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Vážení spoluobčané,
únor bílý, pole sílí. A mohl by posílit také
nás. Zoufalá koronavirová doba stále nebere konce a zasahuje do života každého
z nás. V našem Klatovském okrese se
covid tento měsíc opravdu rozmohl s největší intenzitou od počátku pandemie.
Těžko to nějak komentovat a něco radit.
Město opět plošně dezinikuje venkovní
prostory, čekárny, hřiště, zábradlí. Ale
je na každém z nás, jak se bude chránit,
s kým se bude stýkat a jak bude dodržovat veškerá protipandemická opatření.
Téměř rok trvá tato „neuvěřitelná situace“ a momentálně se jeví jako bez konce.
Očkování proti covidu ano či ne, vakcíny jsou či nejsou… Informace se každý
den mění a co člověk to názor. Nezbývá
než věřit, že proočkování populace pomůže pandemii zastavit. Bohužel město
nemá žádné možnosti očkování obyvatel
uspíšit či zařídit samostatně. Vše jde
mimo nás.
Sníh a mráz udělaly radost na chvíli
našim dětem. Bruslení a sáňkování byly
konečně jiné aktivity než každodenní
sezení u počítače. Blízké jarní počasí nám
dovolí trávit ještě více času venku a teplejší počasí snad pomůže zmírnit covidovou
situaci.
Přes veškerá pandemická omezení
běží alespoň investiční akce. Komín
u staré kotelny v Okružní ulici se
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postupně rozebírá a je nižší a nižší. Konečně se podařilo úspěšně opravit výtah
v budově, kde sídlí naše speciální škola
a ZUŠ. Další bezbariérovou budovou se
stala ZŠ Komenského, kde se instaluje
od loňského roku nový výtah za inančního přispění z dotačního programu
prostřednictvím Místní akční skupiny
Pošumaví.
Již začátkem března se bude předávat
stavební irmě Peškova ulice k rekonstrukci. Velkým problémem bude pro
obyvatele z této lokality parkování. V průběhu března bude v Jiráskově ulici mezi
čp. 703 a 706 upravena plocha tak, aby ji
bylo možno využít pro provizorní parkování. Parkovat se také dá v ulici Mayerova
naproti starému hřbitovu. Jako při každé
pozemní investici to bude chtít určitou
dávku tolerance a trpělivosti. Provizorní
výjezd pro obyvatele z druhé části Peškovy
ulice na Plzeňskou ulici bude v místech
dnešní autobusové zastávky.
Jako každý rok se v době zimního
klidu realizuje povolené kácení stromů,
ať již z důvodu jejich stáří, nemoci nebo
bezpečnosti. Na severní straně nového
hřbitova se také vykácely staré, přerostlé
túje, které budou následně nahrazeny
novou, vhodnější zelení.
Vyčistil se také lesní porost u Glorietu,
náletové křoviny kolem cesty z Komušína
do Svéradic, dělají se prořezy na Panské
zahradě a na Ostrově. |
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V této „polomrtvé“ době byl vymalován
celý městský úřad, a tím je připraven
fungovat v lepších časech v plné polní.
V městském muzeu se stěhuje informační centrum do společných vstupních
prostor k sálu marionet. V dosavadním
informačním centru bude nainstalována
ucelená sbírka minerálů. Městská knihovna v současné době půjčuje v omezeném režimu prostřednictvím výdejního
okénka.
Městskou radou byla schválena zadávací dokumentace na výběr zhotovitele akce
s názvem „Základní technická vybavenost
Loreta“. Předmětem je výstavba nové ulice pod Loretou s infrastrukturou, která
obslouží 21 nových parcel pro výstavbu
rodinných domů. Odbor investic v současnosti připravuje podmínky prodeje,
který bude pravděpodobně zahájen již ve
2. čtvrtletí letošního roku.
Jak jsme se zmínili již v úvodu,
aktuálním tématem těchto dní zůstává
očkování proti covidu. Všechny potřebné
informace jsou uveřejněny na webu města. Pokud by senioři potřebovali pomoci
s registrací očkování, mohou se obrátit na
Oblastní charitu Horažďovice.
Přejeme vám i nadále pevné zdraví
a trpělivost se současným světem. Stále
věříme v lepší zítřky.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Horažďovice zabojují za Plzeňský kraj
o titul Historické město roku 2020
Titul Historické město roku je již tradičně každoročně udělován vítězi Ceny za
nejlepší přípravu a realizaci Programu
regenerace městských památkových
rezervací a městských památkových zón.
Tento program je nástrojem Ministerstva kultury k podpoře obnovy památek
nacházejících se v památkově plošně
chráněných územích historických měst
České republiky, přičemž předpokladem
pro čerpání dotace je inanční spoluúčast
města a vlastníka památky.
V letošním roce bylo nominováno
36 měst. Celostátnímu kolu předchází
hodnocení na krajské úrovni, ve kterém dne 5. 2. t. r. za Plzeňský kraj těsně
zvítězilo město Horažďovice nad městem
Klatovy. Celostátní vítěz bude oznámen
v březnu u příležitosti Mezinárodního
dne památek a historických sídel na konferenci Sdružení historických sídel Čech,
Moravy a Slezska, které je vyhlašovatelem
soutěže. Vítěz se bude moci po letošní rok
pyšnit titulem Historické město roku.
Čeká jej zajímavá inanční odměna, umělecké dílo z českého křišťálu a pamětní
graický list od předních českých umělců.
Horažďovice byly povýšeny na město
v roce 1292. Rozloha horažďovické městské památkové zóny, vyhlášené v roce
1992, je 398 011,2 m². Na jejím území se
nachází 38 rozmanitých kulturních
památek. Mezi nejvýznamnější patří původem gotické domy, zbytky historického
opevnění, zámecký komplex provázaný
s historickým jádrem města, kostel sv.
Petra a Pavla s budovou děkanství, masné
krámy, vodní mlýn, mariánský sloup,
kulisová branka a řada dalších. Žádná
z památek na území zóny se nenachází v havarijním stavu či bez využití.
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Kontinuálně probíhá obnova a restaurování historických objektů za podpory města a prostřednictvím státních
dotačních programů. Kromě dlouhodobé
příkladné realizace programu regenerace
porota ocenila mimořádné úspěchy v oblasti obnovy památek v roce 2020. Mezi
nejvýznamnější patří restaurování nově
objevené hodnotné nástropní malby Merkur a Hersé v zámecké věži, zpřístupnění
a vhodné využití věže, obnova a zpřístupnění zahrady pod zámkem a rehabilitace
hlavního průčelí domu čp. 19 na Mírovém
náměstí.
Ani klatovské památky však nepřišly
z hlediska ocenění zkrátka. Souběžně proběhlo krajské kolo soutěže Památka roku
2020. Cena se uděluje za nejlepší projekt
a realizaci obnovy movitých i nemovitých
věcí, které mají významné památkové, architektonické nebo urbanistické hodnoty
a jsou nositeli speciického charakteru
prostředí. V kategorii „velká rekonstrukce“ (rekonstrukce nad 2 mil. Kč bez DPH)

za Plzeňský kraj zvítězila obnova jezuitského kostela Neposkvrněného Početí
Panny Marie a sv. Ignáce v Klatovech.
Horažďovice obsadily první místo v kategorii „malá rekonstrukce“ (rekonstrukce
do 2 mil. Kč bez DPH) za restaurování
vnitřních omítkových vrstev s nástropní
malbou Merkur a Hersé v zámecké věži.

• Jaroslava Kováčová
Národní památkový ústav, ÚOP v Plzni
01 Merkur a Hersé po restaurování
02 detail Merkura
03 Merkur a Hersé po restaurování
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Nabídka práce

Nabídka práce

Město Horažďovice, organizační složka
Technické služby, hledá pracovníka na
pozici

Město Horažďovice, organizační složka
Technické služby, hledá

zahradník/zahradnice
NÁPLŇ PRÁCE:
• Návrhy, realizace a údržba trvalkových
záhonů a květinových výsadeb
• Údržba travních ploch
• Stříhání živých plotů
• Péče o keře
• Ostatní činnosti související s údržbou
městské zeleně – zálivka, pletí, hrabání
listí apod.
• a činnosti vyplývající z náplně práce
týkající se pracovníků TS
• Provádění zimní údržby
POŽADAVKY:
• SOU/SŠ v oboru zahradník, zahradnictví
• Řidičské oprávnění skupiny B
VÝHODOU:
• Praxe v oboru
• Znalost práce na PC
• Jeřábnický a vazačský průkaz
• Řidičské oprávnění skupiny T, E
• Dobrý zdravotní stav – předpoklad
výkonu práce ve výškách
Předpokládaný nástup: květen 2021
V případě zájmu o zaměstnání lze životopis zaslat na e-mail mbenesova@muhorazdovice.cz nebo kontaktovat na tel. čísle
608 448 698 v pracovní dny v době od 9.00
do 11.00 hodin.

Jak platit místní
poplatky
v roce 2021?
Chceme touto cestou informovat občany
o možnostech úhrady místních poplatků.
Splatnost poplatku ze psů je 31. 3. Poplatek za odpad již není rozdělen na pololetí, ale je splatný jednorázově do 31. 5. za
celý kalendářní rok. Povinností každého
občana je poplatek uhradit dle daných
splatností.
Poplatek uhraďte nejlépe bezhotovostně bankovním převodem na účet číslo
19-821898399/0800 pod variabilním symbolem stejným jako v roce 2020.
Platební údaje a veškeré další informace lze sdělit telefonicky na tel. 371430552

Rada města
Horažďovice
25. 1. 2021

pracovníka/pracovnici
NÁPLŇ PRÁCE:
• Opravy a úklid místních komunikací
• Výkopové práce
• Čištění kanalizační vpustí, gajgrů, ekodrenů, žlabovnic
• Vývoz odpadkových košů, ruční úklid
odpadků
• Opravy majetku města – drobné zednické, zámečnické a truhlářské práce
• Údržba městské zeleně – sečení travních
ploch, nakládka větví, zálivka zeleně apod.
• Práce s kovoobrábějícími a dřevoobrábějícími stroji
• Práce ve výškách
• Zimní údržba místních komunikací
• Ostatní činnosti vyplývajících z náplně
práce týkající se pracovníků TS
• POŽADAVKY:
• Řidičské oprávnění skupiny B, T
• VÝHODOU:
• Řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz
• Odborná způsobilost k obsluze manipulačních vozíků, motorových pil,
svářecích agregátů, zdvihacích zařízení,
tlakových nádob, stavebních strojů.
Předpokládaný nástup: duben 2021
V případě zájmu o zaměstnání lze životopis zaslat na e-mail
mbenesova@muhorazdovice.cz nebo kontaktovat na tel. čísle 608 448 698 v pracovní dny v době 9.00 do 11.00 hodin.

nebo e-mailu havrankova@muhorazdovice.cz.
Sdělené údaje lze použít i v následujících letech, je možné si zřídit trvalý
příkaz.
Rovněž si mohou občané sjednat
sloučení poplatku v jedné domácnosti,
za kterou pak odvádí poplatky společný
zástupce. V tomto případě vícečlenná
rodina zaplatí za pátého a dalšího člena
polovinu roční sazby. Formulář ke sloučení poplatku je k dispozici na webových
stránkách města.
Žádáme též občany, aby veškeré změny,
které nastanou během roku, nahlašovali včas městskému úřadu a tímto přispěli k dobré spolupráci mezi městem
a občany.
V případě potřeby kontaktujte paní
Danu Havránkovou – inanční odbor.

• rozhodla o přijetí nabídky Recyklace
Přeštice s. r. o. IČO: 08683662 na stavební práce s názvem „Demolice komínu
při kotelně CZT, Horažďovice“ za nabídkovou cenu 1 234 200 Kč vč. DPH
• rozhodla o přijetí nabídky Pavla
Mikase, Sousedovice 52, IČO: 46669639
na stavební práce s názvem „Oprava
střechy kult. domu Veřechov“ za nabídkovou cenu 474 674,52 Kč vč. DPH
• schválila úhradu nákladů spojených
s opravou chodníku před nádražní budovou ŽST Horažďovice ve výši 314 000
Kč + DPH společnosti EDIKT, a.s., Rudolfovská 461/95, České Budějovice
• schválila pronájem vodních ploch
p.č. 1531 rybník o výměře 12 644 m2
v k. ú. Horažďovice (Žebrák), p. č. 570
rybník o výměře 2 533 m2 v k. ú. Komušín, Zdeňku Tichému, Horažďovice za
cenu 3 250 Kč/ha
• schválila Zásady pronájmu obecních
bytů ve vlastnictví města Horažďovice

Rada města
Horažďovice
8. 2. 2021
• souhlasila s úplnou uzavírkou ulice
Peškova v Horažďovicích v termínu od
01.03.2021 do 30.10.2021 a přesunutí zastávky BUS v rámci rekonstrukce ulice
Peškova
• rozhodla o přijetí nabídky uchazeče
Ing. Arch. Kláry Skalové, Strakonice,
IČO: 69544298 na výkon koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci
na staveništi stavby „Rekonstrukce
Peškovy ulice“
• schválila odklad termínu splatnosti
nájmů z nebytových prostor za I. čtvrtletí 2021 do 30. 6. 2021 nájemcům, kteří
museli kvůli krizovým mimořádným
opatřením omezit provoz nebo dočasně
uzavřít provozovny pro maloobchodní
činnost a poskytování služeb zákazníkům v provozovnách
Výběr bodů z jednání rady města. Kompletní usnesení z jednání rady města je
zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

• Finanční odbor, Městský úřad
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Nepodceňujme
provádění kontrol
kotlů
Dovoluji si touto cestou upozornit občany, aby nezapomínali na povinnost
provádět jednou za tři roky kontrolu
technického stavu a provozu svého spalovacího zdroje, pokud slouží jako zdroj
tepla pro teplovodní soustavu ústředního
vytápění. Tato povinnost je daná v § 17
zákona č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší
a vztahuje se pouze na kotle a spalovací
zdroje s teplovodními výměníky na pevná
paliva o celkovém jmenovitém tepelném
příkonu od 10 kW včetně. Poprvé měla
být kontrola provedena do konce roku
2016. A následně v tříletých intervalech.
Povinnost provádět kontrolu se nevztahuje na provozovatele kotlů na plynná
nebo kapalná paliva!
Kontrolu kotlů jsou oprávněny provádět pouze odborně způsobilé osoby.
Odborně způsobilou osobou se rozumí
osoba, která byla proškolená výrobcem
kotle a má od něj udělené oprávnění
k instalaci, provozu a údržbě spalovacího zdroje. Oprávněním by se odborně
způsobilá osoba měla provozovateli kotle
před prováděním kontroly kotle na vyžádání prokázat. Databáze odborně způsobilých osob je dostupná na stránkách

ministerstva životního prostředí na
adrese https://ipo.mzp.cz/
Kontrolu kotle si zajišťuje každý provozovatel sám. Pro zajištění provedení
kontroly kotle je nezbytné:
• zjistit typ a výrobce kotle (to by mělo
být na kotli uvedeno – na štítku, v dokumentaci apod…)
• kontaktovat výrobce kotle a zjistit
u něho seznam proškolených osob anebo
odborně způsobilou osobu vyhledat v databázi (viz výše)
• kontaktovat odborně způsobilou osobu
a objednat kontrolu kotle
• po provedení kontroly odborně způsobilá osoba vystaví provozovateli kotle
doklad o kontrole
• v případě, že výrobce kotle zanikl nebo
není zjistitelný, může kontrolu provádět
odborně způsobilá osoba proškolená
jiným výrobcem stejného typu spalovacího zdroje
Vzhledem k tomu, že odborně způsobilé osoby mají od 1. 1. 2020 povinnost
všechny protokoly o jimi provedených
kontrolách kotlů zasílat do integrovaného systému ohlašovacích povinností,
je možné dohledat, kolik kontrol bylo
provedeno.
Je alarmující, že do systému byly v roce
2020 za území Horažďovice zadány údaje
o 4 provedených kontrolách kotlů. To je
opravdu hodně málo!
Na základě Programu zlepšení kvality ovzduší, zpracovaného pro zónu

Jihozápad, kam územně Horažďovice
patří, dochází na 30 % plochy území
k překračování emisí pro znečišťující
látku benzo(a)pyrén. Hlavním zdrojem
emisí benzo(a)pyrénu jsou právě domácí
topeniště. Prováděním kontrol kotlů se
identiikují nevyhovující spalovací zdroje,
jejich provoz je omezen do 31. 8. 2022. Po
tomto datu jejich provoz nebude možný!
Poznatky o tom, kolik nevyhovujících
spalovacích zařízení je provozováno,
pomáhá nastavit ministerstvu ekonomické a jiné nástroje (např. dotace), aby bylo
možno provoz těchto zařízení ukončit.
Pokud se při kontrole provozovatel
dozví, že jeho kotel nebude po 1. 9. 2022
vyhovovat požadavkům zákona, má možnost s tím něco dělat. Možnost používání kotlů lze prodloužit např. instalací
akumulačních nádob. Tam, kde to možné
není, je nutno kotel vyměnit za jiný. Akumulační nádoby není možno instalovat
ke všem kotlům, tyto informace v rámci
kontroly poskytne právě ta odborně způsobilá osoba.
Apeluji na občany, aby provádění kontrol kotlů nepodceňovali!
S dotazy k provádění kontrol kotlů nás
kontaktujte na tel. 371 430 549 nebo mailem vachuskova@muhorazdovice.cz
• Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Akce
„Ukliďme Česko“
Vážení občané,
letošní celostátní akce „Ukliďme svět,
ukliďme Česko“ se blíží, letos proběhne
27. března.
Je to dobrovolnická akce, zaměřená
na úklid nepořádku různého druhu, vytipování a odstranění černých
skládek odpadů. Více informaci o této
akci lze získat na www.uklidmecesko.
cz. Akce je tradičně podporována řadou
významných osobností.
Letos město akci podpoří zorganizováním vlastního úklidu. Termín bude
stanoven s ohledem na vývoj koronavirové epidemie a počasí.
Organizačně bude akci opět zajišťovat organizační složka města Technické
služby se svými zaměstnanci.
Obracíme se touto cestou na dobrovolníky (skupiny, spolky, jednotlivce,
nadšence…), kteří by se do akce chtěli
nezištně zapojit a pomoci vysbírat poházené odpady a odpadky z míst kam
4

nepatří, aby kontaktovali Ing. Dušana
Hodánka, zaměstnance technických
služeb, telefonicky na čísle 371 430 143,
606 692 077 nebo e-mailem na adrese
hodanek@muhorazdovice.cz.
Rádi bychom touto akcí přispěli ke
zlepšení a zkrášlení životního prostředí
aspoň v našem bezprostředním okolí

a budeme rádi za každého dobrovolníka,
který bude ochoten nám v tom pomoci.
• Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí
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Některým občanům nevadí v tomhle žít
Pravděpodobně dostatek času během nuceného pobytu doma nás nutí k většímu
domácímu úklidu, k probrání zbytečných
věcí, které se časem v domácnosti nakupí.
Ale že bychom kvůli tomu museli zakládat po městě nové sběrné dvory téměř na
každém kroku??

02

04

03

01

Děkujeme všem, kdo i v této nelehké
době udržují veřejný pořádek a třídí
odpady. Ostatním (snad se jedná jen o pár
neznalých jedinců) vzkazujeme:
• papírové krabice se mohou sešlapat či
roztrhat a dát do sběrné nádoby na papír
nebo odvést do sběrného dvora,
• do bioodpadu rozhodně nepatří plastové pytle,
• odkládání odpadů vedle popelnic
a sběrných nádob je vážným přestupkem,
• sběrný dvůr na Strakonické ulici je
otevřen 3× týdně.

05

01 Odkládání odpadu ke sběrným nádobám je
přestupek
02 Papír patří do modrých nádob na tříděný odpad
03 Komunální odpad patří do popelnic, ne na zem
04 Do bioodpadu nepatří igelitové pytle
05 Papír patří do modrého kontejneru, dřevo do
sběrného dvora
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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 2.
února 2021 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

Dům dětí a mládeže
– jarní akce
a tábory
S pomalu odcházející zimou i my doufáme, že se celospolečenská situace postupně vrátí k normálu. Spolu s jarním počasím se snad vyčasí i v možnostech, jak
organizovaně trávit volný čas na našich
kroužcích či akcích pro veřejnost. Nemá
smyslu hořekovat na situací posledního
roku, je třeba se chystat na budoucnost
a přesně v tomto duchu jsme celou zimu
pracovali na rozšíření a vylepšení našich
programů. Velkou pozornost jsme věnovali „vnitropodnikovému“ vzdělávání,
na které bylo konečně více času, než je
obvyklé.

Kdy začnou kroužky a kluby,
a budou vůbec?
Tím si samozřejmě nejsme jisti, ale
možná v době vydání tohoto textu už
bude jasněji a my budeme znát termíny postupného uvolňování zákazových
opatření, které nám dosud znemožňovaly
činnost. Kromě dvoutýdenního okénka
před Vánoci jsme letos činnost kroužků
bohužel nezahájili. Dle vývoje situace
jsme připraveni transformovat činnost
některých kroužků a klubů v upravené
variantě do kratších volnočasových modulů (2–3 měsíce) – vše je odvislé od epidemiologické situace. Účastníkům, kteří
mají kroužky zaplaceny již z podzimu,
budeme zápisné samozřejmě vracet.

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 dotací“ z titulu 02. Dále lze úvěr čerpat na vybudování nových kanalizačních přípojek
z titulu 04. Bližší informace poskytne Ing. Marie Velková, tel. 371 430 550,
velkova@muhorazdovice.cz.
Lhůta na podání žádosti končí dne 19. 4. 2021 v 9 hod.
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Letní tábory
Pevně věříme, že byť bude letošní letní
sezóna opět spoutaná řadou pravidel,
proběhne v podobném duchu jako vloni.
V létě 2020 proběhly všechny letní akce
bez hygienických i jiných problémů
a na konci prázdnin jsme si v dobrém
odškrtli 21 realizovaných táborů s celkem 514 účastníky. První vlnu letošních
táborů jsme zveřejnili 1. února, kdy jsme
zachovali všechny táborové „vlajkové
lodě“ – většina z nich byla obsazena do
několika dnů. Předpokládáme, že 1. března otevřeme přihlašování na další akce
– chystáme příměstský tábor pro malé
děti (MŠ) a další oblíbený příměstský
tábor v přírodovědné stanici pro školáky.
Rovněž v březnu zveřejníme podmínky
letních sportovních kempů (vodáci +
lukostřelba).

Jarní akce
Blíží se termíny jarních akcí – na
20. března je plánovaná již tradiční Morana v přírodovědné stanici a na začátek
dubna jsme připravili otevřené velikonoční keramické dílny pro děti i dospělé
(pátek 2. 4. 2021). Plánujeme uspořádat
také každoroční vodácké čištění Otavy
(termín bude upřesněn). Největší akcí
jara bude bezesporu oslava Dne Země
(23.–24. 4. 2021), který bude letos věnován
ornitologii. Konání všech akcí bude vždy
uvedeno (a tím i potvrzeno) speciálním
plakátem a pozvánkou na našem webu či
FB proilech.
Všem dětem i rodičům přejeme pevné
zdraví a veselou mysl, neboť – jak řekl jeden horažďovický rodák – naší povinností
je naděje…!
Za celý kolektiv DDM zdraví
• Mgr. Tomáš Pollak, ředitel

Městské lesy
Horažďovice
Uplynulý rok 2020 měl být dle předpovědi meteorologů nejteplejším, a tudíž
i nejsušším rokem za posledních zhruba
500 let. Mělo tak pokračovat podobné
počasí, na které jsme si za posledních
pět let zvykli. Zimy bez sněhu a mrazu,
od jara do podzimu převládající spíše
tropické počasí bez výraznějších srážek,
které v zemědělství, ale i lesnictví jsou
naprosto nezbytné. Tyto suché roky
(2015–2019) byly ve znamení intenzivní
kůrovcové kalamity a s tím spojenými
komplikacemi, které kalamity přinášejí.
Předpovědi meteorologů se naštěstí nenaplnily a rok 2020 byl srážkově
bohatý. Všichni lesníci jsme na tuto
klimatickou změnu netrpělivě čekali
a pevně věřili, že především smrkové
porosty oslabené vlivem sucha se stabilizují a smrkové porosty budou mít vyšší
obranyschopnost proti hmyzím škůdcům. I stromy mají své obranné mechanismy, například zmiňované smrky při
napadení podkorním hmyzem jednoduše
parazitující hmyz zalijí pryskyřicí. Tato
obranyschopnost je funkční při nekalamitním stavu kůrovce a běžném stavu
srážek, podzemních vod atd. Po extrémní
kůrovcové kalamitě a extrémním suchu,
které panovalo posledních pět let, tak ani
obrat k lepšímu v podobě vydatných srážek nestačil, a i během několika teplých
dní se kůrovec ve velkém rojil dál. Proto
se i v loňském roce prováděly nezbytné
těžební práce. Kůrovcem byly nadále
napadeny i mladé porosty od 30 do 40 let.
V těchto mladých porostech místo výchovných zásahů musela být provedena
těžba mýtní. Bohužel vytěžením mladých
porostů vzniká i nemalá ekonomická

ztráta, protože se jedná především o slabou dřevní hmotu, která se prodávala
pod výrobními náklady. Nehledě na to,
že tyto mladé porosty měly být přínosem
inančních zdrojů pro budoucí léta.
Za ztráty v lesním hospodářství vlivem kůrovcové kalamity město Horažďovice – Městské lesy požádalo o inanční
příspěvek, který je poskytován Ministerstvem zemědělství, a to za účelem:
zmírnění dopadů kůrovcové kalamity
v nestátních lesích. Výše inančního příspěvku činila za období: čtvrtý kvartál
roku 2017 a rok 2018: 1 113 827 Kč a za rok
2019: 2 239 857 Kč. Z inančních příspěvků bude realizována obnova lesních
porostů na holinách vzniklých nahodilou těžbou.
Obnova lesních porostů probíhala intenzivně i v loňském roce. Jarní
výsadbu ovlivnila covidová situace, ale
na podzim již běžely zalesňovací práce
v plném proudu a v městských lesích
se zalesnilo zhruba 14 ha holin. Vysazeno bylo 87 000 nových sazenic, a to
38 440 dubů, 17 535 buků, 19 975 smrků,
10 850 borovic, 200 javorů. Jak je patrné,
v zalesňování převládají listnaté dřeviny,
ale i borovice se smrkem mají v našich
lesích své opodstatnění. Letos na jaře se
bude vysazovat obdobné množství sazenic jako tomu bylo na podzim. V dalších
měsících bude prováděna péče o nově
založené porosty, jako je například ožínání nežádoucí buřeně či ochrana před
zvěří, a to repelentními nátěry nebo
výstavbou oplocení.
Věřme, že nám bude počasí přát
i nadále a obnova lesů po kůrovcových
kalamitách bude o to úspěšnější.
• Technické služby a Městské lesy
Horažďovice
01 Zalesněná plocha Opěš

01

01 V roce 2020 ovládli tábořiště na Plácku Keltové
– mistři keramického řemesla. Na snímku točí
svou první misku Emma Grabow, dobrovolnice
z nedaleké Germánie.
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Činnost Krizového štábu obce
s rozšířenou působností Horažďovice
Zhruba 2x až 3x týdně zasedá v ranních
hodinách na pracovním jednání Stálá
pracovní skupina (SPS) Krizového štábu
obce s rozšířenou působnosti (KŠ ORP)
Horažďovice za řízení starosty města
Horažďovice Ing. Michaela Formana či
místostarostky Ing. Hany Kalné tak, aby
bylo zabezpečeno kontinuální předávání informací a přehled o probíhajících
věcech ve vztahu k pandemii COVID-19 na
území ORP, například:
• stav epidemie SARS Cov-2 způsobující
onemocnění COVID – 19 na území ORP
a města Horažďovice;
• pravidelné informace od vedoucích
odborů a organizačních jednotek o stavu
personálií vzhledem ke zjištění nákazy
(COVID+ či karanténa);
• plnění úkolů z minula;
• nové informace z prostředí ústředních
orgánů (vývoj; zde určitý zmatek a chaos);
• zavedení standardního režimu MěÚ
Horažďovice za dodržování přísných
hygienických opatření;
• případná distribuce ochranných prostředků;
• vyřízení požadavku Plzeňského kraje
ohledně zaslání přehledu DPS (domov
s pečovatelskou službou);
• fungování určených škol a MŠ pro děti
zaměstnanců vybraných profesí, včetně
pomoci s ozonizéry v případě karanténních opatření;
• zadávání úkolů pro Městskou policii
Horažďovice ve vztahu k situaci řešení
epidemie;
• realizace součinnosti s jednotkou dobrovolných hasičů Horažďovice při plnění
úkolů podpory KŠ ORP a spolupráce
s PS HZS Horažďovice;
• v poslední době také opakovaně diskutována hrozba případného možného
rozšíření ptačí chřipky na území ORP
a města Horažďovice (nákazová situace ve
veterinární oblasti);
V poslední době největším úkolem bylo
zabezpečení pomoci seniorům 80+ s registrací a rezervací termínu na očkování
ve městě Horažďovice a sběr informací
o stavu této oblasti v obcích ORP Horažďovice. Uvedená věc byla řešena pracovní
skupinou z Odboru sociálních věcí a zdravotnictví, MěÚ Horažďovice za výrazné
pomoci členů jednotky dobrovolných hasičů Horažďovice. V současné době stále
probíhají konzultace k očkování a speciickým úkolem je či dále bude zabezpečení imobilních seniorů v případě, že toto
nelze zabezpečit cestou rodiny. Vzhledem
8

ke složitostem přepravy stávajících vakcín jejich očkování není možné provádět
u nich doma.
Krizový štáb vyzývá všechny občany
k dodržování nařízených krizových opatření k zabránění šíření nákazy Covid-19,
kdy se převážně jedná o nošení ochrany
dýchacích cest, pobývání na veřejných
místech nejvýše v počtu 2 osob a udržování správného rozestupu. Je třeba hledat
zlatou střední cestu mezi bagatelizováním a nevycházením z domu. Když je
toho strachu trochu, tak to vede k nějaké
obezřetnosti, opatrnosti, a když je toho
strachu moc, tak z toho blbneme, tak přestáváme přemýšlet, jednáme impulzivně,
není to zdravé, není to k ničemu. Chovat
se zodpovědně, obezřetně, ale zároveň nějak věřit tomu, že to není mor středověký,
tak v tom lze najít nějakou rovnováhu.

Poznámka na závěr, Městský úřad
Horažďovice je pro občany bezpečný
a otevřený v běžném provozním režimu
za dodržení všech hygienicko-epidemiologických opatření.
• Odbor kanceláře starosty, Pracoviště
bezpečnosti, OUI a krizového řízení
01 Graf vývoje pandemie v ORP Horažďovice
v období od 1. 9. 2020 do 15. 2. 2021
02 Graf vývoje pandemie ve městě Horažďovice
v období od 1. 10. 2020 do 15. 2. 2021

01

02
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100 let horažďovické kopané,
100 let výher i proher
Toto výročí chtělo horažďovické muzeum připomenout již v loňském roce, ale
epidemiologická opatření nám to neumožnila. V letošním roce si tedy, pokud
to situace dovolí, připomeneme zcela
netradičně 101 let.
U bolestného zrodu horažďovického
fotbalu stál studentský kroužek Hollar,
ale protože tu nebylo hřiště, sehrál v letech 1919 a 1920 několik zápasů v Sušici.
Samostatný „Sportovní klub Horažďovice“

byl založen 24. srpna 1920 a sdružoval 32
zájemců. Tito fotbaloví nadšenci začali
trénovat na Tržišti a hráli pak kde se
dalo, například v horním cípu Ostrova
pod Práchní. V roce 1921 získal klub od
velkostatku místo pro hřiště na Lipkách.
Hřiště to sice bylo malinké, 80 x 50 metrů, nemělo šatny ani tribuny, ale bylo klubu a mohlo se hrát. Počátky fotbalového
klubu byly neustálým bojem o inance,
prostor a vybavení zázemí hřiště. Postupně byly vybudovány šatny, oplocení, roku
1933 bylo postaveno nové větší hřiště
a v roce 1936 začaly konečně sloužit nové
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tribuny. Nedlouho potom přišly pohromy
jak politické, tak přírodní. Co přežilo německou okupaci, to poničily tající jarní
ledy a několik povodní. Do kulatého míče
se však kopat nepřestalo…
Historii horažďovické kopané bychom
rádi připomenuli výstavou v prostorách
Městské galerie někdy na přelomu března
a dubna, podle epidemiologické situace.
Jelikož muzeum nemá k tomuto tématu
téměř žádné předměty, rádi bychom
vyzvali ke spolupráci širokou veřejnost.
Máte-li doma jakékoliv předměty se
vztahem k horažďovickému fotbalu, kontaktujte prosím muzeum. Může to být
cokoliv. Staré míče, části dresů, chrániče,
fotograie, diplomy, poháry, vstupenky,
pozvánky, legitimace…
Děkujeme za půjčení i případné věnování předmětů.
• Aleš Červený,
Městské muzeum Horažďovice
cerveny@muzeumhd.cz
T: 371 430 631
01 Horažďovičtí fotbalisté někdy těsně po válce

Jitex
V minulém čísle jsme informovali o chystané výstavě Městského muzea Horažďovice,
která bude věnována národnímu podniku Jitex. Spolu s prosbou o zapůjčení či
darování jakýchkoliv předmětů, které mají
k Jitexu nějaký vztah (oblečení, fotograie,
vzpomínky), jsme do článku zařadili též
dobovou fotograii s výrobní halou jedné
z provozoven Jitexu. Obrátilo se na nás
hned několik dam, které na fotce poznaly
samy sebe, své sousedky či kamarádky a kolegyně. Díky tomu se podařilo potvrdit, že
na fotce je opravdu horažďovická pobočka,
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a získali jsme i další cenné informace. Za
rychlou a vstřícnou reakci velmi děkujeme
a doufáme, že až pomine nejhorší vlna
pandemie, budeme se moci s bývalými
zaměstnankyněmi Jitexu setkat.
Rovněž můžeme informovat o prvním
daru ve spojitosti s chystanou výstavou. Je
jím soubor dámského oblečení (dvou košilek a dvou triček), které městskému muzeu
věnovala paní Marie Chmelíková z Kolince.
Děkujeme a doufáme, že v dalších číslech
budeme rovněž moci zveřejnit fotograii
s dary či zápůjčkami „jitexáckého“ oblečení.
Na závěr přikládáme další dobovou
fotku. Ta pochází z roku 1984 a zachycuje alegorický vůz Jitexu v prvomájovém

průvodu. Fotograf se v kompozici svého
snímku zaměřil na spodní prádlo na
alegorickém vozu. Tím pádem nezachytil
celý transparent. Pokud by si někdo ze
čtenářů vzpomněl na daný slogan nebo
chtěl pro chystanou výstavu zapůjčit či
darovat nějaký předmět, kontaktujte nás
buď na email historik@muzeumhd.cz
nebo telefonicky: 371 430 631. Děkujeme.
• Mgr. Adam Hanus
Městské muzeum Horažďovice
01 Soubor oblečení darovaný muzeu Marií
Chmelíkovou
02 Alegorický vůz Jitexu na oslavách 1. máje v roce
1984
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Děti Na Paloučku
třídí odpad
Naši předškoláci ze tříd Včeliček a Motýlků dobře vědí, že čistá příroda se nám
odmění. Znečištěné životní prostředí
ubližuje nejen lidem, ale i zvířátkům.
A právě proto si s dětmi opakujeme, jak
správně třídit odpad a proč. Využili jsme
akci Dobrovolného svazku obcí Horažďovicko věnovanou životu zvířat ve volné
přírodě. Dostali jsme do tříd látkové
tašky s motivy bobříků, barvy a tiskátka
zvířátek. Děti obrázky vybarvily a tiskátka
použily na výzdobu třídy. Při práci jsme
si povídali o bobrech a dalších zvířátkách, která potřebují čistou přírodu, aby
nevyhynula.
Nakonec děti vymyslely soutěž družstev v třídění odpadků. Sesbíraly po
třídě různé druhy materiálů a udělaly
smetiště. Úkol soutěžících byl jasný

– roztřídit odpadky, a tím smetiště odstranit. Zvítězili všichni, neboť pochopili, proč je důležité třídit odpad. Dopoledne s bobříky bylo veselé a zábavné. Děti
dostaly odznáček bobříka a nabarvené
tašky věnovaly svým babičkám a maminkám na nákup. Jistě se tam vejde
i nějaká laskomina pro jejich zlatíčka.
Tak tedy třiďme odpad a odpadky dávejme, kam patří.
Ani tato doba nezabránila uspořádání
maškarních plesů v jednotlivých třídách.
Děti se seznámily s masopustními tradicemi, starodávnými maskami, masopustním průvodem a pojmy tučný čtvrtek,
taneční neděle, masopustní úterý a popeleční středa. Vyzdobily si třídy a vyrobily
masky na obličej. Po soutěžích a tanci se
rozloučily s masopustem promenádou
masek a masopustními koblížky od našich kuchařek.

V současné době téměř vše mění svou podobu. Jinak tomu není ani s olympiádami na školách. Ještě před rokem by nikoho nenapadlo, že by vědomostní soutěže
mohly probíhat online. Je však dobře, že
nezahálíme, snažíme se, aby vše běželo
dál, aby žáci, přestože nesedí v lavicích,
byli motivováni k jistým výkonům. Nejdříve jsme si neuměli ani představit, jak
budou online olympiády probíhat, jestli
má cenu se jich účastnit. Otázek, které
nás napadaly, bylo mnoho. Ale nakonec
bylo vše velmi dobře připraveno.
30. listopadu 2020 se starší žáci
konečně vrátili do lavic, tak jsem této
příležitosti hned využila a napsala jsem
s nimi školní kolo Olympiády v českém
10

01 Děti ze třídy Včelky se svými výrobky
02 Maškarní u Berušek
03 Maškarní u Zajíčků

• Z MŠ Na Paloučku Eva Lešková

02

Bronzová na
olympiádě

01

03

jazyce. Z tohoto kola postoupily Kristýna
Návratová a Adéla Dubanová, žákyně 9. B.
Potom jsme všechny čekaly, jak se bude
situace vyvíjet dál. Během Vánoc došlo ke
zhoršení a po prázdninách se opět školy
01

uzavřely. Další kola olympiád se začala
připravovat online.
Před spuštěním okresního kola byli
všichni seznámeni s podmínkami soutěže. 26. ledna 2021 soutěžící zasedli k počítači a mohli začít bojovat. Myslím si, že
většině z nich se honilo hlavou, aby vše
proběhlo bez problému, aby se nevyskytly
žádné technické potíže… Vše dobře dopadlo, olympiády byly odeslány a děvčata
s napětím očekávala, jak uspěla.
Výsledky na sebe nenechaly dlouho
čekat a velmi nás potěšily, neboť Týnka
Návratová obsadila krásné 3. místo, Áďa
Dubanová 10. – 12. místo.
Oběma dívkám gratuluji, děkuji za
účast a přeji hodně štěstí v dalším studiu.
• Mgr. Petra Jánská, třídní učitelka 9. B
01 Na snímku Kristýna Návratová – žákyně 9. B
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Jak se krotí
slabikáře?
Rozvoj čtenářské gramotnosti dětí je na
naší škole spojen již několik let s fungováním ČTENÁŘSKÉHO KLUBU. Náplní klubu není jen samotné čtení, ale i dramatizace, práce s textem, výtvarné činnosti,
spolupráce s knihovnou, návštěvy výstav,
muzea, spolupráce s INFOCENTREM,
studium historie města Horažďovice.
Některé činnosti jsou v důsledku nepříznivé situace ve společnosti nyní omezeny.
V letošním školním roce jsou členy klubu
děti z 1.B. Z 19 žáků jich dochází 14. Ke
správnému čtení patří i příprava a popíjení dobrého čaje, mytí nádobí a úklid
naší kuchyňky.  Klubovna je nově vybavena nábytkem a příjemným posezením
pro čtenáře. Těší nás, že SLABIKÁŘ je

01

01 Čtenářský klub

pro ně kamarád a už si vybírají na čtení
pohádky a zajímavé příběhy.
Přejeme našim čtenářům příjemné
chvilky u knihy.
• Mgr. Marie Buchtová a Mgr. Libuše Motlová

Únor bílý, pole sílí …
… a u nás v duhové mateřince nevídaně
zesílila i radost z krásné bílé nadílky! Děti
si sněhu užívaly doslova celou svou bytostí.
Nejenže sáňkovaly, bobovaly, stavěly sněhuláky a tvořily sněžné andílky, ale i zkoumaly. Ptáte se, co zkoumaly? Jak vlastně taková
sněhová vločka vypadá, jak se kousek ledu
třpytí proti sluníčku, či to, že ten krásně
bílý snížek se po rozpuštění změní ve špinavou vodu, které se nikdo nechce napít.
K měsíci únoru patří také masopustní
veselice. S dětmi jsme si povídali o lidových tradicích spojených s tímto obdobím
a samozřejmě jsme uspořádali i opravdový
maškarní bál. Tentokrát sice jen ve svých
třídách, neboť společný s rodiči nám bohužel současná situace neumožnila. Přesto
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si děti svůj maškarní rej plný hudby, tance
a legrace náramně užily.
Všichni si toužebně přejeme, aby se
situace v naší zemi zlepšila a my se mohli
všichni společně setkávat bez obav, že někoho ohrozíme na zdraví či životě. Snad

se toto přání stane skutečností třeba už
v polovině dubna na naší tradiční akci
„Odemykání zahrady“.
• kolektiv KMŠ Duha

11

Někdy se stane zázrak
I v této neradostné době se občas přihodí něco, co vás potěší. A tak i mne
v únoru oslovil jeden člověk, kterého
znám – konec konců jako asi většinu
obyvatel našeho města – od vidění,
potkáváme se tu na nákupech, tu na
nejrůznějších akcích, s nabídkou na
předání starého dopisu určeného našemu spolku. Jaké bylo moje překvapení,
když mi tato paní dala list, který se k ní
zatoulal naprostou náhodou, a přitom
šlo – z mého pohledu – o velice zajímavé
psaní. Je z roku 1871, tedy 150 let staré.
Čestný člen „zpěváckého spolku Práchně“, pan Dr. Jindřich Beránek posílá
dopis „slavnému zpěváckému spolku
Práchni v Horažďovicích“. Pro překrásnou – byť pro nás již trochu archaickou
– češtinu si dovolím tento dopis doslovně odcitovat:
„Letošním rokem slaví veškera vlasť
dvoustoletou památku úmrtí světového genia, J. A. Komenského, a kromě
učitelův národních zapěli i vlastenečtí
zpěváčtí spolkové za nedávných dnův
hlasné chvalozpěvy na počest jednoho
z největších synův českého národa. Též
mně co předsedovi literárního odboru
Pražské Budče bylo uloženo, abych k témuž účeli vydal oslavencovu Didaktiku,
perlu to písemnictva na poli pedagogickém, v rouše slavnostním.
I osměluji se, drazí přátelé, podati
Vám knihu tuto, žádaje snažně, byste
laskavě považovali to za nepatrný důkaz
nehynoucí k Vám vděčnosti a lásky.
Dr. Jindřich Beránek
čestný člen zpěváckého spolku
„Práchně“ v Horažďovicích.“
No uznejte sami, že se rovná téměř
zázraku po tolika letech dostat do
rukou takovéto psaní. Samozřejmě, že
jsem uvítala možnost obohatit archiv
PS Prácheň o tento historický artefakt,
mám domluvený i zásah restaurátorky,
protože v místech ohybu se dopis začíná rozpadat a byla by škoda, kdyby se
ještě více poškodil.
A v této souvislosti mne napadlo:
Třeba i vy využíváte této doby k tomu,
abyste si doma uspořádali věci, na které
běžně není čas. Třeba procházíte staré
písemnosti či krabici po babičce, kam
si dávala věci, na kterých jí zaleželo.
Jestli tomu tak je a narazíte na něco
s vazbou na náš spolek, budu velice
ráda, když – pokud si to nebudete chtít
nechat na památku – nám dáte tyto
věci do spolkového archívu. Věřte, že
nám na naší historii záleží a takovýchto
památek si velice vážíme.
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Věřím, se se brzy budeme moci setkávat i jinak, než jen prostřednictvím
stránek Obzoru.
Netrpělivě na tuto dobu čekáme.
• Za pěvecký spolek Prácheň
Simča Sládková
01 Dopis z roku 1871

01
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Šampionka
na Mokré
Kdyby dneska přijel do Horažďovic třeba
slavný hokejista Jarda Jágr a zahrál si
hokej s místními kluky na zamrzlé Mokré, byla by to jistě událost hodná zápisu
do městské kroniky. Něco podobného je
zaznamenáno v kronice města na začátku
roku 1955. Město totiž navštívila tehdejší
krasobruslařská hvězda dr. Dáša Lerchová-Řeháková. Účastnice zimních olympijských her ve Svatém Mořici v r. 1948,
čtyřnásobná mistryně a dvojnásobná vicemistryně Československa v krasobruslení,

01

02

akademická mistryně světa, v té době
pravidelná účastnice krasobruslařských
mistrovství Evropy a světa. Její vystoupení se mělo 9. ledna odpoledne původně
odehrát na zimním stadionu na Lipkách,
ale pro teplé počasí zde nebyl led. A tak
celou krasobruslařskou exhibici zachránila zamrzlá Mokrá. Krasobruslařská
šampionka byla přivítána starostou, tehdy tedy předsedou místního národního
výboru Panuškou, od něhož dostala jako
dárek Němcovy Dějiny města Horažďovic.
Od pionýrů dostala kytici a za velkého zájmu diváků se šlo na věc. Její vystoupení,
zaměřené především na mládež, mělo tak
trochu instruktážní charakter: od jednoduchých krasobruslařských kreací k obtížnějším až po ty nejnáročnější. Všechno
to krasobruslařské umění, jak se který
obrat, igura či skok jmenuje, komentoval
do rozhlasu otec mistryně pan Lerch.
Vystoupení krasobruslařské šampionky
mělo nejen sportovní a společenský ohlas,
ale vzhledem k množství diváků i inanční

přínos. A jak Horažďovice k této sportovní
a společenské slávě přišly? Celkem náhodou. Karel Němec se zmiňuje, že se s dr.
Lerchovou seznámil na vánočním zájezdu
předešlého roku v Praze. Slovo dalo slovo
a krasobruslařku pozval do Horažďovic.
Svou roli v tom, že nabídku přijala, hrálo
jistě i to, že její otec pan Lerch byl svého
času v Horažďovicích holičem. A tedy
krasobruslařská šampionka měla k Horažďovicím určitý vztah.
Čas už dávno odnesl krasobruslařskou
slávu dr. Lerchové-Řehákové, pohasla i popularita tohoto sportu. Snad jen ti, kteří
se o krasobruslení zajímají, to jméno dnes
znají. Ale tenkrát ta její exhibice byla pro
Horažďovice velkou událostí.
• Jiří Wagner
01 Šampionka Lerchová – Řeháková v dobách své
slávy.
02 Mokrá v současnosti. Dodnes slouží bruslařům.
A rybářům. – Foto J. Wagner
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Historie domů v Horažďovicích
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 97
Nejstarší zmínka o domě je uvedena
v berní rule z roku 1654, kdy je mezi
pustými domy ve městě uveden dům
Kotrbovský s poznámkou „dokonce pustý
a zbořený, sousedi ty místa užívají“. Podobně se o tomto domě zmiňuje revizitace berní ruly z roku 1675, kde je uvedeno
„všickni bez rolí, až posavaď pustí, toliko
místo stojí“. V té době se již tedy jednalo
o neobývanou ruinu. Stala se součástí
Obzor • Horažďovice

sousedního domu čp. 98 majitele Jana
Markovic. Ten je jako vlastník „spáleniště
Kotrbovského“ zmíněn v roce 1677, kdy
jej společně se svým domem prodává
Jakubovi Vrkalovi celkem za 80 zlatých.
V roce 1711 sepisuje Jakub Vrkal poslední
vůli, ve které znovu odděluje spáleniště
Kotrbovské a postupuje jej na díl synu
Jiříkovi. Krátce nato se v roce 1713 pustil
Jiřík Vrkal, povoláním pončochář, do
stavby nového domu na tomto spáleništi
a žádá radní o dřevo z obecních lesů „ku
potřebě postavení krovův na domě v ulici

dobytčí“. V roce 1737 ujímá dům Dorota
Vrkalová prostřednictvím poručníků sirotků Vrkalovských, kterými byli ustanoveni Jana Mottl a Franc Kratochvíl. Dům
leží mezi domy Gregorovským a Jana
Malkovského. Dorota Vrkalová jej ale
obratem při tomto jednání postoupila své
sestře Veronice za 230 zlatých, přičemž
si vymínila, že může v domě bydlet, než
se provdá. Veronika se později provdala
za Matesa Nüderu. Jejich dcera Veronika, provdaná Sedláčková, prodává dům
vlastní várečný v Trhové ulici v roce 1783
13

Dobrá zpráva
o Tříkrálové sbírce
Tradiční akce v našem městě a jeho okolí
měla letos zvláštní průběh. Přesto je
důkazem, že solidarita s potřebnými nám
není cizí ani v těžkých obdobích.
Všem koledníkům a koordinátorům,
kteří se těšili a připravovali na tradiční
koledu, děkujeme za čas, který věnovali
přípravám. Zastupitelům měst, obcí a farností za podporu a důvěru, které si velmi
vážíme.
Letos máme také tu čest poděkovat
všem, kdo umožnili nebo zprostředkovali
umístění statických kasiček na veřejně
přístupných místech. Na žádném místě
jsme nebyli odmítnuti! V Horažďovicích
to byly tyto obchody a provozovny
Lékárna Devětsil
Lékárna Panacea
Pekařství Karel Rendl
ROSA COMPUTERS
F-MOBIL
Čerpací stanice Robin Oil
Čerpací stanice BENZINA
Potraviny Mandák
ordinace praktických lékařů pro dospělé
pobočka České spořitelny a.s. v Horažďovicích
Především ale děkujeme dárcům, kteří
přispěli na dobrou věc!
Děkujeme, že i v těchto složitých časech myslíte na druhé. Oblastní charita
Horažďovice napjala všechny síly, aby
zachovala kvalitu svých služeb a neohrožovala zdraví zaměstnanců ani lidí,
o které pečuje. Ti jsou pro ni totiž na
prvním místě. Svým darem jste dokázali,
že i pro vás.

65 % z výtěžku sbírky bude využito za
účelem podpořit charitní práci hlavně se
seniory a zdravotně postiženými v našem
regionu. Naše pečovatelská služba se stará
o 200 klientů a domácí zdravotní péče
o 162 pacientů. Projekt Občanská poradna pomohl v minulém roce 74 osobám
ve složité situaci. Finance dle našeho
záměru podpoří také volnočasové aktivity
seniorů a rodiny nebo osoby v tíživé životní situaci.
Část peněz bude poskytnuta na vybavení pro sportovní a volnočasové aktivity
dětí v Dětském domově v Chanovicích
a část na krizový fond pro lidi z Horažďovicka postižené přírodními živly. Na
Nepomucku a Kasejovicku chceme ve
spolupráci s Odborem sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Nepomuk podpořit
sociálně slabé rodiny, Mateřské centrum
Beruška a také děti žijící v Dětském domově v Nepomuku.
Charita lidi neopouští, děkujeme, že
jste neopustili charitu. Víme, že i pro vás
byl rok 2020 komplikovaný a nejspíš jste

si museli sami něco odepřít, abyste podpořili ty, kteří měli štěstí ještě méně.
Konkrétní výsledky sbírky ve statických kasičkách, kde naše charita sbírku
pořádala:
OBEC VÝNOS
Břežany
7 022 Kč
Chanovice
7 937 Kč
Hejná
1 957 Kč
Horažďovice
83 986 Kč
Hradešice
5 147 Kč
Jetenovice
2 646 Kč
Kasejovice
2 601 Kč
Kejnice
6 405 Kč
Malý Bor
3 171 Kč
Myslív
9 312 Kč
Nepomuk
16 799 Kč
Neurazy
7 130 Kč
Olšany
2 050 Kč
Oselce
100 Kč
Pačejov
3 928 Kč
Pačejov-nádraží
5 699 Kč
Slatina
4 370 Kč
Svéradice
5 955 Kč
Týnec u Horažďovic
9 555 Kč
Velké Hydčice
4 255 Kč
Velký Bor
9 536 Kč
CELKEM
199 561 Kč
Po celou dobu sbírky bylo možné Tříkrálovou sbírku podpořit online na www.
trikralovasbirka.cz, tato možnost darování inančních prostředků konkrétní
charitě bude aktivní do 30. dubna 2021.
Těšíme se na setkání s vámi při dalším
ročníku sbírky!
• Za Oblastní charitu Horažďovice
Mgr. Šárka Čáňová
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Josefu Karšovskému a manželce Anně za
295 zlatých. Dům je situován mezi domy
vdovy Maršátové a Matouše Trejbala. Po
smrti Josefa Karšovského v roce 1797 převádí vdova Anna dům na syna Antonína
a jeho manželku Evu. Přičemž si matka
vymiňuje dožít v tomto domě a Antonín
s manželkou „postoupený dům s vděčností přijímají, paní mateř až do její smrti
jakožto plnomocnou paní a vladařku
v témž domě uznávati po všechen čas
jejího živobytí“.
• MgA. Jindřich Šlechta
01 Současná podoba objektu (rok 2020)
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Zapeklitý Čmuchalův případ
S přibývajícími dny distanční výuky
je pro pedagogy mnohem náročnější
připravovat originální úkoly tak, aby žáci
mohli plně využívat mezipředmětové
vztahy. V rámci přírodopisu na ZŠ Blatenská jsme ale tentokrát dokázali propojit
český jazyk, přírodní vědy a logiku do
jednoho celku. Vyzkoušeli jsme si totiž,
jak obtížné je napsat detektivní příběh se
zařazením aktuálně probíraného tématu, se zajímavou zápletkou, jež dokáže
pohltit, a s nevyřčeným řešením, na které
by si měl čtenář přijít zcela sám prostým zamyšlením. Z mnoha úžasných děl
našich žáků jsem si dovolil vybrat mírně
upravený detektivní příběh Kristýnky
Návratové z 9. B. Vážení čtenáři, dejte si
něco dobrého k pití a pohodlně se usaďte,
jelikož se záhy stanete svědky prapodivného případu:
Jako každý jiný večer si šla paní Novotná lehnout do své pohodlné postele.
Na značně unavené oči nasadila masku
na spaní a téměř okamžitě se ponořila
do sladkého spánku. Uprostřed noci ji
ale něco probudilo. Chvilku trvalo, než
si plně uvědomila, že někdo chodí kolem
její postele. I přes ohromný strach sebrala
veškerou odvahu, odhodila ze sebe deku,
energicky vstala a sundala si masku z očí.
Jenže nikde nikdo. Když se paní Novotná
po nějaké době vzpamatovala, zavolala
policii a rozhodla se, že pro klid na duši
zkontroluje zahradu. Možná se jí vše jen
zdálo, protože za normálních okolností
by slyšela štěkot svého věrného psa. Když,

oděna pouze v županu, vkročila na vlahý
trávník, ucítila typický zápach čerstvě
spáleného dřeva. Rozrušená žena se dala
do běhu, aby po chvíli úplně zkoprněla.
Na ten výjev nezapomene snad do konce
svého života! Zadní část rozlehlé zahrady
byla v plamenech a její věrný čtyřnohý
přítel se strachy krčil ve své boudě. Paní
Novotná dnes již poněkolikáté prokázala svou nezměrnou odvahu a úžasnou
duchapřítomnost, jelikož nejprve zachránila psa a ihned poté zavolala hasiče. Než
záchranné složky dorazily, požár zachvátil skoro celou zahradu a plameny začaly
hladově olizovat okolní budovy. Během
dalších hodin proběhla organizačně
náročná evakuace, při níž místní starousedlíci využili svá vzorně připravená
evakuační zavazadla. Ještě že při nedávné
přednášce hasičů na toto téma pozorně
naslouchali.
Druhý den ráno se ukázalo, že díky
včasnému zásahu integrovaného záchranného systému byly škody na majetku poměrně malé, a tak se všichni mohli vrátit
do svých domovů. V ten okamžik dorazil
na místo věhlasný detektiv Čmuchal.
Nasadil si svou typickou čapku a několik
minut se upřeně díval na místo neštěstí. Kdyby mu v lehkém ranním vánku
nevál tmavý kabát, mohli by ho náhodní
kolemjdoucí snad považovat za sochu. Po
několika dlouhých minutách si detektiv
nechal zavolat paní Novotnou a pozorně
si vyslechl každé její slovo. Zatímco hlavní
svědkyně událostí posledních hodin

01

energicky hovořila, detektiv Čmuchal
jejím slovům v pravidelných intervalech
pokyvoval. Po chvíli se z jeho úst ozvalo:
„Myslím, že se jednalo o krádež. Pachatel
měl vše důkladně naplánované, protože
si nikdo ničeho nevšiml. O pozornost vašeho psa se postaral odhozeným nedopalkem. Z nějakého důvodu dokonce i tušil,
jak bude pes reagovat na požár. Dovolím
si tvrdit, že jste pod drobnohledem zloděje musela být několik týdnů.“ „Ale pane
detektive,“ odpověděla paní Novotná,
„jakýpak zloděj? Vždyť mně se nic neztratilo.“ „Myslíte?“ otázal se detektiv, „v tom
případě mi jen dovolte, abych se podíval
na vaše cennosti, a poté už vás nebudu
připravovat o čas.“ Paní Novotná zavedla
detektiva ke své dobře ukryté klenotnici,
kterou měla uloženou v ložnici, v níž předešlou noc zažila onu podivnou příhodu.
„Podívejte se, pane detektive,“ otevřela
paní Novotná klenotnici. A najednou zkoprněla. V dopoledních paprscích slunce
si všimla něčeho, co ráno zcela přehlédla.
Největší diamant na jejím zlatém prstenu byl poškrábaný. „Měl jste pravdu,“
vzdychla paní Novotná, „opravdu zde byl
zloděj. Ale mým probuzením jsem ho musela vylekat, a tak svůj čin nedokončil.“
Čmuchal svraštil své obočí připomínající
havraní peří a vzrušeným hlasem odvětil:
„Naopak, paní Novotná. Čin byl dokonán
a opona vyšetřování krádeže desetiletí se
právě otevírá…“
Dokážete odhalit, co detektiva Čmuchala přivedlo na správnou stopu? Nebo
byste se nechali ošálit jako paní Novotná?
Řešení:
Diamant je jeden z nejtvrdších přírodních
materiálů a běžným nožem nemůže být
poškrábán. Jednalo se tedy o skleněnou
náhražku.
01 Čmuchal v akci. Foto: Mgr. Petr Curko
(licence použitých obrázků CC0 1.0).
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Akce 2021
3. 4. Velikonoční jarmark
6. 5. Květnové oslavy
26. 6. Slavnosti Kaše
9.–20. 8. Ševčíkova akademie
21.–22. 8. Mariánská pouť
1. 10. Den Seniorů
16. 10. Havelský jarmark
6. 11. Svatomartinský jarmark
28. 11. Rozsvícení vánočního stromu
11. 12. Adventní jarmark
11. 12. Adventní koncert
Provádím veškeré ZEDNICKÉ PRÁCE
— omítky, malířské práce, kompletní rekonstrukce bytového jádra, obklady, dlažby, bourací práce a další práce dle domluvy. Tel: 721 757 399
Městská knihovna • perla Otavy
vyhlašuje v rámci akce Březen – měsíc čtenářů
výtvarnou a literární soutěž
pro všechny tvořivé děti do 15 let

Kdo tady
straší?

Velikonoční
jarmark
sobota 3. dubna 2021 • 9.00–12.00
Mírové náměstí • Horažďovice

Úkolem je vymyslet a pojmenovat své strašidlo.
Můžete použít libovolnou výtvarnou techniku nebo
napsat krátký text nebo básničku o strašidle.
Soutěž je vyhlášena při příležitosti 100. výročí
narození Zdeňka Milera, autora ilustrací medvědího
strašidla Barbuchy.
Vyhlášení: 21. 2. 2021
Uzávěrka: 16. 4. 2021
Termín vyhodnocení bude
upřesněn podle aktuální situace.
Podrobné, aktuální informace
najdete na
www.knihovna.horazdovice.cz,
na facebooku
a na vývěsce knihovny.

farmářský a řemeslný jarmark

Horažďovice • perla Otavy
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Horažďovice • perla Otavy
inzerce

LÍDR V DODÁVKÁCH ŠVÉDSKÉHO

SUPERPRÉMIOVÉHO KRMIVA

P R O P S Y A KO Č KY
S DOPRAVOU ZDARMA!
PRO HORAŽĎOVICE A OKOLÍ

Nabízíme:
švédská superprémiová krmiva pro psy a kočky
(granule, konzervy, kosmetika, doplňky stravy)
podporu s krmením při různých zdravotních problémech
(zažívací obtíže, diabetes, nadváha, alergie na lepek,
onemocnění ledvin, jater, srdce a slinivky)
bezplatný vzorek na vyzkoušení + tištěný katalog
doručení objednávky ZDARMA až k vám domů!
Výhradní distributor pro váš region:

Petr Kubáň
736 246 642
kuban@husse.cz

www.husse.cz

Vzorková prodejna Husse Plzeň
OD Centrum Doubravka
Masarykova 75, Plzeň 4

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce
úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky,
zateplování fasád, zemní a výkopové práce.
Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

Koupím Simson S51 Enduro, Elektronik
stav nerozhoduje
dále Jawa pionýr, moped
a auto moto veterán díly.
Tel.: 776 822 803

inzerce
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