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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

měsíc říjen nám kromě podzimních dní 
přinesl i opětovné celostátní vyhlášení 
nouzového stavu v důsledku covidové 
pandemie a s tím související omezení 
kulturních, sportovních a společenských 
akcí. Na základě vládních opatření jsou 
též omezeny úřední hodiny na městském 
úřadě. Aktuálně můžete své záležitosti 
osobně vyřizovat v pondělí v čase 7,30–
9,30 hod. a 14,00–17,00 hod. a ve středu 
v čase 12,0 –17,00 hod. Nezapomeňte jako 
ostatně všude ve vnitřních prostorách na 
dodržování rozestupů, dezinfekci rukou 
a nošení roušek. S ohledem na bezpeč-
nost vaši, ale i našich úředníků zvažte, 
které záležitosti jdou vyřídit písemně, 
telefonicky či emailem. Městské muzeum, 
knihovna a aquapark jsou pro veřejnost 
do odvolání zavřeny.

Nechceme vás zahltit dalšími informa-
cemi o covidové pandemii, které se valí 
ze všech stran. Malou výhodou našeho 
města v této nelehké době je blízkost pří-
rody. Snad bude počasí ještě trochu přát 
a dovolí nám chodit na procházky a trávit 
čas venku na zahradách a v parcích. 
Buďte na sebe opatrní, dodržujte hygie-
nicko-pandemické zásady a zachovejte si 
zdravý rozum.

Přestože společenský život v našem 
městě ustal, běží alespoň investiční akce. 
Do kapličky v Babíně a v Boubíně a do 
našeho hřbitovního kostela byly vyrobeny 
ozdobné mříže, které budou nainstalová-
ny do jednotlivých objektů vždy v letních 
měsících. A to ze dvou důvodů: aby mohli 
zájemci do objektu nahlédnout a aby do-
cházelo k přirozenému větrání vnitřních 
prostor. Kaplička v Babíně navíc prošla 
celkovou opravou včetně odizolování 
a venkovního nátěru. (viz úvodní foto).

Na náměstí na objektu čp. 19 (bývalá 
zuška) se pokračuje v obnově uliční fasá-
dy – bude navrácena její secesní podoba 
(středový arkýř, dřevěné okenní otvory 
a výlohy). Navíc zde byla při památkovém 
průzkumu doložena technika sgraita. 
Celkovou obnovou objektu by mělo dojít 
k návratu atributů a hodnot, kterou 
budova měla. Aby městský úřad vedle 
nevypadal jako „chudý příbuzný,“ byla na 
něm v měsíci říjnu opravena ve spodní 
části budovy včetně nového nátěru ales-
poň fasáda.

Byla dokončena oprava dalšího úseku 
lesní cesty na Opěš (spojnice mezi Babí-
nem a Předměstím) za inančního přispě-
ní z dotace „Programu rozvoje venkova“ 
prostřednictvím Místní akční skupiny 
Pošumaví. V příštím roce bychom rádi 

zrealizovali i rekonstrukci polní cesty, 
která na tuto opravenou lesní cestu 
navazuje. 

V budově našeho aquaparku v prosto-
rách itness aktuálně běží rekonstrukce 
sociálního zařízení. Aquapark, který patří 
mezi nejnavštěvovanější místo ve městě, 
oslavil letos 20 let od svého otevření. Jistě 
tehdy nikoho nenapadlo, z jakých důvodů 
může být bazén někdy v budoucnosti uza-
vřen. V ZŠ Komenského se buduje bezba-
riérový výtah, v ZŠ Blatenská se dokončila 
přestavba učebny chemie včetně jejího no-
vého vybavení, v našem kulturním domě 
běží rekonstrukce již dožívající kotelny. 

Sami vidíte, že život se v našem městě 
zcela nezastavil. Nadále probíhá úklid 
města, údržba zeleně, opravy komunikací, 
plošná dezinfekce veřejných prostor. Kri-
zový štáb města pravidelně vyhodnocuje 
situaci. Veškeré aktuální informace pak 
můžete obdržet prostřednictvím SMS info-
kanálu, nebo je najdete na webu města. 

Přejeme vám i nadále klidné podzimní 
dny, hodně porozumění a ohleduplnosti 
k sobě navzájem. Rodičům a pedagogům 
co nejvíce trpělivosti s distanční výukou 
a opravdu hodně zdraví všem. 

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Podzimní Horažďovice 

Záběry z dronu DJI Mavic Air. Snímky byly pořízeny 11. října kolem 16.30 h odpoledne. Foto: Zdeněk Marek

2 Obzor • Horažďovice



Rada města Horažďovice 5. 10. 2020 

• schvaluje pronájem části nebytových 
prostor o výměře 34,37 m2 ve druhém 
nadzemním podlaží Mírové náměstí 19, 
Horažďovice Diakonii ČCE – Středisko 
celostátních programů a služeb, Čajkov-
ského 1640/8, Praha 3, IČO: 48136093 za 
účelem poskytování sociální služby rané 
péče s platností od 1. 1. 2021 na dobu neu-
rčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou 
• schvaluje uzavření smlouvy s Plzeň-
ským krajem (poskytovatel) č. 53382020 
o poskytnutí účelové dotace ve výši 
350 000 Kč na částečnou úhradu nákla-
dů spojených se zajištěním poskytování 
pečovatelské služby prostřednictvím 
registrovaného poskytovatele sociálních 
služeb v roce 2020
• bere na vědomí obdrženou registraci 
akce a rozhodnutí o poskytnutí dotace 

vydané MMR v rámci IROP na akci „Zdo-
konalení bezbariérovosti formou výtahu 
pro ZŠ Komenského, Horažďovice“ ve 
výši 1 794 841,92 Kč při předpokládaných 
nákladech 1 889 307,29 Kč způsobilých 
výdajů (celkové náklady 2 162 200 Kč) 
• bere na vědomí obdržené rozhodnutí 
o poskytnutí inančních prostředků z re-
zervy Programu regenerace městských 
památkových rezervací a městských 
památkových zón na rok 2020 na akci 
„Oprava čp. 19, Horažďovice – I. etapa“ ve 
výši 500 000 Kč

Rada města Horažďovice  
19. 10. 2020 

•  schvaluje úplnou uzavírku části míst-
ní komunikace Rybářská ulice (úsek od 
křiž. ul. Strakonická ke křiž. ul. V Lukách) 
v k. ú. Horažďovice pro účely stavby 
„Oprava vodovodu v Rybářské ulici“ ve 

dnech od 3. 11. do 30. 11. 2020 dle žádosti 
společnosti Šumavské vodovody a kanali-
zace a.s., Klatovy
•  schvaluje Plán zimní údržby na obdo-
bí od 01.11.2020 do 31 3 2021
• rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky účastníka Petra Pintíře Horaž-
ďovice, IČO: 635151484, na realizaci „části 
C – elektro“ v záležitosti akce „Revitali-
zace sportovního areálu Lipky, I. etapa 
– tréninkové hřiště“ za nabídkovou cenu 
1 088 575,17 Kč vč. DPH 

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

Registrace do 
InfoKanálu města 
Horažďovice

Město Horažďovice provozuje systém In-
foKanál, pomocí kterého mohou zaregist-
rovaní občané dostávat důležité informa-
ce o dění ve městě prostřednictvím SMS 
zpráv nebo mailů. 

Systém dává možnost, aby si občan vy-
bral, která další témata, kromě základních 
informací z úřadu, ho zajímají. Jednoduše 
se může přihlásil k jejich odběru a pak už 
informace přijímá kdykoliv a kdekoliv na 
svém mobilním telefonu nebo počítači.

Registrace do Infokanálu je možná 
prostřednictvím webu města https://

novy.infokanal.cz/cweb/webregistration.
hq?k=horazdovice, SMS zprávou nebo 
osobně na podatelně MěÚ Horažďovice, 
kde je nutné vyplnit a odevzdat písemný 
formulář, který si lze stáhnout i z webo-
vých stránek města (sekce Formuláře pro 
podání, Odbor kanceláře starosty). 

Pokud už jste přihlášení k odběru in-
formací z SMS InfoKanálu města a chcete 
svou registraci aktualizovat o e-mailovou 
adresu, využijte k tomu aktualizační SMS 
nebo aktualizujte své údaje online na 
webovém formuláři pro registraci. 

Tvar aktualizační SMS je: REGISTRUJ 
mezera VASEMAIL@VASEMAIL.CZ (např. 
REGISTRUJ jachym.vomacka@seznam.
cz). Aktualizační SMS odešlete na číslo 
InfoKanálu města 371 430 521. Po úspěšné 
aktualizaci vašeho kontaktu budete infor-
mováni potvrzovací SMS. 

InfoKanál slouží ke zlepšení komuni-
kace mezi občany a radnicí.Je to spo-
lehlivý a efektivní způsob vyrozumívání 
občanů o dění ve městě a o případných 
krizových stavech, třeba jako nyní v sou-
vislosti s Covid-19. Je to nástroj k informa-
cím, které vás zastihnou vždy a všude. 

 Upozorňujeme vás, že každou formou 
registrace dáváte Souhlas se zpracováním 
Vašich osobních údajů za účelem infor-
mování o činnosti obce a jejích orgánů 
prostřednictvím služby InfoKanál, viz 
informace na webu města. 

• Odbor kanceláře starosty, 

Pracoviště bezpečnosti a krizového řízení

Město Horažďovice  
oznamuje

ZÁMĚR ODPRODEJE 

BYTOVÉ JEDNOTKY 3+1

62,8 m2, č. p. 934 v Palackého ulici  
v Horažďovicích  
veřejnou dvoukolovou soutěží.  
Podrobné informace budou  
na stránkách a úřední desce  
města Horažďovice.
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Město Horažďovice
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice

zastoupené tajemníkem
vyhlašuje v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících 
územních samosprávných celků, v platném znění 

výběrové řízení na pozici 

úředníka/úřednice odboru výstavby a územního 
plánování MěÚ Horažďovice

Popis pracovní pozice: úředník odboru výstavby a územního 
plánování (vykonávající odbornou agendu na úseku územního 
plánování a stavebního řádu, administrativní činnosti odboru)
Místo výkonu práce: správní obvod města Horažďovice jako 
obce s rozšířenou pravomocí
Pracovní poměr na dobu neurčitou, se zkušební dobou na 
3 měsíce.
Předpokládaný termín nástupu: 01.01.2021 nebo dle dohody

Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
•  úředníkem se může stát fyzická osoba, která je státním 
občanem ČR, popřípadě fyzická osoba, která je cizím státním 
občanem a má v ČR trvalý pobyt
•  dosáhla věku 18 let, je způsobilá k právním úkonům, je bez-
úhonná
•  ovládá jednací jazyk a splňuje další předpoklady pro výkon 
správních činností stanovených zvláštním právním předpisem

Další požadavky:
 minimálně SŠ vzdělání s maturitní zkouškou v oboru staveb-
nictví nebo VŠ vzdělání v oboru správních činností, územního 
plánování, architektury nebo práva
•  spolehlivost, lexibilita, zodpovědnost
•  schopnost samostatného řešení problémů
•  schopnost práce v kolektivu 
•  umění jednat s lidmi, velmi dobrá komunikace
•  znalost práce s PC
•  řidičský průkaz sk. B

výhodou:
•  splnění kvaliikačních předpokladů dle § 13a zákona 
č. 183/2006 Sb. stavební zákon (zejména zkouška zvláštní odbor-
né způsobilosti při územním rozhodování a při rozhodování na 
úseku stavebního řádu a vyvlastnění) 
 praxe v oblasti veřejné správy

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti:
•  jméno, příjmení a titul
•  datum a místo narození
•  státní příslušnost
•  místo trvalého pobytu včetně telefonního spojení
•  číslo občanského průkazu
•  datum možného nástupu
•  datum a podpis uchazeče

K přihlášce se připojí tyto doklady:
•  životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a odborné 
znalosti a dovednosti
•  výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
•  ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
•  souhlas se zpracováním osobních údajů ve smyslu nařízení 
Evropského parlamentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 
„o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osob-
ních údajů“ (GDPR) formulář je možné stáhnout na odkaze:
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/user/Zamestnani/Sou-
hlasSeZpracovanimOU.rtf

Platové podmínky: 
•  odměňování podle zák. č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb. 
a NV č. 222/2010 Sb. v platném znění
•  platová třída odpovídající druhu vykonávané práce: 9–10

Přihlášky do výběrového řízení:
Lhůta pro doručení přihlášky prostřednictvím České pošty 
nebo podatelny MěÚ Horažďovice: 6.11.2020. Obálku označte 
heslem „Výběrové řízení – V – neotvírat“. Přihlášky zasílejte na 
adresu: Městský úřad Horažďovice, Mgr. Ing. Pavel Vondrys, 
tajemník, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice.

Bližší informace poskytne Mgr. Robert Flachs,  
tel. 371 430 540, lachs@muhorazdovice.cz 

Vyhlašovatel si vyhrazuje právo zrušit toto výběrové řízení 
kdykoliv v jeho průběhu a v případě většího počtu přihlášených 
provést předběžný výběr vhodných uchazečů.

V Horažďovicích 12. 10. 2020 

• Mgr. Ing. Pavel Vondrys, tajemník MěÚ 

Změna úředních 
hodin Městského 
úřadu Horažďovice

V souladu s usnesením vlády ČR ze dne 
8. 10. 2020 č. 994 o přijetí krizového opatře-
ní je provoz Městského úřadu Horažďovice 
od 12. 10. 2020 do odvolání omezen takto:

Úřední hodiny pro veřejnost:
Pondělí  7.30–9.30 hodin 
 14.00–17.00 hodin
Středa  12.00–17.00 hodin

Mimo uvedenou dobu bude budova 
městského úřadu kromě podatelny 
uzavřena!
Provoz podatelny zůstal zachován  
v původním rozsahu.

Pro komunikaci s městským úřadem 
upřednostňujte, prosím, elektronický, 
telefonický či písemný kontakt před 
kontaktem osobním.

Vstup osob do budovy městského úřadu je 
možný pouze s ochrannými prostředky dý-
chacích cest, při zachování odstupu mezi 
osobami alespoň 2 metry a při dodržování 
zvýšených hygienických požadavků (desin-
fekce rukou apod.). V prostorách městské-
ho úřadu je zakázáno shlukování osob.

Děkujeme za pochopení.

• Mgr. Ing. Pavel Vondrys, 

tajemník Městského úřadu Horažďovice

4 Obzor • Horažďovice



Ke smutným 
výročím 
jihočeského 
fašistického puče 
i konce zdejší 
židovské komunity
Harmonické soužití české katolické větši-
ny s českými židy v Horažďovicích nebylo 
etapou nijak dlouhou. Tato záležitost 
pouhých dvou až třech generací je však 
obdobím, které zaslouží připomenutí. 
Za připomenutí stojí také události, které 
tento čas rámují.

Židovská menšina s Všeobecným 
občanským zákoníkem (r. 1811), zrovno-
právněním náboženství (1848), živnos-
tenským řádem (1859) a novou občan-
skou ústavou (1867) a na ni navazujícími 
sekularizačními zásahy ve školství vešla 
do formálně rovnocenného vztahu 
s většinovou společností. Sblížení s čes-
kými katolíky vycházelo i ze společného 
národního vyprávění postaveného na 
mnohasetletém útlaku – českých katolí-
ků Němci a židů celým okolním světem. 

Když se v roce 1885 do čela horažďo-
vické židovské náboženské obce postavil 
Eduard Münz, přihlásil se v souladu s teh-
dejšími jazykovými nařízeními k češtině. 
„My židé žijeme zde v úplně českém kraji 
a nemáme zájmu na němčině. Činím ná-
vrh, aby obec v úředním jednání užívala 
jazyka českého a taky modlitby v kostele, 
při pohřbech i náhrobní nápisy byly 
české.“ Přihlášení se k českému jazyku 
předcházelo připojení se k české národní 
politické reprezentaci.

Sociální vývoj českých židů pak více-
méně kopíroval vývoj českého katolické-
ho měšťanstva: v pohybu od zvykových fo-
rem hospodářství k trhu a od tradičních 
komunitních vazeb k moderní společ-
nosti. Rychlý vývoj vedl k tzv. západnímu 
typu židovství. Výsledkem pak bylo, že 
se městští židé řadili k nejsekulárnějším 
skupinám občanů Čech, židovství přestá-
valo zapadat do kategorie náboženství, 
stávalo se spíš kulturním zázemím. Setře-
ly se rozdíly mezi židy a katolíky ve sféře 
ekonomického i politického myšlení. 
Snaha přijmout češtinu jako jazyk místní 
náboženské obce (pro psaní matrik, 
pamětní knihy náboženské obce, náhrob-
ků, pro bohoslužebný jazyk) v roce 1885 
bylo aktem přihlášení se k české rychle 
se modernizující maloměstské komunitě. 
V Horažďovicích se postupně zakořeňo-
vala zásada krácení vlivu náboženství na 
ostatní oblasti života.

Rychlou cestu, jakou čeští židé a čeští 
katolíci společně urazili ve druhé polo-
vině 19. století, jen potvrdilo dění první 
války a krátký kontakt města s polskými 
židy z Haliče, kteří do Horažďovic dorazili 
jako váleční utečenci. Konzervativní pej-
zatí židé jako vystřižení z Olbrachtových 
próz už byli pro Horažďovice anachro-
nismem. Jejich přítomnost se v prostředí 
malého okresního města pod Práchní 
ukázala jako nepatřičná a mezi místními 
katolíky i židy vzbuzovala zlou krev.

Slibně se rozvíjející soužití obou pro-
vazujících se komunit v prvních letech 
republiky ukončil meziválečný hospodář-
ský a politický pohyb. Židovská komunita 
se ztenčovala vystěhovalectvím do větších 
sídel. V rámci české katolické většiny navíc 
začaly sílit nepřeslechnutelné antisemit-
ské hlasy znějící především z českých pra-
vicových politických stran, najmě fašistů. 

Horažďovice se ve 30. letech staly 
jedním z center českého fašistického 
hnutí, Národní obec fašistická dosahovala 
v Horažďovicích stejně jako ve Strako-
nicích, Volyni, nebo i Týně nad Vltavou 
dechberoucích volebních zisků. Fašisté 
vzývali radikální čin v kontrastu ke „žva-
nivé“ demokracii, která se prý nedokázala 
vypořádat s viníky hospodářské krize. 
K hlavním škůdcům republiky pak řadili 
socialisty a židy. Létem velkých činů, na 
něž se fašisté připravovali, měl být rok 
1933; začal útokem na kasárna v brněn-
ských Židenicích, pokusem o fašistický 
převrat, pro nějž se vžilo označení žide-
nický puč. Silné jihočeské organizace se 
k pokusu o převrat připojily v listopadu 
téhož roku. Svou taktiku založily na prin-
cipu sněhové koule, lidé se k malým míst-
ním povstáním měli spontánně přidávat, 
obsadit písecká kasárna a spolu s pěším 
plukem táhnout na Prahu. Jihočeští 
fašisté čelili nejprve zátahu četnictva, 
které jim zabavilo velké množství zbraní 
a střeliva. Jednoho z organizátorů akce, 
Františka Havelku (bratra plzeňského 
arciděkana Antonína Havelky), překva-
pili spícího četníci, kteří fašistický puč 
ukončili ještě dříve, než se stihla sněhová 

koule rozkutálet k Písku a Praze. Velmi 
silné fašistické podhoubí ale na jihozápa-
dě Čech přetrvalo.

Snahy o právně-rovnostářskou společ-
nost, které udržoval československý státní 
aparát, vzaly s Mnichovem, druhorepub-
likovou vládou Rudolfa Berana a vznikem 
protektorátu za své. Homofobní šílenství 
německé správy vedoucí k vyhlazení čes-
kých židovských komunit horažďovické 
soužití českých katolíků s českými židy 
na dlouho ukončilo.

Na závěr dosud neuvedená vzpomínka 
na listopad roku 1942 z pera Jaroslava 
Fischla:

„Šel jsem se rozloučit s tetou Adou, 
mladší sestrou nebožtíka táty a též s tetou 
Irmou a strýcem Oskarem, všichni tři 
bydleli v domu Morice Fischla, které-
mu se říkalo Makajů. V průjezdu potkal 
jsem tetu a ta právě lepila takové záplaty 
s číslem a adresou na pruhované třídílné 
strožoky. Že prý si je chce vzít s sebou. 
Táta řekl tetě, že to není možné a aby 
ty strožoky ponechala v Horažďovicích. 
Teta moc plakala a říkala tátovi: „Ale 
já je dostala coby věno a jsou naplněny 
koňskou hřívou!“ Nic nepomohlo a stro-
žoky zůstaly v Horažďovicích. Já dosud 
slyším ten tetin nářek. V tom prostoru, 
kde stály připravené vagóny, byl obvykle 
sklad uhlí. To je ten prostor mezi ma-
gazínem a hlavní budovou stanice. Tam 
byla taková louže, lépe řečeno břečka, 
listopadového sněhu a uhlového prachu. 
Teta snad neviděla, snad myslela na něco 
jiného, každopádně hned jednou nohou 
byla v tom hajzlu skoro až po kolena. To 
byl její vstup do koncentráku. To si pama-
tuji, a tak vzpomínám na milovanou tetu, 
která vlastně byla pro mě jako máma. 
A myslím, že kvůli mně se neprovdala. 
Takové mám živé vzpomínky ještě po více 
než 70 letech.“

• Zdeněk Polanský, s poděkováním 

Stanislavu Markovi a Jaroslavu Fischlovi, 

Městské muzeum Horažďovice

01 Osazenstvo Münzovy likérky, 1930

01
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Ševčíkovy 
hudební večery

Listopadové koncerty

V listopadu se měly uskutečnit 
poslední dva koncerty Ševčíkových 
hudebních večerů. Vzhledem k nejis-
té epidemiologické situaci a platným 
krizovým opatřením jsme se však roz-
hodli první z těchto koncertů, který 
se měl uskutečnit 6. 11. 2020, přeložit 
na příští sezónu. Doufáme, že operní, 
operetní a muzikálové árie v podání 
Jany Borkové a Michala Bragagnola si 
budeme moci užít v klidnější atmo-
sféře některého jarního termínu.

Pokud bude situace příznivá, byli 
bychom rádi, aby se uskutečnil ales-
poň koncert plánovaný na pátek 27. 
listopadu 2020. V sále hotelu Prácheň 
v 19.00 hodin vystoupí BRASStet, je-
hož koncert byl na listopad přeložen 
z původního letního termínu.

BRASStet je žesťové kvinteto slože-
né z předních českých umělců mladé 
generace. Dosavadním největším 
úspěchem tělesa je vítězství na Me-
zinárodní soutěži žesťových nástro-
jů v jihokorejském Jeju v loňském 
roce. Na koncertě se hráči představí 
s žánrově pestrým repertoárem za-
hrnujícím originální aranže skladeb 
klasických autorů, jako jsou např. 
J. S. Bach nebo A. Dvořák, a odlehče-
nější jazzové a ilmové melodie.

Koncert se uskuteční v případě, 
že stávající krizová opatření budou 
zmírněna. Odběratelé našich e-mai-
lových zpráv budou informováni, 
konání koncertu si bude také možné 
ověřit na čísle 603 229 582.

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

• za spolek Hudba bez hranic, z. s. 

Ing. Magda Černá

Týden knihoven 
2020
Letošní Týden knihoven byl pro nás 
i naše čtenáře trochu smutný. Vzhledem 
k situaci nemohly proběhnout oblíbené 
besedy se známými literárními osobnost-
mi ani další akce.

Pouze studenti devátých tříd ZŠ podis-
kutovali se starostou Horažďovic Ing. Mi-
chaelem Formanem a mohli se ptát se na 
vše, co je zajímá nejen o dění ve městě, 
ale také jaká je práce starosty a zastupi-
telů. Dozvěděli se, jaké záležitosti mohou 
vyřídit na městském úřadě i jakým způso-
bem prostřednictvím webových stránek 
a facebooku předat své náměty a připo-
mínky, které věci jim ve městě chybí nebo 
co se jim nelíbí. Stejnou formou mohou 
samozřejmě i pochválit, co se ve městě 
podle jejich názoru povedlo.

Tradiční amnestie na upomínací 
poplatky v rámci Týdne knihoven využilo 
7 čtenářů, registraci zdarma na jeden rok 
využili dva noví čtenáři.

Přes všechny překážky na své čtenáře 
a příznivce nezapomínáme a jakmile to 
bude možné, mohou se zase těšit na bese-
dy, přednášky a kursy, které pro ně máme 
připravené. O nových termínech budeme 
včas informovat.

• Eva Marešová, Městská knihovna

Don Giovanni 
v Horažďovicích 
Na jaře dne 3. 4. od 19.00 hod měla být 
Divadelním spolkem Radomyšl uvedena 
opereta Don Giovanni v Kulturním domě 
v Horažďovicích. Z důvodu nařízených 
protikoronavirových opatření bylo však 
představení zrušeno. V Obzoru č. 9 jsme 
zveřejnili náhradní termín tohoto před-
stavení – 15. 11. 2020 od 16.00 hod, avšak 
i tento termín jsme, vzhledem k současné 
covidové situaci v naší republice a vzhle-
dem k současným vládním nařízením 
(zákazu tohoto typu představení), nuceni 
opět zrušit.

Jelikož nelze nyní odhadnout, jak 
se bude vyvíjet situace v příštích měsí-
cích, rozhodl Divadelní spolek o vrácení 
vstupného našim divákům. Zakoupené 
vstupenky prosím přineste do Drogerie 
u Vávrů – Mírové náměstí 6, Horažďovice, 

kde vám budou ihned proplaceny, a to od 
1. 11. 2020.

Pokud dojde v příštím roce ke zlepšení 
situace v naší zemi, bude snahou Diva-
delního spolku tuto krásnou operetu 
v Horažďovicích odehrát, pak by proběhl 
předprodej vstupenek nový.

Děkujeme našim divákům za pochope-
ní, celá situace nás velmi mrzí, ale není 
v současné době jiného řešení. Děkujeme 
za přízeň a přejeme všem hlavně pevné 
zdraví.

Za divadelníky 

• Ing. Jana Vávrová, členka spolku
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Novinky z Duhové mateřinky
Měsíc říjen se nám předvedl v krásném 
podzimním hávu. Děti mohly při pro-
cházkách do přírody obdivovat jeho 
pestrou paletu barev. Sbíraly barevné 
listy i kaštany či žaludy, aby při násled-
ném tvoření ve školce popustily uzdu své 
fantazii.

Naše všední dny nám však vyplňují 
nejen vycházky do přírody. Nadále chodí-
me navštěvovat zvířátka do přírodovědné 
stanice DDM. Tamtéž jsme byli pozváni 
i na již tradiční akci „Jablkobraní“. Děti 
si na vlastní kůži vyzkoušely, co obnáší 
výroba jablečného moštu. A ten vlastno-
ručně vyrobený chutná obzvlášť sladce! 
Ve školce jsme poprvé přivítali Divadlo 
Letadlo s úžasnou pohádkou o podzimu. 

Přestože nemůžeme chodit do domu 
s pečovatelskou službou na pravidelné 
návštěvy dědečků a babiček, naši před-
školáci na ně nezapomněli. Ozdobili jim 
velikou posvícenskou hnětynku, kterou 
jim s přáním všeho dobrého odnesli.

Vše dobré přejeme i všem našim příz-
nivcům a držme si navzájem palce, ať nás 
zdraví a dobrá nálada neopouštějí!

• Kolektiv KMŠ DUHA

01 Moštování

02 Posvícenská hnětynka

03 Podzimní tvoření

02

03

01

01
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Učíme se podnikat i těžkostem 
navzdory
Asi všichni se jednohlasně shodneme 
na faktu, že základní škola by současné 
žáky měla vybavit souborem základních 
vědomostí, dovedností a schopností, 
jejichž společným jmenovatelem je ze-
jména využitelnost v praktickém životě. 
A právě z tohoto důvodu jsme s několika 
šikovnými dětmi z letošního sedmého 
a osmého ročníku vstoupili do podni-
katelského projektu s názvem Soutěž 
malých podnikatelů. Smyslem soutěžního 
klání napříč školami po celé republice 

bylo založit si školní irmu, vložit do ní 
vlastní prostředky, vymyslet a dále zrea-
lizovat podnikatelský plán a vše ideálně 
zakončit inančním proitem. Že zadání 
vypadá poměrně jednoduše? To jsme si 
mysleli také – ovšem až do doby, kdy nám 
současná epidemiologická situace začala 
svazovat ruce. Přesto jsme se nevzdali, 
zatli zuby, přizpůsobili všem nařízením 
a dokončili podnikatelský záměr, jehož 
smyslem byla výroba a prodej barevných, 
voňavých a praktických mýdel, která kro-

mě potřebné hygieny zajišťují i neméně 
důležitou dobrou náladu. Na výslednou 
podobu soutěžního videa k projektu se 
můžete podívat na webových stránkách 
ZŠ Blatenská.

• Mgr. Petr Curko, 

učitel Př a Ch, ZŠ Blatenská

01 Vizuální ochutnávka žákovských výrobků.  
Foto: Mgr. Petr Curko

01
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Základní umělecká škola
První dva měsíce školního roku nepro-
běhly zrovna podle našich představ. 
V září jsme se dostali do nějakého pra-
covního tempa, ale situace v říjnu nás 
opět zbrzdila. Alespoň jsme stihli do-
končit to, co již nebylo možné stihnout 
na konci loňského roku. Závěrečný, tře-
tí, absolventský koncert se konal 30. září 
ve velkém sále městského muzea. Nako-
nec se představily jen dvě absolventky 
druhého stupně a krásným způsobem 
tak zakončily svá studia na naší škole. 
Bernardetta Bučoková (housle) a Kate-
řina Šedivá (klavír) nám, společně se 
svými hosty, připravily velmi krásný, 

emotivní podvečer. Není jednoduché 
pro učitele rozloučit se se svými žáky po 
dlouhých 11 letech. Slečnám moc děku-
jeme za krásné zážitky, které jsme mohli 
prožívat po celou dobu jejich studií.

V divadelním sále městského muzea 
je od 1. 10. nainstalována výstava prací 
žáků výtvarného oboru „Jak jsme kres-
lili horažďovické marionety“. Práce zde 
budou vystaveny až do 10. 4. 2021. 

Ale pak přišly komplikace. 5. 10. jsme 
byli nuceni přejít na distanční výuku. 
Po dlouhých jednáních se podařilo 
Asociaci ZUŠ ČR vyjednat nové podmín-
ky a po týdnu jsme mohli začít alespoň 

s individuální výukou. Bohužel toto tr-
valo jen dva dny a od středy 14. 10. jsme 
opět celá škola v režimu distanční vý-
uky. Tato nelehká situace nikoho z nás 
netěší, ale nezbývá nám nic jiného, než 
se s ní popasovat. Rádi bychom věřili, že 
se po podzimních prázdninách do školy 
vrátíme. Třeba v omezeném režimu, ale 
vrátíme. Celá situace ale není v našich 
rukách a musíme respektovat naříze-
ní vlády či hygienické stanice. Situace 
v zemi, ani ve škole, není jednoduchá, 
ale pevně věříme, že ji společnými sila-
mi zvládneme.

Na listopad, prosinec a leden máme 
naplánované celkem 4 koncerty. V tuto 
chvíli ale nejsme schopni říct, zda se 
některý z nich bude moci uskutečnit. 
Přípravy sice stále běží, ale musím se 
opakovat, situaci nemáme ve vlastních 
rukách. Hledáme případně ale i jiné for-
my prezentace. Nezbývá nám nic jiného 
než čekat, jak dlouho bude distanční 
výuka trvat a jaké budou možnosti pro 
pořádání různých akcí. Věříme, že se si-
tuace bude uklidňovat a budeme se brzy 
vídat opět na našich akcích.

Děkujeme všem za podporu, trpěli-
vost a spolupráci při řešení problémů, 
které celá tato situace přináší. Přejeme 
vám mnoho zdraví a pohody.

• Za ZUŠ Horažďovice  

Mgr. Martin Petrus, ředitel

01 Závěrečný absolventský koncert

02 Výstava prací žáků výtvarného oboru

01

02
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Je to zcela 
neuvěřitelné, ale je 
to zkrátka tak…

Vážení spoluobčané, dovolte nám, aby-
chom touto cestou využili příležitost 
velkého poděkování a zároveň co nejsr-
dečnějšího blahopřání. V těchto dnech se 
dožívá významného životního výročí naše 
milovaná a všemi obdivovaná kolegyně, 
kamarádka a přítelkyně, paní Boženka 
Saláková. Jak stojí v úvodu, je to naprosto 
neuvěřitelné, a i když se to u dámy neslu-
ší, v tomto případě můžeme klidně etike-
tu porušit. Protože na to vůbec nevypadá 
a svou vitalitou, energií a elánem může 
dobíjet všechny kolem sebe, takže nám to 
jistě odpustí. Naše kolegyně totiž v plné 
svěžesti oslavuje 90. narozeniny!

Představovat Boženku Salákovou 
v Horažďovicích ani v širokém okolí jistě 
netřeba. Každý ji zná, každý ji poznává, 
snad každý ji na ulici pozdraví… Je to 
zkrátka místní osobnost, která má v na-
šem městě pro svou rozmanitou působ-
nost své nezastupitelné místo. Ale nám 
dovolte připomenout Boženku po stránce 
divadelní.

Do práce v horažďovickém divadelním 
souboru se zapojila v roce 1958, předtím 
již vystupovala s kvášňovickými i pa-
čejovskými ochotníky, kde se pokoušela 
i o první režie. V Horažďovicích se ihned 
zařadila mezi velmi aktivní členy a za tu 
dlouhou řádku let vytvořila mnoho neza-
pomenutelných rolí. Často byla obsazo-
vána do rolí různých divoženek, nadpři-
rozených bytostí či „ženských od rány“ 
a ještě dnes ji máme ve svých vzpomín-
kách zapsanou třeba jako ráznou Plaj-
znerku z Drdových Dalskabátů, mrzutou 
a panovačnou baronku Adelaidu z Kra-
tihájů v Chevallierových Zvonokosech či 
nesmělou paní Bardelovou z Dickensova 
Pana Pickwicka. A těch významných rolí 
je určitě ještě mnohem více. Každá její po-
stava měla svůj život a nenapodobitelné 
vykreslení, Boženka vždy dokázala, a tře-
ba i na malé ploše, vdechnout svým rolím 
určitý punc opravdovosti i uvěřitelnosti. 
Rádi na všechny její jevištní persony 
vzpomínáme a ve skrytu duše pevně vě-
říme, že výčet jejích rolí ještě není úplný 
a ukončený a ráda se v budoucnu s námi 
ještě do nějakého nového divadelního po-
činu s chutí pustí. Protože ona je opravdu 
nezmar a stále patří mezi nejaktivnější 
ochotníky v Horažďovicích!

V místním amatérském divadle zastá-
vala snad všechny funkce, aby nakonec 
všechny zkušenosti zúročila na postu 
principála, který s úspěchem zastá-
vala třináct let. Stála také u vzkříšení 

a znovuobnovení loutkového divadla 
v Horažďovicích v roce 1987 a dlouhou 
řádku let ho s úspěchem vedla. A tak 
bychom mohli jmenovat další kulturní 
činnosti a aktivity, ve kterých zanechala 
(a stále zanechává) nesmazatelnou stopu 
– jarmarky, masopustní průvody, pekla, 
bály, šibřinky, konopické, májky a mno-
ho dalších. Mnoho pamětníků dodnes 
vzpomíná na jejího čerta Bonifáce, který 
je v mládí se svatým Mikulášem chodil 
jednou v roce navštěvovat. Je to spousta 
dětí a rodin, vždyť se i tomuto věnovala 
přes padesát let. A nikdy ji nemrzelo se 
zas a znova malovat a škaredit svou tvář, 
protože všechno dělala s neobyčejnou lás-
kou a nadšením. Dodatečně jí za všechny 
ty dětské tváře s básničkou či písničkou 
na rtech srdečně děkujeme!

Jelikož její divadelní zapálení a práce 
v amatérském divadle překročily hranice 
místního významu, měli jsme všichni 
obrovskou radost z jejího celostátního 
vyznamenání – nejdříve v roce 2014 „Čest-
né uznání V. K. Klicpery“ za dlouholeté 
zásluhy o rozvoj ochotnického divadla 
a konečně v roce 2016 nejvyšší oceně-
ní amatérského divadla „Zlatý odznak 
J. K. Tyla“. Jsme právem hrdi, že právě 
ona je nositelkou těchto vyznamenání, 
protože si je náležitě zaslouží.

Vyprávět dál o divadelním životě naší 
Boženky by stálo jistě za samostatný 
knižní výtisk. Je toho tolik, co pro nás 
vykonala a co všechno jsme měli to štěstí 
i čest po jejím boku prožít a okusit! Ale 
není všem dnům konec, jsme přesvědče-
ni, že i na toto jednou dojde. Vždyť naší 
milované Božence je TEPRVE krásných 
a pouhých devadesát!

Naše milá, zlatá Boženko!
Děkujeme Ti za všechno, co jsi pro nás 

vykonala, všechen čas i síly, které jsi nám 
věnovala, protože toto není běžná věc 
a moc si toho vážíme. Rozdáváš celý život 
radost i zábavu všem okolo, a to není 
samozřejmost. Naopak, to je výjimečnost 
a obrovská zásluha! 

Přejeme Ti mnoho a mnoho zdraví, 
stále neutuchající temperament a obdi-
vuhodnou energii, které máš dodnes na 
rozdávání, hodně spokojenosti, radosti 
i úsměvů a ať jsi i nadále mezi námi ráda 
a táhneš tu Thespidovu káru společně 
s námi s velkou chutí dál! Máme Tě moc 
rádi a zůstáváš pro všechny symbolem 
horažďovického divadla! Všechno nejlepší 
a za každého člena ze souboru jedno 
velké políbení!

• Tvůj TYJÁTR Horažďovice
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12. listopadu 2020 oslaví krásné jubileum 
90 let turistka paní Božena Saláková
Boženka je zakládající členkou odboru 
turistiky v Horažďovicích. Zúčastnila 
se ustavující schůze odboru turistiky 
TJ Tatran Horažďovice, která se konala 
v sokolovně 26. srpna 1958. Od té doby se 
turistice věnuje a aktivně v ní pracuje. 
Byla např. rozhodčí odznaku zdatnos-
ti a několik let kronikářkou odboru. 
Účastnila se mnoha celostátních i mezi-
národních turistických akcí. I v součas-
nosti pomáhá při organizaci turistického 
programu našeho odboru a většiny akcí 
se účastní.

Paní Božence Salákové přejeme do 
dalších let pevné zdraví, ať ji neopouští 
optimismus a životní energie, které roz-
dává všem na akcích a setkáních.

• Za KČT odbor turistiky Horažďovice  

Jiří Zich a Marie Šimonová

Muzeum
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. 2021

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

Hotel Prácheň
27. 11. pátek • 19.00
Ševčíkovy hudební večery
Brasstet
Žesťové kvinteto. 
Koná se v případě uvolnění krizových opatře-
ní. Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

Město Horažďovice
29. 11. neděle • 18.00 • Mírové náměstí
Rozsvícení vánočního stromu
Adventní písně, kulturní program. 

Kavárna Šibule
7. 11. sobota • 15.00 
Bylinky pro zdraví v zimním čase 
(přeloženo ze soboty 31. 10.)
Voňavé odpoledne s Libuší Žákovou.

14. 11. sobota • 15.00
Putování do Santiaga de Compostela, naše 
první Camino 
Přednáška s projekcí o putování Marie Slád-
kové a Petry Vetyškové.

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

20. 11. pátek • 17.00 
Orchideje mírného pásma 
(přeloženo ze soboty 24. 10.)
Přednáška Anny Kratochvílové s projekcí.

 

DDM Horažďovice
1. 11. neděle • 14.00 • Envicentrum PROUD
Netradiční zavařeniny 
– letos premiérově jako WEBINÁŘ
Chutney, marmelády, povidla... workshop pro
veřejnost. Více na www.envicentrum.eu.

7. 11. sobota • 10.00 • Zámek
Běh kolem Práchně
– závod přesunut na jaro 2021
Tradiční podzimní běžecký závod.  
Prezence od 8.00, start v 10.00.
 
21. 11. sobota • 13.00* Přírodovědná stanice
Zamykání zahrady a ptačí dílna
Rodinný podzimní úklid zahrady spojený 
s workshopem (výroba ptačích budek a krmí-
tek). Více na www.envicentrum.eu.

22. 11. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Krmení a komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek z venkovních 
chovů.

28. 11. sobota • 9.00 • Envicentrum PROUD
Adventní věnce
Tradiční předvánoční řemeslný workshop 
pro veřejnost. 

Upozornění 
Přehled akcí se může v důsledku epidemiologické situace měnit (rušení akcí, omezení počtu apod.), sledujte webové stránky jednotlivých 
akcí a pořadatelů.
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Kytička pro otce Karla 
Na své životní pouti potkáváme mnoho 

lidí. Někteří jen projdou naším životem 
a zmizí za horizontem všedních dnů, 
aniž by v naší mysli zanechali nějakou 
stopu, ale jsou i takoví, kteří se zapíšou 
do našeho srdce a se kterými navážeme 
hluboké přátelství. Myslím v této chvíli 
na významného horažďovického občana 
a vzácného člověka Msgr. Karla Fořta – 
otce Karla – jehož nedožité 99. narozeniny 
si v těchto dnech připomínáme. Město 
Horažďovice ocenilo jeho význam a jedna 
ulice nese jeho jméno. Byl mecenášem, 
který mimo jiné městu věnoval zvon. 

O jeho dramatickém životě je toho hod-
ně známo. V krásné knížce rozhovorů 
s redaktorem Janem Paulasem „Život 
voněl člověčinou“, která vyšla před pár 
lety v Karmelitánském nakladatelství, 
máme celý jeho život jako na dlani, od 
idylického dětství ve Skočicích přes 
studentská léta a jeho aktivní působení 
ve skautu, pronásledování nacistickým 
i komunistickým režimem, který jej 
nakonec donutil až k emigraci. Působil 
jako misionář v Alžíru a nakonec zakotvil 
v mnichovské farnosti v duchovní službě 

našim krajanům v českém jazyce a v Rá-
diu Svobodná Evropa, kde vedl křesťan-
ské vysílání. 

K mému seznámení s otcem Karlem 
došlo při mém jáhenském svěcení v Huso-
vě sboru v r. 2000, kam ho přivedl bývalý 
horažďovický starosta pan Václav Trčka, 
za což mu patří můj vřelý dík. Pak jsme se 
setkávali při různých církevních příleži-
tostech, na které otec Karel zavítal, jak 
mu čas dovolil. Byl to veskrze pozitivní 
člověk, skutečně ekumenicky laděný, pře-
svědčený, že k Bohu vedou různé cesty, 
ale rozhodující je společný cíl. Miloval 
mistra Jana Husa a přál si, abych v Kost-
nici při Husově výročí vykonala u kame-
ne, kde byl upálen, pobožnost. Za tím 
účelem přijel v červenci 2005 pro mne 
a mého manžela z Mnichova autem (v té 
době mu bylo už přes 80 let) a odvezl nás 
k sobě domů, kde jsme pár dní byli jeho 
hosty. Prožili jsme společně krásné chvíle 
a oceňovali jeho smysl pro humor. Po po-
božnosti v Kostnici jsme se pak následu-
jícího dne ještě zúčastnili slavnostní mše 
v bavorském Elwangen, kde byl vězněn 
Metoděj. Tady byla vytvořena komunita 
pro emigranty z Československa, kteří 
zde našli zázemí pro první chvíle pobytu 
v cizině. Ve slavnostním průvodu všech 
významných katolických osobností jsem 
se chtěla skrýt někde vzadu, ale otec Karel 
nedal jinak, a tak jsem po jeho boku krá-
čela mezi všemi těmi církevními hodnos-
táři jako jediná žena (v taláru s husitským 
kalichem). 

Doc. Ing. Zdeněk Papeš, CSc., předseda 
vlastivědného spolku Pražský Sušičan 
a čestný občan Sušice, mne vyzval, abych 
se přidala k návrhům na udělení řádu T. 
G. Masaryka za vynikající zásluhy o rozvoj 
demokracie, humanity a lidská práva 
a ten byl otci Karlovi prezidentem Václa-
vem Klausem 28. 10. 2012 udělen.

Já bych otci Karlovi chtěla ve své vzpo-
mínce poděkovat za vše, čím můj život 
obohatil a položit drobnou kytičku na 
jeho hrob na hřbitůvku na Práchni, kde 
od r. 2014 odpočívá. Své malé vzpomínání 
končím jeho slovy z výše zmíněné knížky: 
„Náš svět se bude pořád měnit (jako 
ostatně vždycky), toho se nebojím…Svět 
nebude nikdy rájem, byť se o to budou 
různé ideologie vždy znovu a neúspěšně 
snažit……ale pořád zde zůstává Boží lás-
ka, náš osud je v Božích rukou“. 

• Miroslava Jarolímová
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Svátek Všech svatých a Dušičky
Čas utíká, ať chceme či nikoli – je tu listo-
pad a na léto zbyly jen vzpomínky. Něko-
mu na dovolenou u moře, druzí vzpomí-
nají na putování přírodou s batohem na 
zádech, někdo si připomene zajímavý 
poznávací zájezd, děti smutní, že je po 
prázdninách. Listopad je měsícem hodně 
již podzimním, a s tím se musíme smířit.

Zmíněný měsíc začíná svátkem Všech 
svatých. Pamatuje i na ty svaté, na které 
se v katolickém církevním kalendáři 
„nedostalo“. Zaveden byl roku 610, a řecká 
církev jej zpočátku slavila v den Nejsvě-
tější Trojice, který je 50 dní po Velikono-
cích. Teprve od roku 835 se začal slavit 
1. listopadu.

Jak se nakonec došlo k tomuto datu? 
Papež Řehoř III. dal roku 731 v Římě 
v chrámu sv. Petra zřídit kapli ke cti 
a chvále všech svatých apoštolů, mučední-
ků a spravedlivých a nařídil, aby na den 
1. listopadu byla slavena slavnost Všech 
svatých a aby si věřící skoro na konci 
církevního roku na všechny ty vzpome-
nuté zavzpomínali. Nařízení se nejprve 
vztahovalo pouze na Řím, postupně byla 
slavnost zasvěcena celé církvi. Svátek 
Všech svatých se uctívá v celé Evropě.

Památka zesnulých, tak označuje český 
kalendář svátek připadající na 2. listopad. 
Lidově se mu od nepaměti říká Dušičky. 
To kvůli modlitbám za duše našich blíz-
kých. Správně se ale v křesťanské tradici 
nazývá Památka všech věrných zemře-
lých. Základ položili Keltové a modlitbu 
za zemřelé poprvé provedl opat Odilo ve 
francouzském klášteře v roce 998. Zvyk 
se postupně díky církvi rozšířil všude po 
světě.

Svátek obsahuje dvojí symboliku: kvě-
tiny na hrobě znamenají, že k zemřelému 
cítíme stále vztah a zapálené svíčky pak 
symbolizují naději ve vzkříšení. Odedávna 
lidé věřili, že se té noci duše zemřelých 
vracejí z očistce zpátky na zem, aby si ale-
spoň jednou v roce odpočinuly od muk, 
a berou na sebe podobu duchů. Lampy na 
hrobech měly být plněny olejem, aby si 
jimi duše zemřelých mohly očistit popále-
niny z Očistce. 

Na Dušičky vzpomínejme, z Očistce jim 
pomáhejme, budou na nás vzpomínat, až 
my budem umírat!

• Karel Halml 
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Záhada  
šedých střepů
Možná, že jste si jich dosud na procházce 
podzimní krajinou kolem Horažďovic ne-
všimli, možná všimli. Zoraná pole nabíze-
jí pozorným očím drobné archeologické 
nálezy. Sice bezcenné, ale svým způsobem 
zajímavé. A navíc trochu záhadné.

Mám na mysli ty šedé střepy a střípky, 
které jsou vidět na zoraných polích nej-
lépe po dešti – na podzim nebo na jaře. 
Archeologové jsou z nich spíše nešťastní, 
pohrdlivě jim říkají také „šedý mor“. Je 
pravdou, že jich na polích najdete dost, 
po chvíli hledání při troše štěstí máte 
těchto anonymních střípků plnou dlaň. 
Střípky mají zpravidla tmavší či svět-
lejší šedou barvu, na lomu hnědé. Je to 

pálená neglazovaná keramika. Pocházejí 
z doby pozdně středověké až novověké 
(14.–16. století) a jsou opakovanou orbou 
roztahány široko daleko. Naskýtá se samo-
zřejmě otázka, kde se na polích v takovém 
množství vzaly? Nejrozšířenější je teorie, 
že z hnojišť, které sloužily nejen ke skla-
dování hnoje, ale také veškerého odpadu 
z domácnosti včetně rozbitého nádobí. 
A když se obsah hnojišť po staletí vyvážel 
při hnojení na pole, dostaly se sem střepy 
tímto způsobem. Proto se těmto střepům 
také říká „hnojništní keramika“. 

Tohle vysvětlení vypadá celkem logic-
ky, jen něco mi tu trochu nehraje: totiž až 
do začátku 19. století se hospodařilo tzv. 
trojpolním způsobem. Což znamená, že se 
zem zúrodňovala tak, že třetina polností 
se vždy jeden rok nechala neobdělaná, 
aby si odpočinula. Tedy ladem jako úhor. 
Bylo zvykem zde pást i dobytek, pokud se 

nepásl v lese. Produkce hnoje byla tedy 
v samotném hospodářství podstatně men-
ší ve srovnání s pozdější dobou, kdy sedlá-
ci trojpolní hospodaření opustili a přešli 
na intenzivnější hospodaření střídavé. 
Pozemky pak byly obdělávané všechny, 
plodiny se na nich střídaly. Dobytek se 
ovšem už nemohl volně po úhorech pást, 
byl tudíž celoročně ustájený. Teprve pak 
bylo hnoje v hospodářství více. To ale 
znamená, že v době 14.–16. století, z níž ty 
střepy pocházejí, se pole ještě chlévskou 
mrvou z hnojišť příliš nehnojila, a tudíž 
se na ně hnůj (i s těmi střepy) asi moc ne-
vyvážel. Krom toho bychom měli logicky 
čekat, že na polích budou i střepy z doby 
pozdější ze 17. až 20. století (už glazované), 
ale ty zde prakticky nenajdeme. Je tedy 
záhadou, proč se na polích vyskytují stře-
py jen z jednoho období.

Při troše trpělivosti a štěstí můžeme na-
jít na polích nejen malé „anonymní“ stříp-
ky, z nichž nepoznáme, zda jde o zbytky 
hrnců, mís, pokliček rendlíků, pohárů, 
ale i takové, které ještě napovídají, čeho 
součástí kdysi byly. Části oušek odkazují 
na hrnky a džbánky, najdeme i děrovaný 
střep, který byl asi součástí cedníku. Také 
zakřivení větších střepů napovídá, zda 
pocházejí z hrnků, džbánků nebo mís. 

V této souvislosti ještě jedna zají-
mavost: letos na jaře probíhala úprava 
zámeckého parkánu – budovaly se zde 
nové chodníky. V místech, kde býval kdysi 
příkop. V zemině vyházené z výkopů mě 
zaujalo také množství šedých střepů. 
Ze stejné doby, jako onen „šedý mor“ na 
polích. I když i tady je množství střepů 
také překvapivé, vysvětlení je více logické: 
s odpadovým hospodářstvím si naši před-
kové příliš starostí nedělali, co dosloužilo, 
letělo rovnou do příkopu, včetně nádobí. 
Nejspíše rovnou z okna. 

Trochu archeology chápu, že tyto šedé 
střepy tak neuctivě nazvali šedým mo-
rem: pletou se jim do cennějších archeo-
logických nálezů. Ale pro nás laiky může 
být i takový střep nalezený na podzimní 
procházce v polích za městem setkáním 
s historií, s našimi předky. S těmi, kdo na-
kopali hlínu, vykroužili z ní nádobu, vy-
pálili v peci a pak ji třeba na trhu prodá-
vali. Nebo s těmi, kterým zase léta sloužila 
v domácnosti. Kdo může s jistotou říci, že 
právě tenhle střípek není z nádoby, které 
se kdysi dotýkaly ruce jeho pra– pra– pra-
babičky či pra– pra– praděda? 

• Jiří Wagner

01 Šedé střepy z polí jsou opakovanou orbou více 
rozmělněny, měří většinou 1–3 cm.  
Foto J. Wagner

02 Šedé střepy ze zámeckého parkánu jsou 
zachovalejší, měří většinou 2–10 cm.  
Foto J. Wagner

01

02
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ZÁMEČNICTVÍ ZIMANZL 

ZÁMEČNICTVÍ ZIMANZL 

n  kovovýrobu  
n  výrobu křídlových a pojezdových 
bran vč. montáže a elektroinstalace

tel.: 606 235 183

Tel.: 606 235 183

HORAŽĎOVICE

HORAŽĎOVICE

NABÍZÍ: 

n  kovovýrobu  
n  výrobu křídlových a pojezdových bran včetně montáže 
     a elektroinstalace

NABÍZÍ: 

Horažďovice • perla Otavy

Svato-
martinský 
jarmark 
sobota 7. listopadu 2020 • 9.00–12.00 

Mírové náměstí • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Rozsvícení
vánočního 
stromu 
sobota 29. listopadu 2020 • 17.30 

Mírové náměstí • Horažďovice

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce 

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

Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

Pronájem kanceláře 
v Horažďovicích 
 

Pronajmeme kancelář o výměře 20,5 m2, 
k pronajmutí od 1. ledna 2021, 
cena 2 460 Kč bez DPH + energie. 
Upřednostňujeme dlouhodobý pronájem. 
 

Adresa: Strakonická 537, Horažďovice. 
 

Kontaktní telefon: 376 512 087; mob.: 606 625 847

Kdo máte STARÝ VOSK nebo SVÍČKY, 
nabídněte – vyměním za novou svíčku. 
Email: voskasvicky@seznam.cz

Upozornění 
Tyto akce mohou být z důvodu epidemiologické situace zrušeny. 
Sledujte webové stránky Facebook města (https://www.facebook.com/horazdovice)

ZRUŠENO!
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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 

 

Očekáváme:

Chcete spojit vaši budoucnost         

s jednou z největších firem              
na českém a slovenském trhu         
v oboru nízkoenergetických 
dřevostaveb?

Nabízíme:

■ vynikající komunikační schopnosti, empatické myšlení
■ schopnost motivovat a vést tým spolupracovníků 
■ kreativní a aktivní přístup k dosažení obchodních cílů
■ zvládání zátěže při řešení problémů
■ VŠ/SŠ,  angličtina nebo němčina výhodou
■ aktivní řidič, časová flexibilita, práce na plný úvazek
■ další znalosti pro danou pozici výhodou

■ zajímavé uplatnění v zavedené a úspěšné firmě 
■ odpovídající ohodnocení podle plnění cílů a 
     dosažených výsledků
■ mnoho osobních a zaměstnaneckých benefitů
■ dlouhodobou práci v perspektivním oboru
■ podporu dalšímu profesnímu a osobnímu vzdělávání

Hledáme vhodného šéfa na pozici

obchodního ředitele

Své životopisy zasí lejte na:
e-mai l :  makovec@atr ium.cz  nebo na adresu A T R I U M , s .  r.  o . ,  
V last imi l  Makovec,  L ipová 1000,  341 01 Horažďovice.

Přihlašte se do výběrového ř ízení  nejpozděj i  do 9.  11.  2020.
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Firma LYCKEBY CULINAR a.s. 
vypisuje výběrové řízení na pozici:

EKONOMICKÝ ŘEDITEL
Náplň práce:

• komplexní účtování;
• příprava a kontrola kalkulací;
• tvorba fi nančních výkazů;
• příprava a analýza účetních informací pro management;
• vyhotovení reportů a výkazů pro mateřskou organizaci;
• příprava účetní závěrky a podkladů pro audit;
• zpracování daňových přiznání;
• tvorba směrnic a dalších interních předpisů;

Požadavky:

• vysoká škola ekonomická, popř. jiná vysoká škola s ekonomickým zaměřením;
• znalost podvojného účetnictví v celém jeho rozsahu, znalost daňových zákonů;
• aktivní znalost anglického jazyka slovem i písmem;
• zodpovědný a samostatný přístup k práci;
• praxe na obdobné pozici ve výrobní společnosti vítána;
• znalost MS Offi ce;
• prezentační dovednosti;

Přihlášky podávejte u asistentky ředitele Ivany Tyrpeklové, 

e-mail: ivana.tyrpeklova@culinar.cz, tel.: 376 532 244 

nebo 603 181 696 nejpozději do 15. 11. 2020.

Nástup možný 

ihned.
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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

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 beneity, příspěvky

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

Kasejovice 397, 335 44 Kasejovice

tel.: 376 511 881
mob.: 737 851 355

Jsme držiteli „stříbrné” známky
udělené spolehlivým a prověřeným

prodejcům Bílinského uhlí

TRADICE

KVALITA

PROFESIONALITA

VÁŽÍME NA ÚŘEDNĚ
OVĚŘENÝCH VÁHÁCH

PALIVO SKLADUJEME V HALE
NEBO POD PLACHTOU

PALIVO SI MŮŽETE
ODVÉZT SAMI

PALIVO VÁM
DOVEZEME AŽ DOMŮ

UHLÍ   BRIKETY   KOKS   DŘEVO   PÍSKY

	

Cukrárna Kavárna Segafredo 
v Blatné – firma Martina Zdvořáčková 

 

PŘIJME 

PRODAVAČKU PRODAVAČKU ––  SERVÍRKUSERVÍRKU  
  

Měsíční příjem 19 000 ÷ 23 000,- Kč 
 

• Nevyučené v oboru zaučíme. 
• Mezi směnami možnost ubytování. 
• Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity. 
• Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0 
• Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE – 

studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna. 
• Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr. 

 

Kontakt: Osobně vobně v  cukrárně v Blatné, nebo na cukrárně v Blatné, nebo na 
tel.: 602tel.: 602  659659  545, resp. 608545, resp. 608  939939  373373  
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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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