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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

třetina podivného pandemického roku je 
za námi. Letošní duben je údajně nej-
chladnějším za posledních 80 let, a je to 
opravdu znát. Příroda i sluníčko si dávají 
načas asi v očekávání dalšího vývoje. Na 
základě postupného rozvolňování pande-
mických opatření snad přijdou v následu-
jících dnech větší možnosti společenské-
ho života. 

Velmi nás potěšil váš zájem o veliko-
noční hru na Ostrově. Na přelomu dubna 
a května srdečně zveme na další aktivační 
hru na stejném místě a opět s konečným 
vylosováním výherců. Tentokrát budete 
mít co do činění s čarodějnicemi.

Největší investiční akcí těchto dnů 
je opět rekonstrukce průtahu městem, 
a s tím související dopravní omezení. 
Z důvodu nutného zvýšení bezpečnosti 
průjezdu vozidel při provádění staveb-
ních prací bylo nutné maximálně odklo-
nit těžkou tranzitní nákladní dopravu 
přes objízdnou trasu I/20 (Nepomuk, Blat-
ná). Výjimku vjezdu mají pouze nákladní 
vozidla zajišťující dopravní obslužnost 
města a jeho nejbližšího okolí.

Další rozkopanou částí našeho města 
je nadále ulice Peškova, kde jsou pozemní 
práce v plném proudu. A aby toho nebylo 
málo, objevily se výkopy i na sídlišti 
Blatenská. Zde šlo o uložení přívodního 
kabelu od trafostanice k budoucímu do-
movu pro seniory.

Další připravovanou investiční akcí je 
vybudování základní technické vybave-
nosti v lokalitě pod Loretou, kde by mělo 
být v blízké budoucnosti 20 stavebních 
parcel pro výstavbu rodinných domů. 
Budování inženýrských sítí začne v září 
letošního roku. Snad nám tam v dalších 
letech nebude řepkové pole scházet. 
Nyní připravujeme podmínky pro prodej 
parcel, ty pak musí projít schválením na 
zasedání zastupitelstva. O vývoji vás bude-
me postupně informovat. 

Upozorňujeme na omezení vstupu 
na cestu podél levého břehu Mlýnského 
náhonu a řeky Otavy. V lesním pozemku 
poblíž špičky Ostrova dochází k vytěže-
ní a vyvážení popadaných, zaklíněných 
a uschlých rizikových stromů, které 
ohrožují průchod po stezce. Pokud se zde 
přesto budete pohybovat, buďte prosím 
velmi opatrní.

Vzhledem k pandemickým omezením 
schválila rada města prodloužení ter-
mínu pro podání žádostí do dotačního 
programu města „Podpora volnočasových 
aktivit a činnosti neziskových organizací“ 
do 31. 5., s vyhodnocením těchto žádostí 
do 30. 6. 2021. Veškerá činnost spolků 
a organizací bude samozřejmě závislá na 
vývoji pandemie a postupném rozvolňo-
vání vládních nařízení. 

Na městském úřadě i nadále probíhá 
povinné antigenní testování zaměst-
nanců. Úřední hodiny běží v obvyklém 
režimu. Nově se řeší zavedení varianty 
bezhotovostního placení na pokladně 
úřadu v přízemí budovy, dále na odboru 
dopravy a odboru správním.

Květnové oslavy osvobození našeho 
města americkou armádou proběhnou 
pouze jako pietní akt položení věnců 
a květin k památníku.

Přejeme vám slunečné májové dny 
a stále hodně zdraví a trpělivosti se sou-
časnou situací. A nezapomeňte se sečíst, 
ať někde nescházíte.

• Ing. Michael Forman, starosta 
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Velikonoční hra na Ostrově 2.–5. 4. 2021
14 stanovišť, 14 úkolů pro malé i velké. 
Odpovědní kartičky bylo možné vhodit 
do truhly, ze které vedení města vylo-
sovalo a odměnilo 50 výherců. Celkem 
bylo vhozeno 364 odpovědních lístků 
(pátek 148 ks, sobota 80 ks, neděle 
102 ks, pondělí 34 ks).

• Jitka Chalupná, odbor PPŠK
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Ukliďme si Česko
Každoroční dobrovolnická akce „Ukliď-
me si Česko“ sice měla i v letošním roce 
oficiální termín, a to sobotu 27. 3., ale 
uklízet se mohlo vlastně kdykoliv. Nejlépe 
se samozřejmě uklízí v tuto roční dobu, 
než to všechno zaroste a objeví se to zase 
na očích se zimním obdobím.

Přihlášených dobrovolníků bylo 
poskrovnu, tak nebyla vzhledem k pan-
demii nutná ani speciální organizace této 
úklidové akce. 

Děkujeme rodině Šustových a paní 
Skalové za úklid nepořádku v oblasti ryb-
níků za HD Předměstím. Stejně tak děku-
jeme SDH Boubín. Tamní hasiči vyčistili 9 
km podél blízkých silnic a nasbírali 12 ks 
pytlů odpadu a k tomu jako bonus 1 ks 
ocelového lana, 1 ks dětských bobů a 1 ks 
čelního skla z automobilu.

Kdokoliv z vás, kdo jde na procházku 
a vezme s sebou pytel na odpadky (kde se 
pořád ten bordel bere?), si zaslouží naše 
poděkování a veřejnou pochvalu. Pokud 
máte chuť, náladu a čas na dobrý skutek, 
pošlete nám fotku z vaší akce i se sebra-
ným odpadem a s informací, z které to je 
lokality, a rádi vás v Obzoru zveřejníme.

• vedení města Horažďovice

01 Nejmladší dobrovolník z HD Předměstí

02 Úlovky kolem řeky a cyklostezky 

03 Hasiči Boubín se svojí sbírkou

04 Zapojili se i psí dobrovolníci

01 02

03 04
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Rada města Horažďovice 12. 4. 2021

• rozhodla o výběru nejvhodnější 
nabídky účastníka LS stavby s.r.o., Pa-
lackého 764, Nýrsko, na stavební práce 
Vybudování infrastruktury pro výstavbu 
rodinných domů Loreta za nabídkovou 
cenu 21 744 382,04 Kč vč. DPH
• schválila uzavření nájemní smlouvy 
s Vlastimilem Kolářem, Babín na proná-
jem části p. č. 46/2 ostatní plocha ostatní 
komunikace o výměře 190 m2 v k.ú. Babín 
u Horažďovic za nájemné ve výši 7 Kč/
m2/rok na dobu neurčitou s účinností od 
1. 5. 2021
• schválila pronájem nebytových prostor 
o výměře 35,39 m2 ve druhém nadzemním 
podlaží Blatenská 311, Horažďovice (Měst-
ské zdravotnické zařízení) Bc. Romanu 
Kovářovi, Jetenovice za účelem provozová-
ní nestátního zdravotnického zařízení fy-
zioterapie s platností od 1. 6. 2021 na dobu 
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
• schválila Souhrnnou inventarizační 
zprávu o výsledku inventarizace majetku, 
závazků pohledávek Města Horažďovice 
za rok 2020
• schválila dotaci Rané péči Kuk, z. ú., 
Tomanova 2645/5, Plzeň, IČO: 29109663 
ve výši 3 000 Kč na poskytování sociální 
služby rané péče
• schválila dotaci Hospici svatého Laza-
ra, z. s., Sladkovského 2472/66a, Plzeň, IČO: 
66361508 ve výši 3 000 Kč na poskytování 
hospicové péče 

Rada města Horažďovice 26. 4. 2021

• schválila uplatnění valorizace smluv-
ního nájemného z bytů v majetku města 
s platností od 1. 7. 2021
• schválila na období leden, únor, bře-
zen 2021 poskytnutí slevy ve výši 50 % na 
nájmu nájemcům nebytových prostor, 
kteří museli kvůli krizovým mimořád-
ným opatřením v souvislosti s pandemií 
onemocnění covid-19 omezit provoz nebo 
dočasně uzavřít provozovny pro malo-
obchodní činnost a poskytování služeb 
zákazníkům
• schválila změnu termínu pro uzávěr-
ku podání žádosti o dotaci z dotačního 
programu města Horažďovice pro rok 
2021 – „Podpora volnočasových aktivit 
a podpora činnosti neziskových organiza-
cí v roce 2021“, který se mění z 31. 3. 2021 
na 31. 5. 2021, změnu termínu pro roz-
hodnutí o přidělení dotace z dotačního 
programu města Horažďovice pro rok 
2021 – „Podpora volnočasových aktivit 
a podpora činnosti neziskových organiza-
cí v roce 2021“, který se mění z 21. 5. 2021 
na 30. 6. 2021
• schválila nákup kolového traktoru 
YANMAR YT 235 od firmy Y-CZ s.r.o., za 
nákupní cenu 966 790 Kč vč. DPH
• schválila nákup žacího traktoru ISEKI 
SXG 323 HL od firmy Agrowest a. s., Plzeň 
za nákupní cenu 786 378 Kč vč. 
  
Výběr bodů z jednání rady města. Kom-
pletní usnesení z jednání rady města je 
zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Pronájem hřbitovních míst 
a služby poskytované v souvislosti 
s pronájmem a užíváním hrobového 
místa

Vážení spoluobčané,
v každé obci je jedním z důležitých míst 
také hřbitov. Ten si jako pietní místo 
zaslouží mimořádnou pozornost a s tím 
spojenou pravidelnou péči a údržbu. 
V posledních letech byly městské hřbitovy 
financovány ze strany města částkou ve 
výši cca 700 000 Kč ročně. Oproti tomu byl 
příjem z výběru poplatků cca 100 000 Kč. 
Roční doplatek tedy představoval částku 
převyšující půl miliónu korun. 

Hlavními náklady jsou údržba zeleně, 
úklid, odvoz odpadků, vodovodní řad, 
dále různé opravy, a to jak na hřbitovech, 
tak i na smuteční síni a také investice, 
jako třeba výstavba nového kolumbária.

Po více než 8 letech byla v letošním 
roce 2021 zaktualizována výše cen za 
pronájem hřbitovních míst a služeb s tím 
souvisejících. Konečná cena vznikla jako 
kompromis mezi skutečnými náklady na 
údržbu hřbitovů a výměrem Ministerstva 
financí ČR 01/2019, který stanovuje maxi-
mální ceny. Vše se posuzovalo také srov-
náním cen v podobně velkých městech. 

I při zvýšených cenách bude provoz 
a údržba hřbitovů dále dotována městem, 
ale již v přijatelné výši. Děkujeme vám, že 
chápete tuto situaci.

Více informací na www.muhorazdovice.
cz nebo na tel. čísle podatelny 371 430 521.

• Rada města Horažďovice

Poplatky za psy, odpady  
a jejich úhrada

Již v minulých číslech Horažďovického 
obzoru jsme vás informovali o záleži-
tostech spojených s úhradou místních 
poplatků. Jejich výše a termín placení je 
stanoven obecně závaznými vyhláškami 
města Horažďovice (dále OZV). 

Jedním z místních poplatků je po-
platek za psa. Poplatek hradí držitel 
psa, který má trvalé bydliště na území 
města Horažďovice. Výše poplatku závisí 
na tom, kde je pes chovaný. V bytových 
domech činí sazba 600 Kč za psa (za 
druhého a každého dalšího psa 1 000 Kč), 
v rodinných domech 300 Kč (500 Kč) 
a v místních částech obce a na samo-
tách 100 Kč (200 Kč). Pokud je držitelem 
osoba starší 65 let, činí sazba v bytových 
a rodinných domech 200 Kč (300 Kč) 
a v částech obce 50 Kč (100 Kč). Ostatní 
osvobození a úlevy jsou uvedeny v OZV 
č. 3/2019 o místním poplatku ze psů. 
Splatnost poplatku ze psů je 31. března 
za příslušný kalendářní rok.

Dalším místním poplatkem, který 
hradí fyzická osoba přihlášená k trvalé-
mu pobytu ve městě Horažďovice a dále 
fyzická osoba, která zde má ve vlastnictví 
stavbu určenou k individuální rekreaci, 
byt nebo rodinný dům, ve kterých není 
přihlášená k trvalému pobytu žádná 
fyzická osoba, je poplatek za odpad. Saz-
ba poplatku činí 600 Kč za osobu a rok. 
Osoby žijící v jedné domácnosti si mohou 
sjednat sloučení poplatku, takže popla-
tek za všechny tyto osoby hradí společný 
zástupce. V takovém případě zaplatí 
vícečlenná rodina za pátého a každého 
dalšího člena domácnosti polovinu roční 
sazby. Formulář ke sloučení poplatku 
naleznete na webových stránkách města. 
Jednotlivé osvobození a úlevy jsou obsa-
ženy v OZV č. 2/2019 o místním poplatku. 
Splatnost poplatku za odpad je 31. května 
za celý příslušný kalendářní rok.

Chtěli bychom vás současně požádat, 
abyste k úhradě výše uvedených poplat-
ků využívali bezhotovostní bankovní 
převody na účet číslo 19-821898399/0800. 
Variabilní symbol zůstává stejný jako 

v roce 2020. Kdo bude poplatek hradit 
bankovním převodem poprvé, získá 
potřebné platební údaje a veškeré další 
informace telefonicky na tel. 371 430 552 
nebo prostřednictvím e-mailu havran-
kova@muhorazdovice.cz. Sdělené údaje 
bude možné použít i v následujících 
letech. Protože se jedná o opakující se 
platby, je ideální zřídit platbu trvalým 
příkazem. 

Pro dobrou spolupráci mezi městem 
a jeho obyvateli vás chceme požádat, 
abyste veškeré změny, které během roku 
nastanou (např. pořízení nového psa, 
změna počtu obyvatel domácnosti apod.), 
nahlásili vždy bez zbytečného odkladu na 
městský úřad, abychom se vyhnuli vzniku 
možného nedorozumění. Městský úřad je 
tu pro vás.

V případě potřeby kontaktujte paní 
Danu Havránkovou – finanční odbor 
(kontakty jsou uvedeny výše).

• Dana Havránková, finanční odbor 
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Odpadové hospodářství  
– je nezbytné zvýšit úroveň třídění
Vážení občané,
v roce 2020 celkové náklady na odpadové 
hospodářství města činily téměř 7 mil. Kč. 
Příjem z místního poplatku od obyvatel 
představoval cca 3,2 mil. Kč. Z uvedených 
čísel je patrné, jak významně je likvida-
ce vyprodukovaných odpadů dotována 
z městského rozpočtu. Přesto je místní 
poplatek za využívání systému nakládání 
s komunálním odpadem ve výši 600 Kč 
na obyvatele vnímán jako příliš vysoký.

Že úroveň třídění odpadu má své rezer-
vy, to je ostatně patrno u přeplněných po-
pelnic ve dnech vývozu, a to při frekvenci 
vývozu 1× týdně není dobrá vizitka.

Třídění komunálního odpadu ve 
městě se vyvíjí následujícím způsobem 
(viz tabulka).

Poznámky k tabulce:
▪ Jednotlivé komodity jsou uvedeny 

v tunách.
▪ V tabulce jsou uvedeny komodity, 

pro které má město ze zákona povinnost 
zajistit pro občany oddělený sběr.

▪ V tabulce nejsou zahrnuty kovy, které 
spíše než v systému města končí ve sběr-
nách, protože, tam lze za ně dostat pár 
desítek korun. Nárůst v množství kovů 
v roce 2020 je způsoben sběrem kovů do 
kontejnerů, rozmístěných od poloviny 
roku 2019 po městě.

▪ Bio odpady jsou uvedeny včetně bio-
odpadu z údržby městské zeleně.

Cíle odpadového hospodářství ČR 
v souvislosti s přechodem na oběhové 
hospodářství pro komunální odpad jsou 
stanoveny přísně. Velký důraz je kladen 
na přípravu pro opětovné použití a zvý-
šení úrovně recyklace. V roce 2025 by tato 
úroveň měla dosahovat 55 % z celkové 

hmotnosti produkovaných komunálních 
odpadů, v roce 2030 by to mělo být 60 % 
a do roku 2035 dokonce 65 %. Dalším 
cílem je po roce 2035 na skládky ukládat 
max. 10 % z celkové hmotnosti vyprodu-
kovaných komunálních odpadů. Nástro-
jem k omezování skládkování je bezpo-
chyby významné navyšování poplatku za 
ukládání využitelných odpadů na skládky 
z 500 Kč/t v roce 2020 na 1850 Kč/t v roce 
2029.

Přísné hodnoty zaměřené na třídění 
odpadu jsou stanoveny i pro obce, resp. 
města. Obec je povinna zajistit, aby recy-
klovatelné složky komunálního odpadu 
tvořily od roku 2025 alespoň 60 %, od 
roku 2030 pak 65 % a od roku 2035 ales-
poň 70 % z celkového množství v daném 
roce obcí (obyvateli) vyprodukovaného 
komunálního odpadu. 

Pro názornost si čísla z tabulky za rok 
2020 převedeme k cílům, kterých se má 
v roce 2025 dosáhnout. Celková produkce 
komunálního odpadu byla na úrovni cca 
2700 tun. Využitelné a recyklovatelné slož-
ky (sloupce papír, sklo, plast, kovy, bio, 
dřevo, textil, olej) představují cca 1290 
tun, a to je 48 % z celkového množství ko-
munálního odpadu. V roce 2025 bychom 
však měli dosáhnout minimálně 60 %!

Na skládce v našem případě v roce 
2020 skončilo bezmála 1400 tun odpadů, 
to je více než polovina celkové produkce! 
To nebude při tak vysokém nárůstu po-
platku za ukládání využitelných odpadů 
na skládku v budoucnu pro obecní rozpo-
čet únosné. 

V úrovni třídění odpadu máme velké 
rezervy a je nutno s tím něco dělat!

Lidé se příliš nezajímají o to, jakým 
způsobem bude stanovených cílů dosa-
ženo, jak si s tím město poradí. Každého 
však zajímá, kolik za likvidaci komunál-
ního odpadu zaplatí. Narůstající náklady 
nebude možné financovat z rozpočtu 
města, bylo by to na úkor jiných věcí ve 
městě. Znamenalo by to významný nárůst 
poplatků, proto musíme společně hledat 
jiné řešení.

Jednou z cest je, začít předcházet jejich 
vzniku, abychom odpadů vyproduko-
vali co nejméně. Při současné produkci 
pak musíme hledat nástroje a možnosti 
pro důslednější třídění. Nepodaří-li se 
dosáhnout stanovených ukazatelů, pozná 
to každý ve své peněžence. Kolik budeme 
v budoucnu platit za komunální odpady, 
záleží skutečně na zodpovědném chování 
každého z nás. 

• Ing. Anna Vachušková,  
odbor životního prostředí
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2016 83 61 49 10
724 
125

30 0 316 984

2017 90 65 58 10
870 
120

27 0,81 320 934

2018 97 64 55 4
756 
114

27 1,42 331 1040

2019 111 69 66 1
520 
420

23 1,42 320 1003

2020 117 85 72 23
740 
220

30 1,4 320 1060

Prodloužení termínu  
pro podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu 

Usnesením Rady města Horažďo-
vice č. 21/R58/25 ze dne 26. 4. 2021 
byla schválena změna termínu pro 
uzávěrku podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu města Ho-
ražďovice pro rok 2021 – „Podpora 
volnočasových aktivit a podpora 
činnosti neziskových organizací 
v roce 2021“, který se mění z 31. 3. 
2021 na 31. 5. 2021, a změna termínu 
pro rozhodnutí o přidělení dotace 
z dotačního programu, který se mění 
z 21. 5. 2021 na 30. 6. 2021. Formulář 
žádosti zůstává beze změn a je volně 
ke stažení na webových stránkách 
Městského úřadu Horažďovice https://
www.mesto-horazdovice.cz/muhd/
dotace_poskytovane_info.asp nebo 
v kanceláři odboru památkové péče, 
školství a kultury – II. patro, č. dveří 
219, popř. informace poskytneme na 
tel. čísle 371 430 556.

• Bohuslava Kodýdková, odbor PPŠK
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Zprávy ze správy otevřeně aneb jaký je 
pohled ze strany dotčených obcí
Vážení spoluobčané, jak jsme již avizova-
li, minulý měsíc jste obdrželi zpravodaj 
Zprávy ze správy, který „popularizuje“ 
kroky a jednání SÚRAO (Správy úložišť 
radioaktivních odpadů) ve věci vybu-
dování hlubinného úložiště jaderných 
odpadů (HUJO). V časopise je popsáno, 
jak vše skvěle funguje, je připraveno 
a jak jsou obce se vším seznámeny 
a podílely se a podílejí na výběru lokalit. 
A jaká je realita z pohledu obcí, kterých 
se výběr lokality pro HUJO týká? Obce 
více než 25 let volají po vzniku zákona, 
který se bude zabývat jejich postavením 
při hledání HUJO. Zákon schválen není, 
rovněž nejsou nastavena jasná pravidla 
výběru lokality. Stát neplní sliby, které 
již mnohokrát dal, takže nedůvěra obcí 
vůči státu (SÚRAO) je velká. Starostové 
z naší lokality Březový potok říkají, že 
příkopy jsou vykopány velmi hluboko. 
Bohužel. Stát nebere v potaz rozhodnutí 
zastupitelstev obcí a staví se k požadav-
kům a připomínkám obcí velmi přezí-
ravě a arogantně. Příkladem jsou nově 
připravované lokální pracovní skupiny, 
které by měly vzniknout ve všech čtyřech 
vybraných lokalitách. Skupiny jsou 
prezentovány jako nástroj transparent-
nosti procesu výběru vhodné lokality, 
ale … Obce mají možnost si vybrat svého 
zástupce, ale jen z řad zastupitelů, 
nemůže to být zastupitelstvem delego-
vaný odborník. Obce nemohou nikoho 
zplnomocnit, ale SURAO si může přizvat 
jakoukoliv spolupracující osobu. Zápis 
z jednání dělá SURAO a zápis má pouze 
informační charakter a je bez možnos-
ti připomínkování. Takto si starostové 
transparentní a seriózní jednání roz-
hodně nepředstavují. Vedou je k tomu 
bohužel i zkušenosti z předchozích 
pracovních skupin, které sloužily spíše 
k tomu, aby se prezentovala „spolupráce“ 
s obcemi, ačkoliv skutečnost byla jiná. 
V dubnu proběhla videokonference mezi 
ministrem MPO, starosty z Březového 
potoka a náměstkem Plzeňského kraje 
pro životní prostředí Josefem Bernar-
dem. V debatě jasně zazněla ostrá slova 
na adresu MPO a SURAO a byla opakova-
ně sdělena i nedůvěra v transparentnost 
celého procesu a postavení obcí. 

Vraťme se ještě k časopisu, ve kterém 
se dočteme, že díky velkému množství 
dat získaných z „rozsáhlých terénních 
výzkumů“ v letech 2016–2019 získalo 
SÚRAO podrobnější informace. Nezmí-
nili však, že výzkumné a průzkumné 

práce v lokalitách proběhly v rozporu 
se zákonem a obce tedy mají za to, že 
proces zúžení lokalit proběhl na zákla-
dě dat získaných nezákonně. A jak je to 
se zdroji vody, o nichž se jeden článek 
zmiňuje takto: „Lokální drobné zdroje 
podzemních vod nemají šanci být naru-
šeny technickými pracemi hluboko pod 
zemí“. V případě, že budujete stavbu, 
jejíž rozloha „povrchového“ areálu je 
cca 20 ha, tedy 200 000 m2 (tj. zhruba 
30 horažďovických fotbalových hřišť) 
a podzemní areál o rozloze dokonce 
625 ha, tedy 6 000 000 m2, to na vodní 
zdroje v blízkosti vliv mít musí. Ostatně 
mnozí jste se jistě setkali s tím, že soused 
sousedovi při vrtání studny „strhl“ vodu. 
A tady se „vrtají studny“ na desítkách ha. 

V sekci otázky a odpovědi se pak do-
zvíte, že „Budeme usilovat o co nejmenší 
dopady na stávající podobu území, na 
kterém bude úložiště postaveno“. Před-
poklad vytěžené rubaniny (co se z podze-
mí má odstranit a někam uložit) se pohy-
buje v rozmezí 2 000 000 – 5 000 000 m3 
(pro porovnání Cheopsova pyramida má 
cca 2 000 000 m3). O zabraných plochách 
na uložení takového množství rubani-
ny si udělejte obrázek sami. To jsme se 
dotkli jen těch hlavních nejasností, které 
nebyly za 20 let nijak důvěryhodně vy-
světleny. Jak vidíte, nejasností je mnoho 
a celkový přístup státu ke zdárnému ře-
šení nutného uložení jaderného odpadu 
rozhodně nepřispívá. 

Další podrobnosti o životě obcí pod 
tlakem HUJO se můžete přečíst na strán-
kách www.platformaprotiulozisti.cz.

• Ing. Michael Forman, starosta 

Zdroje: 
Zprávy ze správy, Studie vlivu na život-

ní prostředí Březový potok TZ 146/2017, 
Statut lokální pracovní skupiny pro 
lokalitu Březový potok, Platforma proti 
úložišti

Jihlavské listy r. 1996

01 Lokalita Březový potok – dotčené území 
označeno modře
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Příloha č. 1: Účelová tektonická mapa 1 : 25 000 lokality Březový potok se zobrazením zlomů I. a II. kategorie pro potřeby hodnocení 
potenciálního území hlubinného úložiště RAO 

TZ 446/2020 
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100 let horažďovické kopané,  
100 let výher i proher
Momentálně to vypadá, že prohrává 
muzeum. Výstava plánovaná na přelom 
měsíců března a dubna se prozatím 
přesouvá na neurčito. Může za to již 
tradičně nepříznivá pandemická situa-
ce, při dlouhotrvajícím uzavření muzea 
nezůstal ve výstavním plánu kámen na 
kameni. Přesto přípravy výstavy a sběr 
předmětů pokračují vcelku úspěšně dál.

Pomalu se nám začínají scházet před-
měty, fotografie i dokumenty. Mnohdy 
jsou velmi zajímavé. Pan Martínek nám 
jménem fotbalového klubu zapůjčil 
klubové kroniky s četnými fotografie-
mi a sepsanými vzpomínkami Jana 
Duchoně. Pan starosta Forman zajistil 
dresy z 80. a 90. let minulého století. To-
máš Kučera přinesl zajímavé fotografie 
z rozmezí 20.–30. let, na kterých figuru-
je mezi hráči jeho dědeček. Domníváme 
se, že na snímku pózuje také hrabě 
F. Kinský, který tehdy kopanou podpo-
roval. Přislíbenou máme starou plecho-
vou „lajnovačku“, která kdysi sypala bílé 

vápno. Přislíbeny jsou nějaké diplomy 
a já jsem ve sklepě našel míč z doby 
zhruba tak kolem roku 1960. To je zatím 
vše, takže co se týče předmětů, není 
toho mnoho. 

Prosíme, zkontrolujte vaše půdy 
a sklepy, zda neukrývají nějaké letité 
fotbalové poklady.

Heslo zní: „S kopačkami do muzea“.

• Aleš Červený,  
Městské muzeum Horažďovice 
cerveny@muzeumhd.cz 
Tel: 371 430 631

01 Foto kolem 1930. Uprostřed s kloboukem sedí 
pravděpodobně F. Kinský. Desátý zprava Eduard 
Klas, dědeček T. Kučery, který nám snímek 
poskytl.

Tenisový 
klub 
Horažďovice 
hledá 

sezónního 
provozovatele 
občerstvení. 

Nabízíme prostory k ote-
vření občerstvení v areálu 
tenisového klubu. V přípa-
dě zájmu o bližší informace 
nás kontaktujte na telefon-
ním čísle 602 141 836. 

David Michelini
Tenisový klub Horažďovice

01
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Jitex, historie textilního průmyslu 
v Horažďovicích
V druhé polovině března muzeum stihly 
nepříjemné covidové potíže. Pokud jste se 
k nám v dané době nemohli dovolat, bylo 
to způsobeno právě touto skutečností. Za 
případné potíže se vám omlouváme. 

Příprava výstavy věnované Jitexu nic-
méně zdárně pokračuje, a to zvláště díky 
velkému množství darů a zápůjček, které 
nám laskavě poskytli: paní Anna Vrbo-
vá, Dagmar Kalná, Stanislava Kotlabová, 
Jana Schořová, Marcela Korcová, Jitka 
Stulíková, Božena Votavová, Tereza Köck 
a pan Svoboda. Množství a rozmanitost 
předmětů, které se nám v muzeu postup-
ně scházejí, nás velmi těší, a ještě jednou 
bychom chtěli všem, kdo na naše výzvy 
zareagovali (nebo ještě zareagují), moc 
poděkovat. 

V obrazové příloze článku naleznete 
kromě fotografie darů i reklamu firmy 
Josefa Měřičky, která pochází z kampaně 
v týdeníku Jas z roku 1934. Měřičkova 
firma byla založena v roce 1928. Pro svou 
výrobu vystavila moderní tovární budo-
vu, která se v poválečném období stala 
sídlem horažďovické pobočky Jitexu. 
Firma Josefa Měřičky nesla název SKOL 

a zaměřovala se na pletařskou výrobu. 
Zajímavým produktem byly pletené 
plavky, které díky impregnaci nesákly 
vodu. Měřičkova firma je prodávala pod 
značkou SKAR. Výroba pleteného zboží 
SKOL trvala v Horažďovicích přesně 
deset let. V roce 1938 se Josef Měřička 
rozhodl provoz přestěhovat do Prahy. 

Jakékoliv předměty spojené s firmou 
Josefa Měřičky bychom v muzeu uvítali 
s velkou radostí, i když šance nejsou 
velké. Nadále přijímáme i předměty 
spojené s podnikem Jitex. Pokud by se 
mezi čtenáři našel ještě nějaký šlechet-
ný dárce, či zapůjčovatel, kontaktujte 
nás prosím na historik@muzeumhd.cz 
nebo telefonicky 731 432 045.

• Mgr. Adam Hanus 
Městské muzeum Horažďovice 

01 Dary a zápůjčky, které byly muzeu poskytnuty 
v únoru a březnu.

02 Reklama firmy Josefa Měřičky

02

01
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Jaro v MŠ Na Paloučku
Na příchod jara se děti ve školce vždy 
těší. Hlavně na sluníčko a oteplení, aby 
mohly trávit více času venku, hrát si na 
zahradě, na písku, prolézačkách a jezdit 
na kole. Letošní první jarní dny v naší 
školce proběhly opět poněkud netradič-
ně. Školka byla kvůli pandemii uzavřená 
do poloviny dubna a naši předškoláci ze 
tříd Včelky a Motýlci se s pomocí rodičů 
aktivně zapojili do distančního vzdělá-
vání, které je pro předškoláky povinné. 
Průběžně jsme připravovali materiál 
z různých oblastí vzdělávání, pracov-
ní listy, náměty na tvoření, básničky, 
písničky a zajímavé úkoly, které děti 
s pomocí rodičů děti průběžně plnily. 
Splněné úkoly, obrázky, výrobky, fotogra-
fie nám pak rodiče posílali elektronicky 
nebo nosili osobně do školky. Témata 
se týkala vesmíru, počasí, jara a Veliko-
noc. Abychom s dětmi neztratili osobní 
kontakt, probíhalo 1-2krát týdně online 
setkávání prostřednictvím Microsoft 
Teams, kde jsme si s dětmi povídali 
o tom, jak se máme, společně si zazpíva-
li, zacvičili, děti ukazovaly své výrobky 
a domácí mazlíčky. Velmi nás potěšil 
zájem o online setkávání i od rodičů 
mladších dětí ze tříd Zajíčci a Berušky. 
Paní učitelky připravovaly prezentace 
z aktuálního dění v MŠ a prezentace z fo-
tografií zaslaných rodiči jako zpětnou 
vazbu na probíhající distanční vzdě-
lávání. Děkujeme všem rodičům, kteří 
s námi spolupracovali a umožnili tak 
dětem toto netradiční veselé setkávání. 
Na školním facebooku https://www.face-
book.com/mshorazdovice a na webových 
stránkách www.mshorazdovice.cz byly 
zveřejněny také prezentace seznamují-
cí s prostředím MŠ a s aktivitami dětí, 
které jsou v letošním roce náhradou za 

den otevřených dveří, který nemůžeme 
uskutečnit.

Nyní už jsme zase spolu ve školce, 
alespoň částečně. Společně plánujeme, 
že si budeme hodně hrát, povídat, chodit 
do přírody a budeme si co nejvíce užívat 
sluníčka a čerstvého vzduchu. V těchto 
dnech probíhá zápis do mateřské školy 
a my se těšíme na nové kamarády. Přeje-
me všem krásné jarní dny.

• Ivana Polerecká, MŠ Na Paloučku

01 Vesmír

02 Velikonoční výzdoba

03 Distanční vzdělávání – výrobky dětí

04 Velikonoční zajíci

03 04

01 02
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Novinky z duhové mateřinky
Tak jsme se dočkali a ve školce jsme opět 
přivítali alespoň předškoláky! Povinné 
testování všichni s pomocí rodičů zvládají 
statečně. Doufáme, že se epidemická si-
tuace bude nadále zlepšovat a my se brzy 
setkáme se všemi dětmi!

I když by se mohlo zdát, že se v uply-
nulých týdnech v naší mateřince nic 
nedělo, není tomu tak. Stále pracujeme 
na zlepšování vzdělávacích podmínek pro 
děti a ani současná situace nám v tom 
nemůže zabránit. Jsme přesvědčeni, že 
manuální zručnost je pro dnešní děti 
velmi důležitá, a proto jsme pro potře-
by polytechnické výchovy dětí vybavili 
školku opravdovým pracovním ponkem 
se skutečnými svěráky. Samozřejmostí je 

sada nefalšovaného nářadí ve velikostech 
vhodných právě pro předškolní děti. Už 
se těšíme, až všechna ta kladiva, kleště 
a šroubováky vyzkoušíme.

Nová dílna bude samozřejmě nejen pro 
chlapce, ale i pro holčičky, které možná 
dají přednost naší kuchyňce. V západní 
části naší krásné zahrady máme již dřevě-
nou kuchyňskou linku s trochou nádo-
bí, pracujeme však na jejím rozšíření. 
Dobudujeme další poličky a přihrádky, ve 
kterých budou košíčky, hrnce a krabičky 
s různým kuchyňským náčiním či pří-
rodními ingrediencemi pro výrobu těch 
správných dobrot či lektvarů. 

A do třetice všeho dobrého – aby-
chom v dětech prohlubovali lásku k živé 

přírodě a zároveň je učili, jak o živého 
tvorečka pečovat, chceme na zahradě 
vybudovat obydlí pro králíčka či morčát-
ko – a možná pro oba dva.

Přejeme všem krásné májové dny!

• Kolektiv KMŠ DUHA

01 Kuchyňka

02 Ponk

01 02
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Ševčíkovy hudební večery  
– program 12. ročníku
Přelom let 2020 a 2021 kulturním akcím 
nepřál a ani v rámci Ševčíkových hudeb-
ních večerů se nepodařilo loni uskuteč-
nit všechny plánované koncerty. Zatím 
bohužel stále není jasné, kdy a za jakých 
podmínek se budou moci kulturní akce 
konat, přesto bychom rádi představili 
plán letošní sezóny.

Pro 12. ročník jsme vzhledem k situaci 
připravili pouze čtyři koncerty.

V pátek 28. května 2021 v 19.00 ho-
din by se měl uskutečnit v sále hotelu 
Prácheň již několikrát přeložený kon-
cert žesťového kvinteta BRASStet. Tvoří 
ho mladá generace předních českých 
umělců, kteří předloni vyhráli 1. cenu na 
mezinárodní žesťové soutěži na jihokorej-
ském ostrově Jeju.

V pátek 2. července 2021 v 19.00 hodin 
je v rámci 27. ročníku Zámeckého hu-
debního léta plánován koncert s titulem 

„Flétnové okouzlení“. Ve velkém sále 
zámku vystoupí sólová flétnistka symfo-
nického orchestru FOK Hana Knauerová 
společně s koncertním mistrem FOK, 
houslistou Romanem Patočkou, s violon-
cellistkou Petrou Malíškovou a cemba-
listkou Monikou Knoblochovou. Zazní 
repertoár starých i moderních mistrů 
klasické hudby.

Během některého ze zářijových 
pátečních večerů (termín bude později 
upřesněn) si budeme moci poslechnout 
v sále hotelu Prácheň vzácného hosta, 
klavíristu profesora Ivana Klánské-
ho společně s dechovým kvintetem 
Pražské komorní filharmonie (Prague 
Philharmonia Wind Quintet). Před-
staví se s repertoárem, který společně 
v loňském roce natočili a letos vychází 
na CD.

Jeden z říjnových pátků (rovněž bude 
upřesněno) bude v hotelu Prácheň patřit 
rovněž koncertu odloženému z loňského 
roku. Zazní nejznámější árie z oblasti ope-
ry, operety a muzikálu v podání zpěváků 
Jany Borkové a Michala Bragagnola za 
klavírního doprovodu Lady Soukupové.

Koncerty se uskuteční v případě, že 
budou aktuálními nařízeními vlády povo-
leny. Odběratelé našich e-mailových zpráv 
budou informováni, konání koncertu bude 
také možné si ověřit na čísle 603 229 582.

Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 
50 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, dů-
chodce a rodiče na rodičovské dovolené), 
děti do 10 let zdarma. Rezervace vstupe-
nek: 603 229 582.

• za spolek Hudba bez hranic, z. s. 
Ing. Magda Černá

Knihovna opět ožila
Knihy se nám opět daly do rychlejšího 
pohybu. V době, kdy jsme byli z důvodů 
vládního nařízení nuceni knihovnu uza-
vřít, jsme umožnili všem registrovaným 
čtenářům bezkontaktní půjčování. Tuto 
možnost přivítali především studenti 

a čtenáři, pro které je den bez knihy ztra-
cený a kteří už mají dvakrát přečtenou 
nejen svoji knihovnu, ale i knihovnu sou-
sedů. Koncem února bylo již možné přejít 
z bezkontaktního půjčování k výdejnímu 
okénku. Rozdíl je v tom, že kromě půjčo-
vání je možné také knihy vracet a není 
už nutné předem objednávat přesný čas 
návštěvy. Tato možnost přilákala k našim 

dveřím ještě větší část čtenářů, kteří měli 
třeba jen potřebu vrátit knížky, protože 
je měli doma už moc dlouho. 12. dubna 
nastal den, kdy jsme knihovnu mohli 
opět zpřístupnit čtenářům, kteří si tak 
mohli konečně sami vybírat v prostorách 
knihovny. Knihovna opět ožila a už není 
tak smutná. Přestože je nabídka našich 
služeb stále omezená, jsme moc rádi, že 
vám půjčením pěkné knihy můžeme roz-
jasnit den, zlepšit náladu nebo zkrátka 
pomůžeme odreagovat se od každoden-
ních starostí. Připravili jsme pro vás velké 
množství novinek. V tuto chvíli už je také 
opět možné registrovat nové čtenáře. 

Děkujeme za vzorné dodržování 
bezpečnostních opatření při fungování 
výdejního okénka, a které bude ještě 
nějaký čas nutné dodržovat i v prostorách 
knihovny. Těšíme se na setkání s dospělá-
ky i dětmi.

• Petra Tomešová,  
Městská knihovna Horažďovice

01 Pro čtenáře jsme připravili celou řadu novinek
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Komenda chce sportovat
Ačkoli poslední měsíce pohybu a spor-
tování příliš nepřejí (alespoň ne v orga-
nizované či kolektivní podobě), přece se 
na základní škole v Komenského ulici 
chystáme na návrat žáků ve velkém stylu. 
Těšíme se na prezenční výuku nejen v la-
vicích, ale také v tělocvičně a na školním 
hřišti.

Právě naše hřiště už pamatuje řadu 
skvělých výkonů i dramatických zápasů 
a přináší radost žákům pěknou řádku 
let. Nicméně čas si vybírá svou daň bez 
ohledu na zásluhy. Sportovní areál po 
letech poctivé služby vykazuje známky 
únavy a jeho údržba je čím dál náročněj-
ší. Rozhodli jsme se proto zahájit kroky 
pro kompletní rekonstrukci hřiště. Plány 
modernizace zahrnují výstavbu tartano-
vého oválu, vytvoření sektoru pro skok 
vysoký, přestavbu koulařského sektoru, 
úpravu prostoru pro skok daleký a stavbu 
multifunkční plochy pro míčové hry. Po-
čítá se i s umístěním skladu na sportovní 
náčiní, ochrannými sítěmi a workouto-
vým hřištěm. 

Ve spolupráci se specializovanou pro-
jekční kanceláří tak vznikl projekt, který 
lze použít při vyhlášení odpovídajícího 
dotačního programu. 

Rozhodnutí uskutečnit tuto poměrně 
technicky i finančně náročnou myšlenku 

by nebylo možné učinit bez podpo-
ry zřizovatele. Proto chceme vyjádřit 
poděkování vedení města Horažďovice 
za spolupráci, schválení této představy 
modernizace sportovního areálu při 
naší škole i přislíbení spoluúčasti při 
financování. Podaří-li se získat dotaci 
v některém z vyhlášených programů, 

bude nový prostor přínosem pro mnoho 
dětí i sportující mládež při našem Centru 
sportu, a to nejen v blízké době, ale i pro 
příští generace.

• Mgr. Vojtěch Herman, ZŠ Horažďovice, 
Komenského 211

Jaro a novinky 
v Domě dětí 
a mládeže 
Horažďovice

Výčet připravených a zrušených akcí 
by k letošnímu jaru vydal už na román. 
Naposledy to byl tradiční dubnový Den 
Země, letos plánovaný jako soubor zají-
mavých aktivit zaměřených na ornitolo-
gii, který padl za obět covidovým opatře-
ním. Nicméně – v dubnu se nám podařilo 
rozjet dvě nové aktivity v terénu – první 
je věnována stromům ve městě a jeho 
těsné blízkosti (HD hledačka – stromy), za-
tímco druhá udrží účastníky v intravilá-
nu města a je orientována na jeho dějiny 
(HD hledačka – historie). Hry jsou určeny 
široké veřejnosti a více informací o nich 
najdete na www.envicentrum.eu.

Tábory 2021
Pevně věříme, že letní tábory se, po-

dobně jako tomu bylo vloni, uskuteční 

v naplánovaném rozsahu, byť se tak stane 
za přísnějších organizačních a hygienic-
kých opatření. Téměř všechny naše letní 
akce jsou obsazeny, informace o táborech 
a posledních volných místech naleznete 
na www.ddm-hd.cz pod záložkou Tábory.

Lesní klub Ostrůvek
Velkou radostí letošního jara je „zro-

zení“ Ostrůvku. Roky jsme uvažovali 
o možnosti a potřebě zřídit pro zájemce 
z Horažďovicka lesní školku či podobně 
organizovanou aktivitu. Po zralé úvaze 
a měsících příprav bylo v plánu zahájit 
od dubna 2021 pilotní provoz lesního 
klubu – aktivity, která je jakýmsi lakmu-
sovým papírkem – pokusem, kterým 
bychom rádi ověřili zájem rodičů a dětí 
o služby neformálního předškolního 
vzdělávání, stejně tak jako naše schop-
nosti tento náš sen realizovat. Covidová 
opatření do našeho plánu zásadně zasáh-
la, nicméně hned, jak to bude formálně 
možné, pilotní provoz lesního klubu 
spustíme. Ostrůvek bude sídlit v areálu 
Přírodovědné stanice, průvodkyněmi zde 
budou Petra Rehanzlová a Katka Trnková. 

Pro více informací sledujte webové 
stránky DDM, či na FB vyhledejte stránku 
Lesní klub Ostrůvek.

Den dětí 2021
Pakliže okolnosti dovolí, uspořádáme 

ve spolupráci s dalšími horažďovickými 
spolky, kluby a oddíly v sobotu 29. května 
2021 Den dětí v prostoru Panské zahrady 
a parku Ostrov. Účastníky čeká něko-
lik stanovišť s atraktivními aktivitami, 
které budou rozloženy do plochy obou 
parků tak, aby nedocházelo ke kumulaci 
účastníků a bylo obecně zajištěno jejich 
bezpečí. Konání akce bude potvrzeno 
speciálním plakátem.

Za celý tým zaměstnanců horažďo-
vického Domu dětí a mládeže vás zdraví 
a pěkné jaro přeje 

• Tom Pollak, ředitel DDM.
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Ostrov v moci 
jarních kouzel
Nedávno se mě jeden známý zeptal na 
to, které místo v Horažďovicích by při 
svých toulkách rozhodně neměl minout. 
K zamyšlení mi stačilo pouhých pár 
sekund, protože o té nejkrásnější lokalitě 
Horažďovic mám jasno již poměrně dlou-
ho – jedná se o anglický park „Ostrov.“ 
Toto mnohými oblíbené místo relaxu 
a odpočinku mi nikdy nezevšední, jelikož 
svou podobu mění téměř ze dne na 
den. Ta nejkouzelnější podívaná ale dle 
mého názoru nastává těsně po odhození 
sněhové pokrývky na začátku jara, kdy se 
téměř celý park oblékne do pestrých šatů 
tvořených kvítím jarních poslů. Pokud 
se člověk na chvilku zastaví a rozhlédne 
kolem sebe, může spatřit květy sněže-
nek, bledulí, sasanek, narcisů, šafránů či 

křivatců. Příchod jara po tuhé zimě býval 
pro naše předky vždy velkou událostí, 
a tak není divu, že se téměř za každou jar-
ní rostlinou ukrývá působivá pověst. Jen 
na křivatce jako by se zapomnělo. A právě 
proto jsem oslovil své žáky, jestli by se 
o tuto nespravedlnost mohli postarat. 
A tak vám, milí čtenáři, mohu předložit 
zcela čerstvou pověst o vzniku křivatců, 
jejíž autorkou je Natka Řepíková z 8. B.

Kdysi dávno žila v Horažďovicích 
překrásná dívka jménem Amélie. Ta měla 
velmi brzy dovršit plnoletosti, a tak se její 
mladá mysl upínala k touze najít toho 
nejúžasnějšího přítele na světě. Dívči-
ných požadavků ale rozhodně nebylo 
málo. Mělo se jednat o muže hodného, 
hezkého, vtipného a věrného, ideálně 
s blonďatými vlasy, hubenou postavou, 
zelenýma očima a troškou nesmělosti. 
Protože se kolem Amélie ovšem žádný 
takový muž nenacházel, rozhodla se vydat 
do zapovězeného lesa, který se nacházel 

těsně za Horažďovicemi, na ostrůvku 
mezi dvěma pomalu tekoucími potůčky. 
V lese totiž úřadovala stará, nevypočita-
telná a vrtošivá čarodějnice. Améliina 
touha byla ale tak spalující, že nebyl 
čas na žádné obavy. Ještě téhož večera 
tak dívka odhodlaně zaklepala na dveře 
mechem pokryté chatrče uprostřed lesa. 
Se strnulým výrazem na tváři si čaroděj-
nice Amélii vyslechla a jelikož zrovna byla 
v dobrém rozmaru, strhla ze svého krku 
náhrdelník vykládaný černými kameny 
a pravila: „Splním ti tvé přání, nešťast-
nice, ale slyš mé podmínky. Svého muže 
musíš milovat horoucí láskou a musíš mu 
zůstat věrná po celý život, ať se děje, co se 
děje. Teď utíkej domů a přesně o půlno-
ci vkroč na svou zahradu. Běž, maličká, 
čas se krátí!“ Amélie dala slib a záhy už 
pelášila, co jí síly stačily. Přesně s úderem 
půlnočního zvonu vběhla do zahrady, 
kde spatřila mladíka přesně takového, 
jakého si vysnila. Oba se do sebe okamžitě 
zamilovali, brzy se uskutečnila velkolepá 
svatba a v chalupě bylo každým rokem 
o jednoho človíčka více. I když Amélie 
žila na první pohled spokojeně, začala se 
postupně nudit, jelikož nabyla dojmu, 
že už dosáhla naprosto všeho. Na oslavě 
šestého výročí svatby zahlédla na zahradě 
hezkého muže s nezvykle černýma očima, 
s nímž se velmi brzy dala do řeči. A stalo 
se. Amélie svého manžela podvedla! Až 
ráno si dívka vzpomněla na varování 
čarodějnice, ale přes její veškeré obavy 
se dlouho nic nedělo. Tedy až do osu-
dové jarní noci, kdy se Amélie se svým 
mužem procházela po zahradě. Ten se 
k ní z nenadání otočil, políbil ji na čelo 
a roztřeseným hlasem zašeptal: „Sbohem, 
Amélie.“ Muž se v tu ránu rozplynul jako 
prášek ve větru, který pomalu začal stou-
pat k hvězdnému nebi. Pět podobných 
obláčků pak začalo vycházet z chalupy, 
aby se na obloze všechny spojily do zářivé 
šesticípé hvězdy, která se snesla na zem, 
kde se proměnila v křehkou květinu. A to 
bylo naposledy, kdy Amélii někdo viděl. 
Každý rok na jaře si ale pozorný výletník 
sem tam všimne posmutnělé dívky, která 
s nebývalou vytrvalostí opečovává křivat-
ce, jež mají všem připomínat, že křivý 
slib nás může velmi snadno připravit o to 
nejcennější, co v životě máme.

• Mgr. Petr Curko  
(učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská)

01 Typické šestičetné květy křivatců.  
Foto: Mgr. Petr Curko.

02 Elegantní květy šafránu.  
Foto: Mgr. Petr Curko.
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Kamínková 
směnárna 
v Horažďovicích
Záliba malování a hledání kamínků 
vyústila v založení kamínkové směnárny 
i v našem městě, kde ji najdete v Panské 
zahradě. Velkou zásluhu na jejím vzniku 
má Michal Nový.

Sem může každý malý i velký malíř 
svůj výtvor přinést, vyměnit a vybrat si 
jiný, nebo se jen tak potěšit pohledem 
na malované kamínky.

Zároveň s kamínkovou směnárnou 
byla založena i facebooková skupina 
Kamínková směnárna HD, kam mohou 
fotografie namalovaných i vyměněných 
kamínků autoři sdílet a zároveň se 
dozvědět, kdo si jejich kamínek vybral 
a kam putoval.

Pokud se vám tato aktivita líbí, bude-
me moc rádi, když se k nám připojíte. 
Nikdy totiž není pozdě začít se radovat 
z maličkostí.

Malujte, rozmísťujte a nacházejte 
putovní kamínky pro radost. 

Postup „kamínkování“:
na kamínek namalujete obrázek dle 

vlastní fantazie. Z druhé strany opatříte 
logem facebooku, názvem Fb skupiny 
Kamínky a PSČ vašeho města. Kamínek 
pak položte venku na vhodném místě, 
kde je pravděpodobnost, že si ho někdo 
všimne – lavička v parku, turistické 
přístřešky, rozhledny, informační tabu-
le, ZOO, dětská hřiště, blízkosti hradů, 
zámků, u kašen, případně třeba jen na 
zídce nebo kameni.

Nevhodnými místy jsou kostely, hřbi-
tovy, nákupní centra, uvnitř nemocnic 
apod.

Kamínek, který najdete, vyfoťte 
z obou stran, přihlaste se do skupiny 
„Kamínky“ (www.facebook.com/groups/
kaminky), fotky vložte na zeď na face-
bookovém profilu skupiny a do příspěv-
ku připište místo nálezu a opište PSČ 
bez mezery ze zadní strany kamínku. 
Díky tomu si autor svůj kamínek může 
snadno dohledat a zjistit, kam až jeho 

výtvor doputoval. Kamínek si můžete 
nechat, ale ještě líp – nechte ho putovat 
zase dál.

• Nora Nová

01 Kamínková směnárna v Panské zahradě 

Horažďovická padesátka 2021 
Blíží se čtvrtá květnová sobota a tím 
i datum 22. května, termín, kdy pravi-
delně zajišťujeme tradiční turistickou 
akci Horažďovickou padesátku. V sou-
časné situaci se ale zdá být jarní termín 
ohrožený podobně jako v loňském roce, 
kdy jsme nakonec museli přeložit koná-
ní pochodu na 12. září. Stále doufáme, 
že dojde do termínu padesátky k roz-
volnění podmínek pro venkovní spor-
tovní akce a tradiční čtvrtou květnovou 
sobotu se sejdeme na startu pochodu na 
nádvoří zámku. Definitivní rozhodnutí 
ale zřejmě bude možné až kolem polovi-
ny května. Dubnové číslo Horažďovické-
ho obzoru vyjde příliš brzy, budeme se 

muset spoléhat na facebook@Horazdo-
vicka.padesatka, stránky hd50.webnode.
cz, na klasické letáčky nebo na poutač 
na zábradlí u kláštera a tady hledat nej-
aktuálnější informace.

Protože náš konkurent v počtu uspo-
řádaných ročníků pochod Praha – Prči-
ce měl v loňském roce kvůli pandemii 
výpadek, stal se náš pochod Horažďo-
vická padesátka nejstarším bez pře-
rušení konaným dálkovým pochodem 
v Čechách. To chceme zachovat, a proto 
uděláme vše pro pokračování tradice. 
Pokud nevyjde květnový termín, při-
pravíme pochod v klasické podobě pro 
pěší i cykloturisty v záložním termínu, 

pravděpodobně opět počátkem září. Do 
té doby vám přejeme hodně příjemných 
zážitků z vycházek či vyjížděk do příro-
dy, pevné zdraví

a těšíme se na setkání s vámi na star-
tu 56. ročníku Horažďovické padesátky.

•  Za pořadatele pochodu 
Ing. Rudolf Dvořák
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Milí čtenáři,
ráda bych vás seznámila s naší Základ-
ní uměleckou školou v Horažďovicích 
a případné budoucí zájemce informovala 
o naší činnosti. Jsme škola rodinného 
typu. Naši učitelé a pedagogové mají na 
prvním místě individuální potřeby žáka 
a mají přátelský a kamarádský přístup. 
Snaží se vzbudit u dětí zájem o umění 
hravou formou. A to hlavně tím, že se 
snaží vyučovat tak, aby děti výuka bavila. 
Jsme škola, která má samozřejmě své 
nároky, ale vždy se je snažíme přizpůsobit 
osobním možnostem dětí. Jsme otevřeni 
různým nápadům ze strany dětí a vždy se 
snažíme o jejich spokojenost a radujeme 
se společně s nimi z jejich úspěchů. Při-
jímáme do naší školy všechny děti, které 
baví hudba, kreslení, zpěv a dramatická 
výchova. Pokud je dítě v předškolním 
věku, může u nás ve škole navštěvovat 
přípravný pěvecký sbor Cvrčci, ve kterém 
nejen zpívají, ale i tancují a hrají na 
různé rytmické nástroje. Pokud nastou-
pí dítě do první třídy, může si vybrat 
hudební, výtvarný nebo dramatický obor. 
Záleží vždy na tom, co se chce dítě naučit. 
Pokud se chce naučit na hudební nástroj, 
má jich na výběr na naší škole 15 (klavír, 
keryboard, housle, viola, violoncello, ky-
tara klasická i elektrická, flétna zobcová 
i příčná, trubka, pozoun, baskřídlovka, 
klarinet, saxofon, bicí a sólový zpěv). Sna-
žíme se v dětech vzbudit zájem o hudbu, 
a proto mají možnost chodit do různých 
hudebních souborů (flétnový, kytarový, 
klavírní, houslový). Máme i pěvecký sbor, 
rockovou kapelu a žákovský orchestr, 
který pomáhá dětem více se zdokonalovat 

v jejich hudebním nástroji. Pokud rádi 
kreslíte, naše paní učitelka má pro vás 
připraveno mnoho výtvarných aktivit. 
Pravidelně pořádá výstavy, zapojuje se 
s dětmi do soutěží, ráda kreslí s dětmi 
venku a nedílnou součástí je i výroba 
keramiky. V současné době můžete vidět 
práce žáků výtvarného oboru na digitál-
ních informačních panelech na náměstí. 
Další práce pak můžete vidět na výstavě 
v městské galerii. Žáci výtvarného oboru 
se zúčastnili on-line soutěže ZUŠ Kralovi-
ce a opět slavíme úspěch. Jindřich Šlech-
ta ve své kategorii zvítězil a Žofie Salvová 
obsadila ve své kategorii krásné 15. místo. 
V obou kategoriích bylo více než 200 
účastníků. Gratulujeme.

Pokud se rádi díváte na Superstar, 
můžete se přihlásit na sólový zpěv a za-
zpívat si sólově na našich koncertech. 
Jestli si chcete zahrát v divadle, je pro vás 
připraven dramatický obor, který umož-
ňuje dětem hrát různé příběhy, ale také 
pracovat s ostatními dětmi a vytvářet 
nová přátelství. Spolupracujeme s rodiči, 
komunikujeme s nimi a jsme moc rádi, že 
se účastní našich kulturních akcí. Ze své 
praxe vím, že platí pravidlo: Spokojený 
učitel – spokojený žák. A mohu potvrdit, 
že díky vedení školy toto heslo platí u nás 
v každém směru.

A jak se k nám můžete přihlásit? Stačí 
vyplnit přihlášku na: www.izus.cz. Nej-
lépe do konce května. Pokud je vaše dítě 
narozené po 1. 9. 2014, bude automaticky 
přijato do přípravného ročníku. V pří-
padě staršího dítěte budete pozváni na 
krátké seznámení se s vyučujícím daného 

oboru či nástroje, který si vyberete. Tato 
setkání budou probíhat od 31. května do 
11. června vždy po individuální domluvě. 
Od letošního školního roku nabízíme též 
studium pro dospělé. Na všechny uchaze-
če o studium se velmi těšíme.

Jménem pedagogů ZUŠ

• Mgr. Zuzana Navrátilová
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Proč se očkovat? 
Aby se svět vrátil k normálu.
Očkování je nejefektivnějším způsobem, 
jak zvládnout pandemii onemocně-
ní covid-19, se kterou se více než rok 
potýká celý svět. Jen v České repub-
lice zemřelo za poslední rok více než 
27 000 lidí s touto nemocí. „Očkování 
v nás vzbudilo velké očekávání. Pro mě 
a věřím, že i pro většinu z vás, je očko-
vání nadějí a velmi důležitou cestou 
k návratu do normálního, svobodného 
života, na který jsme byli zvyklí. Zajít si 
s přáteli do restaurace, jet na víkend na 
hory, v létě na dovolenou, ale i se nor-
málně společně stýkat a navštěvovat. To 
určitě chybí nám všem,“ říká hejtman-
ka Plzeňského kraje Ilona Mauritzová. 

Právě očkování chrání před těžkým 
průběhem onemocnění a ztrátou života. 
V České republice jsou k dispozici zatím 
vakcíny čtyř výrobců – Comirnaty od 
společnosti Pfizer/BionTech, Moder-
na, AstraZeneca a Johnson (od konce 
dubna). Všechny vakcíny dostupné na 
českém trhu mají vysokou účinnost, 
jsou schváleny Evropskou lékovou agen-
turou (EMA) i českým Státním ústavem 
pro kontrolu léčiv. V našem kraji očkují 
Fakultní nemocnice v Plzni, nemocnice 
zřizované Plzeňským krajem, Velkoka-
pacitní očkovací centrum v Plzni na 
Skvrňanech i další nemocniční a zdra-
votnická zařízení. 

Nyní již vakcíny prokazují prv-
ní úspěchy poklesem počtu těžkých 
případů a úmrtí u očkovaných skupin 
obyvatel. Připraví totiž imunitní systém 
očkovaného tak, aby dokázal rozpoznat 
koronavirus (SARS Cov-2) a bránit se 
proti němu připravenými protilátkami 
dřív, než virus stihne vyvolat příznaky 
onemocnění. Vakcíny nemohou vyvolat 
onemocnění covid-19, protože neobsa-
hují živý virus. 

Plzeňský kraj více než rok pomáhá 
svým občanům vyrovnat se situací, 
která je pro všechny nová. Na webu 
kraje jsou všechny informace týkající se 
epidemie, očkování i statistických dat 
přehledně uvedené. Kraj také ve spolu-
práci s dalšími partnery (Mezigenerační 
centrum Totem a Plzeňský Prazdroj) 
zřídil informační linky, na které mohou 
senioři požádat o pomoc s registrací 
k očkování. Díky spolupráci s družstev-
ními prodejnami COOP Plzeňský kraj 
zahájil informační kampaň k očkování 
i v odlehlejších částech regionu a od 
poloviny dubna rozšířil kampaň i do 

dalších médií, např. netradičně do 
Šlágr TV či do iVysílání České televize. 
Cílem informační kampaně je poskyt-
nout ucelené, aktuální a ověřené infor-
mace všem občanům. 

Více informací je dostupných na 
www.plzensky-kraj.cz.
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Jak se Vám žije na Horažďovicku?
To je název ankety, která probíhala 
v rámci komunitního plánování soci-
álních služeb v uplynulých měsících 
na celém území Horažďovicka. S jakou 
oblastí života jsou občané v regionu 
spokojeni? Nejčastěji jsou spokojeni 
s místem, kde žijí. Z této oblasti vyzdvi-
hují zejména přírodu a okolní krajinu, 
klid a klidné prostředí, a také polohu 
obce, její vzhled a péči o ni. 

S čím naopak spokojeni nejsou či 
jaké sociální služby postrádají? Nespo-
kojenost občané vyjádřili s nedostatkem 
pracovních příležitostí, poukazovali na 
problémy s některými spoluobyvateli, 
a také na nedostatky v možnostech za-
jistit si nákupy. 

Sociálními službami, které obyvate-
lé Horažďovicka nejčastěji postrádají, 
jsou zejména služby pro seniory, kteří 
žijí sami bez rodiny, dále služby pro 
nezaměstnané a také služby pro děti 
a mládež, které nevyužívají standardní 
nabídku volnočasových aktivit. 

To jsou některé z otázek této ankety, 
jejíž výsledky naleznete na webu města 
Horažďovice (www.mesto-horazdovice.

cz) v záložce Komunitní plánování 
sociálních služeb, Anketa. Realizátoři 
projektu děkují všem občanům, kteří se 
do ankety zapojili a vyjádřili svůj názor!

Pokud vás sociální oblast zajímá 
a rádi byste přispěli svými zkušenost-
mi nebo návrhy do diskuze o rozvoji 
těchto služeb na Horažďovicku, jste 
srdečně zváni na setkání u „kulatého 
stolu“, které se bude konat dne 4. 5. 2021 
v zasedací místnosti MěÚ Horažďovice 
od 10 hod. Vzhledem k přetrvávající epi-
demiologické situaci může být setkání 
realizováno on-line formou (videokonfe-
rencí). Bližší informace zájemci obdrží 
po přihlášení na setkání, které je třeba 
provést do 27. 4. 2021 na e-mail: lenka.
cervenkova@cpkp.cz nebo telefonicky 
na čísle 722 466 185. Aktuální infor-
mace budou také uvedeny na webové 
stránce města Horažďovice, v záložce 
Komunitní plánování sociálních služeb, 
Pracovní skupiny. Jakékoliv dotazy ráda 
zodpoví Lenka Červenková z Centra pro 
komunitní práci západní Čechy na výše 
uvedených kontaktech. 

Na setkání budou představeny závěry 
z mapování sociální situace v regionu 
a probírány silné a slabé stránky soci-
ální oblasti na Horažďovicku. Setkání 
je určeno zástupcům obcí a pracovní-
kům obecních úřadů, poskytovatelům 
a uživatelům sociálních služeb, spolkům 
a dalším institucím a občanům z řad 
široké veřejnosti. 

Anketa i setkání se konají v rámci 
projektu „Aktualizace komunitního 
střednědobého plánu rozvoje sociálních 
služeb na Horažďovicku“, který je pod-
pořen finančními prostředky z ESF a ze 
státního rozpočtu ČR v rámci Operační-
ho programu Zaměstnanost, reg. č. CZ
.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152. Projekt 
realizuje Centrum pro komunitní práci 
západní Čechy v partnerství s městem 
Horažďovice.

Za celý tým CpKP ZČ vám přejeme 
pevné zdraví, klidné jaro a těšíme se na 
setkání při diskuzích o sociálních služ-
bách v regionu! 

Jak se včas dozvědět, že u vás „nepůjde“ elektrický proud? 

Od počátku letošního roku už nenajdete na sloupech a domovních skříních elektrického 
vedení papírová oznámení o odstávce elektrické energie. ČEZ Distribuce jde s dobou  
a zároveň šetří přírodu. Vše najdete v textu následujícího letáku společnosti ČEZ Distribuce, 
který město obdrželo. 

 

 
Za Město Horažďovice doporučujeme, abyste se zaregistrovali včas. Služba je bezplatná  
a budete mít vždy důležitou informaci k dispozici. 
 
Správní odbor, Blanka Rejšková 
 

 

Akce se uskuteční v rámci projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na 
Horažďovicku", který je podpořen finančními prostředky z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci Operačního 

programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152. 

• Zajímá Vás, jaké služby mohou na Horažďovicku využít lidé v tíživých životních situacích, 
ať již se jedná o seniory, rodiny či samoživitele s dětmi nebo o lidi na okraji společnosti? 

• Máte pocit, že v regionu některá z těchto služeb chybí?  

• Máte nápady či podněty pro zlepšení stávajících služeb? 

POZVÁNKA  NA 
SETKÁNÍ „U KULATÉHO STOLU“ 

DATUM KONÁNÍ:  4. 5. 2021, od 10.00 hod. 

KDE: Zasedací místnost MěÚ Horažďovice, Mírové náměstí 1, 
Horažďovice nebo při omezení setkávání formou 
videokonference* 

Program setkání: 
❖ Prezentace dosavadních výstupů – mapování stávající sociální situace, 

anketa pro veřejnost 
❖ SWOT analýza – silné a slabé stránky stávající pomoci občanům 

v nepříznivých situacích a příležitosti a ohrožení rozvoje sociálních a 
souvisejících služeb 

❖ Další a diskuze  
 

Setkání je určeno všem zájemcům o problematiku sociálních služeb z řad veřejnosti, 
poskytovatelům a uživatelům sociálních služeb, zástupcům obcí a měst na Horažďovicku a 
dalším organizacím či spolkům. Účast na setkání  prosím potvrďte do 27. 4. 2021 na e-mail 
lenka.cervenkova@cpkp.cz či telefonicky na číslo 722 466 185. Bližší informace o 
komunitním plánování sociálních služeb na Horažďovicku jsou k dispozici na www.mesto-
horazdovice.cz, Komunitní plánování sociálních služeb. 

Pokud byste se setkání rádi zúčastnili, ale brání Vám jakákoliv překážka či bariéra, neváhejte 
a obraťte se na Lenku Červenkovou z Centra pro komunitní práci západní Čechy (kontakty 
uvedené výše), které setkání ve spolupráci s městem Horažďovice pořádá. 

* Místo setkání bude upřesněno týden před jeho konáním dle aktuální situace. Pro připojení k 
případné videokonferenci je nutný počítač s mikrofonem (případně kamerou) a internetové 
připojení. Odkaz na připojení bude přihlášeným účastníkům předem zaslán na email týden před 
setkáním.  

18 Obzor • Horažďovice



✂ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

Historie domů v Horažďovicích  
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 99

V roce 1619 je majitelem domu Jan 
Chmel. Dům je zmiňován v souvislos-
ti s přidělením kmenů na stavbu jeho 
shořelého domu po velikém požáru města 
způsobeném drancováním vojsk generála 
Bonaventury Buquoye. Bylo mu přiděle-
no 30 kmenů dřeva na vystavění krovu. 
Škoda na domě odhadnuta na 462 kop. 
Jeho předek mohl být Mikuláš Chmel, 
který se do Horažďovic přistěhoval v roce 
1549 z Hostouně. V roce 1637 se rozhodla 
Kateřina, vdova po Janu Chmelovi, rozdě-
lit majetek mezi své děti Václava, Ondřeje, 
Jana a Kateřinu. Dům, ležící v městě mezi 
domy Petra Markovic a Adama Školy, měl 
převzít syn Ondřej. Protože se ale odstě-
hoval do Prahy, přechází dům na bratra 
Václava. Nejmladší Kateřina dostala „díl 
dědictví jdouce k Svatu podle stezky“, 
Jan pole s chmelničkou, Ondřej pole na 
„Katzle ležící podle dědiny Kněžské“, 
Václav pole ležící vedle pole Tomáše 
Hynka. Václav Chmel je zmíněn v roce 
1634 mezi radními. V roce 1642 zastával 
funkci solního úředníka. Po smrti Václava 
Chmele v tomto roce dochází k novému 
vypořádání dědictví. A protože Ondřej 
zůstal v Praze, ujímá dům sestra Kateřina 
a její manžel Václav Rokos. K převodu 
došlo v roce 1651. V berní rule v roce 
1654 je zde uveden Václav Rokos, pekař, 
osíval 18 strychů polí, choval dva voly, 

dvě krávy, tři jalovice, čtyři ovce a dvě 
svině. V roce 1678 sepisuje poslední vůli. 
Vše včetně domu odkazuje své manžel-
ce a dětem. Pár volů, které má v Malém 
Boru, se má prodat a z utržených peněz 
vystrojit pohřeb. „Doma v domě jest 
kráva jedna a dvý volčat“, které budou 
náležet manželce. „Chmele jest asi na dvě 
várky, ten taky společně prodati mohou, 
podušek jest dva kusy, ostatní peřiny ženy 
mé vlastní jsou“. V pozůstalosti je pak 
zmíněn „vůz bosý jeden, náradník (želez-

ná radlice pozn.) v nově naložený jeden, 
nákolesník, kolečko a brána“. Ještě téhož 
roku prodávají sirotci Rokosovští, bratři 
František a Josef zastupující zde nepří-
tomného bratra Matěje a dcery Lidmilu, 
Annu a Dorotu, dům řečený Chmelíkov-
ský Janu Theodoru Eckhartovi pernikáři, 
rodáku z Nymburka a Anně manželce 
za 120 zlatých. V prodejní smlouvě je 
uvedeno, že předešlý majitel Václav Rokos 
provedl na domě stavební úpravy v ceně 
170 kop a dům „zvejšil“, tedy přistavěl pa-

Stalo se… aneb ohlédnutí v čase
Před sto roky, třicátého prvního ledna 
roku 1921 vyšel poprvé Horažďovický ob-
zor jako měsíčník věnovaný politickým, 
osvětovým a hospodářským otázkám 
horažďovického okresu

Nyní vychází jako měsíčník občanů 
města Horažďovice a přilehlých obcí. 

Chci vám nabídnout nějaké postřehy 
ze zmíněného roku. V úvodníku pod 
názvem Co chceme? se píše: Historie 
dnešních dnů jest jistě aspoň tak důležita 
jako doba válek husitských, jako doby 
pobělohorské. Jsme vděčni každému, kdo 
dovede odkrýti cípek dosud utajených 
dějin těch. Zvláště milé a vzácné jsou nám 

události, které se udály kdysi v našem 
domově nebo jeho blízkosti. Tak jako 
nás zajímá život našich předků, jejich 
přednosti i chyby, tak jednou budou hle-
dati vzkazky z našich dnů naši potomci. 
Prožitá léta válečná jsou už pro nás dnes 
historií a škoda, že mnohé a mnohé 
z nedávno prožitých událostí válečných, 
mnohé z trudného žití našich městeček 
a vísek jest již dnes pro historii nadobro 
ztraceno. A přece tak málo se staráme 
o to, abychom potomkům našim zacho-
vali to, co sami prožíváme, aby nebyli 
nuceni činiti nám výtek, které my činíme 
předkům svým slovy: proč nepsali jste 

kronik, pamětních listů, zápisků a pod. 
Dějiny jsou dobrou učitelkou. Chceme 
proto v našem časopise především uklá-
dati historii současných dnů celého na-
šeho okresu, chceme být kronikou, která 
za pár let bude milou a vzácnou již nám, 
za desetiletí pak milou četbou potomků 
našich. Už tento účel zasloužil by samoje-
diný, aby list náš vycházel.

Úkol náš jest však širší. Nabádati chce-
me k soustavné práci kulturní a hospo-
dářské a vésti přesný přehled této práce 
v celém našem okresu. Chceme pěstovati 
občanskou snášenlivost, kvítko v našich 
dobách tak nám vzácné, mírniti chceme 
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tro. Není jasné, z jakého důvodu prodává 
dům řečený Rokosovský již v 1682, kdy jej 
získává za 280 zlatých, Jindřich Růžička 
s manželkou Kateřinou. Dům leží mezi 
domy Jakuba Vrkala a Matěje Šenhanzla. 
Mezi střechami jinak „na krovech s Jaku-
bem Vrkalem jeden společný žlab a druhý 
v průjezdě i též nad sklepem maličký 
žlábek, jsa to vše s Matějem Šenhanzlem 
společný jest. Item v kuchyni jedno malé 
a druhé větší vokýnko Jindřichovi Růžič-
kovi i s krávou železnou k svatému Petru 
a Pavlu (pravidelný poplatek církvi) Jan 
Theodor Eckhart odvedl “. V roce 1715 mu-
sela Anna Růžičková vysvětlovat radním 

okolnosti chování syna Jindřicha Růžičky 
Václava, který přišel v noci domů opilý, 
„otci svému zlořečil, šlakoval, že ho musí 
zabít, aby ho šlak skroutil jako holubí 
hovno a že ten jeho dům musí zapáliti, 
načež Jindra že vyšel ven, hořce plakal 
a paní Růžičková jakožto přítelkyně jeho 
zavolala a domů k sobě přijmula, jí on 
kurev, čubek a jiných nadal“. V roce 1720 
prodává Jindřich Růžička dům v Trhové 
ulici s krávou železnou „pastorku svému“ 
Matěji Eliášovi řezníku a Anně manžel-
ce za 200 zlatých. Dům leží mezi domy 
Antonína Šenhanzla a Jakuba Vrkala. 
Z prodeje dostanou po 10 zlatých synové 

Jindřicha Růžičky Jiřík a Václav. V roce 
1735 prodává dům Matěj Eliáš Matesovi 
Kvěchovi za 260 zlatých. V roce 1745 sepi-
suje Matěj Eliáš poslední vůli. Zajímavé je, 
že měl právo být pohřben uvnitř chrámu 
sv. Petra a Pavla, jak uvádí „blíž oltáře 
svaté Panny Doroty“. Jako univerzálního 
dědice ustanovil svoji nejmladší dceru 
Annu, provdanou za Matěje Kvěcha. 
Příslušné pole a louky ale dostanou 
i další dcery, Dorota, provdaná Ludvíková, 
a Veronika, provdaná Tillerová. Kromě 
množství polí je předmětem pozůstalosti 
100 zlatých na hotovosti, masný krám 
odkázaný vnuku Jesefu Kvěchovi, 20 kusů 
bahnic a skopového dobytka, pole a lou-
ky, na pohřeb určeno 100 zlatých, děvečce 
Rozině Soukupové do Malého Boru nej-
lepší bahnici a jehně, dále 2 zlaté, za což 
má vykonat po jeho smrti pouť „do Nepo-
muka k sv. Janu a do Strašína k Panence 
Marii za jeho duši“. Z odkazů nechybí 
po 10 zlatých do loretánské kaple v Ho-
ražďovicích, do kostelů sv. Jana Křtitele 
a sv. Petra a Pavla, do kláštera minoritů, 
dále do kostelů v Nezamyslicích, Strašíně, 
Nicově u Plánice, kapucínům do Sušice 
a 15 zlatých ke sv. Anně u Horažďovic. 
Po smrti Matěje Kvěcha přechází dům 
várečný na dceru Eleonoru, provdanou 
za Františka Frenzla. Na svého manžela 
převádí dům v roce 1779.

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Podoba domu na počátku 20. století.

02 Současný stav objektu (rok 2020)

nynější politickou rozeštvanost a pracova-
ti k soustředění a vzájemnému poznání 
všech těch, kteří milují republiku, kteří 
pracují pro její utužení a povznešení 
a kteří smýšlejí národně, demokraticky 
a pokrokově. Odstraňovati chceme ty ne-
přirozené hradby, které dosud stály mezi 
městem a venkovem, tu bledou závist, 
kterou tak často slyšíme vyčítati z obou 
stran, neboť jsme jedné krve, společné 
jsou naše strasti i slasti. Národ a vlast po-
třebuje všechny stavy stejně, nemůže být 
měst bez venkova a venkov bez měst

Okres náš je přebohat důležitými 
dějinami. Historie naší Práchně, Horaž-
ďovic, Rábí, obou Borů, Chanovic, Slatiny 
atd. jest tak bohata! A kolik našich lidí 
zná tuto historii, kolik našich lidí je si 
vědomo, po jaké půdě jeho noha chodí, 

do jaké půdy zemědělec zasazuje svoje 
rádlo? Tuto historii, ty naše vlastní, nás 
všechny zajímající dějiny budou pečlivě 
probírány v Besídce našeho listu, aby tak 
pěstována byla u čtenářů našich láska 
k naší domovině, úcta k naší krví předků 
posvěcené půdě.

Přáli bychom si soustředit kol listu 
všechny lidi dobré vůle z našeho okresu, 
kteří chápou, že poctivě konaná práce ať 
mozolnou rukou rolníka, dělníka nebo 
živnostníka, tak i duševní práce inteli-
genta jsou pro národ stejně důležity a ne-
zbytny, kteří chápou, že práce jest štěstím 
a požehnáním každého člověka.

Strany politické mají vedle svých hos-
podář. a stavovských otázek také v pro-
gramech otázky kulturní a zde si může-
me nejlépe podati ruce ku společné práci, 

kde mohou se klidně se sejíti a vzájemně 
se podpořiti příslušníci všech pokroko-
vých politických stran…

Toť v krátkosti program naší práce, 
účel našeho listu. Redakční sbor.

Před 100 roky se také konalo první sčí-
tání lidu po I. světové válce. Horažďovice 
měly tehdy 5070 obyvatel.

• Karel Halml 
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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

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce 

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

Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

Horažďovice • perla Otavy

Čarodějnická 
hra na Ostrově
10 stanovišť = 10 úkolů

od pátku 30. dubna do pondělí 3. května 2021
park Ostrov Horažďovice

Začátek a konec hry je u dřevěné infobudky na začátku parku Ostrov.
Fialová barva otázek (věk 5–8 let)
Červená 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.
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www.kotis-sro.cz

KOTIŠ s. r. o. přijme pro provoz Třebomyslice  
do svého kolektivu pracovníky  

těchto profesí:

Operator CNC strojů 

Pracovník technické kontroly 

Nabízíme: dobré platové podmínky,  
dotované stravování, zaměstnanecké benefity,  

příspěvek na životní pojistku

Třebomyslice 94, 341 01 Horažďovice
tel: 376 502 511, e-mail: info@kotis-sro.cz

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky 
typu Tetra hnědá, Dominant všechny barvy, 
slepičky Green Shell typu Araukana 
a Dark Shell typu Maranska.
Stáří 16–20 týdnů, cena 185–229 Kč/ks.
Prodej: Horažďovice – u vlak. nádraží
27. 5. 2021 – 15.50 hod.
2. 6. 2021 – 14.55 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky.
Info: Po–Pá 9.00–16.00hod., tel. 601 576 270, 728 
605 840 www.drubezcervenyhradek.cz
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