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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

měsíc srpen zachránil svými vyššími 
teplotami dobrou pověst letních měsíců. 
Na počasí měly štěstí především venkovní 
koncerty 2. ročníku Ševčíkovy akademie, 
a stejně tak přátelský fotbalový zápas 
v rámci této několikadenní akce. Celá tato 
kulturní aktivita proběhla opět na vysoké 
umělecké úrovni a měla mezi obyvateli 
našeho města velký ohlas. Více informací 
včetně fotografií přinášíme uvnitř čísla. 
A zároveň se můžeme těšit na již plánova-
ný další ročník v příštím roce.

V srpnu se konala i tradiční horažďo-
vická pouť a v neděli proběhla slavnostní 
mše, kterou celebroval Mons.ThDr Vlasti-
mil Kročil, Ph.D., biskup českobudějovic-
ké diecéze. Na konci měsíce se uskuteční 
na Lipkách tenisový turnaj „Memoriál 
Slávka Šimka,“, a to za účasti hostů nejen 
z uměleckého světa. Díky koronavirové 
pandemii běží všechny akce v režimu 
zpřísněných hygienických opatření. Vý-
skyt koronaviru bohužel postihl i nemoc-
nici následné péče u nás v Horažďovicích. 
Vedení nemocnice však zareagovalo velmi 
rychle, udělalo nutná opatření a situace 

byla včas podchycena, a tím bylo zabrá-
něno v dalším šíření viru. Na základě 
informací od Krajské hygienické stanice 
v Plzni město nemuselo přijímat žádná 
další omezení běžného života.

Stavbou lešení kolem domu na Míro-
vém náměstí 19 začala již skutečná realiza-
ce jeho rozsáhlé opravy. Především střecha 
tohoto objektu je v havarijním stavu. Dbej-
te zde zvýšené pozornosti při pohybu na 
přilehlém chodníku. Za provozu probíhají 
lokální opravy chodníků (v Šumavské ul. 
směrem ke hřbitovu) a místních komuni-
kací (Loretská ul.). Již delší dobu avízova-
ná oprava průtahu městem při příjezdu 
od Strakonic a s tím spojená objížďka přes 
Lavičkovou cestu a Předměstí je už v pl-
ném proudu. S touto investicí jsou spojeny 
také stavební práce na novém kanalizač-
ním potrubí v ulicích „k Jarovu“ a okolo 
čerpací stanice RoBiN OIL.

Na základě informací od majitele 
pohřební služby pana Adámka bylo do 
městské smuteční síně nainstalováno 
nové ozvučení tak, aby řečník byl sly-
šet při velkých pohřbech i na vstupní 
chodbě. Také byl radou města schválen 
aktualizovaný Řád veřejného pohřebiště. 

Město Horažďovice jakožto provozovatel 
a zároveň správce hřbitovů musí být vždy 
informováno o veškerých výkopových 
a kamenických pracích na hřbitovech 
prováděných. Povinností nájemců hrobo-
vých míst je řádně dbát o pronajaté místo 
a v případě ukončení nájmu místo uvést 
do původního stavu. 

 Podle odborného posudku dendrologa 
byla v srpnu provedena rozsáhlá údržba 
velkých stromů v Parkánu, na Tržišti a na 
sídlišti Šumavská. Jednak z důvodu zdra-
votního ošetření stromů, a také z důvodu 
bezpečnosti. Velká pozornost se věnovala 
úklidu města, ošetření okrasných záhonů 
a dosečení travnatých ploch, aby měs-
to mohlo v plné kráse přivítat pouťové 
návštěvníky.

Přejeme vám ještě hezké pozdní 
léto a rodičům trpělivost při přechodu 
z prázdninového do školního režimu. 
Na základě nově vydaných opatření vlády 
nás od 1. září čekají nová pravidla pro no-
šení roušek a pořádání akcí. Podrobnosti 
si můžete přečíst na webu města. 

• Ing. Michael Forman, starosta 
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Ohlédnutí za druhým ročníkem 
Ševčíkovy akademie a festivalu
Letošní ročník události věnované Otaka-
ru Ševčíkovi, slavnému rodákovi z Ho-
ražďovic, dospěl ke svému zdárnému 
konci, a proto je vhodný čas bilancovat. 
Samozřejmě trochu s nadsázkou. Do 
Horažďovic letos našlo cestu čtyřicet 
talentovaných hráčů a hráček na smyč-
cové nástroje, kteří pilně pracovali pod 
vedením deseti lektorů. Všech padesát 
nástrojů bylo osedláno čtyřmi strunami, 
což činí celkový počet dvě stě strun, které 
se každý den rozeznívaly a dělaly radost 
svým vlastníkům i jejich okolí. Zní to až 
neuvěřitelně, ale za celou dobu nebyla 
zaznamenána ani jediná utržená či jinak 
zničená struna. Stejné skóre mají i ctění 
klavíristé Ševčíkovy akademie, úžasní 
komorní hráči, kteří také k nástrojům 
přistupovali s láskou a struny klavíru 
pouze lehce hladili. Mimochodem, víte, 
že klavíry byly letos v průběhu akademie 
pětkrát laděny? Dbáme na perfektní a ni-
čím nerušený zážitek našich vážených po-
sluchačů! Letošní akademii také navštívil 
Miroslav Komár, jeden z nejslavnějších 
českých houslařů a shodou okolností také 
horažďovický rodák. Všem studentům 
a jejich nástrojům se podíval na kobylku 
a poradil, jak lze smyčcový nástroj nej-
krásněji rozehrát.

Pokud nyní bilancujete spolu s tímto 
článkem, pravděpodobně jste navštívili 
alespoň jeden z letošních celkem patnácti 
festivalových koncertů. Co však možná 
nevíte, je, že lektoři podávali během celé 
akademie i festivalu heroické výkony. 

Posuďte sami. Okolo osmé hodiny ráno 
jsme se spolu se studenty potkávali na 
snídani v hotelu Prácheň, abychom od de-
víti hodin začali individuální výuku. Vždy 
v poledne se pak setkali všichni houslisté, 
violisté, cellisté i kontrabasisté, aby si dali 
tzv. “dělenku” – tedy nácvik určitého re-
pertoáru v jednotlivých skupinách. Když 
nebyla dělenka, byl na programu napří-
klad seminář o Ševčíkově metodě nebo 
on-line setkání s výjimečnou osobností, 
ale o tom až trochu později. Po obědě 
a krátké siestě začala v půl třetí odpo-
lední část individuální výuky a nebylo 
výjimkou, že v tuto chvíli se již lektoři 
křísili z poobědní siesty několikátým 
šálkem filtrované kávy. Studenti na tom 
však s odpočinkem nebyli o moc lépe, 
hned po výuce byla každý den před večeří 
na programu jóga. S velkým úspěchem se 
účastníci ponořovali do tajů této indické 
– dnes již celosvětově oblíbené – prakti-
ky. Byl to balzám na unavená záda všech 
hudebníků.

Při večeři se již ladila forma na večerní 
výkon, každý den byl na programu buďto 
večerní koncert nebo zkouška orchestru. 
Orchestr letos probíhal v nečekaně košaté 
formě. Díky okolnostem způsobeným 
nemožností cestovat do zahraničí totiž 
do Horažďovic zavítal Jakub Hrůša, jeden 
z nejžádanějších dirigentů dneška. Bez 
přehánění lze říci, že po štacích v ber-
línské a newyorské filharmonii se Jakub 
Hrůša uvolil po dobu týdne vést filhar-
monii horažďovickou, tedy Ševčíkovskou. 

Všichni jsme vnímali výjimečnost této 
situace a orchestrální zkoušky patřily 
k těm nejsilnějším momentům letošního 
ročníku. U prvních pultů zasedli lektoři 
akademie, sekci prvních houslí vedl Josef 
Špaček, druhé housle Henry Flory, violy 
Karel Untermüller a violoncella Tomáš 
Jamník. Bylo to však vedení snadné, 
všichni studenti měli ohromnou chuť 
hrát a bylo to slyšet. Pokud si myslíte, že 
večerním koncertem nebo orchestrem 
vše skončilo, jste na omylu. Právě v tu 
chvíli začali zkoušky lektorů na komorní 
koncerty, které často končily v ranních 
hodinách.

Houslista Josef Špaček je hlavní tváří 
Ševčíkovy akademie a znám je přede-
vším svou vznešenou a neomylnou hrou 
doplněnou o jeho odzbrojující a všudypří-
tomný úsměv. Proto možná bude překva-
pivé, když prozradíme, že během tohoto 
letního akademického a festivalového 
maratonu měl čas se nejen starat o svou 
početnou rodinu, ale také podniknout 
dva cyklovýlety s celkovým výsledkem ne-
celých dvě stě kilometrů. Nezaostávali za 
ním však ani všichni ostatní lektoři a stu-
denti, kteří přijali výzvu starosty a „staré 
horažďovické gardy“ a na velkém hřišti se 
střetli ve fotbalovém klání. I letos skončil 
zápas smířlivou remízou a tým Ševčíkovy 
akademie se už nyní horlivě připravuje 
na příští rok, kdy snad konečně dospěje 
k vítězství.

Je toho mnoho, co by se ještě dalo 
a mělo zmínit. Svůj samostatný režim 
měla školička Otakárek, která letos 
získala pro své dětské aktivity úžasný 
prostor enviromentálního centra Proud. 
Zjevením byla výuka světových lektorů 
prostřednictvím internetu. Do Horažďo-
vic se tak postupně připojovali slavní pe-
dagogové z Curychu, Berlína i z dalekého 
New Yorku. Online seminář vedl i kon-
certní mistr Berlínské filharmonie, který 
studentům nezanechal pouze úsměv na 
tváři, ale v hlavách také důležité myšlen-
ky a inspiraci pro jejich hudební dráhy. 
A tímto, tedy našimi studenty, je možná 
vhodné bilancování uzavřít. Právě pro ně 
Ševčíkovu akademii pořádáme, vzdělává-
me je, motivujeme, pomáháme. Díky nim 
se bude raketovou rychlostí šířit sláva 
nejen jejich, ale také odkazu Otakara 
Ševčíka, jehož jméno sice již nyní ve světě 
rezonuje, stále však čeká na opravdové 
objevení jeho génia. Velké díky patří 
městu Horažďovice a jeho obyvatelům, 
kteří i letos stáli při Ševčíkově akademii 
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a festivalu. Cvičit na nástroj v pokoji 
může být pro jednotlivce obohacující, 
ale opravdovou radost zažívají hudebníci 
teprve při hře pro publikum. Děkujeme 
a těšíme se příští rok znovu na slyšenou.

• Tomáš Jamník, Ph.D., umělecký ředitel 

01 Gala koncert – dirigent Jakub Hrůša  
a Orchestr Š + účastníci Ševčíkovy akademie

02 Úvodní koncert

03 Ševčíkova akademie

04 Ševčíkova akademie

05 Závěrečný koncert

06 Závěrečný koncert

07 Tomáš Jamník a Josef Špaček
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Mapové informace  
pro veřejnost
S ohledem na skutečnost, že informace 
ohledně nového stavebního zákona je 
zbytečné šířit, neboť se průběžně mění, 
čtenáře Obzoru raději upozorníme na 
užitečné aplikace na internetu, které se za-
bývají prostorovými informacemi. Většina 
z vás dobře zná mapy na portálu seznam.
cz, kde jsou k dispozici mapy letecké, mapy 
turistické i historické mapy z 19. století pro 
celou Českou republiku. Pomocí panora-
matických snímků si rovněž můžete projet 
téměř veškeré silnice v republice z pohodlí 
domova. Přes web mapy.cz můžete použít 

základní mapy i v mobilních zařízeních 
jako navigaci (on-line i off-line). 

Pokud vám tyto informace nestačí 
a chcete například informativně porovnat 
letecké snímky s katastrální mapou, může-
te použít oficiální internetové stránky Čes-
kého úřadu zeměměřičského a katastrál-
ního nahlizenidokn.cuzk.cz, ale i aplikaci 
chytremapy.cz (app.gisonline.cz/chytre-
-mapy). Na tomto webu můžete najít tisíce 
vzájemně propojených leteckých snímků 
z roku 2019 včetně Horažďovic. Zároveň 
je třeba upozornit, že s ohledem na úhel 
focení a výšku, z nichž bylo fotografování 
provedeno, přesnost překryvu pozemků 
a fotek nelze srovnávat s geodetickým 
vyměřením, a proto je nutné toto srovnání 
brát s rezervou. 

Na posledně jmenovaném webu lze 
najít i další informace. Přehledné mapy 
lze získat například zobrazením dru-
hů pozemků. Pro zemědělce jsou jistě 
zajímavé hranice BPEJ (bonitovaných 
půdně ekologických jednotek) a hranice 
tříd ochrany ZPF (zemědělského půdní-
ho fondu). Tímto výčet informací určitě 
nekončí. I v případě, že žádnou informaci 
nehledáte, mohou vás letecké snímky 
naší rozmanité země inspirovat napří-
klad na pěší výlet do blízkého okolí.

A nejlepší informace nakonec. Všechny 
tyto aplikace a služby jsou zdarma.

• Mgr. Robert Flachs, vedoucí Odboru 
výstavby a územního plánování,  
Městský úřad Horažďovice

Rada města Horažďovice 10. 8. 2020 

• rozhodla o výběru nejvhodnější na-
bídky účastníka ZNAKON, a. s., Sousedo-
vice 44, IČO: 26018055 na stavební práce 
s názvem „Rekonstrukce cesty Opěš – Ba-
bín“ za nabídkovou cenu 3 940 576,04 Kč  
vč. DPH 
• schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
mezi městem Horažďovice (pronajímatel) 
a společností Fratego s. r. o., Strakonická 
945, Horažďovice, IČO: 09020918 (nájemce) 
na pronájem st. p. č. 1263 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 661 m2 v k. ú. Horaž-
ďovice s účinností od 1. 7. 2020 na dobu 

určitou 10 let, tj. do 30. 6. 2030, za nájemné 
ve výši 45 Kč/m2/rok (neplátci DPH)
• souhlasí s povolením zvláštního užívání 
místní komunikace – chodníku na Míro-
vém náměstí v Horažďovicích, v úseku 
před čp. 4, z důvodu umístění venkovního 
zařízení pro hosty provozovny „Kebab hou-
se“ v termínu od 1. 8. 2020 do 31. 10. 2020
• jmenuje Mgr. Davida Tumu, Ph.D., 
Mgr. Michaela Baštu a P. ThLic. Mariusze 
Piwowarczyka členy pracovní skupiny 
pro Program regenerace Městské památ-
kové zóny Horažďovice 
• schvaluje poskytnutí dotace ZKD Suši-
ce, náměstí Svobody 135, Sušice,  

IČO: 00031968 na podporu financování 
prodejny v Třebomyslicích, a to úhradu 
nákladů spotřeby energií a na opravy ve 
výši 10 000 Kč 
• schvaluje úhradu členského příspěvku 
na rok 2020 města Horažďovice ve výši 
2 000 Kč sdružení Prácheňsko, z. s. p. o. 
za členství ve spolku Turistická oblast 
Pošumaví z. s.

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

01 Aplikace Chytremapy.cz
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Městská policie 
a Jednotka 
dobrovolných 
hasičů města 
Horažďovice na 
Bezpečné Šumavě

Dne 15. srpna 2020 proběhla v Prá-
šilech prezentační akce Integrovaného 
záchranného systému ČR, Německa a Ra-
kouska, a to v rámci projektu Bezpečná 
Šumava, který chrání návštěvníky, obyva-
tele i přírodu Národního parku Šumava 
a jeho okolí. Celá akce byla připravena JPO 315 801 

Správy NP Šumava ve spolupráci s Odbo-
rem záchranné služby a urgentní medicí-
ny AČR a Hasičským záchranným sborem 
Plzeňského kraje. Součástí celodenní 
prezentační akce Integrovaného záchran-
ného systému ČR též byly dynamické 
ukázky a představení technického vyba-
vení složek Integrovaného záchranného 
systému ČR spolupracujících na území 
Národního parku Šumava a v jeho okolí.

Na základě pozvání a v rámci již delší 
spolupráce při výcviku a výměny zkuše-
ností, např. v oblasti poskytování I. po-
moci, pátrání po pohřešovaných osobách, 
lesních požárů apod., se též za město 

Horažďovice, společně s pracovištěm 
bezpečnosti a krizového řízení, účastnili 
zástupci Městské policie Horažďovice 
a JPO III SDHO Horažďovice, aby prezen-
tovali město, své oblasti a vybavení.

• Odbor kanceláře starosty, pracoviště 
bezpečnosti, OUI a krizového řízení

01 Bezpečná Šumava

02 Bezpečná Šumava

Informace k volbám  
do krajských zastupitelstev
Letošní volby do zastupitelstev krajů se 
budou konat ve dnech: pátek 2. října 
2020 od 14:00 hodin do 22:00 hodin 
a v sobotu 3. října 2020 od 08:00 hodin 
do 14:00 hodin v určených okrscích a vo-
lebních místnostech. Volič může hlasovat 
pouze v tom volebním okrsku, kde je 
přihlášen k trvalému pobytu. Výjimkou 
jsou voliči hlasující na voličský průkaz. 
Hlasovací lístky pro volby do zastupi-
telstev krajů jsou vytištěny pro každou 
politickou stranu, politické hnutí nebo 
koalici samostatně. Hlasovací lístky obdr-
ží voliči nejpozději 3 dny přede dnem 
voleb (29. září 2020), pokud by se tak ne-
stalo, budou jim k dispozici ve volebních 
místnostech.

V souladu s přijatým mimořádným 
opatřením Ministerstva zdravotnictví 
ČR upozorňujeme voliče, že z důvodu 
ochrany obyvatelstva a prevence nebez-
pečí vzniku a rozšíření onemocnění 

COVID-19 způsobené novým koronavirem 
SARS-CoV-2 je povinností voliče použít ve 
volební místnosti ochranné prostředky 
dýchacích cest (nos, ústa) jako je rouška, 
ústenka, šátek, šál nebo jiné prostředky, 
které brání šíření kapének. 

Městský úřad Horažďovice zároveň 
učiní veškerá opatření při přípravě na 
volby, aby v případě, že budou aktivová-
na hygienicko-epidemiologická opatření 
a prevence šíření koronaviru označova-
ného jako SARS-CoV-2 měl k dispozici 
dostatečné množství dezinfekčních 
prostředků s virucidním účinkem k ošet-
ření rukou pro každou volební místnost, 
k očištění povrchů a kontaktních ploch 
ve volebních místnostech a dostateč-
né množství roušek nebo obdobných 
ochranných prostředků dýchacích 
cest a jednorázových rukavic pro členy 
okrskových volebních komisí v průběhu 
hlasování a sčítání hlasů. 

Podle aktuálních informací budou 
moci hlasovat i lidé v karanténě, kteří 
v běžném stavu o volební právo přichá-
zejí. Zvláštní způsoby hlasování budou 
určeny pouze pro oprávněné voliče, tj. 
pro ty, kdo kromě obecných podmínek 
práva volit splňují současně podmínku, 
že jsou evidováni jako osoby v karanténě 
nebo izolaci z důvodu onemocnění co-
vid-19, případně jsou klienty pobytových 
zařízení sociálních služeb nebo někte-
rých druhů zdravotnických a školských 
zařízení, která byla rozhodnutím krajské 
hygienické stanice uzavřena. 

Veškeré další informace k volbám, 
průběhu voleb, hlasování a zvláštnímu 
způsobu hlasování budou dostupné na 
webových stránkách města Horažďovice. 

• Ing. Hana Pavelcová,  
vedoucí odboru správního 
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Ševčíkovy hudební 
večery
Pozvánka na zářijový koncert

Třetí koncert letošní sezóny Ševčíko-
vých hudebních večerů, přidaný oproti 
původnímu programu, se uskuteční 
v pátek 25. září 2020 v 19.00 hodin ve 
velkém sále zámku v Horažďovicích. 
Můžete se těšit na barokní komorní or-
chestr houslisty Jiřího Sychy, cembalisty 
Filipa Dvořáka a jejich přátel.

V orchestru se potkávají špičkoví sou-
časní hudebníci z oblasti historicky po-
učené interpretace barokní hudby. Toto 
seskupení přináší publiku ojedinělé 
a nezapomenutelné hudební projekty. 
Na koncertě zazní zpěv i zvuky barokní 
flétny, houslí a violoncella s radostí ze 
společného muzicírování, na kterém 
interpretům velmi záleží. Základem 
programu je hudba G. F. Händela a vir-
tuózní flétnový koncert Leonarda Lea.

Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 
50 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, 
důchodce a rodiče na rodičovské dovo-
lené), děti do 10 let zdarma. Rezervace 
vstupenek: 603 229 582.

za spolek Hudba bez hranic, z. s.

• Ing. Magda Černá

01 Ševčíkovy hudební večery

Léto budiž pochváleno!
Byly krásné a utekly jako voda – tak jak to umí jenom báječné prázdniny. V tomto roce 
byla naše Duhová mateřinka otevřená v měsíci červenci a děti si slunečné dni užívaly 
především na naší krásné zahradě. V obležení bylo kutiště, lanová dráha i prostor pro 
vodní hrátky. Děti se také pečlivě staraly o nové záhonky, kam si zasadily rajčátka, 
hrášek či dýni.

Jedno letní odpoledne nám zpestřilo kosení s panem Gajárkem. Poznali jsme různé 
druhy kos a náročnou práci ženců jsme si mohli i vyzkoušet.

Srpen byl pro naši školičku dobou odpočinku – až na poslední týden. V tento čas 
jako vždy provádíme kompletní očistu a dezinfekci všech tříd a jejich vybavení. Připra-
vujeme je tak na příchod našich Mravenečků, Broučků, Ptáčků, Oveček a Rybiček.

Doufáme, že jste si všichni užili báječné a pohodové léto a že stejně báječný bude 
i ten nový školní rok. Přejeme vám i sobě, abychom ho zvládli ve zdraví a v pohodě, bez 
nečekaných pauz jako letos na jaře. Dětem, jejich rodičům a nakonec i nám ještě přeje-
me hodně trpělivosti, tolerance a úsměvů – vždyť přece s úsměvem jde všechno líp!

• kolektiv KMŠ DUHA

01
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Léto v DDM a co nás čeká na podzim?
Letní prázdniny končí, a tak je na místě 
alespoň rámcově zhodnotit jejich průběh. 
Letošní táborovou sezonu jsme netradič-
ně zahájili už v červnu příměstským tá-
borem Živly (pro děti z 2. stupně ZŠ, které 
nemohly nastoupit školní docházku). Na 
Živly navázaly téměř dvě desítky dalších 
akcí o letních prázdninách. Kromě 1 zru-
šeného přím. tábora (Dva divoši) se nám 
podařilo všechny akce realizovat podle 
plánu, a zejména v letošním roce jsme 
rádi, že se tak stalo bez větších zdravot-
ních komplikací či jiných problémů sou-
visejících s koronavirovou situací. Z celko-
vého počtu 20 realizovaných táborů bylo 
12 příměstského typu, 3 stanové tábory 
proběhly na tábořišti Plácek u Holkovic, 
Envicentrum PROUD hostil 4 pobytové 
tábory a tábor Klubu vodáckých aktivit 
proběhl v kempu na řece Ohři. 
Kroužky a kluby v novém školním roce
Zahájení činnosti zájmových kroužků 
je plánováno tradičně na říjen, přičemž 
úvodní schůzky kroužků proběhnou 
v týdnu od 5. do 9. října 2020. Nabídku 
pravidelné činnosti (kroužků a klubů) 
zveřejníme formou letáku začátkem září, 
ucelený přehled najdete také na  
www.ddm-hd.cz pod záložkou Kroužky. 
V souvislosti s reorganizací našeho domu 
dětí a mládeže, kterou plánujeme provést 
do konce roku 2020, dojde k úpravě le-
tošní nabídky kroužků, přičemž některé 
kroužkové tituly, které měly v minulých 
letech problém s naplněností, nebudeme 

dále nabízet a část kroužků změní místo 
svého působení – veškeré informace bu-
dou uvedeny v letáku či na našem webu.

Akce na podzim 2020
V září nabídneme tradiční komentova-
nou prohlídku přírodovědné stanice 
(20. 9. od 14.00). Plánované zářijové soutě-
že, tedy vodácký závod Mezi jezy a lu-
kostřelecké turnaje se bohužel ruší kvůli 
koronavirové situaci. Během podzimu 
se pak můžete těšit na tradiční akce pro 
veřejnost, jako je Jablkobraní, Netradiční 
zavařeniny či Adventní věnce (termíny 
budou upřesněny). Výše avizované akce 
proběhnou pouze v případě, že nedojde 
k zásadní změně epidemiologické situace 
– sledujte naše webové stránky, kde najde-
te vždy aktuální informace.
Všem dětem přejeme dobrý vstup do 
nového školního roku a těšíme se na vidě-
nou na kroužcích. 

• Mgr. Tomáš Pollak, ředitel DDM

01 Lukostřelkyně Blanka Solařová na 3D stezce 
v jihočeském Římově (Lukotábor 2020)

02 Příprava na závěrečnou bitvu (rodinný stanový 
tábor Vikingové, Plácek)

03 Točení na hrnčířském kruhu (dětský stanový 
tábor Soumrak keltského meče, Plácek)

01
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Horažďovická padesátka
Druhý letošní pokus 12. září 2020.
Protože jsme museli ze známých důvodů 
zrušit jarní termín konání tradiční turi-
stické a cykloturistické akce, slíbili jsme 
všem našim příznivcům její konání na 
podzim letošního roku. I přes nejistotu, 
která stále trvá, chceme náš slib splnit, 
a proto ohlašujeme druhý letošní termín, 
a sice 12. září 2020. 

Budeme se snažit splnit všechna 
platná hygienická nařízení a uděláme 
potřebná opatření. Start bude rozdělen 
do oddělených sektorů pro pěší a pro 
cykloturisty. Dále prosíme účastníky, aby 
si naplánovali start tak, že ti, kdo plánují 
trasy 100, 50 a 25 km, přijdou na start od 
6.00–8.00 hod, účastníci na krátké trasy 
15 a 7 km v časech 8.00–10.30 hod. Trasy 
pěších a cyklo jsou opět v rámci možností 
od sebe odděleny, jediné místo, kde se 
setkávají, bude na parkovišti u hřbitova 
na Práchni. Ostatní podmínky a zajištění 
je i letos jako obvykle, zůstává dlouholetá 

výše startovného a slevy pro organizované 
turisty. V cíli zase obdrží každý svoji (letos 
u příležitosti malého 55. výročí pochodu 
barevnou) skleničku a diplom za účast.

Doufáme, že druhý pokus už nám vy-
jde, stejně tak i počasí, a všichni budeme 

také na letošní 55. ročník vzpomínat jako 
na ročník úspěšný.

Tak 12. září 2020 „Zdrávi došli“

• za pořadatele pochodu 
Ing. Rudolf Dvořák

V. ročník RETRO 
turnaje
V sobotu 1. 8. 2020 se v našem areálu ko-
nal V. ročník úspěšného RETRO turnaje. 
Tento rok se sešlo 10 dvojic, které bezvad-
ně splnily podmínky účasti na turnaji 

(Bílé oblečení, dřevěná raketa). Je potřeba 
vyzdvihnout, že turnaje se zúčastnilo 
i velké množství dvojic, které za námi 
dorazily až například z Prahy, Dobříše 
nebo Volyně. 

Turnaj se sehrál skupinově a následně 
pavoukem hlavního turnaje a pavoukem 
útěchy na jeden set. Ve finále na sebe 
narazily dva domácí páry Halmlová Irena, 

Halmlová Petra – Makovec Pavel, Toninger 
Jaroslav. Po dlouhé bitvě vyhrály ženy 6:4. 

Těšíme se na další ročník unikátního 
turnaje a věřím, že účast znovu bude mít 
rostoucí tendenci. 

• David Michelini
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INVELT Rally Pačejov 
klepe na dveře
41. ročník INVELT Rally Pačejov se usku-
teční v netradičním termínu o prodlou-
ženém víkendu na konci září. Jak již bylo 
dříve zveřejněno, pačejovská rally se po 
loňském úspěšném ročníku dostala mezi 
elitu českých automobilových soutěží. 
Poprvé se pojede jako dvoudenní Mistrov-
ství ČR v rally. Postup do „velkých“ rally 
si vyžádal i změnu termínu. Pořadatelé 
využili prodloužený víkend 26.–28. září. 
Po celoroční práci se pořadatelům poda-
řilo postavit atraktivní trať se čtrnácti 
rychlostními zkouškami. Klíčové přípravy 
tratě ovlivnila jarní koronakrize, která 
značně zkomplikovala jednání s uzavře-
nými úřady. Vše se nakonec podařilo do-
táhnout do zdárného konce, kdy má rally 
schválenou konečnou podobu.

Celý program odstartuje v sobotu 
26. září odpoledními přejímkami ve firmě 
Autospol Plus Horažďovice. V podvečer 
bude následovat testovací rychlostní 
zkouška mezi Malým Borem a Třebomys-
licemi. Současně odstartuje i doprovodný 
program na Mírovém náměstí v Horažďo-
vicích. Od 17 hodin bude připraveno dět-
ské odpoledne s atrakcemi. Od 19 hodin 
proběhne tradiční předstartovní show 
s kapelou. Vše zakončí hudební ohňostroj 
ve 21 hodin.

V neděli 27. září odstartuje celá rally 
v 8.30 z Mírového náměstí. Po absolvování 

osmi rychlostních zkoušek posádky za-
míří do nočního uzavřeného parkoviště 
na letiště do Lnář. Účastníky Mistrovství 
ČR historických automobilů již bude 
čekat cílová rampa v Horažďovicích, kde 
proběhne vyhlášení výsledků této kate-
gorie. První posádka je tam očekávána 
v 18 hodin.

Posádky soudobých vozidel budou 
pokračovat druhou etapou rally v pondělí 
28. září. Po startu z lnářského letiště na 
ně čeká šest velmi náročných rychlost-
ních zkoušek. Vítězná posádka celé rally 
je očekávána na cílové rampě v Horažďo-
vicích ve 13.30 hodin.

INVELT Rally Pačejov bude největší 
sportovní akcí regionu v letošním roce. 
S účastí počítá celá česká špička včetně 
továrního teamu Škoda Motorsport. 
Česká televize připravuje přímé televizní 
vstupy z celé rally a půlhodinový sestřih 
po soutěži. Nezbývá, než se těšit na svá-
teční zářijový víkend plný motoristického 
sportu.

Veškeré informace k rally jsou k dispo-
zici na www.rallypacejov.cz 

• Miroslav Žitník ml. 
hlavní pořadatel INVELT Rally Pačejov

Základní 
umělecká škola
Dva měsíce prázdnin utekly jako 
voda a opět je třeba přivítat žáky zpět 
do naší ZUŠky. Jaký bude nový školní 
rok? To dnes opravdu nikdo neví. 
Všichni si přejeme, aby proběhl bez 
nějakých zásadních zásahů zvenčí. 
V každém případě bude minimál-
ně začátek roku ovlivněn různými 
opatřeními, která je nutné dodržovat 
v rámci boje s nemocí covid-19. Ale 
pevně věříme, že se nedáme otrávit 
a užijeme si společné měsíce s hud-
bou tak, jak tomu bylo před přícho-
dem této nemoci.

Nový školní rok začíná v úterý 
1. září. V tento den si mohou žáci 
začít domlouvat své individuální 
rozvrhy se svými třídními učiteli. 
Podrobnější informace žáci dostanou 
od svých učitelů.

Jak jsem avizoval již před prázdni-
nami, čeká nás v letošním roce jedna 
velká novinka. Zahajujeme výuku pro 
dospělé a těšíme se na úplně nové 
zážitky. 

Ve středu 30. září se od 17.00 hodin 
uskuteční v sále muzea absolventský 
koncert, který nebylo možné uspořá-
dat na jaře. Věříme, že nyní nenasta-
nou žádné zásadní komplikace, a ten-
to koncert se bude moci uskutečnit.

Připravujeme také další tradiční 
podzimní koncerty. Plánů a nápadů 
máme opět dost, tak si přejme, aby 
vše proběhlo v klidu a bez zásadních 
omezení.

Těšíme se na všechny naše stávají-
cí i nové žáky a na vše nové, co nám 
letošní školní rok přinese. Věříme, že 
to budou jen a jen krásné hudební, 
výtvarné, dramatické i společenské 
zážitky. 

Všem dětem přejeme dobře zvlád-
nutý vstup do nového školního roku.

• Mgr. Martin Petrus,  
ředitel ZUŠ Horažďovice

Oblastní charita Horažďovice nabízí 
pracovní místo

zdravotní sestra HOME CARE

Společné trávení volného času se seni-
orem (procházky, povídání, apod.).
Bližší informace na www.horazdovice.
charita.cz
Volejte 733 755 945 nebo piště na e-
-mail: info@horazdovice.charita.cz
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MĚSTSKÁ 
GALERIE 

4. ZÁŘÍ 2020 V 18 HODIN
VÝSTAVA BUDE ZAHÁJENA VERNISÁŽÍ

VÝSTAVA POTRVÁ AŽ DO 12.LISTOPADU

49.3218286N, 13.6986672E

Srdečně zve skautské středisko Prácheň

v Horažďovicích

LET
SKAUTINGU

Výstava 
ke 100. výročí 
střediska
V letošním roce slaví naše středisko vý-
znamné jubileum, je mu sto let. Na oslavu 
této události jsme v únoru uspořádali te-
matický ples, ten se setkal s velkým úspě-
chem. Nyní jsme se spojili s městským 
muzeem a připravujeme výstavu. Výstava 
bude zahájena 4. září v 18.00 vernisáží. 
Na tu bychom vás všechny rádi pozvali. 
Budete moci nahlédnout do pravého 
skautského podsadového stanu a sezná-
mit se lépe s naším střediskem. Výstavu 
bude možno navštívit až do 12. listopadu. 
V den vernisáže, 4. září odpoledne, se 
bude na Panské zahradě konat akce pro 
děti pod názvem Babí léto. Pro děti bude 
připravená cesta plná her a soutěží. Tak 
vezměte kamarády a přijďte si s námi užít 
poslední paprsky letního sluníčka.

Za skautské středisko Prácheň 

• Johana Matějková

Dětský den v Komušíně
V sobotu 27. června 2020 byl krásný 
slunný den, úplně stvořený pro konání 
Dětského dne.

Členové SDH Komušín v letošním 
roce doplnili tradiční atrakce o jedno 
velké překvapení! Přijeli hasiči z Nalžov-
ských Hor s moderním hasičským autem 
TATRA. Doprovázely je dobové bílo-žluté 
vozy VB. Jejich příjezd v momentě zaujal 
malé i velké. 

Všichni si se zájmem prohlédli vyba-
vení hasičského vozu: dýchací přístroje, 
radiostanici, čerpadlo, elektrocentrálu, 
hadice atd., a také se zaujetím odpovídali 
na vědomostní test, neboť každá správná 
odpověď byla náležitě oceněna. 

Pak přišla na řadu ukázka vodního 
děla. Ještě, že byl parný den. Během 
chvilky byly totiž všechny děti, ale i pár 
dospělých, zlité od hlavy až po paty. 

Na sklonku dne ještě členové sboru 
spolu se svými dětmi sehráli přátelské 
fotbalové utkání.

Dětský den se vydařil. Atrakce byly 
doplněny vynikajícím občerstvením 
a všechny děti odcházely s balíčkem od-
měn. Děkujeme všem, kteří se podíleli na 
přípravě celé akce.

• Vlasta Hokrová

Ahoj,  
přijď mezi nás! 
na kroužek  
mladých hasičů

První schůzka se uskuteční dne 17. září 
2020 od 15.30 v hasičské zbrojnici  
– Loretská 235 Horažďovice

Na kroužku se naučíš s čím a jak se 
hasí oheň, vázat uzle, jak se provádí 
požární útok, pohyb v přírodě pomocí 
buzoly, jak pomoci v nouzi, první po-
moc, střílet ze vzduchovky, topografické 
značky, rozšíříte si pohybové schopnosti, 
zručnost a spousty jiných aktivit.

Během roku se účastňujeme dětských 
hasičských soutěží, výletů do přírody, 
sportovních činností a jezdíme na týden-
ní tábor s pionýrskou skupinou Otaváci.

Kroužek je určen pro děti od 6 do  
15 let. Schůzky jsou každý čtvrtek od 
15.30 do 17.00.
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Historie domů v Horažďovicích v letech 
1600–1800, vnitřní město

Dům čp. 93
V roce 1619 dům náležel Josefu Kožeš-
níkovi. Je uveden v soupisu pohořalých 
osob v souvislosti s přidělením kmenů na 
stavbu jeho shořelého domu po velikém 
požáru města způsobeném drancováním 
vojsk generála Bonaventury Buquoye. 
Škoda na domě činila 350 kop, bylo mu 
přiděleno 30 kmenů dřeva na stavbu no-
vého krovu z obecních lesů. Jako majitel 
domu uváděn ještě v roce 1628, kdy je 
zmíněn v rámci lokace sousední nemo-
vitosti. Berní rula z roku 1654 zde uvádí 
jako vlastníka Matěje Kazdu, povoláním 
punčocháře. V tzv. revizitaci berní ruly 
z roku 1675 jej vystřídala Ludmila Kazdo-
vá, vdova. V roce 1684 prodává obec po její 
smrti příbytek řečený Kazdovský Janu 
Hrbkovi a manželce Magdaleně za 40 

zlatých. Peníze z prodeje měli dostat ne-
jmenovaní sirotci Kazdovští. V hotovosti 
složil Jan Hrbek ihned 15 zlatých. Z těch-
to peněz si radní ponechali 8 zlatých, jež 
dlužil za sud obecního piva. Další dlužné 
peníze byly odvedeny Matesovi Natanovi, 
židu na místě Šťastnýho žida a dále židu 
Mojžíšovi. Ještě téhož roku ale prodává 
Jan Hrbek dům vlastní a nezávadný ležící 
mezi domy Alexandra Soboteckého a do-
mem Mojžíše, žida, Janovi Mindlentovi 
s manželkou Dorotou za 95 zlatých. V roce 
1733 kupuje dům od Jana Mindlenta Jan 
Protiva, tkadlec, za 250 zlatých. Dům je si-
tuovaný mezi domy žida Marka a domem 
Ludmily Černé. V roce 1736 je zde v rámci 
lokace sousední nemovitosti uvedeno 
„spáleniště Protivovské“. Požár byl snad 
příčinou, proč následujícího roku 1737 
kupuje dům jeho bratr Antonín Protiva 
s manželkou Rosálií za 210 zlatých. Dům 

leží mezi domy Vojtěcha Záhoře a domem 
žida Vodňanského. Antonín Protiva musí 
uhradit dluhy Matějovi Zábranskému, 
šafáři v Novém dvoře, 100 zlatých a sestře 
Alžbětě, provdané Viplerové, 67 zlatých. 
V roce 1771 je majitelkou domu uváděna 
Rosálie Protivová. Přibližně v této době 
zobrazuje Schwingreisova perokresba 
v levé části domu uličku spojující ulici 
Trhovou s ulicí Hradební. Její šíře zřejmě 
ještě dnes určuje rozdílné posazení výšky 
střechy oproti pravé části domu. Teprve 
na plánu města Horažďovic z roku 1837 je 
tato část již zastavěna, ale zároveň zůstává 
v půdorysu patrná. Není vyloučeno, že 
tato proluka původně pokračovala for-
mou ulice až na náměstí, kde by vyústila 
v místech dnešního domu Komerční 
banky. V roce 1776 prodává Vojtěch Proti-
va dům ležící mezi domem Bayrovským 
a domem žida Abrahama Vodňanského 

Veřechov bouřka 
a déšť od 2. do 
4. srpna 2020
V obci Veřechov se splnila předpověď 
počasí meteorologů, ale bouřka proběhla 
intenzivnějším působením, než avizovala 
předpověď. Déšť začal druhého srpna ve 
14 hodin a během několika minut přešel 
do intenzivní průtrže mračen, která 
trvala až do 16.30 hodin. V průběhu inten-
zivního deště několik minut padaly malé 
kroupy asi o velikosti 4 mm. Prudký déšť 
se nestačil vsakovat do půdy a postupně 
se vytvořily na povrchu země různé prou-
dy vody, které stékaly z polí na cesty a sil-
nice. Některé proudy vody se spojovaly do 
větších proudů a od budovy Multifunkč-
ního kulturního zařízení (bývalá škola) se 
valily do spodní části obce proudy vody 
v kanalizaci a po silnici. Za 2.30 hodiny 
napršelo 63 mm srážek. Následně se 
intenzita deště značně snížila, ale déšť ne-
přetržitě pokračoval až do úterý 4. srpna 
do 15 hodin. Srážkoměr naměřil v neděli 
63 mm, v pondělí 18 mm a v úterý 22 mm 
srážek. Celkově napršelo 103 mm srážek 
(103 litrů vody na 1 m2). 

Největší problémy a škody způsobi-
lo několika občanům zatopení sklepů 
v jejich domech, které odstraňovali hasiči 

z Horažďovic. Proudy vody znečistily 
vozovky nánosem písku, štěrku a zeminy 
a způsobily polehnutí travin, případně 
na zahrádkách odplavení zeminy ze 
záhonů. Působením deště a větru došlo 
u některých ovocných stromů k částečné-
mu spadu ovoce. 

Prudký déšť způsobil na mnoha polích 
další polehnutí obilí nebo řepky, které 

bude komplikovat sklizeň úrody v nad-
cházejícím období, a další potíže způsobí 
značné zamokření polí, které bude odda-
lovat použití strojů při sklizni z důvodu 
možnosti jejich uvíznutí v mokré zemině 
nebo vytvoření hlubokých kolejí od kol 
strojů na polích. 

V dalších dnech začala na řadě míst 
působit spodní voda vsáknutá do země, 
kdy se začala vytlačovat na povrch země 
a případně prosakovat přes zdi do sklepů 
a dalších míst v budovách. Přírůstek 
spodní vody způsobil v některých stud-
nách zvýšení hladin vody. Například 
v horní části obce se zvýšila hladina 
vody ve studni z asi 2 m na asi 8 m a toto 
zvýšení trvalo asi 4 dny. Následně začala 
hladina vody klesat a v sobotu 15. srpna 
byly ve studni již pouze 4 m vody. 

Věříme, že tento déšť přinese také něco 
pozitivního a pomůže k obnově podhou-
bí, aby koncem srpna a začátkem září 
vyvolal bohatý růst hub v okolních lesích.

• Josef Šobra

01 v neděli za deště

01
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Václavu Tillerovi za 170 zlatých. Ten však 
obratem v témže roce prodává dům 
„dědičně Protivovský“ Filipu Millerovi 
a manželce Josefě za 195 zlatých. Dalším 
majitelem se stali v roce 1782 Josef a Anna 
Karšovští. V roce 1788 ale znovu změnil 
dům majitele a kupuje jej Václav Stra-
ka, ale ještě téhož roku si vyměnil dům 

s Janem Segou a jeho manželkou Marií 
Annou. Dům je situovaný mezi domy Ma-
tesa Nüdery a z druhé strany domem žida 
Abrahama Sterna. Poté dům přechází na 
dceru Kateřinu Segovou a jejího manžela 
Františka Čapka.

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Schwingreisova kresba z 18. století s domem 
(označený žlutě) s prolukou v levé části 
v porovnání s plánem z roku 1837 (barevně 
zvýrazněný červeně). 

02 Současný stav objektu s vymezením jeho 
celkové šířky.

Největší škola 
taekwon-do v ČR 
vstupuje do nové 
sezóny

Škola Ge-Baek Hosin Sool začíná no-
vou sezónu! Přijďte si zacvičit tradiční 
korejské bojové umění taekwon-do! Jsme 
největší škola s nejpočetnější nabíd-
kou tréninků po celé ČR! Jsme největší 
školou v Čechách i na Moravě s nejširší 
nabídkou tréninků. V roce 2020 hodláme 
obhájit celkové vítězství na mistrovství 
České republiky a též patříme do nejlep-
šího a nejúspěšnějšího střediska talento-
vané mládeže v ČR. Při tréninku klademe 
důraz na originální hodnoty bojových 
umění, jimiž jsou zdvořilost, čestnost, 
vytrvalost a sebeovládání, kromě toho se 
zaměřujeme na rodiny s dětmi. Zabýváme 
se také praktickou sebeobranou. Školu ve-
deme pod dozorem korejského velmistra 
Hwang Ho Yonga, jako jediní v republice 
nově vyučujeme i další korejská bojová 
umění taekkyon, gumdo a hoppae sool.

Přihlaste se nejlépe během září a října 
jako začátečník, ať vám nic neunik-
ne, jen u nás získáte zkoušky na vyšší 
pásek, členské známky a výbavu (dobok, 
lapa, chrániče) zdarma. Proto neváhejte 

a přidejte se k nám, bližší informace 
o trénincích uvedeme brzy na našem 
webu tkd.cz. 

• Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool

0201
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Záhada morového sloupu v Maňovicích
V čísle 4/2020 Obzoru jsem psal o moro-
vých sloupech v Horažďovicích. Ozval 
se mi pan Pojer z Maňovic, dříve zdejší 
kronikář, že morovým sloupem se mohou 
pochlubit i Maňovice na Pačejovsku. 
Přiznám se, že mě to trochu překvapilo. 
Morové sloupy (nejčastěji z 18. století) 
jsou ve městech, která byla dostatečně 
bohatá ke stavbě takových kamenných 
monumentů, ale na vsích? Krom Horaž-
ďovic vím o morových sloupech i v okol-
ních městech – např. ve Strakonicích, 
ve Volyni, v Nepomuku, v Plánici. Ale 
třeba taková Sušice kupodivu, myslím, 
morový sloup nemá. Morové sloupy se 
stavěly v 16.–18. století jako díkůvzdání za 
překonanou epidemii i jako ochrana před 
epidemií další. 

Ale vraťme se k tomu sloupu maňo-
vickému. Je pochopitelně menší, než ty 
horažďovické. Na rozdíl od městských 
morových sloupů, často sochařsky zdobe-
ných, má ten maňovický jednoduchý tvar 
božích muk. A proč byl zde postaven? 
V době moru se totiž zemřelí z Maňovic 
– z obav před šířením nákazy – nevozili 
jako jindy na příslušný hřbitov v Kváš-
ňovicích, kam byly Maňovice přifařeny, 
ale pohřbívali se na návsi, kolem kap-
ličky. Zajímavý je nápis na boční stěně 
podstavce morového sloupu. V převodu 
do soudobého jazyka zní: UČINILI JSME 
NA PAMÁTKU TATO BOŽÍ MUKA, ADAM 
ZOUBEK, TOMÁŠ WEKROT, ZÁMEČNÍK, 
JOHANES PAUR, KAMENÍK, DNE 22. 
MÁJE LÉTA PÁNĚ 1713. – Adam Zoubek 

byl tehdejším rychtářem, povolání těch 
dalších jsou jasná. 

A tady je ta záhada. To datum vzniku 
sloupu. Automaticky se předpokládá, 
že v Maňovicích mají morový sloup na 
paměť poslední morové nákazy v letech 
1713 – 1714. Město Horažďovice se však 
vzmohlo na stavbu morového sloupu na 
paměť tohoto moru až v r. 1725 – a Maňo-
vice, že by reagovaly okamžitě? V březnu 
1713 vypukla v Čechách morová náka-
za (trvala celý rok!), ale v Maňovicích 
už stál sloup v květnu 1713! Vezměme 
v úvahu, že jeden kameník s jedním 
zámečníkem neudělají takovou práci za 
den! Patrně se o stavbě sloupu muselo 
uvažovat dříve. Spíše to vypadá, že ten 
maňovický morový sloup s odstupem 
reagoval teprve na tu devastující moro-
vou epidemii v r. 1680. V Horažďovicích 
také postavili sloup po téhle epidemii až 
v r. 1708. Zprávy o nové morové nákaze 
přinesl tehdy do Horažďovic až v srp-
nu 1713 student Matěj Brejcha, který 
před morem z Prahy utekl (jak uvádí 
ve svých pamětech konšel Malkovský). 
Sotva by v Maňovicích věděli něco dřív. 
Krom toho v době epidemie nebyl na 
stavění sloupů čas. Spíše to vypadá tak, 
že než Maňovičtí poděkovali pánubohu 
za konec epidemie v r. 1680, už byla tu 
morová nákaza nová. A tak obě morové 
epidemie – patrně shodou okolností – 
na jaře roku 1713 sfoukli v Maňovicích 

„jedním vrzem“, tedy jedním morovým 
sloupem. 

A ještě jedna zajímavost na závěr. Na 
podstavci maňovického sloupu mě zauja-
lo i jméno kameníka Jana Paura. Stejné 
jméno totiž můžeme číst také na kamen-
ném překladu nad studánkou v dolní 
části kaple svaté Anny u Horažďovic. 
Dřív jsem se domníval, že Jan Paur byl 
prvním z těch uzdravených zdejší léčivou 
vodou, který zde nechal v r. 1698 z vděč-
nosti nápis vytesat. Ale zřejmě to byla jen 
běžná práce na zakázku tohoto (nejspíše 
horažďovického) kameníka, který se pod 
svou práci, jak bývalo asi kamenickým 
zvykem, podepsal.

 Jsou různá povolání, různá řemesla. 
Ale jen málokterá řemeslnická práce pře-
žije svého tvůrce po staletí. Kamenické 
výtvory k takovým patří. A tak i v Maňovi-
cích před kapličkou mají v podobě moro-
vého sloupu památku nejen na někdejší 
morové epidemie, ale i na jednoho dávné-
ho, zřejmě horažďovického kameníka.

• Jiří Wagner

01 Morový sloup před kapličkou v Maňovicích 
– foto J. Wagner

02 Nápis na podstavci morového sloupu 
v Maňovicích – foto J. Wagner
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Hry s Otaváky na zámku 
A oslava 50 let oddílu Otaváci  

 

PS  Prácheň  Horažďovice si Vás dovoluje pozvat na 

  
Kdy:   v pátek 4. září 2019 od 1600 hod. 
Kde:   klubovna (z nádvoří zámku průchodem nad dětskou knihovnou) 

Program: - prohlídka klubovny 
- různé soutěže, hry a opékání špekáčků 
- rádi přivítáme i nové kamarády a kamarádky 
- Vaše děti mohou s námi přespat v naší klubovně 

Informace o nás: www.otavaci.pionyr.cz, facebook: @otavaci.prachen  

           Těší se na Vás všichni          Otaváci 

Horažďovice • perla Otavy

Oslavy 
75. výročí 
osvobození 
pátek 4. září 2020 • Horažďovice

Pomník osvobození u kina
15.00 •  odhalení pomníku, pokládání kytic 
terasa u kina
15.30 •  country kapela Nektar Boys
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                    PROGRAM 
                                          26. - 28.  září 2020 
  

Mírové náměstí Horažďovice 
26. září 17.00   Dětské odpoledne, atrakce a soutěže pro děti  

18.00   Předstartovní show - soutěž pro fanoušky rally, vystoupení    
    hudební kapely, autosalony, stánek rally                                        

19.15   Představení nejatraktivnějších posádek rally 
21.00   Slavnostní ohňostroj s hudbou 

27. září 08.30   Start 1. vozidla rally  
          16.55   Dojezd 1. vozidla Mistrovství ČR v rally historických automobilů 
28. září 13.30   Dojezd 1. vozidla Mistrovství ČR v rally  
  

RYCHLOSTNÍ ZKOUŠKY             
Datum  RZ č.           Úsek                                         Čas startu                   
 

27.9.2020 RZ 1/5 Novosedly - Pracejovice  08:45 / 13:00  
RZ 2/6 Třebohostice – Doubravice 09:25 / 13:37   
RZ 3/7 Myslív - Kramolín   11:48 / 16:00   
RZ 4/8 Nehodív - Strážovice           12:15 / 16:27   

28.9.2020 RZ 9/12 Klínovice - Chrášťovice  08:55 / 11:58  
RZ 10/13 Horažďovice Př. - Komušín 09:30 / 12:33 
RZ 11/14 Čečelovice – Čečelovice          09:50 / 12:53  

  
Letiště Pole (Lnáře) - Rally bufet, servisní parkoviště vozidel rally 
          (od 26.9. 15:00 hod. do 28.9. 14.00 hod.) 

telefon: 376 511 881
mobil: 737 851 355

DO VZDÁLENOSTI 20 KM A ODBĚRU NAD 20 q

- ROZVOZ ZDARMA!

Vážíme na digitální váze.

www.elika.czwww.elika.cz

Jsme držiteli „stříbrné” známky

udělené spolehlivým a prověřeným

prode j cům B í l i n ského  uh l í

A
K
C
E

TRANSPORTÉREM 

SKLÁDÁNÍ 

ZDARMA ZDARMA 
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Akce je platná 1. 8. – 30. 9 . 2020 nebo do vydání poukazů ve
Obraty v měsících se sčítají, vzniká nárok max. na 1 poukaz. 
Používejte biocidy bezpečným způsobem. 
Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. 
Obrázky jsou pouze ilustrativní. 

Akční nabídka
1. 9. - 30. 9. 2020

DÁREK
ZA NÁKUP

Za nákup bazénové chemie, ochrany dřeva 
a impregnace Stachema nad 2 000 Kč (bez DPH) 
získáte poukaz Sodexo v hodnotě 500 Kč.

Za nákup bazénové chemie, ochrany dřeva 
a impregnace Stachema nad 5 000 Kč (bez DPH) 
získáte poukaz Sodexo v hodnotě 1 000 Kč.

Více informací získáte na prodejně. Akce je platná pro všechny prodejny PRO-DOMA.
Používejte biocidy bezpečným způsobem. Před použitím si vždy přečtěte označení a informace o přípravku. www.pro-doma.cz

Prodejna HORAŽĎOVICE

Služby na této prodejně:
• Doprava zboží • Nakládka/vykládka hydraulickou rukou • Stavební půjčovna
• Zapůjčení přívěsného vozíku • Káva zdarma

Po - Pá:
So:

E-mail: horazdovice@pro-doma.cz
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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.

pf
e
if
e
rg

ro
up.

com

          
  Vše kolem

zaměstnání u firmy 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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Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce 

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

Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

Instalatér – Topenář
Macháček Jiří

Svéradice čp. 70
Mobil: 732 341 658

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

RENATA MACOUNOVÁ, NAD NEMOCNICÍ 1130, HORAŽĎOVICE

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

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant ve všech barvách, slepičky Green  
Shell – typu Araukana a Dark Shell–typu Maranska. 
Stáří 15–19 týdnů, cena 169–229 Kč/ ks. 
Prodej: Horažďovice – u vlak. nádraží 
21. 9. a 13. 11. 2020 – 15.50 hod.  
30. 10. 2020 – 14.55 hod. 
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. 
Info: Po–Pá 9.00–16.00 hod. 
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

Firma KOVO KASEJOVICE MONT 
s. r. o.

přijme do svého kolektivu 
pracovníky těchto profesí:

obsluha CNC strojů
svářeč / zámečník

pomocné dělníky do výroby

Nabízíme: dobré platové podmínky,
zaměstnanecké benefity, příspěvky

tel.: 724 758 577, 
e-mail: info@kovokasejovice.cz

Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice
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Muzeum
denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Obrazy Horažďovic – ikonografie města od 
16. století do současnosti
Výstava potrvá do 4. 10. 2020

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

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

18. 9. pátek • do 18.00 • interaktivní dílna
Den se starými řemesly
Evropské dny kultury – celý den, objednání 
na tel. 371 430 654

19. 9. sobota • 9.00 • sraz u nádraží
Cyklovýlet – Damětice
Po stopách těžby uranu

25. 9. pátek • 19.00 • velký sál muzea 
Ševčíkovy hudební večery 
Duo Jiří Sycha, Filip Dvořák a jejich přátelé. 
Barokní komorní orchestr.
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

30. 9. středa • 17.00 • velký sál muzea 
Koncert žáků a absolventů ZUŠ

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

4. 9. pátek • vernisáž • 18.00
100 let skautingu v Horažďovicích
Výstava potrvá do 11. 11. 2020

Stodola  
u Penzionu Houba
26. 9. sobota • 10.00
Týmový maraton na Ostrově
Houba Challenge

26. 9. sobota • 19.00
Zavírání Stodoly 

Kulturní dům
10. 9. čtvrtek • 19.00 
Věra Martinová – Jubileum tour
předprodej: www.ticketstream.cz
 
16. 9. středa • 17.00
Michal Nesvadba – Michalovi mazlíčci 
předprodej: www.ticketstream.cz
 
23. 9. středa • 19.00
Boss Babiš – divadelní komedie 
předprodej: www.ticketstream.cz

25. 9. pátek • 17.00
Dějiny českého národa očima páťáků
Vystoupí žáci nynějšího 6. ročníku ZŠ Komen-
ského Horažďovice.
Vstupné dobrovolné.
 
27. 9. neděle • 15.00
Posezení s písničkou 

Envicentrum
20. 9. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Krmení a komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek.

Aktuální informace o akcích, jakož i o nabídce 
a přihlašování na kroužky na www.ddm-hd.cz. 

Město Horažďovice
4. 9. pátek • 15.00 • u kina
Oslava osvobození
Odhalení pomníku, kapela, občerstvení. 

5. 9. sobota • 12.00 • Svaté Pole
Šumavský amatér cup 
– motokrosový závod

12. 9. sobota • 6.00-10.30 • zámecké nádvoří
Horažďovická padesátka
55. ročník, pěší turistika, cykloturistika

26. – 28. 9 • město a okolí
41. INVELT Rally Pačejov 
Automobilové rallye  
– dvouetapový podnik MČR
www.rallypacejov.cz

Kavárna Šibule
5. 9. sobota • 15.00
Hudební hrátky
S „pytlákem“ z Třeboně.

13. 9. neděle • 15.00
Dostaveníčko aneb kavárnička dříve 
narozených 
Lidové písničky Františka Jančara  
a Milana Polaty.

18. 9. pátek • 17.30
Za oceán s handicapem...
„Americký sen“ – cestopisná přednáška Jaku-
ba Greschla z Holýšova.

Kontakt: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360. 

Akce v okolí
4. 9. pátek • 19.30 • Rabí
Kladivo na pýchu
Rocková opera.

5. 9. sobota • 16.00 • Sušice
Šumava Against 2020
mini D.I.Y. open air festival

11. 9. pátek • 20.00 • Sušice
Odyssea
Celovečerní bigbít

20. 9. neděle • Chanovice
Chanovická pouť
Tradiční církevní a společenská akce, taneční 
zábava, sportovní utkání, výstavy a další.

26.-28. 9. • 10.00-15.00 • Rabí
Dny Šumavského Trojhradí 
Středověké stravování a stolování, prohlídky 
hradu.
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