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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

měsíc březen nás v tichosti přenesl do 
jarního období. Stále trvá nouzový stav, 
děti nechodí do školy, je omezený pohyb 
osob, nekonají se žádné společenské akce. 
Snad vás v této nelehké pandemické době 
potěší intenzivnější sluneční paprsky, 
velikonoční výzdoba na náměstí a pod 
Červenou branou, probouzející se příroda 
a velikonoční překvapení na Ostrově. 
Jako každoročně v tomto období probíhá 
jarní úklid obecních pozemků, radikální 
údržbou procházejí okrasné záhony. Byly 
provedeny hlavové řezy stromů v ulici 
Tyršova, Jiráskova a Žižkova. Po zim-
ním období se zjišťuje rozsah poškození 
místních komunikací. Do jarního úklidu 
se vedle technických služeb zapojili i naši 
pracovníci z aquaparku.
Z důvodu rekonstrukce Peškovy ulice 
byla na Jiráskově sídlišti vybudována 
provizorní parkovací plocha. K parkovi-
šti bude ještě opravena příjezdová cesta, 
stejně jako příjezdová cesta podél Tržiště 

a přilehlého bytového domu. Provizorní 
výjezd pro obyvatele z druhé části Peško-
vy ulice na Plzeňskou ulici je vybudován 
v místech dnešní autobusové zastávky, 
která je přesunuta kousek dál.
V souvislosti se zbouráním komínu 
a zásobníku na popel u staré kotelny 
v Okružní ulici došlo i k radikálnímu 
vyčištění přilehlého pozemku směrem 
do zahrady, kde by v budoucnu měl stát 
domov pro seniory. 
Během měsíce března běžela v rámci 
možností další jednání o rozšíření sběrné-
ho dvora, o směně dalších pozemků pro 
potřeby projektované kanalizace a vodo-
vodů v našich obcích. I nadále se pracuje 
na projektové dokumentaci Spolkového 
domu (budova bývalého kina) a rekon-
strukce zámku. 
V poštovních schránkách jste v březnu 
také našli bulletin „Zprávy ze správy“, kte-
rý vydává SÚRAO. Je to proto, že lokalita 
nazývaná „Březový potok“ je jedna ze čtyř 
vybraných lokalit pro hlubinné úložiště 
jaderného odpadu. A navíc zkoumaná 
plocha této lokality se rozšířila tak, že 

dnes již zasahuje celou naši přidruženou 
obec Třebomyslice a i část Horažďovické 
Lhoty. Protože se nyní realita úložiště bez-
prostředně týká i našeho města, dostala 
se k vám tato tiskovina. Jelikož jsou in-
formace v časopisu ne vždy zcela přesné 
a pravdivé, budeme je postupně uvádět 
na pravou míru. V příštím čísle najdete 
článek o stavu věcí z reálného pohledu 
dotčených obcí. 
Na městském úřadě již třetí týden probí-
há povinné antigenní testování zaměst-
nanců. Pravidelně se dezinikují vnitřní 
prostory, zábradlí a kliky. Při návštěvě 
úřadu vás i nadále prosíme o dodržování 
rozestupů, nošení respirátorů a dez-
infekci rukou. Stojan s dezinfekčním 
prostředkem najdete hned u vstupních 
dveří na úřad. 
Přejeme vám hezké jarní dny, klidné 
velikonoční svátky a pak uvidíme, co 
bude dál…

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Výtvarné práce žáků ZUŠ Horažďovice 
v době distanční výuky 
01 Daniela Ballonová, 14 let

02 Dominik Klepsa, 9 let

03 Eliška Kestnerová, 12 let

04 Jindřich Šlechta, 11 let

05 Magdaléna Toningerová, 12 let 

06 Růženka Haasová, 9 let

07 Vlastimil Otáhal, 9 let

08 Žoie Salvová, 13 let

09 Alžběta Stružinská, 8 let – Broukulus Plechulus
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Činnost Krizového štábu obce 
s rozšířenou působností Horažďovice 
– pandemie covid-19
„I přes zdánlivé zlepšení nárůstu pozi-
tivně testovaných nemůžeme předčasně 
hovořit o velkém zlepšení situace v Pl-
zeňském kraji. Intenzivní péče i nadále 
pracuje na hranici kapacit, ale vzhledem 
ke klesajícímu počtu hospitalizovaných 
i nově nakažených očekáváme zlepšení ve 
výhledu jednoho týdne,“ uvedla hejtman-
ka Ilona Mauritzová dne 19. 3. 2021 na jed-
nání Krizového štábu Plzeňského kraje.

Stále několikrát týdně zasedá v ranních 
hodinách na pracovním jednání Stálá pra-
covní skupina (SPS) Krizového štábu obce 
s rozšířenou působnosti (KŠ ORP) Horažďo-
vice 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 pande-
mii covid-19 na území ORP a města Horaž-
ďovice. V Plzeňském kraji je velmi vážná 
situace ohledně nemocnosti s covid-19 a má 
to samozřejmě dopad i na oblast ORP Ho-
ražďovice. Vedení ORP a města Horažďovi-
ce a SPS KŠ ORP Horažďovice nadále sledují 
vývoj situace, jednotlivá krizová a mimo-
řádná zdravotnická opatření a snaží se 

přijímat adekvátní rozhodnutí ve vztahu 
k teritoriu a městu. Členové SPS KŠ ORP 
Horažďovice se shodují na tom, že je nutné 
též apelovat na trpělivost lidí a zklidnění 
situace.

KŠ ORP Horažďovice si dovoluje upo-
zornit, že lze nalézt detailní informace 
v souvislosti s covidem v běžném životě 
a všechna opatření, nařízení vlády, jejich 
detail, platnost a jednoduché vysvětlení 
nejen na stránkách města Horažďovice, 
ale také velmi podrobně na Covid Portálu 
(https://covid.gov.cz/).

Zásadním sdělením pro občany je, 
že v nejbližší době i přes žádost vedení 
ORP Horažďovice nedojde k vytvoření 
očkovacího centra v Horažďovicích, ale 
budou do očkování zapojeni i praktičtí 
lékaři. K uvedenému vedení města sdě-
luje, „Nyní se občané hlásí přes webové 
stránky pro očkování, kde si sami určují 
očkovací centrum (nejčastěji Sušice, 
Strakonice nebo Klatovy). O záležitosti 
očkovacího centra byly vedeny disku-
ze s Plzeňským krajem, bylo počítáno 
se vznikem očkovacího centra v LDN 
v Horažďovicích, ale to není v současné 

době ani technicky ani personálně pro-
veditelné. Vzhledem k těmto okolnostem 
a vzhledem k vývoji situace očekáváme 
a velmi uvítáme, pokud se očkování 
přesune do ordinací praktických lékařů. 
Ovšem pokud by bylo očkovací cent-
rum zajištěno personálně, jsme schopni 
připravit očkovací centrum technicky“. 
Přehled očkování v Plzeňském kraji lze 
nalézt na https://www.plzensky-kraj.cz/
prehled-ockovani-v-plzenskem-kraji.

„V této nelehké situaci bych znovu chtěl 
poděkovat prostě všem, kteří se podílejí na 
zvládnutí pandemie a zabezpečení chodu 
současného života nejen v našem městě, 
ale celého Horažďovicka. Zvláštní poděko-
vání patří jak občanům za dodržování na-
řízených krizových a mimořádných zdra-
votnických opatření, ale například také 
členům JPO III SDHO Horažďovice a JPO 
V SDHO Boubín za pomoc při přepravách 
seniorů 80+ a 75+ k očkování ve spolupráci 
s Charitou Horažďovice,“ zdůraznil staros-
ta města Ing. Michael Forman.

Poznámka na závěr, k poskytování 
detailních informací týkajících se nákazy 
covid–19 je kompetentní pouze Krajská 
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Rada města Horažďovice 22. 2. 2021 

• rozhodla o výběru nejvhodnější na-
bídky uchazeče Ing. Jiřího Fencla, Plzeň, 
na výkon technického dozoru stavebníka 
na stavbě „Rekonstrukce Peškovy ulice – 
I. etapa“ za nabídkovou cenu 302 137 Kč 
vč. DPH 
• schválila uzavření nájemní smlouvy 
mezi městem Horažďovice a Českým 
rybářským svazem, z. s., Místní organi-
zace Horažďovice na pronájem pozemků 
p č. 1669 vodní plocha o výměře 229 m2, 
p. č. 1670 vodní plocha o výměře 572 m2 
v k. ú. Horažďovice za nájemné ve výši 
3 250 Kč/ha + DPH s účinností od 1. 1. 2021 
do 30. 11. 2021 
• schválila poskytnutí (investiční) dota-
ce spolku SH ČMS – Sbor dobrovolných 
hasičů Horažďovice,ve výši 50 000 Kč na 
doinancování nákupu nové stříkačky 
PH Alfa 

Rada města Horažďovice 8. 3. 2021

• schválila uzavření smlouvy mezi Marti-
nem Korchem, Horažďovice IČO: 61754765 
a městem Horažďovice na zhotovení díla 
„Oprava střechy smuteční síně v Horažďo-
vicích“ za nabídkovou cenu 684 099,19 Kč 
vč. DPH 
• schválila uzavření smlouvy mezi 
společností STAFIS – KT s. r. o., Pačejov, 
IČO: 25219090 a městem Horažďovice na 
zhotovení díla „Oprava střechy kostela 
sv. Jana Křtitele“ za nabídkovou cenu 
918.796,52 Kč vč. DPH 
• schválila dotaci Kateřině Švarcové, 
Sirkařská 977, Sušice, IČO 07075898 na 
provoz pojízdné prodejny v měsících 
leden-prosinec 2021 ve výši 40 000 Kč 
• schválila dotaci Nemocnici následné 
péče LDN Horažďovice, s. r. o. Blaten-
ská 314, Horažďovice, IČO 26360870 ve 
výši 50 000 Kč na zajištění provozu sociál-
ních lůžek 
• schválila dotaci ve výši 5 000 Kč na 
provoz sociální služby odborného sociál-
ního poradenství – Poradna pro rodinu, 
manželství, mezilidské vztahy, psychoso-
ciální, pracovně-profesní oblast a osob-
nostní rozvoj o. p. ss., Záboří 83 

Rada města Horažďovice 22. 3. 2021 

• schválila bezplatný pronájem prostoru 
malého nádvoří zámku, jeho pravé pod-
loubí a pravou polovinu velkého nádvoří 
zámku TJ Sport Horažďovice, Klub přátel 
H50 pro účely startu a cíle pochodu „Ho-
ražďovická 50“ dne 21. a 22. 5. 2021
• schválila poskytnutí dotace ZKD Su-
šice, náměstí Svobody 135, 342 01 Sušice, 
IČO: 00031968 na podporu inancování 
prodejny v Třebomyslicích, a to úhradu 
nákladů spotřeby energií a na opravy ve 
výši 10 000 Kč
•  rozhodla o výběru nejvhodnější nabíd-
ky uchazeče Stavební společnost H a T, 
spol. s r. o., Strakonice, IČO: 45023522 na 
stavební práce s názvem „MŠ Jiřího z Po-
děbrad – rekonstrukce WC“ za nabídko-
vou cenu 1 361 284 Kč vč. DPH

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

hygienická stanice v Plzni. Městský úřad 
Horažďovice je pro občany bezpečný 
a otevřený v běžném provozním režimu 
za dodržení všech hygienicko-epidemiolo-
gických opatření.

Snažme se být rozumní a opatrní, 
pokud to jenom jde.

• Odbor kanceláře starosty, Pracoviště 

bezpečnosti, OUI a krizového řízení

01 Graf vývoje pandemie v ORP Horažďovice 
v období od 1. 9. 2020 do 22. 3. 2021

02  Graf vývoje pandemie ve městě Horažďovice 
v období od 1. 9. 2020 do 22. 3. 2021
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Nabídka práce
Město Horažďovice, 

organizační složka Technické služby, 
hledá pracovnici s náplní práce:

úklidové práce, úklid a údržba 
veřejných WC, vyvážení odpadko-
vých košů, odstraňovaní nečistot od 
obrubníků, úpravy terénu travních 
ploch, sečení porostu samochodnou 
sekačkou, pomocné práce – hrabání 
listí, trávy, úklidové práce po kácení 
dřevin, obsluha vysavače listí, nátěry 
městského mobiliáře, zálivka výsadeb 
a drobné zahradnické práce

Výhodou: 
Řidičské oprávnění skupiny B.

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.

Městská knihovna 
Horažďovice 

prodlužuje termín odevzdání sou-

těžních prací do soutěže

„Kdo tady straší“
do 30. dubna 2021

Obecně závazné 
vyhlášky – školské 
obvody mateřských 
škol a základních 
škol

Město Horažďovice zajišťuje podmínky 
pro předškolní vzdělávání dětí s místem 
trvalého pobytu na svém území ve zří-
zených mateřských školách. Do mateř-
ské školy se přednostně přijímají děti 
s místem trvalého pobytu v příslušném 
školském obvodu, které před začátkem 
školního roku dosáhnou nejméně třetího 
roku věku. Vymezení školského obvodu 
spádové mateřské školy stanoví obce 
obdobně jako v případech základních 
škol. Město zřizující více mateřských škol 
stanoví školské obvody obecně závaznou 
vyhláškou. Dojde-li k dohodě několika 
obcí o vytvoření společného školského 
obvodu, stanoví každá z dotčených obcí 

obecně závaznou vyhláškou příslušnou 
část školského obvodu.

Město Horažďovice vydalo Obecně 
závaznou vyhlášku č. 1/2021, kterou se 
stanoví školské obvody mateřských škol 
zřízených městem Horažďovice a části 
společných školských obvodů mateřských 
škol zřízených městem. Vydanou vyhláš-
kou je zrušena Obecně závazná vyhláška 
č. 2/2017, která řešila školské obvody 
mateřských škol. Nová obecně závazná 
vyhláška byla vydána z důvodu nových 
smluv mezi městem a obcemi Hejná, 
Malý Bor, Mečichov, Velký Bor, Velké 
Hydčice a Kejnice o vytvoření společné-
ho školského obvodu a z důvodu úpravy 
názvů mateřských škol. 

Ředitelka mateřské školy bude roz-
hodovat o přijetí do mateřské školy na 
základě stanovených kritérií, v souladu 
s obecně závaznou vyhláškou a platnými 
právními předpisy, a to do výše povole-
ného počtu dětí uvedeného ve školském 
rejstříku pro příslušnou mateřskou školu. 
Dítě, které má trvalý pobyt v příslušném 
školském obvodu mateřské školy, má 
nárok na přijetí v dané mateřské škole. 

Zákonný zástupce může zvolit pro dítě 
i jinou než spádovou mateřskou školu.

Město Horažďovice dále vydalo Obecně 
závaznou vyhlášku města Horažďovice 
č. 2/2021, kterou se stanoví školské obvody 
základních škol zřízených městem Ho-
ražďovice a části společných školských 
obvodů základních škola zřízených měs-
tem. Novou vyhláškou je zrušena Obecně 
závazná vyhláška č. 3/2014, která řešila 
školské obvody základních škol. Obecně 
závazná vyhláška byla vydána z důvodu 
nových smluv mezi městem a obcemi Bře-
žany, Budětice, Hejná, Hradešice, Kejnice, 
Malý Bor, Nezamyslice, Slatina, Střelské 
Hoštice, Svéradice, Velký Bor a Velké 
Hydčice o vytvoření společného školského 
obvodu a z důvodu úpravy názvů základ-
ních škol. 

Plné znění nových obecně závazných 
vyhlášek naleznete na www.mesto-
-horazdovice.cz pod odkazem vyhlášky 
a nařízení.

• Bohuslava Kodýdková, odbor památkové 

péče, školství a kultury 

Nabídka práce
Město Horažďovice, 

organizační složka Technické služby, 
hledá pracovníka na pozici 
zahradník/zahradnice.

NÁPLŇ PRÁCE:
Návrhy, realizace a údržba trvalko-
vých 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 nápl-
ně práce týkající se pracovníků TS
• Provádění zimní údržby
POŽADAVKY:
• SOU/SŠ v oboru zahradník, zahrad-
nictví
• 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 živo-
topis 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.
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Tenisový klub Horažďovice 

hledá 

sezónního provozovatele 
občerstvení. 

Nabízíme prostory k otevření ob-

čerstvení v areálu tenisového klubu. 

V případě zájmu o bližší informace 

nás kontaktujte na telefonním čísle 

602 141 836. 

David Michelini

Tenisový klub Horažďovice

Informace 
o provádění 
vyšetření protilátek 
na nemoc covid-19 
v nemocnici 
v Horažďovicích
Horažďovická nemocnice nabízí od 26. 3. 
2021 veřejnosti vyšetření protilátek proti 
onemocnění covid-19. Test je vhodný pro 
všechny, kteří chtějí zjistit testem, zda 
prodělali onemocnění covid-19 (případ-
ně i skrytě, bez příznaků). V případě, že 
jste onemocnění prodělali, ideální doba 
na test je od 30. dne po skončení izolace. 
Případné množství protilátek informuje, 
je-li jedinec dostatečně chráněn proti ne-
moci covid-19 anebo je vhodné se nechat 
očkovat.

Jestliže jste už naočkovaní, po posled-
ní dávce očkování již uplynulo alespoň 
14 dnů a zajímá vás, jestli se protilátky 
vytvořily, tento test vám také poskytne 
odpověď.

Zatím se testy vykonávají pouze za 
přímou platbu, a to za 500 Kč. V případě 
zájmu je možnost dát si odebrat krev na 
interní ambulanci horažďovické nemoc-
nice, a to v době od 6.30–9.00 hod. každý 
pracovní den, kromě čtvrtku.

• Nemocnice následné péče LDN 

Horažďovice, s. r. o.

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

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 19. 4. 2021 v 9 hod.
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Zápis je povinný pro děti narozené od 1.9.2014 do 31.8.2015
V případě zájmu rodičů je zápis též pro děti narozené 
od 1.9.2015 do 31.12.2015.                                               Rodiče těchto dětí předloží u zápisu 
        doporučení pedagogicko-psychologické poradny. K zápisu 
     mohou dále děti narozené od 1.1.2016 - 30.6.2016, zde je 
  nutné doporučení pedagogicko-psychologické poradny 
  a dětského lékaře.

Zápis žáků do 1.tříd

Žádost mohou podat zákonní zástupci následujícími 
způsoby:

Od 1. dubna do 30. dubna 2021

Pozvánka

ZŠ Blatenská 540, Horažďovice

- do datové schránky školy (hvjmmh4)
- poštou (rozhodující je datum podání na poštu)
- osobním podáním ve škole
      - e-mailem s elektronickým podpisem 
    zákonného zástupce (zsblatenska@horazdovice.cz) 

Nutno zaslat ofocený občanský průkaz 
zákonného zástupce a rodný list dítěte!

Veškeré dokumenty a  další informace na
     www.zsblatenska.horazdovice.cz

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY
Vážení rodiče budoucích žáků prvního ročníku,

vzhledem k situaci se zápis do 1. ročníku bude konat v období od 1. 4. 2021-30. 4. 2021 bez účasti 
dětí.

Podání žádosti lze provést několika způsoby:

1. Stáhnout si žádost z webu školy www.zskomenskeho.horazdovice.cz a doručit ji v období     

1. 4. 2021-30. 4. 2021

a) do datové schránky školy (snummhz)

b) e-mailem s elektronickým podpisem (zskomenskeho@horazdovice.cz)

c) doporučeně poštou (ZŠ Horažďovice, Komenského 211, 341 01)
2. Osobně vyplnit žádost ve škole na základě předem domluveného termínu z důvodu zajištění 

karanténních opatření; termín si zarezervujete od 1. 4. 2021

a) přes webové stránky školy vyplněním elektronické přihlášky na odkazu
https://aplikace.dmsoftware.cz/SOL/PublicWeb/ZSHDKOM/KWE015_Prihlaska.aspx?ID=

40562

b) telefonicky vždy ve středu v době 7:30-11:30 (376 512 700)

Odklad povinné školní docházky budeme řešit na základě telefonické domluvy.

Sledujte webové stránky školy www.zskomenskeho.horazdovice.cz, na kterých najdete aktuální 
informace. Avizovaný kroužek Hurá do školy pro budoucí první ročníky zajistíme dle aktuální situace.

Setkání zákonných zástupců a dětí ve škole se uskuteční v nejbližším možném termínu.

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na shledanou.

Mgr. Marcela Šmrhová, ředitelka ZŠ Horažďovice, Komenského 211, příspěvková organizace

  

ZZÁÁPPIISS  
KKřřeessťťaannsskkáá  mmaatteeřřsskkáá  šškkoollaa  DDUUHHAA,,  

HHoorraažžďďoovviiccee  

22002211//22002222  
 

 

Vážení rodiče,  
vzhledem k současné situaci není možné uskutečnit zápis do naší mateřské školy běžným způsobem, 

tedy osobním setkáním s Vámi a Vašimi dětmi. 

Probíhat by měl následovně: 

 Na našich webových stránkách https://www.mskrestanska-horazdovice.cz/ v sekci Aktuality je 

umístěny formuláře Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání, Evidenční list zde je 

možné si tiskopisy stáhnout a vytisknout. Pokud nemáte možnost tisku lze si přihlášku 

vyzvednout přímo v naší škole po telefonické domluvě na čísle: 724 276 722. 

 

 Co je nutné k zápisu doložit?   

 Žádost o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání 

 Evidenční list dítěte (potvrzený od Vašeho ošetřujícího lékaře) 

 Kopii rodného listu dítěte 

 

 Výše uvedené doklady doručte v termínu 

 3. – 7. 5. 2021  do školy následujícím způsobem: 

 buďto datovou schránkou na adresu školy - hpwkk9q 

 nebo emailem s Vaším elektronickým podpisem na mskrestanska@seznam.cz 

 nebo poštou na adresu KMŠ DUHA Horažďovice, Jiřího z Poděbrad 724, 341 01  Horažďovice 

 nebo přineste osobně do školy po předchozí telefonické domluvě na čísle 724 276 722 

 

V případě jakýchkoliv nejasností či dotazů nás neváhejte kontaktovat na výše uvedeném čísle. 

Děkujeme za pochopení a budeme se těšit na shledání s Vámi a Vašimi dětmi v lepší době. 

      

 

 
 

Zápis dětí do MŠ  
MŠMT vydalo v souvislosti s protiepidemickými opatřeními informaci k organizaci zápisů k předškolnímu 

vzdělávání pro školní rok 2021/2022. Zápisy budou probíhat bez přítomnosti dětí. 

Termín zápisu: 3. 5. 2021 – 7. 5. 2021 

Povinnost předškolního vzdělávání mají děti, které dosáhnou do 31. 8. 2021 pěti let. 

Co je nutné k zápisu dítěte doložit: 

 Žádost o přijetí k předškolnímu vzdělávání  
 Evidenční list dítěte (kromě potvrzení o očkování dítěte není potřebné jiné potvrzení od lékaře) 
 Kopii rodného listu  
 Potvrzení praktického lékaře o řádném očkování dítěte 

 Kopii doporučení ze školského poradenského zařízení (týká se jen dětí se speciálními vzdělávacími 
potřebami a jen v případě, že zde bylo dítě již vyšetřeno) 

 U rozvedených rodičů kopii soudního rozhodnutí (svěření dítěte do péče) 
 

Podání žádosti o přijetí k předškolnímu vzdělávání, doložení evidenčního listu dítěte a ostatních 
dokumentů lze provést následujícími způsoby: 

1. Stáhnout si žádost a evidenční list z webu MŠ (www.mshorazdovice.cz) a doručit tyto dokumenty 
spolu s dokumenty výše uvedenými v období od 3. 5. 2021 do 7. 5. 2021 
a) do datové schránky školy (gr5krhs) 
b) e-mailem s elektronickým podpisem zákonného zástupce (napaloucku@mshorazdovice.cz) 

c) doporučeně poštou (MŠ Na Paloučku, Loretská 935, 341 01 Horažďovice) 
 

2. Osobně v MŠ můžete dne 5. 5. 2021 v době od 9:00 do 15:00 hodin 
a) předat vyplněnou žádost a ostatní výše uvedené dokumenty v obálce označené ZÁPIS 

b) vyplnit žádost a evidenční list v mateřské škole  

Pro domluvení přesného času k zápisu dítěte do MŠ (při osobním podání žádosti) nás kontaktujte 
na tel. 731 175 033. 

Sledujte webové stránky školy www.mshorazdovice.cz, na kterých najdete aktuální informace.  

 

Přejeme všem pevné zdraví a těšíme se na shledanou v naší mateřince. 

Bc. Jitka Černá , ředitelka školy 
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Odklad školní 
docházky
Žijeme v době, kdy se rodiče předškolních 
dětí přímo účastní distanční výuky, a jsou 
tedy svědky toho, co dítě při hře a plnění 
úkolů zvládá a co mu činí obtíže. Také 
v naší mateřské škole probíhá distanč-
ní výuka a každé úterý i čtvrtek on-line 
setkávání dětí, rodičů a pedagogů před-
školních tříd prostřednictvím Microsoft 
Teams. Každá hra má v mateřské škole pe-
dagogický záměr. To znamená, že u dítěte 
rozvíjí jednu a více vzdělávacích oblastí. 
Pokud má dítě při hře například problém 
s pravolevou a prostorovou orientací, 
může se tento nedostatek později projevit 
především při počítání. Koordinace ruky 
a oka je nutná pro všechny manuální čin-
nosti, školák ji potřebuje ke čtení a psaní. 
Nedostatečně rozvinuté zrakové a slucho-
vé vnímání se též obtiskne ve školních do-
vednostech. Schopnost naučit se číst, psát 
i počítat tedy velmi úzce souvisí s dílčími 
funkcemi (smyslové vnímání, pohybo-
vé a poznávací funkce, které zahrnují 
například paměť, pozornost, prostorovou 
orientaci, řeč a další). Velmi důležitá je 
souhra jednotlivých funkcí. Každá osla-
bená funkce se dá pozvolna rozvíjet, a jak 
jinak než vhodně zvolenou hrou. Někdy 
je těžké motivovat dítě k činnosti, která 
mu nejde, nebaví ho, ale pokud dítěti 
podáme pomocnou ruku a ukážeme, že 
i to, co zrovna teď nejde, může být ve 
společnosti druhého velká zábava, pak se 
dítě k činnosti připojí. Vhodnou motivací 
pro výtvarné i pracovní činnosti může 
být mimo jiné i účast dítěte ve výtvarné 
soutěži. Náměty, které podporují rozvoj 
schopností, dovedností a návyků, posky-
tují mateřské i základní školy, školská 
poradenská zařízení, odborná literatura, 
využít se dá i internet. Zajímavé a pod-
nětné jsou webináře pro rodiče i nabídka 
konzultační služby od specialistů realizo-
vané MAS Pošumaví, aktuálně na www.
mshorazdovice.cz.

Ze zákona vyplývá, že povinná školní 
docházka začíná v šesti letech dítěte. 
Většina dětí je v tomto období života zralá 
a připravená na vstup do základní školy. 
Nicméně někdy je potřeba dobře zvážit, 
jestli dítě školní nároky zvládne. Proto 
se u dětí posuzuje školní zralost a škol-
ní připravenost. Oba termíny vyjadřují 
určitý stav kvality vývoje dítěte. V běžné 
praxi můžeme pozorovat, zda se dítě 
postará o své věci, umí dodržet dohodnu-
tá pravidla, dokáže se odloučit od rodičů, 
využívá jazykové, řečové a komunikativní 
dovednosti, rozlišuje zrakové a sluchové 
vjemy. Pozornost věnujeme i tomu, zda 
dítě postupuje podle pokynů a pracuje 

samostatně, zapojuje se do společných 
činností, orientuje se v prostředí, ustou-
pí s ohledem na druhé, soustředí se na 
činnost a dokončí ji. Důležitá je i obrat-
nost při pohybových aktivitách, úroveň 
logických a myšlenkových operací a další. 
Kvalitu školní zralosti ovlivňuje zdravý 
životní styl s dostatkem pohybu, vyvážená 
strava i podnětnost výchovného prostře-
dí. Připravenost na školu ovlivňujeme 
tím, jak na dítě působíme. Nesmíme za-
pomenout na vnitřní motivaci ke vstupu 
do školy, tedy pozitivní naladění dítěte. 
Základní školy mají ve své vzdělávací 
nabídce programy pro předškolní děti 
a jejich rodiče, které jsou zaměřeny na 
bezproblémový vstup do první třídy.

Nezralost dítěte mohou pochopitelně 
jako první rozeznat rodiče, kteří s ním 
tráví nejvíce času a znají jeho schopnos-
ti a dovednosti. Odklad povinné školní 
docházky navrhuje i dětský lékař v pří-
padě, že je dítě například tělesně nezralé. 
Psychickou a sociální zralost posuzuje 
psycholog. K odkladu povinné školní 
docházky se vyjadřují školská poraden-
ská zařízení. Pokud bude viditelná dílčí 
nezralost při zápisu, doporučí odklad 
školní docházky přímo škola. Kvalitní 
poradenství a pedagogickou diagnostiku 
poskytujeme i v mateřské škole.

Naše mateřská škola každoročně or-
ganizuje přednášku pro rodiče na téma 
„Školní zralost“ a depistáž školní zralos-
ti. Při depistáži školní zralosti dítěte se 
mohou rodiče ujistit o jeho připravenosti 
pro vstup do základní školy. Realizace je 
zajišťována ve spolupráci s Dyscentrem 
Strakonice.

Názory rodičů na odklad školní do-
cházky se různí. Objevují se pochybnosti, 
zda je jejich rozhodnutí o prodloužení 
pobytu v mateřské škole správné – vždyť 
dítě přijde o své kamarády, taktéž může 
dítě v průběhu školního roku dozrát, za-
čne se v mateřské škole nudit a jeho vývoj 
může stagnovat. Odklad školní docház-
ky opravdu může znamenat v klíčovém 
roce brzdu ve vývoji dítěte. Pokud je však 
odklad doporučen odborníky, pak se tak 
děje z nějakého závažného důvodu. Odlo-
žit školní docházku včas je vhodnější než 
v prvním pololetí školního roku zjistit, že 
dítě na školu nestačí, a na základě toho 
řešit návrat zpět do mateřské školy. Ano, 
i to se stává a je to situace pro děti i rodi-
če velmi nepříjemná a emočně náročná. 

O odložení školní docházky žádá vždy 
zákonný zástupce dítěte ředitele základní 
školy, a to písemnou formou. K žádosti se 
dokládá doporučující posouzení školské-
ho poradenského zařízení, odborného 
lékaře nebo klinického psychologa. O od-
klad lze žádat již při zápisu, hraniční ter-
mín je do 31. května kalendářního roku, 
v němž má dítě zahájit povinnou školní 
docházku. Rozhodnutí o odkladu vydává 
ředitel základní školy, ve které bylo dítě 
zapsáno. Informace o odložení školní 
docházky předává rodič mateřské škole. 
Pokud je dítěti odložena školní docházka 
o jeden rok, je potřeba v příštím školním 
roce dítě opět k zápisu přihlásit.

• Lenka Vlčková, MŠ Na Paloučku

01 Foto prací do výtvarné soutěže Požární ochrana 
očima dětí – třída Včelky

01
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Ekologické hvězdy ze ZŠ Blatenská
Ekologie, uhlíková stopa, suroviny z lo-
kálních zdrojů či problematika třídění 
odpadů – to vše jsou fenomény, které 
v našich životech hrají čím dál větší roli. 
Někteří z vás možná právě teď nesou-
hlasně kroutíte hlavou a říkáte si, že jde 
o zbytečně zveličovaná témata. Pojďme se 
ovšem čistě pragmatickým pohledem za-
měřit například na téma separace odpa-
dů. Zatímco doposud se důkladné třídění 
odehrávalo spíše na úrovni dobrovolného 
přičinění ekologicky smýšlejících spolu-
občanů, od začátku roku 2021 vstupuje 
v platnost nový zákon o odpadech, který 
mimo jiné významným způsobem zvyšuje 
poplatek za ukládání komunálního od-
padu. Zjednodušeně řečeno již tedy platí, 
že čím více nevytříděných zbytků vypro-
dukujeme, tím hlouběji budeme muset 
sáhnout do svých peněženek. Jelikož 
by ekologické myšlení mělo být jednou 
z hlavních předností občana 21. století, na 
ZŠ Blatenská se této problematice věnu-
jeme velmi důkladně. A se vší skromností 
nutno podotknout, že pravděpodobně 
i kvalitně, jelikož tři žákyně naší školy 
zaznamenaly obrovský úspěch v celostát-
ní ekologické soutěži s názvem Ekománie, 
kterou již pátým rokem pořádá Střední 

škola rybářská a vodohospodářská Jakuba 
Krčína v Třeboni. Letos soutěž kvůli dis-
tanční výuce probíhala ve dvou korespon-
denčních kolech. Zatímco v prvním kole 
se účastníci museli popasovat s náročný-
mi teoretickými otázkami, v kole druhém 
dostali žáci čtyři praktické úkoly – zdo-
kumentovat termickou paměť plastů, 
zanalyzovat množství odpadu vyproduko-
vaného ve své rodině během sedmi dnů, 
zjistit průměrnou docházkovou vzdá-
lenost k barevným kontejnerům v obci 
a navrhnout způsoby snižování produkce 
zejména plastového odpadu. Nejlépe se 
všech výzev a úkolů zhostila Míša Kuba-
ňová z 9. B, která obsadila celkové první 
místo. Na stříbrné pozici skončila Natka 
Řepíková ze třídy 8. B a krásné jedenác-
té místo obsadila v konkurenci desítek 
škol Nikol Lupíšková, rovněž z 9. B. Všem 
děvčatům gratulujeme a děkujeme jim za 
úžasnou reprezentaci Horažďovic. 

A na závěr ještě ekologické desatero 
našich děvčat, se kterým přišla v průběhu 
soutěže:
1. Při nákupu v obchodech používejte 
takzvané nekonečné sáčky.

2. Po zaplacení u pokladny vkládejte zboží 
do plátěných tašek.
3. Podporujte irmy, které používají rozlo-
žitelné či zálohované obaly.
4. Pokud pijete kávu z automatu, noste si 
na ni svou vlastní nádobu.
5. Jestliže doma máte dobrou pitnou 
vodu, nekupujte ji zbytečně v PET lah-
vích.
6. Když se neobejdete bez vody s bublin-
kami, zkuste si pořídit sytič nápojů.
7. Pokud máte možnost, nakupujte v ob-
chodech, kam si můžete přinést vlastní 
obaly.
8. V případě aviváže a podobných výrob-
ků kupujte koncentráty, které si doma 
naředíte.
9. Bioodpad třiďte i bez zahrádky – k to-
muto slouží takzvané vermikompostéry.
10. Nepotřebné oblečení nevyhazujte, ale 
darujte ho například charitě.

• Mgr. Petr Curko  

(učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská)

01 Úspěšné reprezentantky ZŠ Blatenská (zleva 
Míša, Nikol a Natka). Foto: Michaela Kubaňová
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Historie domů v Horažďovicích 
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 98

V roce 1637 náleží dům Petru Markovic. Je 
zmíněn v rámci lokace sousední nemovi-
tosti. Zároveň mu patřilo ještě spáleniště 
dvoru ležící za Velikou (Červenou) branou 
mezi domem Anny Hoškové a domem si-
rotků po Janovi Prácheňském, které však 
prodává již v roce 1635 Danielu Benešovi. 
Často je uváděn v soupisech radních osob 
v letech 1634 – 1646 jako osoba přísežní. 
V berní rule z roku 1654 je chybně zapsán 
jako Petr Mankovec, osíval 20 strychů 
polí, bez uvedeného řemesla a chovu do-
bytka s poznámkou „pohořalý“. V revizi-
taci berní ruly z roku 1675 je stále uveden 
jako majitel domu. Jeho dům postihl 
stejný osud jako předchozí objekt čp. 97 
a i zde je písařova poznámka „dům pustý, 
jenom znamení, polí prodáno“. Kde žil 
Petr Markovic v době, kdy zůstal dům ne-
obyvatelný, jak zmiňuje revizitace berní 
ruly, není jasné. Snad po smrti Petra Mar-
kovic přechází dům na Jana Markovic. Od 

něj kupuje v roce 1677 dům Jakub Vrkal, 
povoláním punčochář, s manželkou 
Alžbětou za 80 zlatých. Součástí prodeje 
je i sousední spáleniště řečené Kotrbov-
ské (čp. 97). Dům je situovaný mezi domy 
Jana Malkovského a Václava Rokosa 
strany druhé. Část peněz měl Jakub Vrkal 
vyplatit dceři Jana Markovic Dorotě, 
provdané za Teobalda Mayera. V roce 1711 
sepisuje Jakub Vrkal poslední vůli, ve 
které je uveden dům v Dobytčí ulici ležící 
vedle domu Jindřicha Růžičky odhadnu-
tý na 100 zlatých, další dům, respektive 
spáleniště se zahrádkou za 50 zlatých 
(čp. 97), pole jmenovitě za Loretou, u Bílé 
vody, za Stínadly a v Jarově. Vše rozděleno 
na pět dílů, přičemž si Jakub Vrkal pone-
chává dům a pole za Loretou, dále na sebe 
přejímá dluh 133 zlatých, které je povinen 
platit Antonínu Šenhanzlovi, Linhartu 
Tillerovi a Pavlu Smetanovi. Druhý díl 
dostane mladší dcera Alžbeta v podobě 
vyčleněných polí a povinnost splatit dluh 
Linhartu Tillerovi a sedláku Soukupo-

vi do Kozlova. Na syna Jiříka připadlo 
sousedící spáleniště se zahrádkou (čp. 97) 
a pole. Další pole ujímá starší syn Jan 
a poslední díl polí přešel na dceru Annu, 
provdanou Štefl ovou. Po smrti Jakuba Vr-
kala získal dům syn Jiřík, rovněž povolá-
ním punčochář, ten jej prodal v roce 1731 
Václavu Gregorovi a jeho manželce Vero-
nice za 180 zlatých. Dům je situován mezi 
domy téhož Vrkala a Matěje Eliáše strany 
druhé. Ale již v následujícím roce si 
směňují domy Václav Gregor s nápadníky 
Gregorovskými a jejich matkou Barborou, 
kteří se do tohoto domu stěhují. Václavu 
Gregorovi postupují svůj dům ležící mezi 
domy Foshaumbaurovským a Malkov-
ským. Václav ještě přidal Barboře 60 zla-
tých rozdílu cen nemovitostí. Po smrti 
Barbory Gregorové přechází dům řečený 
Gregorovský ležící v Trhové ulici na jejího 
syna Václava Gregora. V roce 1739 jej 
prodal Janu Malkovskému a Františku 
Ludvíkovi, poručníkům sirotků po Vác-
lavu Buškovi. V roce 1742 dochází opět ke 

Máme jaro, máme, 
to je krásný čas!
Jaro už snad dei nitivně převzalo žezlo od 
zimy a s vervou se pustilo do práce. Chtě-
lo by se říci, že stejně jako my, avšak není 
to tak úplně pravda... V současné době 
je naše duhová školička otevřena pouze 
pro děti rodičů pracujících v IZS a dal-
ších vybraných profesích. Je to poněkud 
smutné, když se v celé budově smí ozývat 
smích pouze několika dětí. Těší nás však, 
že maminky pracující na těch v současné 

době nejpotřebnějších místech, mohou 
pracovat s vědomím, že o jejich děti je 
postaráno.

Pro ostatní děti a jejich rodiče při-
pravujeme každý den náměty na různé 
činnosti a tvoření, které zveřejňujeme na 
našich facebookových stránkách. Máme 
velkou radost z každého ohlasu rodičů 
i dětí.

Velice nás mrzí, že už dlouhou dobu 
nemůžeme s dětmi docházet do domu 
s pečovatelskou službou za babičkami 
a dědečky. Každá návštěva byla pro nás 
všechny příjemným zážitkem. Na naše 
seniory jsme nezapomněli a potěšíme je 
alespoň veselými velikonočními přáníčky.

Blíží se doba zápisů dětí do základních 
škol. Na našich facebookových i webo-
vých stránkách jsme na přání ZŠ zveřej-
nili informace o tom, jak zápisy budou 
probíhat. Informace k zápisu do naší 
MŠ naleznete v tomto čísle Obzoru a na 
našich webových stránkách https://www.
mskrestanska-horazdovice.cz/, případně 
na telefonním čísle 724 276 722.

Přejeme všem požehnané velikonoční 
svátky a do dalších dní hodně trpělivosti, 
sil a zejména pevné zdraví!

• Kolektiv KMŠ DUHA

01 Distanční výuka

02 Provoz pro ISZ 

02

02

02

01
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směně domu, když postupuje dům Fran-
tišek Ludvík Alžbětě Dražické, ta se do 
něj stěhuje ze svého domu ležícího mezi 
domy Františka Schollera a žida Koníře. 
František Ludvík uvádí, že zhandlovaný 

dům koupil za své vlastní peníze 228 zla-
tých 30 grošů. František Ludvík na sebe 
přejímá dluh 50 zlatých paní Dražické 
a dále dluh za „železný krávy“ (pravidelný 
poplatek církvi pozn.) ke kostelu sv. Jana 

Křtitele 14 zlatých. Z roku 1731 se nachází 
v archivu města Horažďovic zhostný list 
pro Karla Dražického, manželku Alžbětu 
a syna Antonína pocházející ze statku 
Janovice u Kutné Hory, kde byl přísluš-
ný list radními vydán. Alžběta Dražická 
byla v roce 1742, kdy se stěhuje do tohoto 
domu, zřejmě již vdovou, nezmiňuje se již 
ani syn Antonín. V roce 1783 náleží dům 
Matouši Trejbalovi, je zmíněn v rámci 
lokace sousední nemovitosti. V roce 1785 
žádá Matouš Trejbal jako mistr tesař-
ského cechu městskou radu o zakročení 
proti tesařskému mistru Janu Vaníčkovi 
z Kozlova, který mu práci přebírá na jeho 
škodu. V roce 1806 přestavěl svůj dům za 
částku 850 zlatých. V roce 1819 kupuje 
dům Josef Wágner. 

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Podoba objektu před poslední rekonstrukcí  
(rok 2019)

Tyjátr smutní…
V nedávné době jsme byli zasaženi vel-
mi zdrcující zprávou, že z tohoto světa 
odešel a ochotnické řady navždy opustil 
náš velký přítel a kamarád, pan Jan 
Koudelka. Je to zpráva těžce uvěřitel-
ná a ještě v tuto chvíli s ní náš rozum 
nesnadno bojuje…

J. Koudelka byl dlouholetým aktiv-
ním členem našeho souboru. Jeho prv-
ní rolí na divadelních prknech se v roce 
1967 stala postava mušketýra v Lucerně 
od Aloise Jiráska a jeho nenapodobitel-
nou repliku: „Tak já nic? Mandát nic?“ 
si ve stejné hře zopakoval znovu v roce 
1980. Celkem se horažďovickému pub-
liku představil ve 32 inscenacích a vždy 
dokázal svým nepřehlédnutelným 
naturelem obecenstvo zaujmout. Byl to 
výjimečný člověk, který vůni divadla po 
celý život miloval!

Každý z nás s ním zažil mnoho 
nezapomenutelných chvil na jevišti 
i mimo něj. Vedle jeho obětavé herecké 
práce, kterou nikdy žádnému režisérovi 
neodmítl, se dlouhá léta snažil všechny 

ochotníky spojovat i mimo jeviště. Přá-
telských posezení s jeho harmonikou 
a bezkonkurenčními rybími specialita-
mi, které by nikdo jiný nedokázal při-
pravit lépe, bychom se za ta léta těžko 
nedopočítali. Nikdy nezkazil žádnou 
legraci a byl zkrátka jednou z dobrých 
duší našeho ochotnického souboru. 
Velmi pro náš soubor udělal, všichni 
jsme ho měli moc rádi a velmi jsme si 
ho vážili. Jsme smutní, bude nám všem 
neskonale chybět...

Chtěli bychom mu touto cestou 
poděkovat za vše, co pro horažďovické 
divadlo a samotné ochotníky vykonal, 
za všechen čas i sílu, které pro zdar naší 
divadelní vášně obětoval, za každého 
spokojeného diváka, kterého v hledišti 
pobavil, rozesmál či dojal. Pokud jste 
mezi ně patřili i vy, věnujte mu, prosím, 
chvilku tiché vzpomínky.

Velké, srdečné a upřímné díky za 
všechno a zvláště pak za Tvé přátelství, 
Jendo!

Nezapomeneme…

• TYJÁTR Horažďovice

01
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Jak jsme se sčítali
A je tu zas! Z půlnoci 26. na 27. března. 
Sčítání lidu. Děje se tak každých 10 let. 
Ale není to vynález nijak nový. Odjakživa 
se vládci pokoušeli zjistit co nejpřesně-
ji, komu a čemu vlastně vládnou. A to 
zpravidla za účelem vybírání daní. Sčítání 
lidu vymysleli už staří Babylóňané někdy 
už před 6000 lety. Asi nejznámější sčítání 
lidu bylo to biblické, kvůli němuž Marie 
a Josef cestovali z Nazaretu do Betléma, 
kde se pak narodil malý Ježíšek. 

V českých zemích se se sčítáním lidu 
začalo nahodile už ve středověku. Důle-
žitý soupis lidí a nemovitých majetků 
pak obsahuje například tzv. berní rula 
z r. 1654, kde najdeme i všechny tehdejší 
majitele nemovitostí v Horažďovicích. 
Řád tomu dala ale teprve královna Marie 
Terezie nařizující v r. 1753 svým reskrip-
tem sečtení lidu, které se konalo v r. 1754. 
Účelem sčítání bylo hlavně zjistit počet 
branců a tažného dobytka. Dalo by se říci, 
že byli sčítáni hlavně muži, koně a voli 
důležití pro armádu. Od sčítání v r. 1754 
se pak nepravidelně konala s větším či 
menším úspěchem i sčítání další, mívali 
je na starosti faráři, vojenské a vrchnos-
tenské úřady. Zajímavé je, že v r. 1770 bylo 
v souvislosti se sčítáním zavedeno číslová-
ní domů a zákaz napříště měnit příjmení. 
Od r. 1777 byly do sčítání zahrnuty i ženy 
a od r. 1780 i děti starší 1 roku. 

První moderní sčítání lidu, které 
už prováděly okresní úřady, se konalo 
v r. 1869. Zároveň bylo stanoveno, že se 
bude opakovat každých 10 let, vždy na Sil-
vestra roku končícího nulou. Sčítací jed-
notkou se stala domácnost a každý, kdo 
by sčítání odmítl nebo lhal, se vystavoval 
pokutě až 20 zlatých nebo až 4 dnům ve 

vězení. Rakousko-uherské mocnářství se 
z feudalismu měnilo na zemi kapitalistic-
kou, a bylo třeba mít přehled. Další sčí-
tání se tedy prováděla v letech 1880, 1890 
a 1900. Když se na konci roku 1910 opět 
provádělo sčítání lidu, nikdo netušil, že je 
to poslední sčítání v mocnářství – a tedy 
jakýsi sociologický pomník Rakouska-
-Uherska. Sčítací operáty tohoto sčítání 
za tehdejší soudní okres Horažďovice, 
který byl součástí politického okresu 
Strakonice, jsou dnes uloženy ve Státním 
okresním archivu ve Strakonicích. Sčítání 
bylo docela důkladné a dodnes výborně 
poslouží třeba rodopiscům, kteří zde 
mohou najít velmi podrobné informace 
o svých předcích. Kromě jmen a pří-
jmení obyvatel bytu, jejich dat narození 
a příbuzenského vztahu je zde uvedeno 
také jejich rodiště a kde mají domovské 
právo. Dále náboženské vyznání, rodin-
ný stav, obcovací řeč, jejich gramotnost. 
Pak jaké jejich povolání, resp. zdroj jejich 
obživy, a mají-li vedlejší výdělek. Jaký je 
jejich nemovitý majetek. Sepisována byla 
i domácí užitková zvířata. A celý obsáhlý 
sčítací arch podepisoval vždy odpovědný 
„přednosta domácnosti“ spolu se sčítacím 
komisařem. 

Po vzniku Československé republiky 
se další sčítání konalo v roce 1921, tedy 
právě před sto lety. Pro nový stát bylo 
pochopitelně zvlášť důležité. Další sčítání 
se konalo v r. 1930. Vzhledem k válečným 
událostem bylo následující sčítání pak 
prováděno až v roce 1950, poté v letech 
1961, 1970, 1980 a potom v roce 1991. 
V samostatné ČR bylo provedeno sčítání 
lidu v letech 2001 a 2011. Obsah sčítacích 
formulářů se proměňoval, stát postupně 

přestávaly některé údaje o obyvatelstvu 
a domácnostech zajímat, a naopak jiné 
věci začínaly být pro statistiku důležité. 
Od pracného ručního sčítání se s rozvo-
jem výpočetní techniky přecházelo na 
počítačové zpracování. Dnešní sčítání je 
už zcela anonymizované, tedy se o jed-
notlivých domácnostech, natož o jejich 
jednotlivých členech, nedovíme nic. Což 
je sice pro ochranu osobních údajů jistě 
důležité – ale až jednou naši potomci 
zatouží dovědět se něco o svých předcích, 
už se ze sčítacích operátů o nás nedovědí 
nic. 

• Jiří Wagner

01 Sčítání lidu se stalo v poslední době i oblíbeným 
motivem poštovních známek. 
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Provádím veškeré ZEDNICKÉ PRÁCE

— omítky, malířské práce, kompletní 
rekonstrukce bytového jádra, obklady, dlažby, 
bourací práce a další práce dle domluvy.
Tel: 721 757 399

Horažďovice • perla Otavy

Velikonoční 
hra na Ostrově
14 stanovišť = 14 úkolů

od pátku 2. dubna do pondělí 5. dubna 2021
park Ostrov Horažďovice

Začátek a konec hry je u dřevěné infobudky na začátku parku 
Ostrov.
Zelená barva otázek (věk 3–8 let)
Žlutá barva otázek (věk 9–80 let)
V infobudce najdete odpovědní kartičky a tužky 
(k zápisu odpovědí).  
Vyplněné kartičky bude možné vhodit v cíli do schránky. 
Kartičky slosujeme a 20 výherců budeme kontaktovat.
Žádáme  o dodržování stanovených pravidel (shromažďování, 
odstupy 2 m) a dodržování zásad ochrany dýchacích cest.

Přejeme krásné Velikonoce.

16 inzerce



 

LETNÍ BRIGÁDA 
• provoz tábořiště Velké Hydčice – květen –  polovina září 2021 

• práce v týdenních intervalech 

• předpoklad: komunikativnost, časová flexibilita 

• vhodné pro: starší 18 let – studenti, osoby s částečným zdrav. omezením, důchodci 

      INFORMACE:       

     tel.: 724 509 552      

 e-mail: sdhvh@seznam.cz 

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

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana 
a Dark Shell – typu Maranska. Stáří 16–20 týdnů, 
cena 185–229 Kč/ks. 
Prodej: Horažďovice – u vlakového nádraží 
8. 4. 2021 – 15.50 hod. 
2. 5. 2021 – 14.55 hod. 
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po–Pá 
9.00–16.00 hod.
tel. 601 576 270, 728 605 840
www.drubezcervenyhradek.cz

telefon: 376 511 881
mobil: 737 851 355

DO VZDÁLENOSTI 20 KM A ODBĚRU NAD 20 q
- ROZVOZ ZDARMA!

Vážíme na digitální váze.

Jsme držiteli „stříbrné”
známky udělené

spolehlivým a prověřeným
prodejcům Bílinského uhlí

www.elika.czwww.elika.cz

NA UHLÍ A BRIKETY

1.4. - 31.5.

2021
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Velká jarní soutěž 
Českého rozhlasu Plzeň

VYHRAJTE 
TRAKTŮREK 
za 120 000 Kč

Horažďovice | 102.4 FM | R-PLZEN | vyhrajtetrakturek.cz

Po celý duben každý všední denPo celý duben každý všední den

v čase 9.45–10.00 hodin

Soutě
ž

HLAVNÍ 

CENA
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