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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

také měsíc listopad probíhal v režii koro-
navirových opatření, nekonaly se proto 
žádné kulturní a ostatní společenské 
aktivity. Den válečných veteránů 11. listo-
padu byl uctěn položením květinového 
věnce na Hrob v dáli na starém hřbito-
vě. Den boje za svobodu a demokracii 
17. listopadu si mohl každý samostatně 
připomenout zapálením svíčky u morové-
ho sloupu na náměstí.

Drobnou aktuální změnou k lepšímu 
je možnost zapůjčení knih z městské 
knihovny prostřednictvím výdejního 
okénka v pondělí, ve středu a v pátek 
v době od 9–12 hod. a od 13–16 hod. 
Aquapark a městské muzeum zůstávají 
zatím uzavřené. Obnovování obchodních, 
sportovních i společenských aktivit v ná-
sledujících týdnech se bude i nadále řídit 
opatřeními vydaných vládou, která krizo-
vý štáb města pravidelně vyhodnocuje.

Jedním z hlavních úkolů v měsíci 
listopadu je každoroční sestavování roz-
počtu na příští rok. Vzhledem k současné 
pandemické a ekonomické situaci musí 
i město počítat s výpadkem svých příjmů 
a držet se tzv. zkrátka. Přísněji budou po-
suzovány především provozní výdaje, ale 
ne na úkor činnosti města a v přenesené 

působnosti výkonu státní správy. Investič-
ní plán je pak kapitola sama o sobě. Tady 
chceme pokračovat ve všech započatých 
investicích a zároveň začít realizovat 
investiční akce nové, jako je první etapa 
revitalizace sportovního areálu Lipky, 
příprava rozvojové plochy pro stavby 
rodinných domů pod Loretou, oprava 
Peškovy ulice. U dalších investičních akcí 
běží realizace projektové dokumentace. 
Do této oblasti patří vodovody a kana-
lizace v našich přidružených obcích, 
rekonstrukce sokolovny, přestavba bývalé 
budovy kina, rekonstrukce zámku a vý-
chodního nádvoří, sportoviště u ZŠ Bla-
tenská a revitalizace sídlišť.

Samozřejmě i nadále pokračuje in-
vestiční akce rekonstrukce Strakonické 
ulice, kde je již v realizaci část cyklostezky 
a chodníku, a probíhá budování nového 
dopravního připojení areálu Atria, irmy 
Bohemia sport, SÚS PK a SŠ. Tato stavba 
poběží pravděpodobně jen s minimální 
zimní odstávkou. 

Také Dobrovolný svazek obcí (DSO) 
Horažďovicko nezahálí. Pojízdná prodej-
na se v tomto „zvláštním“ období velmi 
osvědčila a je o ni velký zájem. V současné 
době probíhají práce na projektové do-
kumentaci na rozšíření sběrného dvora 
v Horažďovicích, jehož modernizace by 

v budoucnu měla přispět ke zkvalitnění 
služeb pro občany (delší provozní doba 
a lepší obslužnost). Na inancování pro-
jektu se spolupodílejí všechny obce svaz-
ku, jejichž občané následně budou moci 
sběrný dvůr také využívat. Předpokládá 
se, že rekonstrukce proběhne v několika 
etapách a s pomocí příslušných dotač-
ních titulů. DSO Horažďovicko má také 
připravený osvětový program k odpado-
vému hospodářství pro širokou veřejnost, 
ale bohužel tyto aktivity musely být 
v současné době pozastaveny nebo velmi 
omezeny.

Na závěr snad dobrá zpráva pro ně-
které místní podnikatele. V této kom-
plikované době rada města mimořádně 
schválila svým nájemcům v nebytových 
prostorách, kteří nemohli řádně pod-
nikat z důvodu vyhlášeného zákazu 
v nouzovém stavu, snížení nájemného za 
poslední čtvrtletí o 50 %. Musíme doufat 
v lepší časy. A snad vás i letos potěší vá-
noční výzdoba, která se rozsvítí poslední 
listopadový víkend.

Přejeme vám i v této nelehké době 
klidný adventní čas, pevné zdraví a hod-
ně trpělivosti. 

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Rada města Horažďovice 9. 11. 2020 

• přijímá nabídku Dušana Diviše, 
Ražice, IČO: 72125021 na realizaci „části 
A – revitalizace tréninkového hřiště“ za 
nabídkovou cenu 2 682 094,67 Kč vč. DPH
• přijímá nabídku Dušana Diviše, 
Ražice, IČO: 72125021 na realizaci „části 
B – automatický závlahový systém“ za 
nabídkovou cenu 608 709,52 Kč vč. DPH
• rozhodla o výběru nejvhodnější na-
bídky účastníka Projektový atelier pro 
architekturu a pozemní stavby spol. s r.o., 
Praha 2, IČO: 45308616 na zpracování 
projektové dokumentace „Revitalizace 
zámku, Horažďovice“ za nabídkovou 
cenu 4 258 232 Kč vč. DPH
• schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
mezi městem Horažďovice (pronajíma-
tel) a Josefem Novákem, Horažďovice 
(nájemce) na pronájem části p.č. 159/5 
zahrada o výměře 36 m2 v k. ú. Horažďo-
vice s účinností od 01.11.2020 na dobu 
neurčitou s měsíční výpovědní lhůtou 
a nájemném ve výši 9 Kč/m2/rok 
• schvaluje uzavření nájemní smlouvy 
mezi městem Horažďovice (pronajímatel) 
a manželi Michaelou a Jaroslavem Krejčí, 
Horažďovice (nájemce) na pronájem části 
p.č. 159/5 zahrada o výměře 81 m2 v k.ú. 
Horažďovice s účinností od 1. 11. 2020 na 
dobu neurčitou s měsíční výpovědní lhů-
tou a nájemném ve výši 9 Kč/m2/rok 
• vydává nařízení č. 1/2020, kterým se 
stanovují maximální ceny za pronájem 
hřbitovních míst a služby hřbitovní 
poskytované v souvislosti s pronájmem 
a užíváním hrobového místa v souladu 
s cenovými předpisy 
• souhlasí s uzavřením Křesťanské 
MŠ DUHA a MŠ Na Paloučku v době od 
21. 12. 2020 do 31. 12. 2020 
• schvaluje termíny pro konání sva-
tebních obřadů na radnici a na zámku 
v Horažďovicích v roce 2021
• schvaluje poskytnutí daru spol-
ku ZO ČSOP Spálené Poříčí, p. s., IČO: 
00519308 na inancování zajištění provo-
zu záchranné stanice (svoz a veterinární 
ošetření zvířat a krmivo pro zvířata) ve 
výši 5 000 Kč 

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

Úvěry z fondu rozvoje bydlení nově
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných úvěrů z fondu rozvoje bydlení 
města Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů, že město vyhlásilo 11. 
listopadu 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. „kotlíkových do-
tací“ 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 18. 1. 2021 v 9 hod.
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Krizový štáb (KŠ) ORP Horažďovice  
informuje
Po vyhlášení nouzového stavu 5. října 
starosta svolal krizový štáb, a to v potřeb-
ném složení vzhledem k situaci a vyhláše-
ným krizovým opatřením. Hlavním cílem 
bylo projednat, co nouzový stav a veškerá 
krizová opatření znamenají pro město 
a ORP Horažďovice.

Od úvodního zasedání se poté skoro 
denně scházela Stálá pracovní skupina 
(SPS) KŠ ORP Horažďovice. Během jed-
notlivých zasedání se projednal způsob 
distribuce respirátorů FFP2 pro učitele 
do základních škol v rámci ORP, a to ces-
tou dobrovolných hasičů města Horažďo-
vice. Z dalších podstatných věcí se dále 
projednávalo pokračování a organizace 
čtvrtečních trhů na náměstí. V další době 

se řešil chod městského úřadu, uzavře-
ní MŠ z důvodu zjištění onemocnění 
covid-19 a nařízených karantén. Uvede-
né bylo nejdříve řešeno u MŠ Loretská, 
následně u MŠ Křesťanská. U MŠ Křes-
ťanská se navíc řešilo zabezpečení obědů, 
při kterém vypomohla ZŠ Komenského. 
Obědy dováželi do MŠ členové jednotky 
dobrovolných hasičů.

Technické služby Horažďovice na 
pokyn KŠ ORP Horažďovice provedly 
preventivní dezinfekci ploch jako jsou 
zastávky, lavičky ve městě apod.

Byla provedena distribuce respirátorů 
pro Oblastní charitu Horažďovice.

Na základě krizového rozhodnutí 
hejtmana Plzeňského kraje ZŠ Blatenská 

a MŠ Křesťanská zabezpečovaly péči o děti 
ve věku do 10 let pro rodiče z důvodu 
nutné přítomnosti v zaměstnání, a to ve 
zdravotnictví, ve složkách IZS, sociálních 
službách, u České pošty, a.s. a dalším 
vyjmenovaným v krizovém opatření Vlády 
ČR.

Na základě rozhodování SPS KŠ ORP 
Horažďovice docházelo též k upřesňová-
ní úkolů a služební a hlídkové činnosti 
Městské policie Horažďovice, například 
v souvislosti s nařízeným zákazem vychá-
zení. Je nutno podotknout, že občané 
Horažďovic k uvedenému přistoupili 
odpovědně. Děkujeme.

KŠ ORP Horažďovice cestou SPS KŠ byl 
též v neustálém kontaktu s KŠ Plzeňského 
kraje a distribuoval veškeré možné infor-
mace pro vedení města a ORP Horažďo-
vice, včetně distribuce obcím a dalším 
subjektům na území ORP.

KŠ ORP dále doporučuje občanům 
se zaregistrovat do aplikace InfoKanál 
(https://novy.infokanal.cz/cweb/webregis-
tration.hq?k=horazdovice), jenž provo-
zuje město Horažďovice a po provedení 
bezplatné registrace budete dostávat 
důležité, aktuální, informace a instrukce, 
jak se zachovat v současné situaci. Veškeré 
informace ohledně krizových opatření, 
souvisejících s pandemií, jsou též na 
webu města (https://www.mesto-horazdo-
vice.cz/muhd/koronavirus.asp).

Vzhledem k tomu, že současná situa-
ce je velkou výzvou nejen pro lékařský 
a zdravotnický personál, ale též i pro 
sociální služby, prodavačky, děti, učitele, 
ale i rodiče, tak přejeme všem především 
zdravé a pohodové dny.

• Krizový štáb ORP Horažďovice

01 Graf vývoje pandemie v ORP Horažďovice 
v období od 1. 9. do 16. 11. 2020

Vážení občané,
chtěli bychom vás upozornit na blížící se 
termín 30. 12. 2020, do kterého jsou žada-
telé o pronájem obecního bytu povinni 
písemně nebo telefonicky potvrdit svoji 
žádost a správnost údajů v ní uvedených 
(týká se to i žádosti o výměnu obecního 
bytu). Podkladem pro toto upozornění je 
čl. 3 odst. 4. v Zásadách pronájmu obecních 
bytů ve vlastnictví města Horažďovice.

V případě nesplnění této povinnosti 
bude žadatel ze seznamu vyřazen.

• Ing. Hana Špetová 

odbor investic a rozvoje majetku 

Tajemník MěÚ Horažďovice vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ na pozici 

 
úředník/úřednice  
odboru životního prostředí  
MěÚ Horažďovice

Termín podání přihlášek do 4. 12. 2020

Bližší informace www.muhorazdovice.cz
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Obnova nejzdobnějšího domu č. p. 19  
na horažďovickém náměstí 
Na místě dnešního domu č. p. 19 na Mí-
rovém náměstí v Horažďovicích původně 
stávala barokní stavba měšťana Bartolo-
měje Segy z 2. poloviny 17. století. Dům 
byl v roce 1911 nahrazen novostavbou 
s historizujícími fasádami a bohatou 
štukovou výzdobu, jež se stala sídlem 
Okresní záložny hospodářské. Dům však 
v původní podobě nepřečkal poválečné 
období. Ve 2. polovině 20. století došlo 
k odstranění většiny plastických prvků 
fasád, původní barevná výzdoba byla 
zakryta tvrdými vápenocementovými 
omítkami, odstraněn byl rovněž stře-
dový arkýř a pozměněny okenní otvory 
včetně výloh v přízemí. Původní okna 
byla nahrazena nehodnotnými typovými 
výplněmi. V roce 2018 se stávající vedení 
města Horažďovice rozhodlo pro plno-
hodnotnou obnovu domu. 

Pracovníci Národního památkového 
ústavu, územního odborného pracoviště 
v Plzni, provedli ihned po stavbě lešení 
rámcový průzkum fasád, který přinesl 
překvapivé výsledky. Předně to byla sku-
tečnost, že domnělé malby na fasádách 
byly provedeny důmyslnou technikou 
sgraita. Sgraito je technika graické 
výzdoby omítkových povrchů staveb, 
jejíž největší rozkvět známe z 16. století. 
Ve městě Horažďovice se s touto techni-
kou můžeme setkat např. na fasádách 
horažďovického zámku. Znovu se pak 
častěji objevuje v 19. století v období his-
torických slohů. Princip sgraita spočívá 
v nanesení dvou různobarevných vrstev 
omítky (v případě č. p. 19 tmavě červe-
né a lomeně bílé), přičemž části horní, 
ještě vlhké vrstvy se odstraní škrábáním. 
Odhalená kontrastující spodní vrstva pak 
tvořila požadovanou dekoraci fasád domu 
v podobě geometrických a rostlinných 
motivů. Dochované části výzdoby prove-
dené technikou sgraita však byly zakryty 
tvrdými vápenocementovými omítkami 
s velkým obsahem cementu. V některých 
partiích se obě vrstvy relativně snadno 
oddělily, avšak v drtivé většině byla tvrdá 
cementová vrstva spojená se sgraity na-
tolik pevně, že separace obou částí vedla 
k poškození původní sgraitové výzdoby. 
Proto bylo rozhodnuto o obnově sgrait 
na základě nalezených fragmentů, které 
byly rekonstruovány překreslením na 
pauzovací papír v měřítku 1:1. S povdě-
kem pak kvitujeme rozhodnutí rady měs-
ta, které vyslovilo souhlas s obnovou této 
zcela unikátní graické výzdoby, čímž se 

zavrhlo řešení sestávající pouze z malby 
na fasády. 

Náročná je rovněž obnova plastických 
prvků, které byly odstraněny z fasád ve 2. 
polovině 20. století. Jedná se o plastické 
detaily říms a drobnou modelací zubo-
řezů či perlovců, které jsou postupným 
nanášením maltové směsi domodelo-
vány do původních tvarů a následně 
naštukovány. Modelací musí projít také 
různé poškozené části, jako v případě 

dvouocasého lva. Zcela nově byly prove-
deny zemědělské atributy na vrcholu 
štítu, maskaroni na klenácích spodních 
segmentově zaklenutých výkladců, včely, 
čtyřlístky, a to vše podle dochované foto-
graické dokumentace pocházející patrně 
z období první republiky či protektorátu 
Čechy a Morava. Tehdy byly ještě exis-
tující fasády naposledy upravovány, což 
se nejvíce projevilo řešením barevnosti 
všech plastických prvků a dobarvením 
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lva do podoby menšího státního znaku, 
který získal červené pozadí štítu. Tento 
stav objektu se stal výchozím pro jeho 
následnou celkovou rehabilitaci fasád, 
stavebních konstrukcí a prvků. Domu č. 
p. 19 tak celková obnova přinese opětov-
né prvenství jednoho z nejzdobnějších 
domů na horažďovickém náměstí.

• Mgr. David Tuma, Ph.D. 

Národní památkový ústav, územní 

odborné pracoviště v Plzni

 

01 Dům č. p. 19 na Mírovém náměstí 
v Horažďovicích – fotograie pořízená mezi 
obdobím první republiky a protektorátu Čechy 
a Morava

02 Původní fragmenty sgraitové výzdoby 
v místech podstřešní římsy 

03 Původní fragmenty sgraitové výzdoby na 
pilastrech domu, rostlinný motiv

04 Původní fragmenty štukové výzdoby ukryté pod 
vrstvami tvrdých cementovápenných omítek 

05 Obnova sgraitové výzdoby domu č. p. 19

„Obnova objektu č. p. 19 je prováděna 
s využitím inanční dotace poskytnuté 
Ministerstvem kultury v rámci Progra-
mu regenerace městských památkových 
rezervací a městských památkových zón 
a je uskutečněna za inanční podpory 
Plzeňského kraje.“

02

04

03 05

Obzor • Horažďovice 5



Záchranná stanice Spálené Poříčí
Naše město každoročně přispívá na pro-
voz záchranné stanice, kterou provozuje 
ZO ČSOP Spálené Poříčí (www.ekocen-
trum.cz), jež je spádovou záchrannou 
stanicí i pro obec s rozšířenou působností 
Horažďovice, a to formou daru přímo 
této záchranné stanici. Tato záchranná 
stanice je součástí Národní sítě záchran-
ných stanic, která se věnuje pomoci zra-
něným či jinak handicapovaným volně 
žijícím živočichům (nikoli tedy psům, 
kočkám a jiným domácím mazlíčkům ani 
hospodářským zvířatům). Nejčastěji jsou 
přijímána zvířata poraněná dopravou, 
popálená elektrickým proudem, pora-
něná nárazem na skleněnou plochu či 
postřelená. Asi 50 % se každoročně podaří 
vrátit zpět do přírody.

S touto záchrannou stanicí jsme spolu-
pracovali např. 18. 7. 2019, kdy byl Odbor 
životního prostředí MěÚ Horažďovice 
kontaktován jedním z našich občanů, 
který upozornil na výra velkého, který 
se nacházel v blízkosti kempu ve Velkých 
Hydčicích a nemohl vzlétnout. Jak jsme 
již psali v Obzoru říjen 2019, pracovníci 
odboru životního prostředí přivolali pra-
covníky záchranné stanice, kteří zesláb-
lého a vyhublého výra velkého odchytli 
a převezli do záchranné stanice, kde byl 
po měsíční léčbě zrehabilitován v roz-
letové voliéře a 19. 9. 2019 byl připraven 
k vypuštění. Dne 19. 9. 2019 byl vypuštěn 
do volné přírody, přičemž byl značen 
satelitním vysílačem pro monitoring své-
ho pohybu. Z vyhodnocení monitoringu 
vyplývá, že se nejprve pohyboval v okolí 
Nalžovských Hor a po necelém měsíci 
svého putování dorazil do CHKO Šumava 
a následně 21. 10. 2019 do Německa.

Dlouhé rovné úseky jsou nejpravděpo-
dobněji způsobeny tím, že v druhé polo-
vině října se už velmi zkracovala doba, po 
kterou byla dobíjena baterie ve vysílači, 
která se dobíjí solárně, což je u nočního 
ptáka vcelku problematické.

Následně se vysílač odmlčel úplně 
a všichni jsme napjatě očekávali, zda se 
vysílač na jaře s prodlužujícími se dny 
opět ohlásí, k čemuž začátkem května 
2020 opravdu došlo. Vyslal signál opět ze 
Šumavy.

V letošním roce monitorovací zaříze-
ní vyslalo poslední signál koncem léta 
z blízkosti města Lohberg (SRN, Bavorsko), 
a poté se opět odmlčelo, pravděpodobně 
vlivem slabé baterie.

Z výroční zprávy za rok 2019 záchran-
né stanice ve Spáleném Poříčí se můžeme 
dočíst např., že tato stanice v roce 2019 
přijala do péče 359 živočichů, z nichž 201 
bylo navráceno zpět do volné přírody. 

Nejčastějšími druhy přijatých živočichů 
jsou ježek západní (51 jedinců), poštolka 
obecná (42 jedinců), labuť velká (26 jedin-
ců), káně lesní (23 jedinců) a kos černý 
(15 jedinců).

Nejčastějšími důvody přijetí živočichů 
jsou poranění dopravou (32 jedinců), po-
pálení, naražení el. proudem (30 jedinců), 
poškození jiným živočichem (30 jedinců, 
nejčastěji kočka domácí), osiřelá, opuš-
těná mláďata (23 jedinců) a pohmoždění 
a naražení (22 jedinců).

Provoz záchranných stanic je inan-
cován přímou podporou obcemi a kraji, 
v jejichž území působí, dále je jejich pro-
voz inancován dotacemi a granty, spon-
zorskými dary, vlastními příjmy (např. 
vzdělávací aktivity pro školy) a veřejnou 
sbírkou Zvíře v nouzi (více na webu www.
zvirevnouzi.cz),

A jak se vůbec zvířata v záchranné 
stanici ocitnou?

Z § 5 odst. 8 zákona č. 114/19992 Sb., 
o ochraně přírody a krajiny, ve znění poz-
dějších předpisů (dále jen „ZOPK“) plyne, 
že každý, kdo se ujal živočicha neschop-
ného v důsledku zranění, nemoci nebo 
jiných okolností dočasně nebo trvale pře-
žít ve volné přírodě, zajistí jeho nezbytné 
ošetření nebo ho za tímto účelem předá 
provozovateli záchranné stanice. Jde-li 
o živočicha dočasně neschopného přežít 
ve volné přírodě, osoba, která se ho ujala, 
přijme opatření k zamezení takových 

tělesných změn nebo změn chování, 
které by následně znemožnily jeho návrat 
do přírody a jeho zapojení do volně žijící 
populace (tzn. NEOCHOČOVAT!). 

Jde-li o zvláště chráněného živočicha, 
postupuje se podle § 52 odst. 2 ZOPK, 
který stanovuje, že ten, kdo se ujal zvláště 
chráněného živočicha neschopného 
v důsledku zranění, nemoci nebo jiných 
okolností dočasně nebo trvale přežít ve 
volné přírodě, je povinen jej bezodkladně 
předat k ošetření do záchranné stanice.

Jak tedy v případě nálezu zraněného 
jedince postupovat? 

Ideální je (i v případě, že se nejedná 
o zvláště chráněného jedince) kontaktovat 
příslušnou záchrannou stanici, na našem 
území tedy záchrannou stanici ve Spále-
ném Poříčí, konkrétně pana Petra Jandí-
ka, na telefonním čísle 724 759 455, který je 
vždy ochoten pomoci, případně centrální 
dispečink Národní sítě záchranných sta-
nic na telefonním čísle 774 155 155.

• Veronika Korbelová 

odbor životního prostředí

01 Odchycený výr velký

02 Výr s vysílacím zařízením

03 Cesta výra na Šumavu (2020)

04 Cesta výra do Německa (2019)

0201
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Den válečných veteránů – 11. 11. 2020
Jistě jste si všimli, že již od začátku 
listopadu se nosí na oblečení květ vlčího 
máku – symbol Dne válečných veteránů. 
Jedná se o významný den České repub-
liky. Tento Den válečných veteránů byl 
jiný. V platnosti byla a jsou totiž bezpeč-
nostní nařízení, která zakazují shromaž-
ďování většího počtu osob a znemožňují 
konání veřejných akcí. Ačkoliv nebylo 
možno provést oslavy za přítomnosti 
AČR, klubů vojenské historie, veteránů, 
tak přesto starosta města Ing. Michael 
Forman a místostarostka Ing. Hana Kalná 
v rámci piety, pokory a upřímné vzpo-
mínky navštívili pietní místa ve městě 
Horažďovice spojené s válečnými oběťmi, 
válečnými veterány, zapálili zde svíčku 
a položili zde jako výraz úcty květiny. 
Nejde o okázalost, jde především o připo-
mínky válečných obětí.

Tak jako v předešlém roce funguje 
v České republice hned několik sbírek ke 
Dni válečných veteránů. Asi nejviditelněj-
ší je sbírka pořádaná neziskovou společ-
ností Post Bellum, která stojí i za známým 
projektem Paměť národa.

Bohužel, ačkoliv jsme společně připra-
vovali sbírkové místo v Horažďovicích na 
Městském úřadě, letošní situace nám tyto 
plány překazila.

Opravdu vojenskou sbírkou ke Dni 
válečných veteránů je pak sbírka Vojen-
ského fondu solidarity, na které se podílí 
Ministerstvo obrany České republiky 
a ke které se oi ciálně připojuje i Česko-
slovenská obec legionářská a Sdružení 
válečných veteránů. Její výtěžek pod-
poruje raněné a invalidní vojáky, kteří 
přišli k úrazu během služby, pozůstalé 
po zemřelých vojácích Armády České 
republiky a válečné veterány, především 
ty novodobé. Fond se ale může podporo-
vat celoročně, viz www.fondsolidarity.
army.cz.

S přáním pevného zdraví

• odbor kanceláře starosty

pracoviště bezpečnosti, OUI a krizového 

řízení

Tříkrálová sbírka 2021 trochu jinak
Letošní rok a veškeré aktivity v něm 
jsou zasaženy pandemií. Nejinak tomu 
bude asi i na začátku roku 2021, kdy 
má proběhnout další ročník Tříkrálové 
sbírky. Sbírka určitě bude, a dokonce 
v prodlouženém termínu od 1. ledna do 
24. ledna 2021. Jen není dosud jasné, jak 
bude koledování probíhat. Připravuje se 
několik variant a v těchto dnech se dá 
velice těžko odhadovat, jaká budou vládní 
opatření, která musíme bezpodmínečně 
respektovat. 

Pokud bude situace příznivá, budeme 
potřebovat pomoc co největšího počtu 
příznivců této tradiční akce. Tedy vás – 
koledníků a vedoucích skupinek. 

Vzhledem k současné situaci ve škol-
ských zařízeních předpokládáme, že 
nebude možné distribuovat papírové při-
hlášky pro koledníčky prostřednictvím 
škol. Pokud se náš předpoklad vyplní, 
prosíme, kontaktujte naši charitu, že 
chtějí vaše děti nebo vy dospěláci pomoci 
při realizaci Tříkrálové sbírky. Kontakt 
(jméno+ telefon na dospělou osobu) mů-
žete zaslat na e-mail: info@horazdovice.
charita.cz, prostřednictvím SMS zprávy 
na tel.: 733 755 947 nebo vyplnit a odeslat 
online přihlášku, která je umístěna na 

webových stránkách Oblastní charity Ho-
ražďovice www.horazdovice.charita.cz 

Čím více bude koledníků, tím více 
budeme moci navštívit domácností, které 
se na ně každoročně těší. Na jejich zpěv, 
smích a požehnání, které svojí návštěvou 
přinášejí ke každým dveřím. 

Děkujeme těm, kteří se rozhodnou 
touto cestou podpořit tradici, která vždy 
provází začátek nového roku. Všechny in-
formace postupně zveřejníme na našem 
webu a facebooku.

Za OCH Horaždovice 

• Bc. Olga Šulcová – koordinátor TS
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Předměty v péči městského muzea 
– inventář kapličky v Boubíně
Novodobou, teprve ve 2. polovině 19. sto-
letí postavenou, kapli sv. Jana Křtitele 
v Boubíně zdobily kromě sanktusové 
věžičky nebo volutového štítu s plechovou 
cedulkou s andělem a letopočtem 1870 až 
donedávna i předměty uložené v jejím 
jinak skromném interiéru. Ty jsou nyní 
v péči Městského muzea Horažďovice.

Pod klenbou kapličky visela rozměr-
ná olejomalba sv. Jana Nepomuckého. 
Dobu jejího vzniku lze pravděpodobně 
vsadit do druhé poloviny 19. století. Obraz 
není signován, dobové farní inventární 
soupisy zůstávají neprobádané, a tak 
o autorství nejsme schopni říci zatím 
nic určitého. Další části inventáře kaple 
tvoří standardní bohoslužebné vybavení: 
skleněné párové svícny zdobené modrými 
ornamentálními dekory, pokovený svícen 
z dvojdutého skla, cínové svícny, obyčejné 
plechové svícny šedě natřené a dřevěné 
krucii xy, z nichž jeden vybočuje archaic-
kým vzhledem s krásnou jemnou cínovou 
aplikací v lemech kříže.

Vesměs se jedná o předměty nevelké 
umělecké hodnoty a jsou v horším fyzic-
kém stavu. Cenné jsou ale z toho důvodu, 
že nesou konkrétní historický příběh. 
Víme, že před odchodem do muzea „aktiv-
ně sloužily“ v Boubíně, kde s generacemi 
místních lidí sdílely bohoslužby. Předmě-
ty, u kterých neznáme konkrétní příběh, 
mají pro muzeum poloviční hodnotu, byť 
by byly sebecennější a umělecky vytříbe-
né. V současné době je v městském muzeu 
chráníme před nepříznivými klimatic-
kými vlivy a před dřevokazným hmyzem. 
Jsou základním způsobem očištěny a če-
kají v dlouhé řadě mnoha tisíců dalších 
předmětů na restaurátorský zásah, který 
by jim vrátil původní krásu.

• Zdeněk Polanský, Městské muzeum 

Horažďovice

01 Plastika Krista na kříži; dřevo, keramika 

02 Plastika Krista na kříži; dřevo, litina, keramika 

03 Párové svícny; stříbrné dvojduté sklo s modrým 
dekorem

04 Obraz sv. Jana Nepomuckého; olej na plátně

0101
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Brouzdám se barevnými závějemi, 
přiznám se, že dobře je mi, když 
ve větru listí šustí a občas i déšť se 
spustí….

Barevným listím jsme se nejen brouzdali, 
ale společně s dětmi jsme ho také ukli-
dili v celé naší zahradě. Část jsme pak 
nechali jako zimní úkryt pro zvířátka. 
Právě o těch, která se ukládají k zimnímu 
spánku a potřebují takové postýlky ze su-
chého listí, jsme si hodně vyprávěli. Pod 
ručkama našich dětí pak vznikaly krásné 
obrázky ježků a jejich zimních pelíšků 
z listí. Nezapomněli jsme ani na svátek 
svatého Martina a připomněli si legendu 
o jeho dobrém srdci.

Letošní rok si pro nás připravil mnoho 
překvapení, a to ne vždy milých, ale 
zoufat si není náš styl, a tak jsme se roz-
hodli brát je jako výzvu. Protože i nemilá 
překvapení nás vždy naučí něco nového. 
Jednou z těchto nových dovedností je dis-
tanční vyučování pro předškoláky. Vzhle-
dem k tomu, že naše školička musela být 
z důvodu karantény zaměstnanců uzavře-
na na týden a my jsme nechtěli připravit 
předškoláčky o jejich činnosti, posílala 
jim paní učitelka úkoly přes facebookové 
stránky školy a děti společně s maminka-
mi je poctivě plnily a podle zpětné vazby 
se u toho bavili jak děti, tak rodiče. 

• MŠ Křesťanská

Výuka dějepisu 
v muzeu
Žáci 6. ročníku naší školy se během září 
postupně ve třech skupinách vydali za 
poznáním do Městského muzea v Horaž-
ďovicích. Takto na exkurzi vzpomínají.

„Nejdříve nás pan průvodce Hanus za-
vedl do nádherně vyzdobeného sálu. Tam 
jsme si povídali, co je historie a co jsou 
dějiny. Také jsme mluvili o tom, k čemu 
slouží historické prameny a jaké druhy 
pramenů známe. Pak jsme se přemístili 
do galerie s obrazy Horažďovic, Prách-
ně a okolí města. Viděli jsme nejstarší 
vyobrazení Horažďovic i obrázek Práchně 
od Mikoláše Alše. Chodbou plnou obrazů 
ukazujících naše město a vytvořených 
různými malířskými technikami jsme 
přešli do archeologické části. Pan Hanus 
nám pověděl mnoho zajímavostí k vy-
staveným střepům, kostem, maketám 
i dalším předmětům.

Pan ředitel Polanský nás převedl do 
expozice věnované perníkářství. Vyprávěl 
o surovinách pro přípravu perníků, zís-
kávání medu od divokých včel, o koření, 

které je tajemstvím každého perníkáře. 
Nakonec jsme si prohlédli nádherné a vel-
mi staré formy na perník. Celá místnost 
příjemně voněla.“

Hodina strávená v muzeu rychle utek-
la, ale rádi se tam v budoucnu vrátíme. 
Děkujeme oběma průvodcům za zajímavé 
informace a trpělivost. 

• Tadeáš Polan za 6. ročník ZŠ Komenského

01 Výuka dějepisu 

02 Výuka dějepisu

01 02
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Distanční 
vzdělávání 
v mateřské škole 
Na Paloučku

Změnami vzdělávání prochází v této pro 
nás všechny nelehké době nejen základní, 
střední a vysoké školy, ale i mateřinky. 
Dle novely školského zákona č. 349/2020 
Sb. § 184a se distanční vzdělávání vztahu-
je za určitých podmínek i na děti před-
školního věku. V naší školce máme 2 třídy 
předškolních dětí, na které se vztahuje 
povinné předškolní vzdělávání, proto byl 
vytvořen plán distanční výuky v souladu 

s RVP PV (Rámcově vzdělávací program 
pro předškolní vzdělávání). Tento plán 
byl využit pro výuku na dálku v době 

od 12. 10. do 19. 10. 2020, kdy došlo 
k uzavření školky z důvodu covid-19. Celý 
objekt byl vydezinikován, a právě pro 
předškolní děti byla spuštěna již zmíněná 
distanční výuka. Rodičům dětí byla za-
slána vzdělávací nabídka na dané časové 
období (náměty na vzdělávací aktivity, 
výtvarné a hudební činnosti, pohybové 
aktivity, pracovní listy, pohádky, bás-
ničky, poznávací kvízy, recepty apod.). 
Komunikace probíhala prostřednictvím 
webových stránek školy, e-mailu, face-
booku. Dále si rodiče mohli vyzvednout 
výukové materiály osobně v MŠ nebo se 
s pedagogy spojit telefonicky. Děti praco-
valy na tématech: „Odlétáme do teplých 

krajin“, „Posvícení“, „Poznáváme stromy“. 
Velice jsme uvítali zpětnou vazbu od rodi-
čů, kteří nám zasílali zpracovaná témata 
s fotkami plnými úžasných a nápaditých 
výtvorů.

Po opětovném otevření MŠ jsme si při-
pomněli legendu o sv. Martinovi pranosti-
kou „Na svatého Martina kouřívá se z ko-
mína“, vyrobili jsme bílého koně a využili 
naši tělocvičnu k pohybovým a tanečním 
činnostem. I přes veškerá omezení se 
stále v našich paloučkových třídách něco 
děje. Ve třídě Motýlků pokračuje pomocí 
programů určených předškolním dětem 
výuka ICT. Učíme děti nejen tyto nové 
technologie ovládat, ale také využívat 
k rozvoji univerzálních dovedností po-
třebných pro vstup do ZŠ. Tyto znalosti 
jistě přivítali i letošní prvňáčkové, kteří 
tyto zkušenosti získali v loňském roce. 

Před vyhlášením krizových opatření 
jsme v říjnu stihli navštívit přírodověd-
nou stanici, zúčastnili jsme se jablko-
braní a vyrobili si vlastní mošt. Ve třídě 
Motýlků proběhla přednáška pro rodiče, 
organizovaná z programu OP VVV Šab-
lony II, „Rodič není sluha“ ve spolupráci 
s Dyscentrem Strakonice. Třída Včelek 
navštívila ve spolupráci s MAS Pošuma-
ví dětské dopravní hřiště v MŠ Pačejov 
a Motýlci zavítali do městského muzea, 
aby poznali historická řemesla. Velké vy-
rábění a tvoření nás ale teprve čeká před 
příchodem Mikuláše a vánočních svátků. 

Děkujeme všem rodičům za ohledupl-
nost a vstřícný přístup.

• Z MŠ Na Paloučku Kotlabová Petra

01 Přírodovědná stanice

02 Jablkobraní

03 Návštěva muzea

04 Legenda o sv. Martinovi

01
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Další krok ke 
zkvalitnění výuky
Když se na ZŠ Blatenská před více než 
rokem slavnostně otevírala zbrusu nová 
odborná učebna fyziky, snad ani ve snu 
by nás nenapadlo, že se v dohledné době 
nebude jednat o jediné výrazné zlepšení 
podmínek pro výuku přírodních věd. 
S velkým potěšením ovšem můžeme ozná-
mit, že se v moderním prostředí krásných 
učeben naší školy již nebudou vyučovat 

pouze zákonitosti fyzikální, ale přidají 
se k nim i zákonitosti ze světa chemie. 
Po návratu žáků z distanční výuky na 
ně totiž čeká dárek v podobě kompletně 
renovované a zmodernizované učebny, 
která by měla vést především ke zlepšení 
efektivity vzdělávání chemie, a také ke 
zatraktivnění této důležité přírodní vědy 
mezi našimi žáky. Události posledních 
měsíců nám jasně ukazují, že společnost 
se bez vysoce specializovaných odborníků 
v přírodovědných oborech rozhodně neo-
bejde. A je především na nás, na učitelích 
základních škol, abychom v mladých žá-

cích zažehli touhu nejen po vzdělání, ale 
také i po samotném poznávání principů 
světa, v němž žijeme. Všichni věříme, že 
kvalitně vybavené prostředí se stane na-
ším pomocníkem při plnění těchto cílů.

• Mgr. Šárka Zeithamlová a Mgr. Petr Curko 

(učitelé chemie na ZŠ Blatenská)

01 Pohled do nové učebny chemie. Foto: Mgr. Petr 
Curko

02 Pohled do nové učebny chemie. Foto: Mgr. Petr 
Curko

Den otevřených dveří ZŠ Horažďovice Komenského 4. 12. 2020 

Akce proběhne vzhledem k epidemiologické situaci tentokrát kompletně v on-line 
prostředí. 
Odkaz naleznete na školním webu.

Knižní novinka z našeho regionu: 
Zmizelá Šumava 3 
Emil Kintzl, Jan Fischer

Po stopách zapomenuté šumavské historie. 
Třetí a závěrečný díl dokumentární série.

V Česku nenajdete místo jako je Šumava  
– unikátní scenérie se zde prolínají s bo-
hatou a pohnutou historií. Legendární 
Šumavák a svérázný vypravěč Emil Kintzl 
spolu s režisérem Janem Fischerem pátrají 
po životě lidí a příbězích míst, které pohltil 
čas. Objevte prostřednictvím poutavého 
vyprávění osudy šumavských léčitelů, pytlá-
ků, skláren, pivovarů nebo mlýnů! Auten-
tické dobové fotograie oživují atmosféru 
Šumavy, která už nadobro zmizela z map.

Knihu zakoupíte v knihkupectví v Šev-
číkově ulici v Horažďovicích nebo na www.
knihy-horazdovice.cz

• Jana Kotrbová

Kroužek mladých hasičů 
Horažďovice

První schůzku po prázdninách jsme měli 
v polovině září. Naše řady rozšířilo hned 
devět nových dětí. Další schůzky jsme 
začali s přípravou na podzimní soutěž, 
která se měla konat 15. října v Bystřici 
u Nýrska. Do poslední chvíle jsme věřili, 
že se soutěž uskuteční, ale týden před 
termínem došlo ke zrušení. V té době 
jsme i ukončili dočasně kroužek a dou-
fáme, že se co nejdříve vrátíme zpět do 
normálu a budeme moct se zase scházet. 
Na začátku října proběhlo krajské kolo 
soutěže PO očima dětí, kde Eliška Náde-
níková obsadila první místo v literární 
soutěži a postoupila do republikového 
kola. První víkend v říjnu proběhlo škole-
ní vedoucích v Běšinech. Letos se poprvé 
zúčastnil Miloš Barborka a Honza Kubaň, 
oba složili zkoušky na výtečnou. Dostali 
odznaky třetí třídy. Letos to bylo složi-
tější kvůli omezení ohledně pandemie, 
většina školení se odehrávala v areálu 
autokempu a počasí nám letos nepřálo. 
Každé dva roky se musí obhajovat získané 
osvědčení.

•  Vedoucí MH

01 02
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Naše státní vlajka slaví tento rok 100 let
Jeden z nejvýznamnějších, nejznáměj-
ších a nejviditelnějších symbolů České 
republiky slaví své kulaté výročí. Řeč je 
o státní vlajce, která nás na společné cestě 
doprovází už 100 let. Již jsem o ní psal 
v roce 2016 v říjnovém vydání Obzoru, 
ale dnes se chci zmínit o zajímavostech, 
které možná o ní nevíte…. A nevěděl jsem 
ani já.

Samostatná Československá republi-
ka vznikla 28. října 1918. Na konci roku 
byla ustanovena skupina, od dubna pak 
oiciální komise, která měla připravit 
státní symboly nové republiky. Předtím 
se používala bílo-červená vlajka Českého 
království, kterou tvořily dva vodorovné 
pruhy, jež nás provázely již od polovi-
ny 13. století, od doby vlády Přemysla 
Otakara II. Komise se nejprve ujednotila 
na státních barvách republiky. Bílou 
a červenou (barva českých zemí) měla 
doplnit třetí, a to modrá. Ta se vyskyto-
vala jak ve znaku Slovenska a Moravy, tak 
i ve znaku některých slezských území 
a v nově vytvořeném znaku Podkarpatské 
Rusi, tedy ve všech pěti zemích tehdejší 
republiky. Hledání vlajky a její výběr trval 
déle než rok.

Vítězem se stal nakonec návrh archi-
váře ministerstva vnitra Jaroslava Kurzy 
(1875-1950), člena komise, jenž do původní 
panovnické a obrozenecké bílo-červené 
vlajky vložil modrou barvu v podobě 
klínu. Československá vlajka se tak stala 
vůbec první vlajkou na světě s modrým 
klínem. Ten měl původně sahat pouze do 

třetiny délky vlajky, ale na konci ledna 
1920 bylo rozhodnuto prodloužit jeho 
délku až do její poloviny. Členové komise 
vlajku před inálním přijetím i prakticky 
testovali. Čtyři dny jezdily po Vltavě dva 
parníky s vyvěšenou vlajkou a byla tak 
ověřována její viditelnost při východu 
a západu slunce, za šera a plného svitu 
i z různých vzdáleností.

Nová vlajka obstála a byla schválena 
zákonem č. 252/1920 Sb. o státní vlajce, 
státních znacích a státní pečeti z 30. 
března 1920.

Jak se chovat ke státní vlajce? Po-
užívat bychom měli pouze bezvadné 
a čisté vyhotovení vlajky, které odpovídá 
zákonným pravidlům. Modrý klín musí 
vždy sahat do poloviny délky vlajky nebo 
praporu či korouhve. Řemeslně zajímavé 
starší provedení, které již není vhodné 
pro praktické použití, je možné odevzdat 
muzeím a jiným paměťovým institucím. 
Běžně opotřebené vlajky se pietně pálí 
nebo v pouzdře zakopávají. Týká se to 
hlavně vlajek z přírodních materiálů, ale 
u syntetických látek je dnes žádoucí i re-
cyklace. Jelikož ale není možné žádnou 
polyesterovou státní vlajku „jen tak“ vyho-
dit do kontejneru jako nějaký odpad, nej-
prve se musí obřadně rozstříhat, ideálně 
rozdělit na tři části. Nejprve se vystřihne 
modrý klín a rozdělí se oba dva pruhy. 
Takto vzniklé tři barevné textilní části již 
nepředstavují státní symbol a je mož-
né vložit do kontejneru. Nikdy bychom 
neměli používat žádné poškozené vlajky, 

vždy musíme dbát na jejich perfektní stav 
a čistotu, ale i pravidelné vyměňování. 
A pozor! Vhodně vypranou venkovní stát-
ní vlajku nikdy nesušíme na prádelních 
šňůrách, ale vyvěsíme (vztyčíme) ji mok-
rou, neboť uschne přirozeným vláním ve 
větru. 

PhDr. Zdeněk Kubík – heraldik 
a vexilolog 

• Karel Halml

Městská knihovna
Půjčovní doba 21. 12. 2020 – 4. 1. 2021 

Oddělení pro dospělé
Po 21. 12.  8.00–11.00 13.00–18.00
St 23. 12.  ZAVŘENO
Pá 25. 12.  SVÁTEK
Po 28. 12.  ZAVŘENO
St 30. 1.   ZAVŘENO
Pá 1. 1.   SVÁTEK
Po 4. 1.   8.00–11.00 13.00–18.00

Oddělení pro děti
Po 21. 12.  12.00–16.30
St 23. 12.  ZAVŘENO
Pá 25. 12.  SVÁTEK
Po 28. 12.  ZAVŘENO
St 30. 1.   ZAVŘENO
Pá 1. 1.   SVÁTEK
Po 4. 1.   12.00–16.30

V Horažďovicích pomáhá 
63 Dobrých andělů
Rádi bychom vám touto cestou velmi po-
děkovali za projevenou důvěru a pomoc, 
kterou jste v tomto roce poskytli rodinám 
s dětmi, jež se vlivem vážné nemoci dosta-
ly do těžké situace. Velmi si toho vážíme!

Přejeme vám pevné zdraví a příjemné 
prožití nadcházejících svátků.

• Šárka Procházková, ředitelka nadace 

Dobrý anděl

Chcete-li i vy pomoci rodinám, do jejichž 
osudu zasáhla vážná nemoc, stačí se stát 
Dobrým andělem. Zaregistrujte se na 
www.dobryandel.cz a zvolte libovolnou 
výši příspěvku. Váš inanční dar umožní 
těmto rodinám snadněji zvládat těžkou 

situaci. Navíc jako Dobrý anděl vidíte 
konkrétní příběhy rodin, kterým pomá-
háte a kterým jsou vaše příspěvky odesílá-
ny do posledního haléře. Děkujeme!

Bludný kruh
Náš život je něčím, co se pořád opaku-
je. Jsou chvíle, ve kterých život stag-
nuje nebo naopak jde dopředu. Jsou 
chvíle, kdy je člověk schopen milovat, 
nenávidět, kdy dokáže objímat, žít 
v míru a pak najednou se objeví války, 
které zpustoší svět. Končí to tím, že 
nic nového to není, všechno už tady 
bylo. Můžeme to říct i o naší současné 
koronavirové pandemii. Naše historic-
ká paměť si vzpomíná na španělskou 
chřipku, mor. Takže ani ta současná 
pandemie není něco, co by bylo úplně 
nové. Patří ke koloběhu života. Točíme 
se stále v jakémsi bludném kruhu.

Hodně štěstí a krásný a pohodový 
advent bez koronaviru přeje 

• Karel Halml
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Rok čtyřicátý
Mám na mysli rok 1940. Horažďovice 
před 80 lety. Rok začínající války, jejíhož 
konce ani výsledku tehdy ještě nikdo ne-
dohlédl. Čím žilo naše město v roce 1940? 

Německá hitlerovská vojska vítězně 
a překvapivě lehce táhla západní Evro-
pou. Zatímco 1. světová válka postihla 
naše město především povoláním mužů 
do války, 2. světová válka postihla Horaž-
ďovice okupačními represemi. Dnes už 
dávno víme, jak vše dopadlo. Ale jakou 
perspektivu viděli občané města v r. 1940? 
Většinou stále zůstávali v duchu věrni 
rozbité ČSR, ale jiní už hledali své nové 
příležitosti ve spolupráci s německou 
okupační správou. Ta ovšem dbala na 
to, aby vítězství německých armád bylo 
náležitě slaveno. A tak po vítězném tažení 
Belgií, Nizozemím a Francií začátkem 
června i v Horažďovicích po 7 dnů vlály 
prapory a zvonily zvony a po dobytí Paří-
že prapory zas. Pojďme se projít Horažďo-
vicemi roku 1940.

A začněme počasím, které toho roku 
dost významně život ve městě ovlivnilo: 

až do půli března totiž trvala velmi tuhá 
zima s mrazy až –33 °C a množstvím 
sněhu. A tak bylo občanstvo povoláváno 
na sekání ledu v Otavě (až 70 cm silného!) 
kolem pilířů mostů a středem řeky – aby 
ledy při oblevě odešly bez větších škod. 
A také byla přikázána všeobecná povin-
nost prohazování cest, sněhem zavátých 
až po pás. V půli března se ledy konečně 
hnuly, ale bez povodně se to neobešlo. Na 
konci května se po deštích přihnala další 
povodeň – zatopena byla část města a celé 
Zářečí. Po chladném a deštivém létu 
napadlo už na konci října 20 cm sněhu, 
který přimrzl a silný vítr 4. 11. vykonal 
v lesích dílo zkázy. A v polovině prosin-
ce už zase udeřily mrazy až –22 °C. Ve 
srovnání se současným teplým klimatem 
tedy zima, jakou si už ani nedovedeme 
představit. 

Přestože válka v Evropě se stala běžnou 
věcí, do Horažďovic přece jen tolik zatím 
nedoléhala: hrálo se divadlo, dvakrát 
dokonce zavítali umělci z Prahy, pěvecký 
spolek Prácheň pěl, v knihovně besedova-
li spisovatelé, sportovalo se: v zimě hokej 
na Mokré, v létě fotbal na Lipkách. 

Do města také dorazil technický po-
krok: vodní elektrárna Miňovských byla 
prodána Jihočeským elektrickým podni-
kům a město se připojilo ze stejnosměr-
ného napětí na střídavých 220 V. Komise 
deinitivně zamítla budování podjezdu 
pod železniční tratí u nádraží pro spodní 
vodu, která by musela být odsud stále čer-
pána. Byl zaveden místní rozhlas, který 
měl nahradit papírové vyhlášky. Ale ne-
pochybně také (jako v celém protektorátě) 
psychologicky působit na obyvatelstvo. 
Náměstí se proměnilo novou parkovou 
úpravou. Opraven byl kostelík na Prách-
ni. A zaveden letní čas. 

V zásobování nastávaly už ale problé-
my. Hned začátkem roku byl zakázán 
nedělní prodej, na který byli zejména 
venkovští návštěvníci města zvyklí, 
a postupně se množství zboží k prodeji 
regulovalo lístkovým systémem: nejprve 
na maso, pak na mýdlo, na vejce. Houby 
toho roku nerostly a zakázán byl sběr 
borůvek. Jen na zvláštní povolení. Co 
však bylo nejvíce pociťováno v mrazivých 
zimních měsících, byl nedostatek uhlí. Na 
což doplatily zejména školy: celou zimu 
byly uhelné prázdniny a ještě v březnu 
chodily děti do školy jen pro úkoly. 

Skoro by se zdálo, že život ve městě až 
na nějaké ty povětrnostní a zásobovací 
potíže probíhal ještě idylicky, ale represe 
okupační správy se stupňovaly: během 
roku byly postupně uzavírány židovské 
obchody. V létě nastupovali studenti 
povinně na zemědělské práce. Nápi-
sy veřejných budov, hostinců a hotelů 
musely být německo-české. Nařízen byl 
sběr kovů, pěkně dům od domu – sebralo 
se jich 800 kg. Židovští žáci už nesměli 
od září chodit do veřejných škol. Všichni 
státní a veřejní zaměstnanci museli do-
ložit svůj (nežidovský) původ. Na podzim 
vyšel zákaz společenských styků se Židy 
(nehovořit s nimi, nezdravit je). Zapeče-
těny byly místní kroniky a odevzdány na 
okresní úřad. Zakázán Skaut a zabaven 
jeho majetek. V prosinci obsadili novou 
(dívčí) školu němečtí vojáci. 

Konec roku 1940 byl zakončen silves-
trovskou zábavou v restauraci na Mod-
ré, kterou pořádalo tehdejší politické 
uskupení zvané Národní souručenství. Na 
co si, tehdy před 80 lety, v době nelehké 
a nejisté, občané Horažďovic připíjeli, 
můžeme si domýšlet: skoro určitě na lepší 
časy – jen si je každý, jak už to bývá, asi 
představoval jinak. 

• Jiří Wagner

01 Noviny přinášely zprávy o vítězném tažení 
německých armád a oslavy i v Horažďovicích 
byly okázalé. 

02 Ani pád Paříže se z nařízení okupační správy 
neobešel ve městě bez vítězných praporů. 

01

02
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Návštěva císaře Karla VI. 
v Horažďovicích
Císař Karel VI. navštívil Horažďovice 
při návratu ze své korunovace ve Frank-
furtu nad Mohanem, která se konala 
22. prosince 1711. Do Čech se vracel 
přes Domažlice, v Klatovech byl uvítán 
20. ledna v pravé poledne na náměstí 
za zvonění zvonů a slavnostní střelby 
z hmoždířů. Druhý den po přespání na 
zdejším děkanství se vydal přes nalžov-
ské panství do Horažďovic, kam dorazil 
21. ledna v poledne. Královský doprovod 
čítal na 900 koní, jak si poznamenal 
radní písař v Horažďovicích. Můžeme 
si představit, jak na místní obyvatele 
a poddané musel působit dlouhý průvod 
svou okázalostí a pestrostí. V Horažďovi-
cích měli radní již připravené slavnostní 
uvítání, nicméně jim král udělal čáru 
přes rozpočet a namísto slavnostního 
vjezdu přes Červenou bránu na náměstí 
zabočil u panských sýpek branou rovnou 
na zámecké nádvoří. Tato brána zde byla 
vystavěna v roce 1690 současně se stavbou 
objektu dnešní knihovny. Předtím zde byl 
jen hluboký příkop směřující k Červené 
bráně, je třeba si odmyslet i zámecký 
pivovar, který zde vznikl daleko později. 
Lze předpokládat, že císaře na zámku při-
vítala majitelka horažďovického panství 

Klára Bernardina z Malzanu, vdova po 
Václavu Vojtěchu ze Šternberka, a Jaro-
slav Švihovský z Rýzmberka, který byl zá-
větí pána ze Šternberka určen ke správě 
panství. K samotnému uvítání vrchností 
zmínky chybějí. Nejlépe o celém pobytu 
Karla VI. informuje autentický záznam 
městského písaře: „Dne 21. januarii král 
a pán nás všech nejmilostivější ráčil 
šťastně cestou od královského města 
Klatov do Horaždějovic přijeti ve 12 hodin 
o poledný, přímou cestou okolo panských 
sejpek do zámku. Proti němu vyšla obec 
v pláštích až k dvoru Velenovských, chtíce 
jeho přivítati. Však se nezastavil, nebylo 
přístupu, zvonilo se na všechny zvony na 
věži. Pozdržel se v zámku za dvě hodiny 
a požíval pokrmu. Ve dvě hodiny vsedl do 
vozu a jel ze zámku skrze město a Velkou 
branou k klášteru k Strakonicům.“ Celá 
doprovodná družina se určitě nevešla na 
zámecké nádvoří a v průběhu králova 
pobytu se pohybovala po celém městě. Po 
císařově návštěvě vyjel průvod ze zámku 
na náměstí, takže se snad nakonec poved-
lo i slavnostní uvítání radními. Kromě 
uvítacích ceremonií chtěli požádat císaře 
o prominutí zemské berně 3 000 zlatých. 
Tuto žádost si písemně radní připravili, 

ale nakonec nenašli odvahu císaři přísluš-
ný dokument předat. 

Zápis uveden v knize radního proto-
kolu z let 1706 – 1712, folio 238v, Archiv 
města Horažďovice

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Vyobrazení císaře Karla VI.

02 Podoba vjezdu na zámecké nádvoří a jeho 
okolí, jak vypadala přibližně 30 let po návštěvě 
císaře Karla VI. Od doby vzniku veduty zmizela 
klenutá brána vjezdu do zámeckého parkánu, 
vlevo stojící budova i schodišťový přístavek do 
prvního patra zámku umístěný po pravé straně 
vjezdu do zámku. Samotný portál vjezdu byl 
ukončen zároveň s parapetem oken prvního 
patra a měl zřejmě i svou výzdobu včetně erbů 
vrchnosti.
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Městské 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. 2020

Pokud to umožní aktuální podmínky krizových opatření:
11. 12. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál muzea
Loutkové představení Čerti na hradě
Hraje TYJÁTR Horažďovice

20. 12. neděle • 17.00 a 18.00 • divadelní sál muzea
Loutkové představení Vánoční pohádka
Hraje TYJÁTR Horažďovice

Městská galerie
denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
A. Červený: Diagnóza krystal 
Stálá expozice alpských minerálů.

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00 
100 let skautingu v Horažďovicích
Výstava bude prodloužena podle aktuálních krizových opatření

Kavárna Šibule

4. 12. pátek • 17.00
Putování do Santiaga de Compostela, naše první Camino 
Přednáška s projekcí o putování Marie Sládkové a Petry Vetyškové.

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

12. 12. sobota • 15.00
Vůně Vánoc
Tradice, pečivo, bylinky … to vše s Libuší Žákovou.

19. 12. sobota • 15.00
Předvánoční sváteční zastavení
Odpoledne s Miroslavou a Josefem Jarolímovými.

29. 12. úterý • 15.00
Silvestrovská kavárnička
S Pavlem Hlobíkem a Milanem Polatou.

Plánované akce se uskuteční pouze v případě uvolnění vládních 
nařízení.

Horažďovice • perla Otavy

Adventní
jarmark 
sobota 12. prosince 2020 • 9–12 h
Mírové náměstí • Horažďovice

Řemeslný a farmářský jarmark

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

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

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

Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

Kdo máte STARÝ VOSK nebo SVÍČKY, 

nabídněte – vyměním za novou svíčku. 
Email: voskasvicky@seznam.cz

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

	

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 vobně v cukrárně v Blatné, nebo na cukrárně v Blatné, nebo na 
tel.: 602tel.: 602tel.: 602 659659659 545, resp. 608545, resp. 608 939939939 373373 
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