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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

měsíc září nám přinesl první podzimní 
dny, ale zároveň zpět ve velkém nastoupi-
la covidová pandemie. Do našeho života 
se vrátily opět roušky, rozestupy a různá 
omezení. Naštěstí stačily proběhnout od 
května přesunuté oslavy 75. výročí konce 
2. světové války. Rovněž se ještě uskuteč-
nil bez větších problémů 41. ročník Rally 
Pačejov. Přestože Rally zrovna nepřálo 
počasí, všichni zúčastnění ve zdraví dojeli 
a tradiční ohňostroj byl velmi pěkný 
a přilákal spoustu diváků. 

Snad nejdůležitější událostí měsíce září 
byl pro naše město trojstranný podpis 
Prohlášení o spolupráci v sociální oblasti 
týkající se výstavby Domova pro seniory 
v Horažďovicích. Společnost SeneCura se 
v Prohlášení zavázala k zajištění projektu, 
stavby Domova a jeho následného provozu 
na vlastní náklady. Plzeňský kraj se zavá-
zal k zařazení celkem 120 lůžek budoucího 
Domova do sítě sociálních služeb, která 
umožní jejich inancování ze státního roz-
počtu. Pobyt v tomto zařízení bude zcela 
podléhat úhradové vyhlášce a inančně 
bude ve stejné výši jako v jiných obecních 
či krajských domovech. Město Horažďo-
vice se zavázalo poskytnout příslušné 

pozemky pro výstavbu Domova a po 
kolaudaci stavby tyto pozemky společnosti 
SeneCura prodat na základě smlouvy se 
zajištěním případného zpětného odku-
pu v budoucnosti. Architekt společnosti 
SeneCura ve spolupráci s naším odborem 
majetku a investic již zpracovává přísluš-
nou projektovou dokumentaci. Pokud vše 
půjde bez větších problémů, mohlo by se 
začít stavět již v roce 2021. 

A není to možná jen domov pro seni-
ory, co v našem městě v rámci sociálních 
služeb schází. Pokud sdílíte tento názor, 
vyplňte prosím anketu ke komunitnímu 
plánování sociálních služeb (více infor-
mací uvnitř čísla). 

S podzimem se dokončují různé in-
vestiční akce, v realizaci zůstává rekon-
strukce průtahu městem na Strakonické 
ulici, dodělává se oprava podlah balkonů 
v pečovatelském domě v ulici Palackého. 
V plném běhu je rozsáhlá oprava domu 
č. p. 19 na náměstí. Akce probíhá pod 
přísným dohledem památkářů a sami 
jsme zvědaví na výsledek.

Dům dětí a mládeže na vlastní žádost 
opouští (kromě keramické dílny a sálku) 
pronajaté prostory v zámku a přenáší 
svoje aktivity do přírodovědné stanice 
a environmentálního centra. Uvolněné 

zámecké prostory budou zahrnuty do 
nové studie k budoucímu využití, část 
z nich by mělo dostat k dispozici měst-
ské muzeum a část bude mít zcela nové 
využití. Samozřejmě s tím bude spojena 
renovace prostor, která bez dotačních 
prostředků nebude reálná. Snad i v no-
vém dotačním období 2021–2027 budou 
vypsané na tyto účely příslušné dotační 
tituly. Pro město samotné by to bylo příliš 
velké sousto a zároveň to chce smysluplné 
využití, které přispěje k bohatšímu vyžití 
v našem městě. 

Veškeré plánované kulturní a společen-
ské akce, jarmarky budou probíhat, jen 
pokud to dovolí vládní nařízení. Našim 
seniorům přejeme na dálku k jejich 
mezinárodnímu dni 1. října hodně zdraví 
a pevné nervy v této komplikované době. 
Bohužel vzhledem k současné situaci se 
nebude konat již tradiční společenské 
posezení s kulturním programem. Snad 
nás čekají lepší časy.

Přejeme vám klidné podzimní dny, 
hodně trpělivosti a ohleduplnosti k sobě 
navzájem. Co nejvíce odolnosti proti všem 
virům, bacilům. 

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Slavnostní akce
Dne 4. září v odpoledních hodinách pro-
běhl kvůli koronaviru odložený květnový 
slavnostní akt k připomenutí 75. výročí 
konce druhé světové války a také osvo-
bození Horažďovic americkými vojáky. 
Součástí této slavnostní akce v prostoru 
Památníku osvobození Horažďovic u kina 
v Horažďovicích bylo odhalení desek se 
znaky jednotek US ARMY jako doplnění 
stávajícího památníku. Celý nápad vznikl 
ke konci roku 2019 a v listopadu byl 
návrh pracoviště bezpečnosti a krizového 
řízení schválen radou města. Na památ-
níku se nyní nacházejí znaky těchto jed-
notek americké armády: 3. armáda USA / 
3rd United States Army (US Third Army), 
4. pancéřová divize (4. obrněná divize) / 
4th Armored Division (AD) „Breakthrou-
gh“ a 90. pěší divize / 90th Infantry Divisi-
on „Tough Ombres“.

Na počátku celé slavnostní akce staros-
ta města Ing. Michael Forman uvítal spo-
lečně s obyvateli města a členy Klubu přá-

tel 4. obrněné divize Prácheňsko zástupce 
amerického velvyslanectví p. Stephena 
O’Regana, pí. JUDr. Marcelu Krejsovou – 
náměstkyně hejtmana Plzeňského kraje, 
vykonávající funkci hejtmana kraje, 
p. senátora Ing. Vladislava Vilímce, ná-
městka hejtmana Ing. Pavla Čížka, radní 
Plzeňského kraje pí. Mgr. Radku Trylčo-
vou a Mgr. Ivanu Bartošovou a poslankyni 
parlamentu ČR doc. PaedDr. Ilonu Mauri-
tzovou, Ph.D.

Po slovech starosty města vystoupil se 
zdravicí Stephen O’Regan a poté p. Cha-
lupný z Klubu přátel 4. obrněné divize 
Prácheňsko objasnil historické souvislosti 

osvobození Horažďovic a jednotek na tom 
se podílejících.

Následovalo odhalení pomníku a po 
položení kytic k pomníku byl program 
zakončen americkou a českou hymnou. 
Poté následovala volná zábava, ke které 
zahrála skupina Nektar Boys. 

Desky se znaky profesionálně vyrobilo 
a na památník umístilo Kamenictví Srb.

Pro připomenutí, pro zajímavost, 
pár řádek k historii osvobození: V 9.55 
18. dubna 1945 vstoupili první Američané 
na území okupovaného Československa. 
Šlo o příslušníky 358. pěšího pluku 90. 
divize, kteří ještě toho dne obsadili město 
Hranice v Ašském výběžku a postupovali 
dál na Cheb. Osvobozování českosloven-
ského území americkou 3. armádou, 
v jejímž čele stál generál George S. Patton, 
pak pokračovalo až do 7. května 1945, kdy 
se Američané deinitivně zastavili.

Americké jednotky se zpočátku držely 
jen při hranicích a připravovaly si prů-

chody Českým lesem a Šumavou. Vlastní 
útok začal až 5. května, kdy se Pattonovy 
jednotky zmocnily Domažlic, Kdyně, Ta-
chova a Klatov. O den později už Ameri-
čany vítali obyvatelé Sušice, Horažďovic, 
Strakonic, Písku, Mariánských Lázní, 
a především Plzně. V poslední vlně se 
pak osvobození dočkaly i Sokolov, Loket, 
Horní Slavkov a Rokycany.

Zatímco 16. obrněná divize zamířila 
na Plzeň, vyrazila ve stejnou dobu do 
útoku směr protektorát Čechy a Morava 
také 4. obrněná divize, XII. sboru, jejímž 
cílem měla být Praha. „4. obrněná“ pro-
jela postavením 5. a 90. pěší divize, které 

operovaly v pohraničí Šumavy, a rychle 
postupovala téměř bez odporu do nitra 
Čech. Bojové uskupení „A“ (CC Alpha) 
této divize útočilo ve směru Vimperk, 
Volyně a Strakonice a bojové uskupení „B“ 
(CC Bravo) směřovalo z Regen, směrem 
Železná Ruda, Dobrá Voda – Hartmanice, 
Sušice, Horažďovice, Blatná, Velký Bor, 
Lnáře.

Kolem třinácté hodiny už obyvatelé 
Sušice vítali první americké vojáky, kteří 
vstoupili do města bez odporu. Situace 
ve městě byla přitom ještě několik hodin 
před příchodem Američanů velice dra-
matická. Místní vojenská posádka se sice 
bez odporu vzdala českým povstalcům, 
ale ráno 6. května sem dorazil vojenský 
transport SS o síle asi 500 mužů, jehož 
velitel požadoval propuštění německých 
vojáků a vyhrožoval útokem. Nakonec 
však zástupci národního výboru přesvěd-
čili příslušníky SS, aby se ze Sušice stáhli, 
k čemuž jim pomohlo tvrzení, že Ameri-
čané už jsou ve městě. Ti však dorazili až 
o necelé tři hodiny později a po radost-
ném uvítání pokračovali dále na Horaž-
ďovice a Velký Bor, přičemž před druhou 
hodinou odpolední v neděli 6. května 
1945, už dorazily první vozy „4. obrně-
né“ do Horažďovic, kde je již očekávali 
místní občané. Na začátku Horažďovic 
byli Američané vítáni nápisem v anglic-
kém i ruském jazyku: „Děkujeme Vám za 
osvobození!“ Situace v Horažďovicích byla 
klidná a radostná, neb na začátku května 
1945 projíždělo Horažďovicemi ustupující 
německé dělostřelectvo a místní oddíl 
SS ubytovaný v klášteře. Posléze opustila 
město posádka wehrmachtu. Již 5. května 
1945 vystoupil na balkon radnice Franti-
šek Listopad a ohlásil občanům, že jako 
bývalý starosta se ujímá vedení města. 
Dále poručil, aby byly vyvěšeny českoslo-
venské vlajky.

V Horažďovicích se nacházeli pouze 
němečtí policisté, kteří se bez odporu 
americkým vojákům po příjezdu vzdali.

Američané zde zanechali menší 
skupinu vojáků k zajištění prchajících 
německých vojáků a zajištění bezpeč-
nosti. Asi třetina amerických vojen-
ských sil jela směrem k Blatné a ostatní 
k Velkému Boru. Kolona amerických 
vojenských vozů tvořená tanky, menší-
mi vozy s kulomety, malými osobními 
auty a pomocnými vozy (jeřáby, mosty, 
zásobovací vozy) byla dlouhá přibližně 
20 km. Občané Horažďovic osvoboditele 
nadšeně vítali. Nabízeli jim jídlo i pití. 
Američtí vojáci jim darovali cigarety 
a čokoládu. Průjezd městem trval dvě 
hodiny.

01

2 Obzor • Horažďovice



Na Velký Bor tanky 4. obrněné dorazily 
ve tři hodiny odpoledne. Zde příslušníky 
4. obrněné divize zastihl rozkaz generála 
Eisenhowera, že americké jednotky nesmí 
postoupit dál než 8 kilometrů za dohod-
nutou linii dotyku vojsk na ose Karlovy 
Vary-Plzeň-České Budějovice.. Druhý 
bojový útvar, „A“, „4. obrněné“ obdržel 
rozkaz o zastavení postupu ve Strako-
nicích, kam jeho tanky dorazily kolem 
čtrnácté hodiny, a zabránily tak dalším 
střetům mezi německými vojáky a čes-
kými povstalci, při nichž předešlý den 
padlo 11 Čechů. Američany zde zastihli 
také zástupci národního výboru z Písku, 
kteří se do Strakonic vydali s prosbou 
o pomoc. V Písku se totiž nalézala zhruba 
tisícová německá posádka, která mohla 
českým povstalcům způsobit nemalé 
potíže. Přestože Písek už měla podle 
dohody mezi velitelstvími osvobodit Rudá 
armáda, vyhovělo velení 4. obrněné divize 
žádosti píseckých a vyslalo k Písku dvě 

bojové formace, které německé vojáky 
odzbrojily a zajaly. 7. května se pak do 
Písku přesunula velká část celé divize. Za 
rychlý a bezpečný průjezd přes hranice 
protektorátu vděčila 4. obrněná divize 
5. a 90. pěší divizi, které na Šumavě svá-
děly tvrdé boje s posledními fanatickými 
obránci. Že stále zbývá mnoho nepřátel, 
kteří se odmítají vzdát, se například pře-
svědčila průzkumná hlídka z řad 90. pěší 
divize, jež padla do léčky v šumavské 
vesnici Zhůří. Němci na návsi zaparkovali 
šest ukořistěných amerických automo-
bilů, a tak Američané předpokládali, 
že obec je již obsazena spojenci. Když 
však vojáci „90. pěší“ vstoupili do Zhůří, 
zahájili na ně němečtí vojáci palbu. Pře-
kvapení Američané utrpěli velké ztráty, 
deset vojáků bylo zabito a několik dalších 
raněno. Po překonání úvodního šoku 
zaútočili Američané na Zhůří plnou silou. 
Výsledkem bylo 20 mrtvých a 80 zajatých 
německých vojáků. 4. obrněnou divizi 

v útoku podpořila také 26. pěší divize, 
která spolu s 11. obrněnou divizí zamíři-
la z Rakouska přes Vyšší Brod na území 
Českokrumlovska, a jejíž průzkumná jed-
notka dorazila 6. května v odpoledních 
hodinách do Českého Krumlova.

Američané měli na našem území 
kolem 150 000 vojáků ve čtyřech pěších 
a dvou obrněných divizích. V boji padlo 
351 Američanů a 408 jich bylo zraněno. 
Spolu s nimi se akcí na západě Čech 
účastnili i Belgičané.

(S využitím materiálů Fakulty ilo-
zoické Západočeské univerzity v Plzni 
a vlastních)

• Odbor kanceláře starosty, pracoviště 

bezpečnosti, OUI a krizového řízení

01 Původní vzhled pomníku

02 Současný vzhled pomníku

03 Zástupci Amerického velvyslanectví se starostou

04 Nektar Boys

03

02

04

Obzor • Horažďovice 3



Rada města Horažďovice 31. 8. 2020 

• přijímá nabídku společnosti EKOEKO 
s r. o., České Budějovice, IČO: 25184750 na 
zhotovení projektové dokumentace akce 
ve stupni DUR v záležitosti akce „Vodovo-
dy – úpravna vody Horažďovice“ za nabíd-
kovou cenu 1 784 750 Kč vč. DPH
• rozhodla o přijetí nabídky společnos-
ti ARCHAIA Jih o. p. s., Český Krumlov, 
IČO: 26108470 na výkon archeologického 
výzkumu formou dohledu stavby „Rekon-
strukce cesty Opěš – Babín“ za nabídko-
vou cenu 16 456 Kč vč. DPH
• souhlasí s umístěním symbolického 
místa „Modlitba“ na pozemku p. č. 377/4 
v k. ú. Babín u Horažďovic (dle návrhu) 
v rámci projektu Vintířova stezka 
• schvaluje zvláštní užívání veřejného 
prostranství u hlavních příjezdových 
komunikací v Horažďovicích ve dnech 

od 31. 8. 2020 do 30. 9. 2020 pro Automo-
toklub Pačejov v AČR k umístění 3 ks 
reklamních bannerů v rámci Mistrovství 
ČR v rallye

Rada města Horažďovice 14. 9. 2020 

• schvaluje pronájem části nebytových 
prostor Blatenská 311, Horažďovice 
v prvním nadzemním podlaží o výměře 
35,60 m2 Zuzaně Kellnerové, Horažďovice, 
IČO: 74702068 za účelem provozování ma-
sérských služeb s platností od 1. 10. 2020 
na dobu neurčitou s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou za nájemné ve výši  
335,70 Kč/m2/rok
• schvaluje pronájem části nebytových 
prostor v prvním a druhém nadzem-
ním podlaží o výměře 241 m2 Domu dětí 
a mládeže Horažďovice, Mírové náměstí 
11, Horažďovice, IČO: 61781371 za účelem 

realizace zájmové činnosti dětí a dospě-
lých s platností od 1. 11. 2020 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
za nájemné ve výši 1 000 Kč/rok
• schvaluje pronájem části nebytových 
prostor Mírové náměstí 11, Horažďovice 
v prvním nadzemním podlaží o výměře 
72,95 m2 Veronice Chmelenské, Nalžovské 
Hory, IČO: 09460021 za účelem provo-
zování solárního studia s platností od 
01.11.2020 na dobu neurčitou s tříměsíční 
výpovědní lhůtou za nájemné ve výši 
502 Kč/m2/rok
• schvaluje vstupné ve výši 120 Kč na 
Adventní koncert Martiny Kociánové za 
doprovodu Kateřiny Englichové v Kostele 
sv. Petra a Pavla dne 12. 12. 2020

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

Kam s tím? … do sběrného dvora!
V současné době opět musíme ve velkém 
řešit nepořádek u sběrných nádob. Ně-
kteří lidé si ze stanovišť na tříděný odpad 
svévolně udělali pobočku sběrného dvora 
– viz fotograie. Protože město chce mít 
možnost postihnout takovéto bezohledné 
chování několika jedinců, zahájili jsme 
jednání o instalaci fotopastí u sběrných 
nádob. Jejich využitím se zjednoduší 
identiikace právě těch, kteří svým nezod-
povědným chováním narušují pořádek 
ve městě a obcích a za své jednání mohou 
být inančně postiženi.

• Marcela Benešová, technické služby
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Upozornění
Uživatelé herního prvku na DH v Pa-
lackého poškozují povrch skluzavek 
tím, že na skluzavku házejí kačírek. 
Žádáme proto rodiče, aby své děti 
poučili o tom, že kačírek poškozuje 
povrch skluzavek a uživatelé bytů 
v těsném sousedství DH jistě ocení 
snížení hlučnosti. V případě, že je při 
provádění pravidelných revizí povrch 
skluzavek vyhodnocen jako nevyho-
vující, je nutné zajistit jejich výměnu. 
Výše i nanční nákladů je 40 000 Kč 
a to není zanedbatelná částka, kterou 
by bylo možné lépe využít, například 
na hrazení pronájmu mobilních WC 
instalovaných u DH.

• Marcela Benešová, technické služby

Oznámení
Město Horažďovice oznamuje záměr odprodeje nově vzniklého 
pozemku p. č. 832/70 zahrada o výměře 1 125 m2 v k. ú. Horaž-
ďovice pro bytovou výstavbu, dvoukolovou veřejnou soutěží. 
Podmínky odprodeje jsou zveřejněny na úřední desce a strán-
kách města Horažďovice v sekci „prodeje, pronájmy, dražby“, 
informace podá také odbor investic, rozvoje a majetku města, 
paní Jana Králová.

Město Horažďovice 

děkuje 

panu Josefu Bláhovi 

za poskytnutý fi nanční dar, 
který bude využit na obnovu 
majetku města.

Vážení spoluobčané,
zveme vás na veřejné projednání studie

Spolkový dům • Horažďovice

Kino • úterý 6. 10. 2020  •  17.00 

 
 
 
Děkujeme za Vaše připomínky a náměty. 

Ing. Michael Forman
starosta města

Horažďovice • perla Otavy
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Jak se vám žije 
na Horažďovicku?
To je název ankety, do které se mo-
hou zapojit občané Horažďovic i celé-
ho regionu. Anketa probíhá do 31. 10. 
2020 v rámci komunitního plánování 
sociálních služeb na Horažďovicku. 
Anketní lístky byly v září distribuová-
ny občanům do poštovních schránek. 
Vyplněné lístky je možné odevzdávat 
do poštovní schránky Městského úřa-
du Horažďovice či do sběrného boxu 
na podatelně a na odboru sociálních 
věcí a zdravotnictví, Mírové náměstí 
1. Anketu je možné také vyplnit on-
line na webové stránce města Horaž-
ďovice (www.mesto-horazdovice.cz) 
pod záložkou Komunitní plánování 
sociálních služeb a Anketa. Výstupy 
z ankety budou využity při plánování 
rozvoje sociálních služeb v regionu. 
Její vyplnění tedy přispěje ke zvýšení 
kvality a dostupnosti sociálních a ná-
vazných služeb v regionu.
Všichni zájemci o sociální problema-
tiku jsou také srdečně zváni na veřej-
né setkání, které se koná 20. 10. 2020 
od 16 do 18 hodin v zasedací místnos-
ti Městského úřadu Horažďovice. Na 
setkání zazní informace o tom, jak je 
možné se zapojit do diskuzí o rozvoji 
služeb sociálního charakteru v regi-
onu. Budou zde krátce představeny 
možnosti řešení tíživých životních 
situací občanů, jako je např. péče 
o seniory v domácím prostředí. Své 
služby na setkání prezentuje Oblastní 
charita Horažďovice a další organiza-
ce, v neposlední řadě bude také pro-
stor pro zhodnocení sociální situace 
v regionu. Účast na setkání je třeba 
potvrdit do 15. 10. 2020 na e-mail 
lenka.cervenkova@cpkp.cz nebo na 
tel. 722 466 185.
Bližší informace o komunitním 
plánování a pořádaných akcích jsou 
k dispozici na výše uvedené webové 
stránce města Horažďovice nebo 
u koordinátorky Ing. Terezy Eberlové 
z Centra pro komunitní práci zá-
padní Čechy, tel. 775 764 420, e-mail: 
tereza.eberlova@cpkp.cz. Děkujeme 
vám, že pomáháte rozvíjet sociální 
služby v regionu, kde žijete! 

• Centrum pro komunitní práci  

západní Čechy

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 9. 
září 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 11. 11. 2020 v 9 hod.
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Hnětynka – prácheňská specialita  
opět v horažďovickém muzeu
Hnětynka jako sladká a pestrobarevně 
zdobená pochoutka nebyla prvotně 
výrobkem cukrářů ani perníkářů. Známá 
je po jihozápadních Čechách jako druh 
tradičního pečiva připravovaného obvyk-
le v domácnostech před posvícením. Dle 
tradice je pekly dívky a ženy a darovaly 
je chlapcům nebo mužům jako odměnu 
za tanec. Posvícení je svátkem výročí 
posvěcení kostela, proto se i čas těchto 
oslav lišil od kostela ke kostelu. Často se 
termín posvícení ustálil na svátek někte-
rého z významných světců slavených na 
podzim, jako např. na sv. Václava, Havla 
nebo Martina.

Nařízení Josefa II. z roku 1787 urči-
lo jednotný termín posvícení pro celé 
mocnářství na neděli po svatém Havlu. 
Císař a jeho kancelář posvícení termínově 
sjednotili do dne, kdy se mnohde konaly 
výroční trhy, odváděly se daně a úroky, 
smlouvaly se služby a vypořádávaly se 
obecní platby. Jelikož se leckde nový 
termín nezavedl úspěšně, slavila se pak 
posvícení dvě – staré i nové císařské. Ještě 
dnes se v některých obcích drží tu posví-
cení svatohavelské a v jiné domácnosti 
téže obce pak např. svatováclavské.

Na křesťanské jádro svátku se navázalo 
mnoho dalších zvyků. Někde se na posví-
cení sklízel máj, probíhal rituál orání ná-
vsi, někde se obřadně stínal kohout nebo 
beran. Církevní svátek postupně přebily 
světské nánosy, posvícenské zvyky se čas-
to spojovaly s taneční zábavou, výročním 
nebo jiným trhem. Posvícení si drželo 
charakter venkovského svátku poskliz-
ňové hojnosti. Uklízelo se, vařilo a peklo, 
prostřený stůl se zaplnil posvícenskou 
husou, koláči různých tvarů, buchtami 

a sladkými rohlíky ze světlé mouky. Neky-
nutý posvícenský koláč, hnětynka, je asi 
nejviditelnějším pozůstatkem dříve tolik 
různorodých tradic.

Hnětynky byly a stále jsou prostorem 
pro invenci svých tvůrců. Zkrášlovaly 
se jednoduchou malbou z ruky, např. 
mísením bílé cukrové a tmavé čokolá-
dové polevy, nebo se dozdobovaly různě 
tvarovanými pestrobarevnými cukrovými 
kytičkami, holoubky, srdíčky a lísteč-
ky. Ve starších dobách můžeme tušit 
spíš zdobení pomocí ořechů, hrozinek 
a jiného sušeného ovoce, vkládaného do 
medové polevy. 

Nelze říci, že v jednotlivých částech 
kraje převládal ten či onen recept. 
Je možné odlišit tři druhy hnětynek: 
hnětynky z hladkého jemného těsta 
podobného lineckému, které se vyvalu-
je a vykrajuje do různých tvarů, např. 
kytiček nebo koleček. Tyto se samostatně 
zdobí čokoládovou nebo cukrovou pole-
vou, cukrovými ozdobami, nebo se slepují 
k sobě a skládají na sebe tak, že vznikne 
hnětynka vícepatrová. Dnes asi nejméně 
vídaná hnětynka je z litého těsta z hrubé 
mouky, které se vmačkává do forem. Její 
těsto je velmi křehké a rychle tvrdne. Na-
opak nejčastější je hnětynka z litého těsta 
kypřeného, obvykle z polohrubé mouky, 
které se podobá měkkému piškotu.

Jako i v minulých letech vyzýváme ško-
ly, jednotlivce i spolky k účasti na malé 
přehlídce hnětynek v Městské galerii. 
Současně bychom rádi shromáždili i růz-
né vámi vyzkoušené recepty. Proto kromě 
hotových hnětynek prosíme ve dnech 
14. a 15. října přinést do Informačního 
centra v zámku nejen hotové nazdobené 

hnětynky, ale i vaše osvědčené recep-
ty. Tyto je možné zasílat i e-mailem na 
adresu ic@muzeumhd.cz. Výstava bude 
probíhat od pátku 16. do neděle 25. října. 

Všem předem děkujeme za účast a za 
jejich podíl na udržování živé tradice po-
svícenských hnětynek v našem městě.

• za kolektiv muzea PhDr. Zdeněk Polanský

Spolupráce 
Městského muzea 
a ZUŠ Horažďovice

Již mnoho let se úspěšně rozvíjí spoluprá-
ce Městského muzea a galerie a Základní 
umělecké školy v Horažďovicích. Je to 
spolupráce naprosto přirozená a logic-
ká – vždyť přece i naši nejmenší umělci 
musí svá díla prezentovat a kde jinde by 
je měli předvést, než v prostorách galerie 
či jiných pro výstavy určených místech. 

A logicky díla výtvarná doprovází i pro-
dukce hudební – buď jako součást verni-
sáže, nebo jako samostatný absolventský 
koncert. 

V letošním roce se na jaře ze známých 
důvodů neuskutečnila plánovaná výstave 
děl výtvarného oboru s klasickou vernisá-
ží. Proto jsme uvítali možnost představit 
veřejnosti alespoň některá díla, která 
nám krásně tematicky doprovodí celou 
loutkovou zimní divadelní sezónu. Od 
1. října až do 10. dubna příštího roku 
můžete vidět v divadelním sále muzea 
výstavu s názvem „Jak jsme kreslili ho-
ražďovické marionety“. Žáci ZUŠ obrázky 

nejen vytvořili, ale sami si je i zarámo-
vali a umístili na stěny. Je to pro ně jistě 
cenná zkušenost a vy můžete jejich práci 
přijít ocenit nejen v době divadelních 
představení, ale i kterýkoli jiný den mimo 
pondělí od 9 do 16 hodin. 

• za kolektiv muzea Simona Sládková
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Podzim v knihovně
Od září se horažďovická knihovna opět 
vrátila k normálnímu režimu. Opustili 
jsme tedy ten „covidový“ a s nástupem 
nového školního roku i ten prázdninový. 
Pro naše čtenáře a návštěvníky knihovny 
to znamená především to, že už neplatí 
zkrácená otevírací doba.

Po nucené půlroční pauze, kdy jsme 
museli vše naplánované zrušit, jsme se 
pomalu a postupně chtěli vrátit k pořá-
dání různých akcí, na které jste u nás 
byli zvyklí. Vzhledem k současné situaci 
a k tomu, že většina našich akcí je směřo-
vaná na děti a seniory, návrat k normálu 
bude jen velmi pozvolný. 

Těšit se tedy můžete na Hrátky s pa-
mětí. Do „školních“ lavic se budou moci 
vrátit studenti univerzity třetího věku, 
kteří se opět budou věnovat psychologii. 
Posluchači VU3V si tentokrát zvolili téma 
Rituály evropských královských rodů. 

Podařilo se nám uskutečnit pravidelné 
pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenář-
ského. Aby loňští prvňáčci nepřišli o tuto 
slavnostní událost, která probíhá vždy 
na konci školního roku, rozhodli jsme se 
po domluvě se zástupci základních škol 
uvést prvňáčky mezi čtenáře v náhrad-
ním termínu, a to v září. Pro tentokrát 
bez přítomnosti rodičů a rodinných 
příslušníků. Děti se pobavily při předsta-
vení „Pohádková škola“ v podání Zdeňka 
Zajíčka – principála plzeňských strašidel.

Každoročně se naše knihovna zapojuje 
také do celostátní akce „Týden kniho-
ven“, kterou pravidelně vyhlašuje Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků. 
Letos probíhá ve dnech 5.–11. října. Pro 
tentokrát se v prvním říjnovém týdnu 
bohužel musíme obejít bez přednášek, 
besed a exkurzí. V platnosti však zůstává 
amnestie pro zapomnětlivé čtenáře a také 

nabídka registrace zdarma na jeden rok 
pro nové čtenáře.

Těšíme se na shledání s vámi u nás 
v knihovně. Nakoupili jsme celou řadu 
nových a zajímavých titulů, je tedy ur-
čitě z čeho vybírat knihy, které by vám 
zpříjemnily blížící se podzimní sychravé 
večery. 

• Petra Tomešová, Městská knihovna 

Horažďovice

01 Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského 
–„Pohádková škola“ v podání Zdeňka Zajíčka – 
principála plzeňských strašidel

02 Pasování prvňáčků na rytíře Řádu čtenářského 
–„Pohádková škola“ v podání Zdeňka Zajíčka – 
principála plzeňských strašidel

Pokračování  
studia U3V
Stejně tak jako v minulých letech, tak 
i letos se pro horažďovické seniory oteví-
rá možnost studia na univerzitě třetího 
věku (U3V) přímo v Horažďovicích. Před-
nášky již tradičně probíhají v městské 
knihovně.

Pro akademický rok 2020/2021 bude 
na horažďovické pobočce přednášen 
kurz „Psychologie pro každý den“. Tímto 
oborem vás bude provádět, jako již v mi-
nulém roce, PhDr. Mgr. Marie Hanušová. 
V zimním semestru se bude paní doktor-
ka věnovat oblasti paměti a v semestru 

letním bude obsahem přednášek oblast 
mezilidské komunikace.

Nabídka studijních programů se každý 
rok obměňuje. Zahrnuje nejen tradiční 
obory, ať už jsou zaměřeny humanitně, 
přírodovědně či technicky, ale i témata ze 
současného světa, o kterých se posluchači 
chtějí dozvědět víc. Přednášející, mezi 
nimiž jsou jak vyučující Západočeské 
univerzity, tak externí odborníci, jsou 
přitom zárukou vysoké odborné kvality 
programů U3V.

Celá koncepce programu je na vyso-
ké úrovni a umožňuje seniorům dále se 
aktivně vzdělávat nebo získat informace 
z oborů, které v době jejich studia nebyly 
přednášeny nebo naopak zaznamenaly 
takový rychlý rozvoj, o kterém se nám 

v době jejich studia ani nesnilo. Studi-
um U3V je tu pro seniory a lidi ve třetím 
stupni invalidního důchodu, kteří mají 
chuť rozšiřovat své znalosti, rozvíjet svoji 
duševní aktivitu a pěstovat sociální vazby. 
Podmínkou není maturita ani délka 
předchozího vzdělání. 

Jsme s vámi již od roku 2014. V právě 
v loňském akademickém roce studova-
lo v Horažďovicích 23 posluchačů, pro 
letošní rok je stále možnost přihlášení 
v městské knihovně. 

Výuka začíná 12. 10. od 13.30 do 15.00 
v prostorách městské knihovny. 

• Tereza Mirvaldová, Západočeská 

univerzita v Plzni

01 02
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Ševčíkovy  
hudební večery
Pozvánka na říjnový koncert
Dovolujeme si všechny srdečně pozvat 
na další koncert Ševčíkových hudebních 
večerů, který se uskuteční v pátek 9. října 
2020 v 19.00 hodin, tentokrát v sále hote-
lu Prácheň. 

Vrcholná díla Roberta Schumanna 
a Antonína Dvořáka pro klavírní kvarte-
to provede uskupení předních českých 
interpretů. Na housle bude hrát Martina 
Bačová, jejíž sólové koncerty jsou ceněny 
odbornou kritikou i publikem. Vystupuje 
na řadě festivalů a se symfonickými i ko-
morními orchestry doma i v zahraničí. 
Violu rozezní Karel Untermüller, dlouho-
letý vedoucí skupiny viol Sukova komor-
ního orchestru, koncertující s mnoha 

českými orchestry, komorními soubory 
a českými i zahraničními interprety. Vio-
loncellistka Hana Baboráková Shabuová 
spolupracuje s předními hráči význam-
ných zahraničních orchestrů, nahrává 
pro řadu hudebních vydavatelství a věnu-
je se vzdělávání mladé generace violonce-
llistů. Ke klavíru usedne Terezie Fialová, 
mladá laureátka řady mezinárodních 
soutěží a členka oceňovaného klavírního 
tria Eben trio.

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

Don Giovanni 
v Horažďovicích
Na jaře tohoto roku (3. 4. 2020 od 
19.00 hod.) měla být Divadelním 
spolkem Radomyšl uvedena výpravná 
opereta Don Giovanni v Kulturním 
domě v Horažďovicích.

Z důvodu protikoronavirových 
opatření bylo však představení zruše-
no. Divadelní spolek tímto oznamuje 
náhradní termín představení – nedě-
le 15. 11. 2020 od 16.00 hod. v Kultur-
ním domě v Horažďovicích. Zakou-
pené vstupenky zůstávají v platnosti. 
Další vstupenky bude možno zakou-
pit v předprodeji v drogerii U Vávrů, 
Mírové náměstí 6, Horažďovice.

Opereta se uskuteční v tomto 
plánovaném náhradním termínu 
za předpokladu, že dne 15. 11. 2020 
budou představení tohoto typu záko-
nem povolena.

Děkujeme našim divákům za 
pochopení a přejeme všem pevné 
zdraví.

• za divadelníky – Ing. Jana Vávrová, 

členka spolku 
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Na Palouček do 
školičky bez slzičky 
V září, v září slunce září, podzim bude 
v kalendáři a my jsme přivítali v naší 
školce nové kamarády. Přestože byla adap-
tace u některých dětiček složitější, nyní 
už je většina dětí bez slziček.

Druhý týden v září proběhly v jednot-
livých třídách schůzky s rodiči, kde se 
rodiče seznámili s provozem a organizací 
MŠ, s podmínkami předškolního vzdělá-
vání v konkrétní třídě a s hygienickými 
pravidly v souvislosti s covidem-19. Od 
letošního školního roku budou rodiče 

z bezpečnostních důvodů používat při 
vstupu do MŠ čipy. Pokud nenastanou 
nepředvídatelné situace, tak nás v nad-
cházejícím období čekají tyto akce:

V přírodovědné stanici se 5. a 8. října 
děti seznámí s různými druhy jablek 
a jejich zpracováním. Ve spolupráci s MAS 
Pošumaví navštíví 30. září a 7. října před-
školáci ze třídy Včelky a Motýlci dopravní 
hřiště v areálu MŠ Pačejov, kde si procvičí 
pravidla silničního provozu a 15. října 
se ve skanzenu v Chanovicích seznámí 
s kovářským řemeslem.

Na naší školní zahradě se těšíme 14. říj-
na na letové ukázky dravců s výkladem 
o životě, lovu a chovu dravých ptáků. 

Srdečně zveme rodiče našich dětí na 
přednášku PhDr. Alexandry Kiml „Rodič 
není sluha“, která se bude konat 5. října 
ve třídě Motýlci od 15.00 hodin. Obsahem 
přednášky budou témata: rodič jako 
zprostředkovatel služeb, rodičovství – je 
náročné nebo ne, potřeby dětí, jak moc 
dítěti pomáhat, co přehnaná rodičovská 
péče dětem bere, pohádka „O příliš hod-
ných rodičích“.

Na všech akcích budeme důsledně 
dbát, aby byla dodržována bezpečnostně 
hygienická pravidla.

Přejeme všem hezké a klidné nadchá-
zející dny.

• za MŠ Na Paloučku Eva Smetanová

Září, září,  
na léto jde stáří …
… to letošní však stárne opravdu pomalu. 
Téměř celé bylo krásně prozářené sluneč-
ními paprsky. Naše duhová mateřinka 
však zářila nejen sluníčkem, ale i úsměvy 
„našich“ vašich dětiček. Ti, kteří už do 
školky chodili, se s úsměvem vítali se svý-
mi kamarády, a ti noví? Někdo si zpočát-
ku stýskal a někdo i slzičku uronil, avšak 
uteklo pár dní a po stesku a slzách není 
ani památky.

S vervou jsme se pustili do her a po-
znávání všeho nového, užíváme si naší 
krásné zahrady, chodíme na Ostrov, do 
Panské zahrady, na procházky kolem řeky 
a prozkoumáváme vše kolem nás.

Vzhledem k současné situaci v naší 
zemi jsme museli oželet tradiční akci 
městské knihovny „Babičky čtou dětem“ 
a ze stejného důvodu nemůžeme navště-
vovat babičky a dědečky v domě s pe-
čovatelskou službou. Všichni doufáme 

ve zlepšení a obnovení běžného chodu 
života v celé společnosti.

Co se však nemění, jsou pravidelné 
měsíční návštěvy klinické logopedky 
Mgr. Hajžmanové v naší školičce. Rodiče 
mohou nechat své děti odborně vyšetřit 
a následně využívat služeb paní logoped-
ky při nápravě nesprávné výslovnosti 
svých dětí.

Na setkání s příznivci duhové ma-
teřinky se těšíme na naší tradiční akci 
„Zamykání zahrady“, jejíž přesný termín 
se dozvíte na našich facebookových či 
webových stránkách.

• kolektiv KMŠ Duha 
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Adaptační kurz 
na ZŠ Blatenská  
– letos jinak

Druhý zářijový týden se uskutečnil 
adaptační kurz prvních tříd naší školy. 
Počasí nám přálo, a tak jsme se vydali 
na „Panskou“. Cestou jsme podnikli dvě 
zastávky. U první jsme si povídali o třídě-
ní odpadu, ta druhá se pak uskutečnila 

u přírodovědné stanice. Když jsme dorazi-
li na místo určení, žáci se občerstvili a šlo 
se na věc. Ze začátku se důkladně sezna-
movali a doslova po chvíli už vzájemně 
spolupracovali při rozmanitých hrách, 
při stavbě domečků pro zvířátka nebo při 
vymýšlení krásných básniček. Na závěr 
dne byli žáci odměnění drobnou sladkos-
tí a chybět nemohlo ani společné focení. 
I žáci šestých tříd se po jeden celý den 
namísto klasickému učení věnovali akti-
vitám rozvíjejícím vzájemnou spolupráci. 
Šesťáci si vyzkoušeli pracovat ve dvojici 

s každým ze spolužáků a jejich domluva 
se obešla bez větších potíží. Všichni, včet-
ně nově příchozích žáků, brzy pochopili, 
že když potáhnou za jeden provaz, vše jim 
půjde lépe. Den jsme strávili v prostorách 
tržnice a v areálu na Lipkách. I když nám 
epidemiologická situace nedovolila klasic-
ký pobytový kurz, domů jsme odcházeli 
plni zážitků.

• Mgr. Šárka Zeithamlová  

výchovná poradkyně na ZŠ Blatenská

První školní den
1. září 2020 byl pro čtyřicet školáků 
Základní školy v Horažďovicích Komen-
ského ulici mimořádně významným 
dnem. Tento den pro ně znamenal nový 
začátek. Nelze napsat, že pro všechny 
prvňáčky se jednalo o první setkání se 
školou. V květnu, když to dovolila situace 
vzniklá koronavirem, navštívili prostory 
naší školy s rodiči a zapojili se do plnění 
úkolů na jednotlivých stanovištích. Přesto 
se 1. září započalo něco, co se od nynějška 
stane součástí jejich života. Čekají je nové 
povinnosti, učení, psaní úkolů, dodržo-
vání pravidel, ale také nová kamarádství, 
výlety, poznávání. Škola je od této chvíle 
bude již stále doprovázet a bude záležet 
především na nás, dospělých, abychom 
jim v tomto obtížném období pomohli 
překonávat nesnáze. Ne však tím, že za 
ně vše uděláme, ale především tím, že 
jim ukážeme, jak na této cestě „školním 
životem“ co nejlépe obstát.

První školní den se kromě nových 
prvňáčků sešlo ve třídě i mnoho jejich ro-
dičů a prarodičů. Možná, že ti byli v tuto 
chvíli napjatější než jejich děti. Rodiče své 
děti usadili do lavic a po přivítání třídní 
učitelkou se na ně snesl první příval 

informací. Do třídy zavítala paní ředitel-
ka Mgr. Marcela Šmrhová, aby prvňáčky 
a jejich rodiče uvítala a popřála jim mno-
ho úspěchů a zdaru.

Třídní učitelkou 1.A je paní Mgr. Jana 
Renčová, 1. B povede paní Mgr. Marie 
Buchtová.

V učitelském sboru došlo v letošním 
školním roce ke změnám. Odešla paní 

Mgr. Jitka Hejdánková (Nj–Aj) a přišly: 
paní Mgr. Lucie Němcová (Čj–Ov, třídní 
VI.A) a paní Mgr. Kateřina Rabová (Nj, 
třídní VIII.B). 

Přejeme všem žákům i jejich rodičům 
úspěšný školní rok.

• Mgr. Libuše Motlová 

ZŠ Horažďovice, Komenského 211
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Te���ový klub 
sčítá individuální 
úspěchy

Pomalu se nám blíží konec sezóny, a tak 
je třeba si připomenout úspěchy našich 
tenistů.

Největší individuální porci turnajů ab-
solvovala trojice Magdalena Toningerová, 
Jiří Frýzek a Petra Halmlová.

Majda se na stupně vítězů mladšího 
žactva nedostala, ale je příslibem do 

budoucna, ženský tenis v Horažďovicích 
je známý svou kvalitou. 

Jiřík se ve stejné věkové kategorii doká-
zal prosadit a ve své první sezoně slavil 
několik úspěchů. V singlu svůj největší 
úspěch zaznamenal 3. místem na tur-
naji v Nepomuku. Z deblu pak dokonce 
dva turnaje vyhrál (Dobřany, Nepomuk), 
jednou skončil ve inále (Březnice) a dva-
krát pak bral třetí místo (Domažlice, 
Horažďovice).

Petra má na svém kontě nejvíce tur-
najů. V singlu dokázala vyhrát hned dva 
(Horažďovice, Nepomuk), druhá místa 
(Březnice, Nepomuk) a před inálovou 

branou skončila v Plané. Do inále deblo-
vé soutěže se pak dostala šestkrát ze 7 tur-
najů. Bilance 2x první místo a 4× druhé 
místo.

Věříme, že individuální úspěchy v na-
šem klubu budou pokračovat i nadále. 

• Jan Svoboda

01 Magdalena Toningerová

02 Jiří Frýzek

03 Petra Halmlová

Vážení spoluobčané, 

přesto, že koronavirus přišel letos dříve 
než jaro a ovlivnil každého z nás, převlá-
dalo v posledních dnech hezké počasí, 
které pozitivně působilo na naši psychiku 
a alespoň nám částečně zlepšilo náladu 
v této nelehké době.

Každodenní „masáž“ informacemi 
o hrozbě, která nás obklopuje a vyvolává 
strach u lidí, kdy někteří spoluobčané 
pocit nebezpečí velmi těžce nesou, není 
myslím na místě. Nikdo neví, kdo, kdy 
a jak se s nemocí setkal, kolik lidí ji už 
bez příznaků prodělalo, nakolik ovliv-
ňuje potlačení nákazy proočkovanost 
a nakolik jej ovlivňují opatření vlády. 
Informace se objevují v číslech, která 
nejsou žádným jasným ukazatelem. 
Přesto, že některá opatření vlády mají 
svoji logiku a váhu, je mnoho opatření, 
která vznikají bez promyšlení a použití 
selského rozumu, jsou chaotická. Strach 

je mocenský nástroj, s kterým se dají 
dělat bez protestu věci, které by jindy 
vládě neprošly.

Ať už z jakéhokoliv důvodu se v Česku 
v letních měsících podařilo zmírnit šíření 
koronaviru, uvažování o otevření hranic 
by mělo být až na posledním místě. Plácat 
se po ramenou, když boj ještě neskončil, 
je dle mého názoru unáhlené. Stojí nám 
dovolená v zahraničí za to, že budeme 
znovu procházet anebo již procházíme 
nouzovým stavem s krizovými opatření-
mi, kterými jsme prošli?

Vadí mi, že vláda nedokáže výrazně 
podpořit tuzemské výrobce roušek, respi-
rátorů, masek apod. a udělat tak ze státu 
soběstačný subjekt v zásobování těmito 
komponenty. Zato občané České republi-
ky dokázali dělat pro boj s koronavirem 
daleko více, než jim zajistil stát. Pozitivní 
je, že šikovnost a solidarita našich občanů 
je určitě deviza, se kterou můžeme vždy 
počítat.

Chtěl bych poděkovat všem, kteří 
jakýmkoliv způsobem pomáhají zvládat 
nařízená opatření a dělají vše pro to, 
abychom se mohli opět scházet a pořá-
dat akce tak, jak jsme byli zvyklí. Vždy 
nás obklopovalo mnoho nebezpečných 
situací, vždy jsme byli a budeme v ohro-
žení, a proto ani nyní nepodléhejme 
panice, depresím a strachu. Z informací, 
které jsou nám poskytovány, si vybírejme 
selským rozumem jen ty důležité. Přesto, 
že se může stát cokoliv, nesmí nás trápit 
věci, které ještě nenastaly.

Všem přeji pevné zdraví, hodně síly 
a optimismu v překonávání problémů, 
které nám nastávají s potlačováním pan-
demie koronaviru. Možná, že i negativní 
situace budou mít v budoucnu pozitivní 
dopad na náš život, možná si uvědomíme, 
co je v životě důležité a podstatné a co 
nemá vůbec smysl řešit.

• Karel Halml

01 02 03
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55. ročník Horažďovické padesátky
Ve dnech 11. a 12. září jsme se přece jenom 
setkali na 55. ročníku tradiční Horažďo-
vické padesátky. Jak jsem slíbil v člán-
ku v dubnovém čísle Horažďovického 
obzoru, přípravy pochodu jsme pouze 
posunuli na podzimní termín a pořád 
jsme doufali, že se nám podaří udržet 
kontinuitu pochodu. I když se v posled-
ních týdnech zvyšovaly počty nakažených 
covidem-19, přípravy akce jsme nepřeruši-
li a odměnou pro nás je skutečnost, že se 
Horažďovická 50 stala letošním ročníkem 
nejstarším bez přerušení konaným po-
chodem v Čechách. Náš „soupeř“, pochod 
Praha – Prčice, jehož první ročník se 
v roce 1966 konal o týden dříve než H50, 
letošní ročník totiž bez náhrady zrušil 
a přerušil tím nepřetržitou řadu a ztratil 
jeden ročník.

Další zásadní předpoklad úspěšnosti, 
tedy počasí, se vydařil k plné spokojenosti 
pořadatelů i účastníků. Teplota přes 20 
stupňů a celý den sluníčko, to muselo 
přispět k dobré náladě každého. Tomu 
také lze přičíst účast 728 pěších nebo 
cykloturistů a to bylo podstatně více, než 
jsem očekával. Je pravdou, že to je téměř 
o 300 účastníků méně, než v loňském 
rekordním roce, ale situace s pandemií se 
musela na účasti projevit. Ať už tím, že se 
někteří pravidelní účastníci startu vzdali 
s ohledem na zdraví, a také proto, že celo-
státní propagace v kalendáři byla směřo-
vána na květnový termín a na zářijový již 
ji nebylo možné změnit.

Na šesti trasách ze sedmi účast pokles-
la, jen na stovce byla letos vyšší oproti 
předchozím letům, když startovalo pět 
pěších a 29 cykloturistů. Větší pokles byl 
u pěších účastníků, a tak 384 cyklistů 
představovalo letos téměř 53% ze všech 
a poprvé v historii pochodu bylo na tra-
sách více cykloturistů než pěších. Věříme 
ale, že s návratem hlavně dětí na trasách 
7 a 15 km se už příští ročník zase vrátí do 

normálu a Horažďovická 50 zase bude 
převážně pochodem, jak byla zakládá-
na. Tím ale nechci říkat, že o cyklisty 
nestojíme!

Perfektně pracoval start, kde jsme z hy-
gienických důvodů rozdělili startovací 
místa do dvou stanů a do dvou časových 
oddílů, i cílové zabezpečení. Každý účast-
ník dostal na startu popis trasy s mapkou 
a sušenku, v cíli potom diplom za účast 
a suvenýrovou skleničku nebo propagač-
ní tužku. Protože bylo otevřené muze-
um, mohl každý z účastníků bezplatně 
navštívit expozice muzea a nabízeli jsme 
zlevněné vstupenky do plaveckého bazé-
nu. Každý také procházel přes kontrolní 
bod na parkovišti u kostelíka na Práchni 
s možností opéct si špekáček a občerstvit 
se. Pro děti připravili pionýři ze skupiny 
Otaváci dětský koutek soutěží a her.

Na závěr mého příspěvku děkuji všem 
velkým sponzorům, tj. městu Horažďo-
vice a irmám Pfeifer, s. r. o., Lyckeby 

Amylex a. s., Lyckeby Culinar, a. s., Elika 
s. r. o. a lékárně „U Špitálníků“ a dále 
dalším čtrnácti, ať už jejich pomoc měla 
jakoukoliv formu. Jejich loga jste měli 
na všech materiálech pochodu a případ-
ně na startu. Stejně tak za sebe děkuji 
pionýrské skupině Otaváci za zajištění 
kontroly na Práchni a všem pořadatelům 
a kamarádům, bez kterých by pochod 
už dávno zanikl. Spolu s nimi se na vás, 
účastníky letošní Horažďovické padesát-
ky, ale i na všechny ostatní, kteří jste letos 
z různých důvodů nemohli, těšíme na 
setkání na 56. ročníku. Budeme všichni 
doufat, že nám situace dovolí uspořádat 
příští ročník v řádném termínu a to je 
čtvrtá sobota v květnu 22. května 2021. 

(Foto Klatovský deník)

• za Klub přátel H50 Ing. Rudolf Dvořák
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stava 100 let skautingu 
v Horažďovicích
V pátek 4. 9. 2020 proběhla v Městské 
galerii za hojné účasti veřejnosti vernisáž 
výstavy k výročí 100 let skautského stře-
diska Prácheň v Horažďovicích. Výstava 
byla zahájena skautským nástupem 
a symbolickým zaseknutím sekery. 

Expozice mapuje činnost skautů v Ho-
ražďovicích od založení dosud, věnuje 
se významným osobnostem, předmě-
tům a okamžikům z historie středis-
ka Prácheň, ale také můžete vidět na 
fotograiích apod. naši současnou činnost 
v posledních letech nebo třeba klasický 
vybavený podsadový stan. Výstavu si 
můžete prohlédnout do 12. 11. 2020 v pro-
storách Městské galerie (úterý – neděle 
9.00-11.30 a 12.00-16.00)

Skauting byl založen v Anglii před 113 
lety v roce 1907 sirem Robertem Baden-
-Powellem. Za 5 let v roce 1912 začal pod 
vedením Antonína Benjamina Svojsíka 
s názvem Junák existovat skauting i v Če-
chách, následovala I. světová válka a hned 
po ní v roce 1920 založil bratr Jaroslav 
Cvach naše skautské středisko. Můžeme 
se tedy s hrdostí počítat mezi nejstar-
ší fungující skautské jednotky v České 
republice.

100 let je v poměru k délce lidského 
života velmi dlouhá doba, během které 
skauting několikrát úspěšně vzkvétal 
a nabíral na síle a několikrát byl tvrdě po-
tlačen totalitními režimy – nacisty v roce 
1940 a komunisty v letech 1950 a 1970. 

Jak jednou moc hezky a pravdivě řekl 
náš bývalý oldskaut Jarda Kopáček Kopy: 
„Skauting byl světovej a spravedlivej. To 
voni nemohli potřebovat.“

Za 100 let prošly naším střediskem 
jistě přinejmenším stovky členů, kterým 
se tak jednou pro vždy změnil život. 
Skauting totiž zdaleka není jen zájmovou 
volnočasovou aktivitou, je to životní styl 
a přesvědčení, učí přátelství, toleranci, 
spolupráci, samostatnosti, schopnosti po-
starat se sám o sebe a pomáhat druhým. 

Děkujeme všem, kdo se v minulosti 
podíleli nebo podílejí na fungování naše-
ho střediska. Velký dík patří Městskému 
muzeu Horažďovice za pomoc a spoluprá-
ci při přípravě této výstavy.

• Šimon Matějka,  

skautské středisko Prácheň

Knižní novinka  
Šumavská toulání  
– slzy stožecké Madony

Sotva najdeme jiný kousek země 
tolik naplněný příběhy. Autor 
Jaroslav Pulkrábek nás v další knize 
z cyklu Šumavská toulání zavede 
na Volarsko. Budeme poznávat kraj 
kolem hory Stožec s poutní kap-
lí, navštívíme Volary, Soumarský 
most, České Žleby, Stožec, Želnavu 
a mnohá další zajímavá místa. 
Vzpomeneme na oběti pochodů 
smrti, které přes Šumavu koncem 
války procházely, ale i na Charle-
se Havlata z Nebrasky, který jako 
poslední americký voják padl na 
našem území. Budeme potkávat 
němé svědky mnohdy neuvěřitel-
ných příběhů, ale i současné zdejší 
obyvatele, kteří sice leccos pamatu-
jí, ale poté, co jim položíte otázku, 
raději přenesou řeč jinam či sklopí 
zrak. A uprostřed toho tajemného 
světa, ukrytý v hloubi pralesa pod 
mohutnou skálou, na níž hnízdí so-
kol, najdeme obraz Madony s bílou 
růží. Právě sem, kde pod nádher-
nou kaplí vyvěrá zázračný pramen, 
nechť vedou naše první kroky. Tady 
poprosme o ochranu a pomoc při 
pochopení veškerého toho dění. 
Neboť ne každý, kdo přijde, uvidí, 
ne každý, kdo uviděl, porozumí.

Knižní novinku zakoupíte 
v knihkupectví v Ševčíkově ul. 
v Horažďovicích.

• Jana Kotrbová
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Podruhé vstoupit 
do téže řeky 
Je nový školní rok a s ním začala i další 
sezóna našemu pěveckému spolku. Od 
konce srpna opět pravidelně zkoušíme – 
vždy v neděli v 18 hodin v sále knihovny – 
a i když se v současné době situace trochu 
komplikuje, věříme, že budeme moci – za 
dodržení všech bezpečnostních pravidel, 
které zpracovala Unie českých pěveckých 
sborů – nejen zkoušet, ale i vystupovat. 

Před prázdninami jsem psala, že nás 
nejspíš budou letos čekat již jen koncerty 
adventní a vánoční, ale to jsem nevěděla, 
že nás v polovině prázdnin osloví pan 
František Sáček, kronikář ze Štěkně, 
který se snaží pravidelně připomínat nej-
různější místní výročí. Kromě spisovatele 
Karla Klostermanna je s tímto městysem 

úzce spojen i místní rodák, dirigent, 
sbormistr, hudební skladatel a pedagog 
František Spilka. V roce 2007 jsme zpívali 
k připomenutí 130. výročí jeho naroze-
ní. Z této doby také pochází přiložená 
fotograie. Letos uplyne 60 let od úmrtí 
tohoto hudebníka a pan Sáček nás vyzval 
k vystoupení při této příležitosti. A tak 
se znovu – po 13 letech – učíme Spilkovu 
humornou Zuzku a v sobotu 17. října si 
zazpíváme znovu ve štěkeňském zámku.

Pokud se divíte tomu, že se Zuzku UČÍ-
ME, je to zejména proto, že z členů, kteří 
zpívali ve Štěkni tehdy, zůstalo ve spolku 
již jen 5 zpěvaček. Bohužel je nás totiž 
stále méně a méně, někteří odcházejí ze 
zdravotních důvodů, jiní kvůli pracovní 
přetíženosti. A tak se opět obracím na 
všechny, kdo rádi zpívají: přijďte mezi 
nás! 

• za PS Prácheň Simča Sládková

130. výročí 
založení  
SDH Komušín

V letošním roce uplynulo dlouhých 
130 let od založení Sboru dobrovolných 
hasičů v Komušíně. 

Oslava tohoto výročí proběhla v sobo-
tu 22. srpna. Ve třináct hodin se začaly 
sjíždět pozvané sbory z okrsku a také 
vzácní hosté – pan Karel Halml, za OSH 
Klatovy pan Antonín Zelenka a pan 
starosta Ing. Michael Forman.

Oslavy zahájil Petr Kučera slavnost-
ním nástupem sborů. Po položení věn-
ců se ujal slova starosta sboru František 
Bláhovec. Ve svém projevu připomněl 
historii i současnost sboru, poděkoval 
všem členům za práci pro sbor i měst-
skému úřadu za inanční i materiá-
lovou podporu. Poté se svými projevy 
vystoupili p. Karel Halml a Ing. Michael 
Forman. 

Poslední částí slavnostního nástu-
pu bylo ocenění práce celého sboru 
udělením „Medaile svatého Floriána“. 
Medaili převzal od zástupce OSH pana 
Zelenky starosta František Bláhovec. 
Dále byly předány medaile za zásluhy 
a čestná uznání nejlepším členům 
a členkám sboru.

Po oiciální části oslavy se všichni 
přesunuli k místnímu klubu, kde byla 
připravena závodní dráha se speciální-
mi disciplínami pro soutěžící jednot-
livce, posezení pro návštěvníky oslav 
a občerstvení. Soutěžní klání skončilo 
po sedmnácté hodině vyhlášením vý-
sledků a předáním cen.

• za SDH Komušín Vlasta Hokrová

 
Prodej 

čtvrtek 15.10.  8:30 – 18:00 
pátek  16.10.     8:30 – 12:00 

 
Příjem 
Středa 14.10.  8:30 – 17:00 
Výdej 
Pátek 16.10.  15:30 – 16:30  
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Obrazy Horažďovic 
Tak se jmenovala letní výstava obrazů 
v prostorách muzea, zachycující naše 
město v různých dobách a z různých 
směrů. Je docela překvapivé, kolik obrazů 
se sešlo, kolik místních malířů mělo či 
má k městu takový vztah, že ho vyjádřilo 
štětcem nebo jinou výtvarnou technikou. 
A jak jsem slyšel, obrazů je dokonce více, 
tak se možná dočkáme pokračování téhle 
výstavy. 

Jistěže jako u každé výstavy můžeme 
posuzovat uměleckou úroveň obrazů – ale 
asi nebudu daleko od pravdy, když řeknu, 
že o tu tentokrát tolik nešlo, že řada ho-
ražďovických návštěvníků zkoumala spíše 
věcné detaily obrazů a porovnávala teh-
dejší realitu s tou současnou. Pozorným 
divákům vyvstával před očima dávno či 
nedávno zašlý svět. 

Doba, kdy městská radnice měla ještě 
věžičku. Kdy se střecha věže kostela na 
náměstí pyšnila barokní podobou. I věž 
klášterního kostela bývala docela jiná než 
dnes. Kuriozitou na jednom z obrazů je 
i oslavná brána, která stála při vjezdu do 
města od Strakonic při návštěvě císaře 
Ferdinanda v r. 1836. Lipky vidíme ještě 
jen jako upravenou louku na břehu Otavy 
pod městem. Panská sýpka, která stávala 
před vjezdem do zámku, už také není. 
Unikátní je i graika zobrazující boudy 
kočovných dělníků (barabů) u řeky pod 
Práchní – z doby, kdy se stavěla železnič-
ní trať Babín – Klatovy. Můžeme vidět 
i náměstí bez parkové úpravy – která tam 
nejdřív nebyla, pak byla, a už zase není. 

Před Červenou bránou stávaly kdysi dvě 
kapličky – ani ty už nejsou. Za městem 
při silnici na Strakonice se tyčí komín ně-
kdejší sirkárny Samuela Kohna, která zde 
zažila krátkou slávu koncem 19. století. 
Na jejích troskách pak stavební družstvo 
Domov ve 20. letech minulého století 
postavilo kolonii rodinných domků, které 
zde stojí dodnes. Most přes řeku Otavu 
nebyl vždy ocelový, ale kdysi dřevěný. Na 
obrazech z 19. století také zaujme upra-
venost krajiny v okolí města. Patrně jde 
o určitou stylizaci, ale je faktem, že v té 
době se obdělával každý kousek půdy. 
Každý věděl, že půdy je omezené množ-
ství, že víc jí nebude, a podle toho se o ni 
také staral.

Zaujmou ale třeba i detaily všedního 
života ve městě. V uličce pod náměstím, 
jak vidno z vývěsných štítů na jednom 
z obrazů, míval řeznictví Valentin Polák, 
vedle něj hodinář Jan Křižan. Naproti 
zase čteme na vývěsním štítu jméno Heř-
man Steiner, na náměstí jméno Otto Katz. 
Poslední dvě jména mj. připomínají kdysi 
početnou židovskou komunitu ve městě. 
Na břehu řeky můžeme vidět praní prá-
dla a jeho bělení na trávníku. Takhle se 
pralo v době „předpračkové“. Zajímavostí 
– dnes už také nevídanou – jsou tzv. pa-
náky na políčkách kolem města. Když se 
posekalo obilí, svázalo se do snopů a ty se 
stavěly právě do těch panáků na poli, aby 
obilí proschlo, než se sváželo do stodol. 
Tento, po celá staletí běžný, kolorit letní 
krajiny zmizel někdy v šedesátých letech 

minulého století, kdy se po scelení lánů 
na polích objevily masově kombajny. Vi-
díme i člověka pasoucího dvě kravky. Kdo 
dnes ještě pase krávy za městem? A pře-
ce bylo samozřejmostí, že horažďovičtí 
řemeslníci měli svá polní hospodářství, 
často i několik hektarů, neboť řemeslo 
samo jejich rodiny zpravidla neuživilo. Na 
obraze starého mostu můžeme vidět i po-
stavu ženy s plachtou. V dobách, kdy se 
všude ještě chodilo pěšky, sloužily plachty 
k nošení všelijakých nákladů na zádech. 

Jistě by pozorný divák výstavy uvedl 
ještě řadu dalších zajímavostí, kterých 
si na obrazech povšiml. Ale mně nejde 
o úplný výčet všech změn města, které 
jsou na výstavě k vidění. Spíš jen o to 
připomenutí, jak se naše město a život 
v něm měnilo a mění, aniž si to v každo-
denním spěchu uvědomujeme. A na závěr 
jedna rada malířům. Malujte město dál, 
jako to činili ti před vámi. Dnes už máme 
sice plné počítače fotek a dokumentů 
– ale kdoví, co z nich bude za sto let. 
U těch obrazů máme jistotu, že přetr-
vají staletí. A kterého malíře by nehřálo 
vědomí, že třeba za sto, dvě stě let bude 
jeho obraz viset na nějaké nové výstavě, 
která se bude jmenovat třeba stejně, jako 
ta současná: Obrazy Horažďovic. 

• Jiří Wagner

01 Katalog k výstavě
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Jan Paur, kameník
V reakci na příspěvek z minulého čísla 
HO Jiřího Wagnera s názvem „Záhada 
morového sloupu v Maňovicích“ doplňuji 
informace ke kameníkovi Janu Paurovi, 
jehož jméno jako spoluautora bylo na 
podstavci sloupu vytesáno.

V roce 1687 je uveden v matrice jako 
kameník a syn šenkýře z Nové hospody 
v Horažďovicích. Pod městskou jurisdikci 
přijat v roce 1691, když byl „za spolusou-
seda a měštěnína zde v městě Horažďovi-
cích přijat i také vedle svobod a privilegií 
jemu všelijaká živnost se propouští. 
Kdežto taky vrchnosti naší milostivé 
(Václavu Vojtěchu ze Šternberka) rukou 
podáním věrnost a poddanost zachovati 
přislíbil“. V roce 1698 si udělal reklamu, 
když na svůj náklad vytesal nadpraží 
vstupních dveří k léčivé vodě nově budo-
vané kaple svatého Jáchyma a svaté Anny. 
Nápis zní: LETA 1698 KE CTI A CHWALE 
DAROVAL SEM TO FUTRO HONZ PAUR. 
Snad byl i autorem kamenné nápisové 
desky uvnitř kaple, která připomíná její 
založení v tomto roce na náklad horažďo-
vického sládka Václava Kottnaura. V roce 
1701 kupuje Jan Paur dům Šteklovský na 
náměstí po zemřelé Kateřině Šteklové za 
320 zlatých. K roku 1706 odvádí ke kostelu 
sv. Jana Křtitele z jedné železné krávy 
(pravidelný roční poplatek) 12 grošů pro 
nákup ½ libry vosku. V roce 1708 si stěžuje 
radním na Matěje Vaněrku a Jindřicha 
Šilháčka. Jan Paur je dostal jako výpomoc 
pro stravování vojáků, jež ve městě tehdy 
ložírovali přes noc a oba pánové mu 
odmítli být nápomocni. Radní se usnesli, 
že musí každý zaplatit pokutu 30 grošů. 
Ve stejném roce požádal Jan Paur radní 

o půjčku ze sirotčích peněz Františky, po-
zůstalé dcery po Kašparu Marci, zámec-
kém malíři, částku 100 zlatých. Františka 
pocházela ze tří sourozenců a jako jediná 
se dožila dospělosti, později se provdala 
jako Brünerová. Znovu řešil Jan Paur 
problémy s vojáky v roce 1712, kdy mu ale-
spoň radní jako výpomoc nechali svařit 
dva sudy piva z obecního pivovaru „proto-
že velkou obtížnost s vojáky přes zimu vy-
stál“. V roce 1719 byl předvolán před radní 
osoby, aby složil úrok ze 100 zlatých, které 
mu byly zapůjčeny z výše zmíněných 
sirotčích peněz. Jan Paur je slíbil uhradit, 
jen co dostane zaplaceno za nespeciiko-
vanou práci od pana Janovského z Oselec. 
Ještě 31. října roku 1722 neměl dluh 100 
zlatých uhrazen a radní mu raději naká-
zali v této dlužné částce postavit statui 
(sochu) na rynku. Jednalo se o dnešní 
morový sloup. Dne 9. dubna 1723 radní 
odsouhlasili pro stavbu morového sloupu 
svařit várku piva v obecním pivovaru. 
Dne 7. května byla domluvena s Janem 
Paurem cena „za dílo kamenické na 
statui“ na 200 zlatých, 2 sudy piva a 4 stry-
chu žita a „opatrná obec slibuje býti 
nápomocna ke statui“. Dne 12. června se 
šli radní tázat na zámek pana hejtmana 
Matěje Pillota, zdali mají ohlásit stavbu 
sochy královské milosti. „Však ale jest jim 
za odpověď dáno, aby s Pánem Bohem po-
stavili.“ Dne 28. června oznámil „stutátor“ 
(sochař), že chce mít dílo hotové do 30. 
června. Dne 1. října se Jan Paur dotazoval 
radních na „stutátora Jana Hofmonna, 
zdali jest se u něho zastavil, odpověděl, 
že ne a že jest pravil, co je jemu po tom, 
že on sem nejde, poněvadž mu auřad nic 

nevzkazuje“. Přesto, že je poslední zápis 
z radního manuálu městského písaře po-
někud neurčitý, lze z něj odvodit ne zcela 
ideální vztahy mezi sochařem Janem 
Hofmannem, který sekal sochu Panny 
Marie a městský znak a Janem Paurem, 
který dělal ostatní kamenické prvky jako 
schody a samotný sloup. Podrobný rozpis 
prací na morovém sloupu je uložen ve 
Státním okresním archivu v Klatovech, 
archiv města Horažďovice. V době, kdy 
Jan Paur žil, probíhalo mnoho stavebních 
a kamenických prací v Horažďovicích 
(zámek, hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele, 
radnice, klášter, sýpka), přesto jej nelze 
pro nedostatek písemných pramenů za-
tím bezpečně spojit s těmito stavebními 
pracemi. Z kameníků je v Horažďovicích 
zmíněn v tuto dobu k roku 1697 Mates 
Zeberer, rodák z Českého Krumlova. 

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Zápis o vytesání překladu s textem LETA 1698 
KE CTI A CHWALE DAROVAL SEM TO FUTRO 
HONZ PAUR.

02 Symbol kamenického cechu s vyobrazením 
úhelnice, kružidla, kamenického kladívka 
a želízku (majzlíku)

01

02
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Ubu camp, Woodstock Šumavy  
aneb jak se dělá rodinný festival 
(Horažďovice/Žichovice, 7. 8. 2020) 
Každý, kdo jel první srpnový víkend 
Otavu ze Sušice do Horažďovic, si všiml. 
Těsně před žichovickým náhonem probí-
hal již sedmý ročník festivalu UBU camp 
pořádaný kulturním spolkem Rašelina 
a Kabaretem Kajbar. Festival je putovní, 
každé dva roky se stěhuje na nové místo, 
a tak po Boudě na Čermné, rašelinovém 
rybníku u Křišťanovic a mrákovském 
Lomečku padla letos volba na louku na 
pravém břehu Otavy. Hlavním posláním 
této víkendové akce je propojování lidí 
všech věkových kategorií, profesí i zájmů 
prostřednictvím pestrého programu. Ka-
ždý rok má UBU camp své téma, letos to 
byla voda a její oslava, a především řeka 
Otava od pramenů přítoků až do Písku.

Po oba dva dny probíhaly dílny; mi-
minka se patlala v prstových barvách, 
účastnila se smyslové a znakovací dílny, 
starší děti vyráběly lodičky nebo se učily 
animovat, malovalo se na obličej i hen-
nou na tělo, všichni společně vytvářeli 
z hlíny mýtické bytosti nebo vyvolávali 
v řece ducha Otavy. Cvičila se jóga, šily se 
boty, fotilo se na kameru obscuru, chodi-
lo se po laně, roztáčela se hula hop obruč, 
prodávala se trička s tématem UBU, ob-
divovala se ire show skupiny VITA SUA. 
V dílně Open Mic si každý mohl zkusit 
stát se muzikantem, u stánku klatovské 
pobočky Adry se díky gerontoobleku zase 
vžít do změn, které přináší stáří. A kdo 
už měl toho všeho šrumce dost, mohl si 
odpočinout u masáží, zastavit se u někte-
ré společenské hry, začíst se do tema-
tické knihy v knihovně nebo si lámat 
hlavu u kvízů Člověka v tísni. Odpoledne 
a večer jste si v geodomu mohli poslech-
nout hudbu napříč žánry: folk i hardcore 
punk, rapování bylo vystřídáno hrou na 

didgeridoo a bubny, country hip hop 
šansonem. Každý si tu našel to své.

Nezapomnělo se ani na hladová břicha; 
vybrat jste si mohli z pestré nabídky 
Dancing Kitchen Catering, která zahrno-
vala široký výběr od lívanečků po africký 
kotlík, Don Olino nabízel španělskou 
paellu, žichovičtí hasiči poctivou českou 
klobásku a chleby s domácí pomazánkou. 
Čepovala se plzeň i piva pivovaru Záhora, 
osvěžit jste se mohli kávou z klatovské-
ho Jednorožce nebo čajem od letitého 
čajmena.

Celý festival byl navíc úsporný jak 
ekologicky, tak ekonomicky; třídily se 
odpadky, pivo se čepovalo do přinesených 
půllitrů a většina z dílen, právě tak jako 
celá organizace, byly zajištěny dobrovol-
nicky (a výše vstupného tak mohla zůstat 
na zvážení každého návštěvníka). V nepo-
slední řadě je zapotřebí zmínit, že díky 
kázni všech zúčastněných proběhly celé 
tři dny naprosto hladce – nikdo se nezra-
nil, nikdo nic nezničil, nic se neztratilo. 
Možná genius loci, duch tohoto místa, 
nad akcí bděl. Dokonce i ten déšť se spus-
til, až když bylo po všem.

A kdo že to vše organizoval? Členové 
kulturního spolku Rašelina, z nichž nej-
větší podíl měl Jakub Doubrava, muž ši-
rokého záběru, herec, muzikant, zdravot-
ní klaun a režisér Českého rozhlasu, který 
k letošnímu UBU říká: „Chci poděkovat 
pánům starostům obcí Žichovice a Rabí 
za pronájem místa a velkorysou pomoc se 
zajištěním zázemí. Dál o.p.s. Písecká sla-
dovna, galerie hrou, která letos přispěla 
k celé organizaci. Kapelám, které přijely 
zahrát, i každému, kdo svůj talent nabídl 
k vedení některé z dílen. Všem, kdo se 
starali o nakrmení a napojení účastníků 
a organizátorů. I těm, kdo přijeli, pobyli 

a odjížděli obohaceni. Také je na místě 
poděkovat Plzeňskému kraji za podporu 
inanční.”

Organizátoři dále děkují za úsměvy 
dětí i dospělých a za atmosféru, kterou 
zúčastnění pomohli vytvořit. Snad bude 
další ročník na tomto místě přinejmen-
ším tak nezapomenutelný. Celý program 
i fotodokumentace je k nalezení na 
https://www.kulturniraselina.cz/ubucamp 
Podívejte se, natěšte se a za rok přijďte 
také!

• za kulturní spolek Rašelina  

Pavla Foster Skalová
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    LOUTKOVÉ POHÁDKY 

    SEZÓNA 2020/21 

       

        2. 10. 2020 -  ČERVENÁ KARKULKA 

16. 10. 2020 -  POHÁDKA NARUBY 

30. 10. 2020 -  PERNÍKOVÁ CHALOUPKA 

13. 11. 2020 -  O MLSNÉ PRINCEZNĚ 

27. 11. 2020 -  VODNÍKOVA HANIČKA 

11. 12. 2020 -  ČERTI NA HRADĚ 

20. 12. 2020 -  VÁNOČNÍ POHÁDKA 

    8. 1. 2021 -  BUDULÍNEK 

  22. 1. 2021 -  TAJEMSTVÍ HRADU HELŠAFTU 

    5. 2. 2021 -  ZLATOVLÁSKA 

  26. 2. 2021 -  ŽABKA CAREVNA 

    5. 3. 2021 -  MÍČEK FLÍČEK 

  19. 3. 2021 -  OČAROVANÝ SEN 

  26. 3. 2021 -  O PLAVÁČKOVI 
 

 600 let výročí
bitvy u Panského Boru (12. 10. 1420)

Vzpomínková akce

sobota 10. 10. 2020 

Malý Bor u Horaždovic

Program:
13:30 // zahájení, přivítání účastníků a hostů 

13:45–14:15 // přednáška Bitva u Panského Boru - JUDr. Miroslav Houška,
člen Církve československé husitské

14:20–14:30 // odhalení památníku bitvy a pamětní destičky před památníkem
14:15–18:00 // kulturní program

živá hudba, občerstvení – kotlíková polévka, vepřová kýta na rožni, pivo, limo atd.

Původní místo husitské bitvy – pozemek sousedící s jižní stranou hřbitova,
potažmo kostela Sv. Máří Magdalény v Malém Boru. 

p. č. 145/3 v k. ú. Malý Bor / souřadnice: Y - 810058.600 X - 1118724.280

pořadatel Obec Malý Bor

Pozvanka_maly_bor.indd   2 24/09/2020   10:31

Horažďovice • perla Otavy

Havelský
jarmark 
sobota 17. října 2020 • 9.00–12.00 
Mírové náměstí • Horažďovice

• velký řemeslný a farmářský jarmark • od 10 hodin 
Živé sochy na náměstí • Otavanka –  pošumavská 
dechová hudba

J���žné, že akce bude zrušena.
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Vítejte v PRO-DOMA!
Představujeme vám novou prodejnu stavebnin v Horažďovicích. 
Dodáváme kompletní sortiment stavebního materiálu 
a poskytujeme širokou škálu souvisejících služeb.

KRÁSNĚJŠÍ DOMY
S FASÁDOU CERESIT

Nakupte zboží Ceresit ETICS a získejte dárky v hodnotě až 15 000 Kč

Akční nabídka
do 31. 10. 2020

2 000 Kč 2
 0

0
0

 K
č

www.pro-doma.cz

Prodejna HORAŽĎOVICE

OD ZÁKLADŮ
PO STŘECHU

Po – Pá:  6:00 - 17:00 

So:  7:00 - 11:00 

Komenského 1167

341 01 Horažďovice 

Tel.: 376 522 153

E-mail: horazdovice@pro-doma.cz

Stavíte?
Tak se u nás stavte!

Služby na této prodejně:

• Doprava zboží • Nakládka/vykládka hydraulickou rukou 
• Stavební půjčovna • Zapůjčení přívěsného vozíku • Káva zdarma

 

 

Tradiční výrobce suchých maltových směsí PŘIJME do svého provozu ve Velkých Hydčicích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Kontakty: Ladislav Kolařík,   tel.: 602 369 077 

   e-mail: ladislav.kolarik@hasit.cz; personal@hasit.cz  

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 
Velké Hydčice 

341 01 Horažďovice 

Firma HASIT s.r.o.  

Více na www.hasit.cz 

Pracovníky: obsluha technologické linky v lomu Hejná 

Požadavky:  vyučení (výhodou technického směru) 
  práce v 1 směně, v sezóně ve 2 směnách 

Výhodou:  průkaz řidiče VZV 

osvědčení k řízení některého z následujících strojů 
(tatra, dampr, bagr, nakladač) 

Pracovníky: obsluha hydrátovny 

Požadavky:  vyučení 
práce v nepřetržitém provozu - 12-hod. směny 

Pracovníky: zámečník-obsluha mlýnů vápence a vápna 

Požadavky:  vyučení, práce ve vícesměnném provozu 

Pracovníky: obsluha balicí a paletovací linky 

Požadavky:  práce ve dvousměnném provozu 

Výhodou:  průkaz řidiče VZV 

Pracovníky: operátor – řízení výrobní linky omítek 

Požadavky:  vyučení, základy práce na PC, samostatnost 

práce ve vícesměnném provozu 

Nabízíme: zázemí a know-how mezinárodní společnosti 
  dobré platové ohodnocení 

týden dodatkové dovolené navíc 

závodní stravování 

 

Pomocnice v domácnosti
Dobrý den všem, kteří hledáte pravidelný 

či jednorázový úklid.

Ráda Vám pomohu s úklidem vaší domácnosti.
• Stírání prachu
• Vysávání koberců
• Mytí podlah, nádobí, sanitárního zařízení, oken
• Jiné domácí práce dle domluvy.

Tel: 605 266 941

20 i��erce



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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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

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 
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

Pohybové aktivity – každou středu

Jóga – Začátečníci – Pokročilí
Hýbánky – Pro děti od 4 let 
Tanec pro ženy

https://libuse-holeckova.webnode.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 benefi ty, příspěvky

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

Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice
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ZDARMA

www.axis-optik.cz

              Akce 1 SKLO ZDARMA platí při zakoupení nových dioptrických obrub a určených brýlových čoček HOYA. 
Akci nelze kombinovat s jinými slevami. Bližší informace o akční nabídce Vám podají pracovníci našich optik. 

Nabídka je platná od 21.9.2020 do 14.11.2020.

JEDNO SKLO

 

 Horažďovice,   Ševčíkova 38

UŠETŘETE
ZA ZNAČKOVÁ SKLA

 Po - Pá   7.30 - 12.30  /  13.30 - 16.30
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denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Obrazy Horažďovic 
ikonograie 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

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00  
• divadelní sál muzea
Jak jsme kreslili Horažďovické marionety
Výstava prací žáků výtvarného oboru ZUŠ 
Horažďovice
Výstava potrvá do 10. 4. 2020

2. 10. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál 
muzea 
Loutkové představení Červená karkulka
Hraje TYJÁTR Horažďovice

16. 10. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál 
muzea
Loutkové představení Pohádka naruby
Hraje TYJÁTR Horažďovice 

17. 10. sobota • 9.00 • sraz u nádraží
Cyklovýlet – Sušice
Po stopách rýžování zlata

30. 10. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál 
muzea
Loutkové představení Perníková chaloupka
Hraje TYJÁTR Horažďovice 

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

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00 
100 let skautingu v Horažďovicích
Výstava potrvá do 11. 11. 2020

16. až 25. října denně mimo pondělí • 9.00 až 
16.00 • galerie
Výstava hnětynek
Příjem hnětynek 14. a 15. října v Informačním 
centru

MC Houba
3. 10. sobota 
Oktoberfest v Houbě
Začínáme od 11.00 hod., grilovaná vepřová 
kolena, na čepu Paulaner a Pilsner Urquell 
neiltrovaný ležák. 

DDM Horažďovice
3. 10. sobota • 14.00 • Přírodovědná stanice
Jablkobraní
Tradiční podzimní rodinné odpoledne s moš-
továním jablek. Více na www.envicentrum.eu.

25. 10. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Krmení a komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek.

1. 11. neděle • 14.00 • Envicentrum PROUD
Netradiční zavařeniny
Chutney, marmelády, povidla… workshop pro 
veřejnost. Více na www.envicentrum.eu.

7. 11. sobota • 10.00 • Zámek
Běh kolem Práchně
Tradiční podzimní běžecký závod. Prezence 
od 8.00, start v 10.00.

Město Horažďovice
6. 10. úterý • 17.00 • kino
Spolkový dům • Horažďovice
Veřejné projednání studie.

17. 10. sobota • 9.00–12.00 • Mírové náměstí
Havelský jarmark
Velký řemeslný a farmářský jarmark, zahraje 
Otavanka.

Kavárna Šibule
18. 10. neděle • 15.00 
Dostaveníčko aneb kavárnička dříve 
narozených
Lidové písničky Pavla Hlobíka a Milana Polaty.

24. 10. sobota • 17.00
Orchideje mírného pásma
Přednáška Anny Kratochvílové spojená 
s projekcí.

31. 10. sobota • 15.00
Bylinky pro zdraví v zimním čase
Voňavé odpoledne s Libuší Žákovou.

Městská knihovna
13. 10. úterý • 8.00, 10.00 • sál knihovny
Rituály evropských královských rodů 
Virtuální Univerzita třetího věku
Bližší informace o kurzu a termínech před-
nášek v ZS 20/21 na www.knihovna.horazdo-
vice.cz

22. 10. čtvrtek • 14.30 • sál knihovny 
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování 
paměti

Hotel Prácheň
9. 10. pátek • 19.00
Ševčíkovy hudební večery
Klavírní kvarteto
Skladby R. Schumanna a A. Dvořáka v podání 
předních českých interpretů.
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

Uzávěrka dalšího čísla je 20. října v 10.00 hod., vydání 30. října 
2020. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky 
pisatelů podle potřeb OBZORU. Příspěvky svým rozsahem 
delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. Náklad 
2700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického 
obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, e ‑mail: 
obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou správnost 
textu odpovídají autoři. Redakční rada: Ing. Hana Kalná,  
Mgr. Ing. Pavel Vondrys, Jitka Chalupná.  
Povoleno OkÚ Klatovy pod registrační značkou MK ČR 
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Upozornění 
Přehled akcí se může v důsledku epidemio-
logické situace měnit (rušení akcí, omezení 
počtu apod.), sledujte webové stránky jed-
notlivých akcí a pořadatelů.
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