děti předvedly scénky a za-
zpívaly písničky. Po ukončení táboráku 
se rozpršelo. Poslední noc, ráno balení 
a odjezd domů.

Děkuji všem, co nám pomohli při 
stavění tábora, zajištění věcí okolo a ka-
marádům Otavákům, že nám umožnují 
a zabezpečují chod tábora.

• Vedoucí KMH
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Smutné příběhy Kovčínského rybníka
Možná, že jste to místo navštívili na ně-
které ze svých cyklotoulek. Z města smě-
rem k Pačejovu, za ním kousek dál k obci 
Olšany – a jste tam. Kovčínský rybník, 
dostal jméno podle obce, v jehož katastru 
se nachází už od roku 1614. Dříve také 
zvaný Kozčínský. A ještě dřív známý i pod 
jménem Kvášňovák, podle bližší obce. 
Rybník je největší v Plzeňském kraji a je 
zajímavý i tím, že ho koncem 18. století 
prý prohrála hraběnka Des Foursová v ha-
zardní hře s majitelem vedlejšího panství. 
A to i spolu s nedalekou vsí Velenovy. 

Za letního dne vypadá rybník roman-
ticky, ale málokdo dnes tuší o dvou tra-
gédiích, které se tu v 19. století odehrály. 
Ta první se stala na podzim revolučního 
roku 1848. Pokaždé, když se rybník lovil, 
sešlo se na břehu rybníka množství lidí 
z Horažďovicka, Plánicka, Nepomucka, 
ba i z Blatenska. Všichni po výlovu čekali 
na zvolání „Hoří!“ – tedy na pokyn, že 
je sloveno, a kdo chce, může v bahně 
rybníka posbírat nevylovené ryby. Však 
jich tam zbývalo dost, vždyť tenhle rybník 
byl největším široko daleko. I voda z něj 
se musela pouštět zvolna, celých 5 týdnů, 
aby nenadělala škody. Pak se ryby přepus-
tily do malého rybníka kousek pod hrází. 
Na podzim roku 1848 doznívala revoluční 
nálada. Tenkrát se k výlovu dostavilo 
množství lidu – až úředníci velkostatku 
měli obavy, aby se něco nesemlelo. Doba 
byla stále výbušná. Pro udržení pořádku 
raději správa velkostatku povolala ozbro-
jené gardisty – městskou stráž z Plánice. 

Kvůli množství shromážděného lidu se 
ohlášený výlov dva dny odkládal, v naději, 
že lidi to čekání přestane bavit, ode-
jdou a vše se odbude v klidu. Příchozím 
samozřejmě začalo docházet jídlo, které 
si s sebou přinesli, ale odejít nemínili. 
Netrpělivost rostla a stačilo pak málo 
a došlo ke střetu s gardisty na hrázi. Ti ve 
zmatku začali střílet broky na dotírající 
dav – a následky byly tragické: množ-
ství zraněných. To lidi rozvášnilo. A než 
gardisté stačili znovu nabít (nabíjelo se 
ještě ládováním zepředu), vzal dav rybník 
útokem. Ti nejkurážnější zvedli stavidlo 
a ryby se valily s vodou ven z rybníka 
do potoka. Zfanatizovaný dav začal ryby 
horečně sbírat a odnášet. Za hodinu bylo 
vyloveno. Prostě vzpoura, rabování pan-
ského majetku. Vrchností byli povoláni 
husaři z Klatov. Lidé ve strachu z trestu 
schovávali nakradené ryby, kde se dalo, 
jen aby se u nich nenašly. Husaři však 
pozatýkali podezřelé lidi podle jednodu-
ché úvahy: kdo byl broky zraněn, účastnil 
se násilí, a tedy dán do vězení. Většina 
zatčených si arestování odbyla, jeden ze 
zadržených však po půl roce v klatov-
ském vězení zemřel.

Druhá tragédie, která se váže k tomuto 
rybníku, se stala o čtyřicet let později, 
roku 1888. Před Vánoci toho roku se 
objevil v Kvášňovicích slušně oblečený 
muž středního věku s malým chlapcem. 
Tajemně naznačoval, že jde do Vídně, že 
ten malý chlapec je synem císaře Fran-
ze Josefa, a že ho vede k císaři, aby se 

chlapci dostalo postavení, které mu jako 
vysoce urozenému náleží. Po tomto vy-
světlení místní už nevěnovali dvojici větší 
pozornost, usoudili, že jsou to blázni. Po 
Vánocích, když se kvášňovičtí chlapci 
klouzali po ledě rybníka, všimli si na po-
vrchu ledu čehosi neobvyklého. Poznali, 
že z ledu vykukuje zátylek lidské hlavy. 
Když chlapi ze vsi nález z ledu vysekali, 
zjistili, že jde o toho člověka s chlapcem, 
kteří se nedávno v Kvášňovicích zastavili. 
Oba utopeni a malý chlapec na zádech 
muže se ho i pod ledem stále ještě držel 
kolem krku. Šetřením se pak zjistilo, že 
neznámá dvojice pocházela ze severních 
Čech, z Raspenavy. Muž se jmenoval Vi-
lém Hub, vdovec, zahradnický pomocník, 
a ten malý chlapec byl jeho nemanželský 
syn. Zda na své cestě zbloudili či si chtěli 
zkrátit cestu přes rybník do blízkých Ol-
šan, kdo ví? Kovčínský rybník se jim stal 
osudným. Utopenci byli pak pochováni 
v Myslívě. 

Řeklo by se rybník jako rybník. Ale 
každý z nich má své zapomenuté příběhy 
a tajemství. I ten Kovčínský. Dávno už se 
na staré tragédie zapomnělo. Ale půjdete-
-li někdy kolem tohoto rybníka, vzpomeň-
te i na ty nešťastníky, kterým vzal život. 

• Jiří Wagner

01 Kovčínský rybník dnes. Pohled od Kvášňovic. 
Foto J. Wagner
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Historie domů v Horažďovicích v letech 
1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 92
V roce 1619 dům náležel Matěji Mračkovi. 
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 činila 400 kop, bylo mu přiděleno 
30 kmenů dřeva. V roce 1633 odkazuje 
tento dům, respektive spáleniště Štefkov-
ské, své manželce Kateřině. V berní rule 
z roku 1654 je zde uveden jako vlastník 
Alexandr Sobotecký, pekař. V roce 1685 
prodává dům v koňském trhu Alexandr 
Sobotecký Václavu Truskovi a Zuzaně 

manželce za 160 zlatých. Dům leží mezi 
domy Jana Příbramského a Jana Myn-
dlenta. Ale již v roce 1692 prodává dům 
nezávadný po ohni zpustlý v dobytčím 
trhu ležící Václav Truska Martinu Dorazi-
lovi, který se krátce předtím přistěhoval 
z Trhových Svin, a jeho manželce Heleně 
za 90 zlatých. Současně si v tomto roce 
stěžuje Václav Pittner pánům radním, že 
mu Martin Dorazil slíbil prodat obra-
tem tento dům, a že už nechce. Radní se 
usnesli, že musí Martin Dorazil veškeré 
„útraty Pittnerovi vynahraditi“. V roce 
1695 mění dům svého majitele, když jej 
Martin Dorazil prodal za 145 zlatých 
Janu Templovi. Povoláním uveden jako 
papírník, tedy výrobce papíru, v dnešním 

Rosenauerově mlýně. Ten jej prodává po 
krátké době v roce 1701 Jiřímu Černé-
mu za 190 zlatých. V roce 1721 žádá Jiří 
Černý, řemenář, pány radní o přívarek 
1 a ½ sudu piva k opravě svého domu, dále 
ještě šest kmenů z obecních lesů na trámy 
a žlab. Dříví dostal přislíbeno hned, „co 
se přívarku dotýče, když začne stavět, dá 
Pán Bůh zjara, má se mu přivařit jeden 
sud piva“. V roce 1736 prodává Ludmila 
Černá dům svému zeti Vojtěchu Záhořo-
vi za 200 zlatých. Dům leží mezi domy 
Anny Černíkové a domem Jana Protivy. 
V roce 1744 kupuje od Vojtěcha Záhoře 
a jeho manželky Doroty dům Josef Bayer, 
„měštěnín a kantor města Horažďovic“ 
za 337 zlatých. V roce 1771 prodává Josef 

Knižní novinka 
z regionu
Šumava – za tajemstvím horských jezer
Karel Fořt – autor řady knih o Šumavě, 
spolu s Janou Maršálkovou se tentokrát 
rozhodli nám přiblížit šumavská jezera.

Na Šumavě vzniklo deset ledovcových 
jezer. Dvě se postupně zanesla usazeni-
nami a zcela zanikla. Zbývajících osm se 
dochovalo a dodnes ukazují svou krásu 
a jedinečnost. Na české straně Šumavy 
se nachází celkem pět ledovcových jezer: 
Černé a Čertovo jezero, Prášilské jezero, 
jezero Laka a Plešné jezero. Na němec-
ké straně Šumavy jsou tři: Malé a Velké 
Javorské jezero a Roklanské jezero. 
O Černém a Čertově jezeře se říká, že 
jsou nejkrásnějšími. Svědčí o tom i počty 
návštěvníků, kteří k nim míří. Co nelze 
jezerům upřít, je jejich tajemnost až mys-
tičnost. Vždyť samo pojmenování Čertova 
jezera nabízí nekonečný prostor lidské 
fantazii, stejně tak jako jezero Černé. Proč 
byla takhle pojmenována? Možná nám 
něco napoví pověsti a pověry, které se 
o nich dlouhá léta vyprávějí…

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

• J. Kotrbová

Inovace ve výuce informační 
a komunikační technologie

To je název projektu orientovaného na 
inovaci ve výuce informační a komuni-
kační technologie na ZŠ Komenského spo-
čívající ve stavebních úpravách a pořízení 
moderního vybavení počítačové učebny. 
Projekt má hned několik cílových skupin.
Hlavní cílovou skupinou projektu zamě-
řeného na inovaci ve výuce informačních 
a komunikačních technologií jsou žáci 
ZŠ Komenského. Projekt v maximální 
možné míře přispívá k modernizaci 
výuky informatiky a cizích jazyků na 
této základní škole v oblasti cizích jazyků 
a práce s digitálními technologiemi, které 
jsou klíčovými kompetencemi speciic-
kého cíle 2.4 Integrovaného regionálního 
operačního programu. Díky projektu se 
zvýší znalosti a schopnosti žáků v doved-
nostech komunikace cizích jazyků a v ob-
lasti práce s digitálními technologiemi 
hned v primárním vzdělávání.
Projekt je významnou měrou inancován 
z prostředků Evropské unie a byl dokon-
čen na začátku letních prázdnin. Žáci tak 
budou moci využít nové prostory již při 
výuce ve školním roce 2020/2021. 

• Mgr. Marcela Šmrhová 

ZŠ Horažďovice, Komenského 211
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Bayer dům nezávadný, várečný v městě 
„protože on jsouce již věkem sešlý“ Janu 
Pavlovi Wegrishtovi z Winterbergu za 
295 zlatých. Peníze mají být vyplaceny 
mezi dva dědice, Jana Štětku a manželku 
Pavla Wegrishta Annu, rozenou Štětko-

vou. Josef Bayer si v prodejní smlouvě 
vymiňuje dožití v tomto domě. Dům 
nesmí být prodán, dokud bude Josef 
Bayer naživu. Po jeho smrti převádí dům 
plnomocník Jan Pavel Wegrisht na svého 
švagra Jana Štětku skrze smlouvu sepsa-

nou ve Vimperku 24. 8. 1776. Jan Štětka 
jej ale obratem prodává za 130 zlatých 
Matesovi Nüderovi. V roce 1802 byl dům 
prodán v dražbě skrze dluh manželů 
Nüderovských Klaudině Hipšerové 60 zla-
tých. Dům zakoupil Karel Korvín (psáno 
Corvin) za 454 zlatých. V roce 1829 je zde 
zmíněn Jan Korvín, v roce 1847 Karel 
Korvín.

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Současná podoba objektu (rok 2020)

Červenec v Třebomyslicích
Po delší pauze jsme se v pátek 3. 7. sešli 
v naší hospodě při harmonice. Prožili 
jsme hezký večer. V sobotu 4. 7. se konal 
u rybníku Loužek dětský den, který 
připravil K. Špeta a J. Makovec. Děti se 
odpoledne vydováděly v soutěžích a na 
atrakcích.

Týž den od 17.00 do druhého dne do 
11.00 se konaly rybářské závody „Chyť 
a pusť“ o největší úlovek. Závody měly 
hojný počet účastníků i příznivců. Všich-
ni se dobře bavili a již se těší na příští 
rok.

Přeji hezké prázdniny i dovolenou.

• Božena Hošková
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Kostel sv. Jana Křtitele v Horažďovicích 
se dočkal opraveného lustru
Na konci února 2020 proběhla v kostele 
sv. Jana Křtitele demontáž lustru a na 
konci července 2020 byl tento skvost 
vrácen na své místo. Repasi lustru 
provedla irma Petr Nemlein – Svítidla, 
Kamenický Šenov.

Dle odhadu byl lustr vyroben v letech 
1925 až 1940 pravděpodobně následov-
níky Eliase Palmeho, sklářského průmy-
slníka a zakladatele továrny na výrobu 
křišťálových a bronzových lustrů. Lustr 
byl již v minulosti opravován, což je 
patrné z nové keramické objímky, kdy 
původní elektro objímka byla mosazná 
a jiného tvaru. Tvar lustru včetně křišťá-
lových ověsů je původní.

Repase lustru proběhla tímto způso-
bem: V dílně došlo ke kompletní demon-
táži na jednotlivé díly. Veškeré mosazné 
díly se odlakovaly, mořily v kyselině, 
přebrousily, leštily a lakovaly ochran-
ným lakem. Křišťálové díly a ověsy byly 
namočeny ve speciální kyselině, která 
odstranila veškeré nečistoty včetně 
malých otvorů v ověsech. U křišťálových 
ověsů došlo k výměně starých drátků za 
nové (mosazné) a doplnily se chybějící 
ověsy. Lustr byl poté v dílně celý sesta-
ven, zkontrolován a opět demontován 
na převoz. 

• Mgr. Radka Kočí, odbor památkové péče, 

školství a kultury
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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, od 8 do 25 osob, 20 Kč za osobu

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

 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Obec Chanovice Vás zve na vzpomínkovou akci 
 

DOMŮ, CESTOU VÍTĚZSTVÍ 
VZPOMÍNKA NA OSVOBOZENÍ 1945 

 

V sobotu 22. srpna 2020 od 16.oo hodin 
v zámeckém areálu v Chanovicích 

 

 
 

 
 

Program: 
16.00 – příjezd kolony historických vojenských vozidel 
17.00 – odhalení pamětní desky na počest osvoboditelů v květnu 1945 
Dále: 

- položení věnce k památníku – uctění památky bojovníků za svobodu 
- prohlídky historických vozidel, zbraní a další vojenské techniky 
- promítání dokumentů a fotografií s komentářem 

19.00 – odjezd historické kolony 
 

Hudební vystoupení sboru Velkobor.                  Občerstvení zajištěno.                          
 

Srdečně zveme všechny občany a zájemce o dějiny regionu. 

irma VYNK design s.r.o.
provozovna Malý Bor 157,
vyrábějící masivní nábytkové dílce,
 
přijme do hlavního pracovního poměru
na plný úvazek (ranní směna 5.45–14.30 hod.)

mistra truhlářské výroby
náplň práce:
• řízení a organizace práce ve svěřeném pracovním úseku
(čtyřstranná frézka, spodní frézka, lepicí lisy, formátovací 
pily, soustruh)
• dohlížení na plnění objednávek ve stanovených termínech 
a ve stanovené kvalitě
• seřizování, nastavování strojů
• řízení týmu cca 7 lidí
 
nástup: dle dohody, možno ihned 

požadavky:
• min. středoškolské vzdělání
• min. 2letá praxe v oboru
• orientace v technické dokumentaci
• dobré organizační schopnosti, pečlivost, spolehlivost, 
samostatnost
 
Bližší informace: p. Hokr Lukáš tel. 606 703 595
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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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SLEVA AŽ

NA SLUNEČNÍ BRÝLE

60% 

Strakonice – Bezděkovská 30, 
Horažďovice – Ševčíkova 38  

           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

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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Výrobce zahradních hnojiv,
substrátů a dalších výrobků

přijme do výrobního provozu v Horažďovicích

nové zaměstnance na pozice

• řidič VZV
• operátor ve výrobě 

tel. 725 411 680  •  www.forestina.cz

e-mail: info@forestina.cz

Atraktivní mzda a další bene�ty

Prodej palivového dřeva 
v délkách 
dle Vašeho přání

Cena od 300 Kč

www.drevolesysalak.cz

Možnost využít naši dopravu.
Tel: 737 290 440
Facebook: DŘEVO LESY Salák
Email: drevolesysalak@seznam.cz
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denně mimo pondělí • 9.00–16.00
Obrazy Horažďovic – ikonograie města od 
16. století do současnosti
Výstava potrvá do 4. 10. 2020

denně mimo pondělí • 9.00–16.00 
Od Šillera po Hampla 
aneb Tři století perníkářského řemesla 
v Horažďovicích
Výstava potrvá do 4. 10. 2020

denně mimo pondělí • 9.00–16.00
Hradiště Prácheň pohledem archeologie
Výstava potrvá do 4. 10. 2020

denně mimo pondělí • 9.00–16.00 • divadelní sál 
Eliška a Pavlína Buriánkovy
Absolventská výstava ZUŠ Horažďovice
Výstava potrvá do 23. 8. 2020 

1. 8. sobota • 20.00 • sraz na zámeckém 
nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Možnost rezervace v IC, tel. 371 430 634

4. 8. • úterý • 17:30 • Muzeum
Vernisáž výstavy Život a dílo O. Ševčíka
Výstavou provede její autor Vojtěch Mojžíš.

5. 8. středa • 15.00 • sraz na zámeckém 
nádvoří
Komentovaná prohlídka výstavy „Hradiště 
Prácheň pohledem archeologie“
a vycházka na Prácheň s autorem výstavy 
a realizátorem posledních archeologických 
průzkumů Mgr. Martinem Ptákem.

7. 8. pátek • 20.00 • velký sál muzea 
Komorní koncert Ševčíkovy akademie 
J. Brahms: Smyčcový sextet G dur, op. 36
A. Dvořák: Klavírní kvartet D dur, op. 23
H. Flory, E. Jamníková, J. Špaček, K. Unter-
müller, P. Nikl, T. Jamník, P. Malíšková

7. 8. pátek a 8. 8. sobota • 20.00 • sraz na zá-
meckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Možnost rezervace v IC, tel. 371 430 634

8. 8. sobota • 8.00 • velký sál muzea
Ranní koncert Ševčíkovy akademie 
děti Školičky Otakárek pod vedením svých 
lektorů

8. 8. sobota • 11.00 • zámecká zahrada Parkán
Piknikový koncert
studenti a studentky Ševčíkovy akademie 
pod vedením svých lektorů.

14. 8. pátek a 15. 8. sobota • 20.00 • sraz na 
zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Možnost rezervace v IC, tel. 371 430 634

21. 8. pátek, 26. 8. středa a 28. 8. pátek
 • 15.00 • sraz na zámeckém nádvoří
Komentovaná prohlídka výstavy „Hradiště 
Prácheň pohledem archeologie“
a vycházka na Prácheň s autorem výstavy 
a realizátorem posledních archeologických 
průzkumů Mgr. Martinem Ptákem.

28. 8. pátek • 19.00 • velký sál muzea 
Ševčíkovy hudební večery 
Gabriela Vermelho a skupina GaRe. Moderní 
šanson s lidovými, tanečními a jazzovými 
prvky.
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

29. 8. sobota • 17.00 • expozice Muzea
Komentovaná prohlídka výstavy „Obrazy 
Horažďovic“ 
s jejími autory Mgr. Adamem Hanusem, 
PhDr. Zdeňkem Polanským a dalšími.

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

denně mimo pondělí 9.00–16.00
Jindřich Krátký: Zpátky v Horažďovicích
Malby a kresby významného regionálního 
umělce. Výstava potrvá do konce srpna.

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

8. 8. sobota • 10.00
Zářečský železný muž/žena
Houba Challenge
Soutěž jednotlivců: kolo, kanoe, běh, lano, 
střelba.

15. 8. sobota • 19.00
Pivní slavnosti 
Pivní speciality, prase na grilu, kapela  
The Čerti.

22. 8. sobota • 20.00
Pouťová s kapelou Harlet

29. 8. sobota 
Memoriál Miloslava Šimka
Společné posezení s hosty tenisového 
memoriálu.

Kulturní dům
21. 8. pátek • 20.00
Velká pouťová zábava 
Tradiční pouťová zábava s kapelami Kabát 
revival Plzeň & Parkán + rocková afterparty.

30. 8. neděle • 15.00 
Posezení s písničkou
Hrají Úterníci.

Město Horažďovice
3.–13.8.  
Festival Otakara Ševčíka
Ševčíkova akademie 
koncerty, semináře, workshopy
Program najdete na straně 7.

22.–23. 8. • Na Tržišti 
Mariánská pouť

Kavárna Šibule
9. 8. neděle • 15.00
Dostaveníčko, aneb kavárnička dříve 
narozených
Lidové písničky Pavla Hlobíka a Milana Polaty.

15. 8. sobota • 14.00–17.00
Tvořivá dílna 
Malování sáčků do školy, triček a doneseného 
oblečení s A. Kratochvílovou.

22. 8. sobota • 15.00
Pouťová
Eda Červený se svojí harmonikou.

Městská knihovna
Městská knihovna upozorňuje na změnu půj-
čovní doby od 1. srpna 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
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