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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

letošní velmi chladný a deštivý květen 
nás sluníčkem příliš nepotěšil, ale pří-
roda po několika velmi suchých letech 
přímo pookřála. Všechno se zazelenalo, 
rybníky se naplnily vodou a také lesní 
porosty konečně chytily dech. Na veřej-
ných plochách počasí sice zkomplikovalo 
sekání trávy, ale postupně se osazují 
okrasné květníky a udržují květinové zá-
hony. Poprvé v tomto roce máme osázený 
květinový záhon v Parkánu, který dává 
této lokalitě nádech zámeckého parku.

 Začátkem měsíce proběhla na Ostrově 
další interaktivní hra pro celou rodinu se 
závěrečným vylosováním správných od-
povědí. Nejbližší venkovní společenskou 
akcí jako náhradou za Slavnosti kaše bude 
na konci června Letní jarmark za hudeb-
ního doprovodu místní kapely Otavanka. 
Díky uvolňování pandemických opatření 
se opět konají každý čtvrtek na náměs-
tí prodejní trhy, veřejnosti se otevřelo 
městské muzeum a netrpělivě očekáváme 
možnost zahájení provozu městského 
aquaparku. Vedoucí této organizační slož-
ky pan Jiří Hlavatý odchází po 20 letech 

do důchodu. Staral se o technické zázemí 
aquaparku s opravdovou péčí profesioná-
la a aquapark je i po 21 letech provozová-
ní ve velmi dobrém stavu. Panu Hlava-
tému děkujeme a přejeme hodně zdraví 
a vitality v letech dalších.

V tomto měsíci se začalo s první etapou 
revitalizace sportovního areálu Lipky, a to 
výstavbou tréninkového fotbalového hřiš-
tě s umělým zavlažováním, záchytnými sí-
těmi a osvětlením. Po rekonstrukci hrací 
plochy bude hřiště oseto a minimálně rok 
se nebude používat, aby se trávník uchytil 
a zesílil, protože následně musí vydržet 
maximální zátěž, která ho čeká při další 
etapě rekonstrukce areálu, kdy se při-
pravuje posun a rekonstrukce hlavního 
fotbalového hřiště. Při této rekonstrukci 
budou probíhat všechny tréninky a zápa-
sy žáků a přípravky za bazénem. Ostatní 
mužstva budou muset své zápasy odehrát 
na zapůjčených hřištích v okolí.

V nejbližších dnech započne oprava 
střechy a nátěr věže městského hřbitov-
ního kostela sv. Jana Křtitele. Jako vždy 
dbejte i při této investiční akci zvýšené 
pozornosti při pohybu na starém hřbito-
vě. Na novém hřbitově byla místo starých 

vykácených tújí vysázena nová řada méně 
rostoucích a barevně zajímavějších tújí 
smaragd. 

V ulici Loretská byly vyměněny lampy 
veřejného osvětlení, které nyní mají nižší 
spotřebu energie, hezčí vzhled, ale hlavně 
lépe a účelně svítí. Postupně se bude s ob-
měnou veřejného osvětlení pokračovat 
v dalších lokalitách města. 

Znovu ještě upozorňujeme na práce, 
které probíhají na levém břehu mlýnské-
ho náhonu, kde dochází k údržbovým 
a těžebním pracím v lese. Nevstupujte 
prosím ani nevjíždějte do této lokality, 
pohybují se zde pracovníci a hrozí zde 
i nebezpečí úrazu pádem stromů. 

Jako projev podpory místním podnika-
telům město v letošním roce stejně jako 
vloni nebude účtovat poplatky za zábor 
veřejného prostranství pro předzahrádky. 
Doufejme, že počasí bude přát venkovní-
mu posezení a všichni si ho užijeme.

Přejeme vám teplé červnové dny plné 
aktivit a bohatšího společenského života, 
než tomu bylo doposud.

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Připomínka významného dne 
osvobození Horažďovic
Jelikož nám současná situace nedovolila uspořádat Květnové oslavy, byl 6. května v 15.00 hod. uspořádán jen malý pietní akt za 
účasti členů Americké ambasády v Praze, zástupců Plzeňského kraje s paní hejtmankou, vedení našeho města a Klubu přátel  
4. obrněné divize Prácheňsko.
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Čarodějnická hra Amutorabora 
na Ostrově 30. 4. – 3. 5. 
10 stanovišť, 10 úkolů pro malé i velké. Hlavním úkolem bylo 
vyřešit kouzelné zaklínadlo. Celkem bylo do truhly vhozeno 
277 odpovědních lístků. Vedení města vylosovalo a odměnilo 
20 výherců. 

• Jitka Chalupná, odbor PPŠK
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Rada města Horažďovice 10. 5. 2021

• schválila uzavření smlouvy o realizaci 
překládky sítě elektronických komuni-
kací se společností CETIN10/19 Praha 9 
v záležitosti přeložky stávajícího sdělova-
cího vedení v rámci stavby „Rekonstrukce 
Peškovy ulice“ s úhradou nákladů ve výši 
max. 454 946 Kč + DPH
• schválila uzavření smlouvy o realizaci 
přeložky distribučního zařízení určeného 
k dodávce elektrické energie (přeložka 
– Horažďovice, Peškova VN, NN) s provo-
zovatelem ČEZ Distribuce Děčín v rámci 
stavby „Rekonstrukce Peškovy ulice“ 
(předpokládaná částka činí 868 400 Kč)
• souhlasila s povolením zvláštního 
užívání místní komunikace ulice Tyršova 
v Horažďovicích, v úseku před restaurací 
„Na Růžku“ z důvodu umístění předza-
hrádky o rozměrech 8 × 4 metry, v termí-
nu od 05/2021 do 10/2021
• schválila pronájem nebytových prostor 
Pod vodojemem 841 o výměře 84,70 m2 
Mateřskému centru Dráčkov 3, z. s., 
Horažďovice, IČO: 22686274 za účelem 
provozování činnosti spolku od 1. 6. 2021 

na dobu neurčitou s tříměsíční výpověd-
ní lhůtou za nájemné ve výši 1 000 Kč/rok 
• schválila uzavření smlouvy o poskyt-
nutí účelové dotace z rozpočtu Plzeň-
ského kraje v rámci programu „Podpora 
rozvoje venkovského cestovního ruchu 
v Plzeňském kraji pro rok 2021“ ve výši 
50 000 Kč na projekt „Dřevěná stezka na 
Ostrově“  
• schválila poskytnutí daru spolku ZO 
ČSOP Spálené Poříčí, p. s., IČO: 00519308 
na inancování zajištění provozu záchran-
né stanice (svoz a veterinární ošetření zví-
řat a krmivo pro zvířata) ve výši 5 000 Kč
• souhlasila s uzavřením Křesťanské MŠ 
DUHA v době od 1. 7. 2021 do 31. 7. 2021, 
a s uzavřením MŠ Na Paloučku v době od 
1. 8. 2021 do 31. 8. 2021. Mateřská škola, 
která bude přes prázdniny otevřena, 
bude zajišťovat provoz i pro děti z uzavře-
né mateřské školy
• bere na vědomí provoz školní druži-
ny při ZŠ Komenského od 1. 7. 2021 do 
9. 7. 2021 a od 16. 8. 2021 do 20. 8. 2021, 
protože byla splněna podmínka minimál-
ního počtu 20 přihlášených žáků

Rada města Horažďovice 24. 5. 2021

• schválila architektonickou studii při-
pravované stavby „Revitalizace zámku“
•  souhlasila s povolením zvláštního 
užívání místní komunikace – chodníku 
na Mírovém nám. 11 před cukrárnou 
z důvodu umístění předzahrádky o roz-
měrech 3 × 7 metry, v termínu od 05/2021 
do 09/2021
• souhlasila s povolením zvláštního uží-
vání místní komunikace – parkoviště na 
p. č. 2694/9 v k.ú. Horažďovice ulice Stra-
konická v Horažďovicích, v úseku před 
čp. 186 restaurace U Hlaváčků z důvodu 
umístění předzahrádky o rozměrech cca 
4,5 × 10,4 metrů, v termínu od 05/2021 do 
11/2021

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

Informace provozovatelům kotlů 
na pevná paliva
Opakovaně připomínám provozovate-
lům kotlů na pevná paliva povinnost 
zajistit v tříletých intervalech kontro-
lu technického stavu a provozu kotle. 
Povinnost se vztahuje pouze ke kotlům 
na pevná paliva, které jsou napojeny na 
teplovodní systém ústředního vytápění 
a jejich výkon je nad 10 kW. Kontrolu 
kotle jsou oprávněny provádět pouze 

odborně způsobilé osoby, které k tomu 
proškolil příslušný výrobce kotle.

Kotle, které nebudou splňovat poža-
davky zákona o ochraně ovzduší, nebude 
možné od 1. září 2022 provozovat. Hod-
ně obecně lze říct, že se to týká kotlů 
1. a 2. emisní třídy.

Informaci, zda vámi provozovaný kotel 
bude podmínky ze zákona po 1. 9. 2022 
splňovat, by nyní již každý provozovatel 
kotle měl mít (samozřejmě na základě 
provedené kontroly, pokud tedy provede-
na byla).

V souvislosti s tím, že Ministerstvo 
životního prostředí uvolnilo pro kraje 
inanční prostředky pro poskytování 
dotací na výměnu nevyhovujících kotlů, 
je možně od 1. června 2021 od 8.00 ráno 
u Plzeňského kraje podávat žádosti na 
poskytnutí kotlíkové dotace. Pro tento 
účel je alokováno 15 mil. korun.

Touto cestou potencionální zájemce 
upozorňujeme na tento inanční nástroj. 
Kotlíkovou dotací lze na výměnu kotle 
získat až 80 % nákladů.

Žádost lze podat pouze elektronic-
ky prostřednictvím aplikace eDotace. 

Administrace žádosti probíhá na kraj-
ském úřadě. Zde je kontakt na přísluš-
ného zaměstnance, který má kotlíkové 
dotace na starosti: Mgr. Lenka Platzová, 
e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz, 
tel. 377 195 485.

Kotlíková dotace se poskytuje na výmě-
nu stávajícího kotle na pevná paliva s ruč-
ním přikládáním za plynový kondenzač-
ní kotel, tepelné čerpadlo nebo kotel na 
biomasu. Maximální inanční podpora je 
až 127 500 Kč. 

S dotazy k provádění kontrol kotlů nás 
kontaktujte na tel. 371 430 549 nebo mai-
lem vachuskova@muhorazdovice.cz

Zde je odkaz na databázi odborně 
způsobilých osob, která je dostupná na 
stránkách Ministerstva životního prostře-
dí na adrese https://ipo.mzp.cz/

• Ing. Anna Vachušková,  

odbor životního prostředí
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Prodloužení platnosti řidičských 
průkazů a technických 
prohlídek vozidel

V souvislosti s onemocněním COVID-19 
nabylo dne 6. března 2021 nařízení 
Evropského parlamentu a Rady (EU) 
2021/267, kterým se stanoví zvláštní 
a dočasná prodloužení některých 
období uvedených v nařízení (EU) 
2020/698 („Omnibus II“). Omnibus II 
navazuje na předchozí nařízení Ev-
ropského parlamentu a Rady 2020/698, 
které upravuje části právních předpisů 
v oblasti dopravy. 

U řidičských průkazů, technických 
prohlídek a některých osvědčení, 
licencí a povolení, kterým uplynula 
platnost v období od 1. února 2020 
do 31. srpna 2020, byla původní doba 
platnosti prodloužena o sedm měsíců 
od konce platnosti dokladu.

Omnibus II pokračuje obdobím od 
1. září 2020 do 30. června 2021 a pro-
dlužuje dobu platnosti o deset měsíců 
u řidičských průkazů, kterým skončila 
doba platnosti v tomto období. 

Řidičské průkazy, u nichž již byla 
doba platnosti prodloužena o sedm 
měsíců, se dále prodlužuje o šest měsí-
ců nebo platnost končí 1. července 2021. 
V tomto případě součtu dob prodlouže-
ní platí pozdější lhůta.

Lhůty technických prohlídek 
vozidel Omnibus II prodlužuje také 
o deset měsíců, ale nelze lhůtu opětov-
ně prodloužit u vozidel, kterým lhůta 
skončila od 1. února 2020 do 31. srp-
na 2020 a lhůta již byla prodloužena 
o sedm měsíců. 

Prodloužení lhůty platnosti technic-
ké prohlídky se vztahuje na kategorie 
vozidel: M1 a N1, včetně taxi a záchran-
né služby, vozidel kategorie M2, M3, N2, 
N3, O2, O4 a kategorie T s konstrukční 
rychlostí převyšující 40 km/hod.

Prodloužení technických prohlídek 
se nevtahuje na vozidla kategorií: O1, 
O2 (přívěsy do 3 500 kg), L (motocykly) 
a zvláštní vozidla kategorie T, R, C a OT, 
jejichž konstrukční rychlost nepřevy-
šuje 40 km/hod. a nevztahuje se také 
na vozidla určená k pohybu na sněhu 
a ledu kategorie Z.

Lhůty se dále neprodlužují např. 
u protokolu o evidenční kontrole, 
u 30denní lhůty k provedení opako-
vané technické prohlídky a nejsou 
také prodlouženy lhůty pravidelných 
zdravotních prohlídek u řidičů od 
65 let věku.

Veškeré další podrobné informace 
lze dohledat na webových stránkách 
Ministerstva dopravy ČR.

• odbor dopravy

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 
14. května 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 26. 7. 2021 v 9 hod.
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„Kdo tady straší?“
Vyhodnocení soutěže
Soutěže se zúčastnilo 17 dětí, celkem 
odevzdaly 17 obrázků a 2 igurky stra-
šidel.

Figurky strašidel: 
Zbyněk Tomáško
Adámek Vopalecký

Kategorie:
do 6 let: 
1. Magdaléna Stružinská 
2. Aneta Holešovská, Štěpán Šíp
Laura Šneberková, Adam Vopalecký 
 
6–10 let: 
1. Alžběta Stružinská
2. Hanička Kandrová
3. Elen Oudová
4. Ondra Šlechta

10–15 let:
1. Lucie Poskočilová 
2. Michala Lupíšková 

Děkujeme všem malým výtvarní-
kům, za vybrané práce dostali soutěžící 
knihy a všichni zúčastnění pak drobné 
odměny.

Soutěžní práce budou vystaveny 
v prostorách dětského oddělení měst-
ské knihovny. (Foto: Petra Tomešová)

• Eva Marešová
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Geopark ve zdi 
První letošní vlaštovkou Městského 
muzea v Horažďovicích je plenérová ex-
pozice „Geopark ve zdi“. Je to v podstatě 
taková minimalistická verze klasického 
formátu, neboť geoparky v posledních 
dvaceti letech vznikaly na mnoha mís-
tech republiky a samozřejmě i za jejími 
hranicemi. Standardně se staví tak, že 
se na jedno místo shromáždí vzorky 
hornin, které reprezentují představova-
nou oblast a pocházejí z různých kon-
krétních lokalit. My jsme se rozhodli jít 
vlastní cestou. Geologický vývoj oblasti 
a jednotlivé horniny originálně pre-
zentujeme na již stojící kamenné zdi, 
kterou najdete v těsné blízkosti muzea 
v zámeckém parkánu. Kamenné zdi se 
vždy stavěly z materiálu sesbíraného 
v nejbližším okolí, čímž odpadly nákla-

dy na dopravu. Konkrétně tato zeď je 
postavená z takového množství hornin, 
že na ní geologický vývoj Horažďovicka 
zkrátka vysvětlit lze. Tento „materiálový 
eklektismus“ sice není dobrou vizitkou 
řemeslníka, který ji stavěl, z hlediska 
geologie ale splňuje vše, co jsme pro 
prezentaci potřebovali. 

Přijďte se tedy na zeď podívat okem 
geologa. Na jednadvaceti zastaveních se 
seznámíte s průřezem zdejších typic-
kých hornin. To doplňuje úvodní panel, 
který jednoduše vysvětluje složitý geo-
logický vývoj okolí města. Při tom jistě 
pomůže přehledná geologická mapa.

• PhDr. Zdeněk Polanský a Aleš Červený, 

Městské muzeum

Informační centrum 
Horažďovice 
v novém

Od počátku roku 2021 je Městské infor-
mační centrum přesunuto do vestibulu 
muzea, tedy do prostor muzejní pokladny. 
Nově si tedy vstupenky i suvenýry, pohledy 
či mapy koupíte na jednom místě. Oteví-
rací doba Infocentra se nemění – kromě 
pondělí každý den od 9 do 16 hodin. 

Více informací najdete na  
www.muzeumhd.cz nebo na face-
booku muzea www.facebook.com/
MuzeumvZamku.

Těšíme se na vaši návštěvu!
Za celý tým muzea 

• Simona Sládková

tel.: 371 430 634
e-mail: ic@muzeumhd.cz
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Městské muzeum 
se znovu otevírá
Postupně se otevíráme veřejnosti, stejně 
jako v loňském roce vycházíme z aktuální 
situace a protiepidemických nařízení. 
Pro veřejnost je opět otevřené naše info-
centrum, které je nově přestěhované do 
vestibulu muzea. K přestěhování došlo 
během uzávěry, kdy jsme přestavěli též 
expozici prácheňských marionet a ná-
rodopisu. Navštívit můžete i galerii, kde 
probíhá absolventská výstava ZUŠ opět 
pod kuratelou paní Šlechtové. Galerii 
vám ochotně zpřístupní (odemkne) perso-
nál infocentra.

Letošní sezóna začíná poslední květ-
nový víkend a končí první víkend v říjnu. 
Celou tuto dobu budou v zámku probí-
hat organizované prohlídky. V této době 
bude k vidění výstava Obrazy kraje pod 
Práchní, což je poměrně velkorysým způ-
sobem pojatá galerijní výstava navazující 

na loňské Obrazy Horažďovic. Novinkou 
je i znovuotevření části zámecké expozice 
s odhalenou nástropní freskou z konce 
17. století, tedy z doby barokní rekon-
strukce zámku. Freska byla restaurována 
během loňského léta, nyní sklízí obdiv 
odborníků i laiků. 

Letos jsme stejně jako v loňském 
roce neměli tu kuráž plánovat na konec 
května tradiční slavnost zahájení sezóny 
spojenou s otevřením sezónních výstav. 
Slavnostní zahájení letní sezóny proběh-
ne v sobotu 26. 6. V galerii otevřou svou 
výstavu Miroslav Vondryska a Adelaide, 
k vidění budou koláže a mnoho podob 
Horažďovic zachycených tužkou. Stejný 
den otevřeme i další ze sezónních mu-
zejních výstav – Jitex, která bude pre-
zentovaná spolu se stavebně-historickým 
vývojem zámku.

Přípravy na výstavu věnovanou Jite-
xu zatím pokračují slušným tempem 
a velmi nás těší velká odezva na naše 
výzvy. S radostí se zde můžeme pochlubit 
dalšími dary a zápůjčkami. Paní Božena 

Votavová ze Střelských Hoštic nám za-
půjčila kroniku kolektivu BSP. A je třeba 
velmi poděkovat i dárkyním, které roz-
množily naše sbírky o oblečení, textilie, 
či obalové materiály se značkou Jitex. 
Děkujeme paní Marii Raškové z Holkovic 
a paní Marii Polenové, Haně Podlešá-
kové, Emě Siegrové, Simoně Sládkové 
a panu Rudolfu Dvořákovi z Horažďovic. 
Případní dárci nás mohou kontaktovat 
stále na číslech 371 430 631, 731 432 045, 
emailem: historik@muzeumhd.cz nebo 
případné dary přinést do vestibulu 
muzea, který je kromě pondělí denně 
otevřen od 9.00 do 16.00. 

Ač letošní léto nabídne mnoho nového, 
pokračovat budeme samozřejmě v osvěd-
čených formátech muzejních programů: 
skupinám nabídneme rýžování zlata na 
Otavě, večerní prohlídky města i ukázky 
řemesel. 

Věřím, že si letos z naší nabídky 
vyberete.

• PhDr. Zdeněk Polanský

Sladké ohlédnutí za hořkým rokem
Na konci každé životní etapy je vhodné 
se alespoň na chvilku zastavit a zpětně se 
poohlédnout za našimi úspěchy a nezda-
ry. Pozvolna končící školní rok 2020/2021 
v nás určitě bude ještě dlouho vyvolávat 
bouři emocí, jelikož se jednalo o období 
chaotické, zvláštní a pro mnohé nesmír-
ně náročné. A právě kvůli tomu je nyní 
důležité vyzdvihovat pozitivní vzory. 

Jedince, kteří nepodlehli svodům domácí 
pohodlnosti a kteří se zcela dobrovolně 
dokázali vydat až na hranici svých mož-
ností. Přes všechny kladené překážky se 
i letos naši žáci zúčastnili mnoha vědo-
mostních soutěží a nutno podotknout, že 
zejména v těch přírodovědných to byla 
doslova paráda. Hluboké uznání určitě 
patří Míše Kubaňové z 9. B, která ve velké 

konkurenci obsadila celkové 7. místo 
v Soutěži rybářských dovedností a zcela 
opanovala ekologickou soutěž Ekománie. 
V té se zadařilo i Natce Řepíkové z 8. B, 
která skončila na stříbrné pozici. Mar-
kéta Benediktová, také ze třídy 8. B, hrdě 
reprezentovala ZŠ Blatenská v krajském 
kole biologické olympiády, Matěj Křiva-
nec z 9. B obsadil 2. místo na okresním 
kole chemické olympiády, a především 
mladší žáci pak zazářili v okresním kole 
matematické olympiády. Pomyslné zlato 
Kristiána Mlnaříka (7. B) a Veroniky 
Ritterové (6. B) a stříbro Pepy Behenského 
(7. B) hovoří za své. V humanitní části se 
pak zadařilo Kristýnce Návratové z 9. B, 
která v okresním kole olympiády z ČJ 
brala bronz. Děkujeme nejen jmeno-
vaným žákům, ale i těm, kteří se letos 
zapojili do kterékoliv dobrovolné aktivi-
ty. Ochota udělat o krůček navíc oproti 
ostatním totiž obvykle otevírá bránu 
k úspěchu.

• Mgr. Petr Curko,  

učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská

01 Ilustrační fotograie. Foto: Mgr. Petr Curko 
(licence CC0 1.0).
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Na Paloučku je opět veselo
Poslední dubnový týden jsme se všichni 
radostně přivítali u nás v MŠ Na Palouč-
ku. Plni dojmů a zážitků jsme si vyprávěli 
o době strávené doma s rodiči, sourozenci 
a ostatními blízkými. Společně jsme si 
prohlíželi donesené výtvory a vytištěné 
fotograie, které vznikaly při pobytu 
doma a on-line setkávání. Tento týden 
měl zvláštní kouzlo – byl plný překvapení 
a také čarování.

Každá ze tříd originálně a po svém 
oslavila svátek čarodějnic a stavění 
májky. Včelky plnily úkoly při Čarodějné 
hře na Ostrově a byly sladce odměně-
ny pořadatelem městem Horažďovice. 
Zahrada MŠ ožila malými čarodějnicemi 
a čaroději, kteří plnili nejrůznější úkoly 

– hod koštětem, koštěbal, balancování 
s míčkem, slalom na koštěti a jízdu na 
odrážedle. 

Stavění a zdobení májky barevnými 
pentlemi děti nesmírně bavilo. Slunečné 
dny si děti užívaly na školní zahradě, kde 
některé hrové prvky prošly rekonstrukcí. 
Malí zahradníci se postarali o zaplevelené 
záhonky a připravili je na výsadbu zele-
niny. Na bylinkovém záhonku obdivovali 
a poznávali kvetoucí cibuloviny a rašící 
bylinky, které nádherně voněly. Nově po-
řízený pracovní stolek s kuchyňkou byly 
okamžitě využívány k pokusům a vaření 
z přírodnin. 

První květnový týden byl věnovaný 
přípravám na Svátek maminek. Vytvá-
řeli jsme přáníčka, dárečky a naučili se 

písničky a básničky pro naše nejdražší 
maminky. 

Uskutečnil se zápis do naší MŠ. Neustá-
le v pohybu, s úsměvem a hravě, vytváře-
ním prací k výzdobě tříd a chodeb, si uží-
váme s kamarády společný čas v naší MŠ 
Na Paloučku. Povídáme si o důležitosti 
chránit své zdraví a také chránit přírodu 
kolem nás pro nás samotné. 

Připravujeme se na oslavu Dne dětí 
a na společné fotografování. 

• Z MŠ Na Paloučku, Jaroslava Maxová

01 Čarodějnice

02 Děti si hrají s novou kuchyňkou

03 Zahradničíme

04 Zdobíme májku 

02 03
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Deštivý květen – žíznivý říjen
Letošní květen dle pranostik slibuje 
opravdu bohatou úrodu a budeme dou-
fat, že v říjnu nás sucho nečeká. Nepočí-
táme-li dva horké dny na počátku května, 
teplíčka jsme si příliš neužili. To nám 
však vůbec nevadí – těšíme se z toho, že 
se konečně můžeme v duhové mateřince 
potkávat se všemi kamarády!

Naši novou dílnu, kterou jsme zmi-
ňovali již v minulém čísle Obzoru, jsme 

dovybavili o další nářadí a doplňky. 
Spousta dětí už si vyzkoušela řezání pil-
kou, zatloukání hřebíků, výrobu „pavu-
činek“ či broušení smirkovým papírem. 
Všechny byly ze svého výrobku nadšené. 
Na dobré cestě je i rozšíření naší venkov-
ní kuchyňky. Děkujeme tímto všem, kteří 
vyslyšeli naši facebookovou výzvu a dětem 
věnovali nepotřebné kuchyňské náčiní 
a nádobí, které najde své další využití při 

vaření a pečení laskomin z písku, vody 
a travních „bylinek“. 

Další dobrou zprávou je, že na naší 
zahradě vyrostl krásný dřevěný dome-
ček, který již zabydleli naši noví chlupatí 
kamarádi – králík Růženka a morče 
Zuzanka. Doufáme, že se jim v jejich no-
vém domově bude líbit a děti tak budou 
mít příležitost vyzkoušet si, jak je třeba 
postarat se o chlupaté kamarády, tak, aby 
jim nic nechybělo. Za výrobu králičího 
domečku velice děkujeme panu Korchovi.

Vylepšení naší školky se dočkáme 
během letních prázdnin. V hlavním 
pavilonu budou ve všech třídách nově 
rekonstruovány koupelny a toalety, 
které již dosloužily. Z toho důvodu bude 
také omezen náš srpnový provoz, který 
bude možný pouze ve třídě Mravenečků 
a v zadním pavilonu ve třídě Rybiček 
a v naší tělocvičně. I přesto doufáme, že 
rekonstrukce nenaruší naši letní školku 
a doufáme, že počasí nám umožní být 
s dětmi co nejvíce na čerstvém vzduchu. 

Tento měsíc také proběhl zápis nových 
dětí pro školní rok 2021/22. Vzhledem 
k malému počtu odcházejících předško-
láků jsme bohužel nemohli uspokojit 
všechny došlé žádosti. Všem nově přija-
tým dětem ze srdce přejeme, aby se jim 
v naší duhové školce líbilo a aby na čas 
strávený s námi dlouho vzpomínaly.

• Kolektiv Křesťanská MŠ Duha 

01 Předškoláci a jejich pavučiny

02 Nový domeček pro chlupaté kamarády

03 Morče Zuzanka

01

02 03
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V Základní škole 
Horažďovice 
Komenského už 
na nic nečekáme

S velikým potěšením jsme přijali zprávy 
o rozvolňování pandemických opatření, 
jehož výsledkem je mimo jiné postupný 
návrat žáků do školních lavic, a to i na 
druhý stupeň základních škol. Sice zatím 
pouze rotačním způsobem, ale i tak je to 
posun k lepšímu.

Nečekáme už proto na žádná další 
nařízení a kromě prezenční výuky pokra-
čujeme v realizaci programů, které jsme 
započali před uzavřením škol, a v je-
jichž dokončení nám protiepidemická 

opatření bránila. Jedná se především 
o preventivní programy, které jsou velmi 
důležitou součástí vzdělávání v oblasti 
informovanosti dětí a mládeže ohledně 
ochrany před sociálně patologickými 
jevy a rizikovými oblastmi žití ve společ-
nosti. Uskutečňujeme je každým rokem 
a jde konkrétně o prevenci kyberšikany 
a rizikového chování na internetu, besedy 
o návykových látkách a jejich zneužívání, 
semináře o plánovaném rodičovství, de-
baty o správném stravování a poruchách 
příjmu potravy i workshopy na téma 
„vztahy ve třídě a předcházení šikaně“.

Spolupracujeme s experty v oboru 
prevence, kteří se specializují na konkrét-
ní rizikové oblasti a kteří jsou schopni se 
svým týmem přijet do školy a realizovat 
program přesně podle našich potřeb. 
Tradičně oslovujeme tematicky zaměřené 
organizace jako Portus Prachatice nebo 

Národní iniciativu pro Život a máme 
skvělé zkušenosti s celou řadou dalších 
profesionálních lektorů, kteří pracují na 
základě vlastní certiikace.

Jsme rádi, že už je možné podobné 
akce uskutečňovat, protože v distanční 
formě jsou realizovatelné jen velmi obtíž-
ně a s malou efektivitou. Dalšími aktivita-
mi, které se nám daří po návratu k pre-
zenční výuce obnovit, jsou dny praktické 
výuky ve spolupráci se Střední školou 
Horažďovice. Konkrétně jde o graický 
a polytechnický kroužek.

Těšíme se na to, až škola zase poběží 
v úplném rozsahu podle stabilního plánu 
a škola, děti ani rodiče nebudou muset 
řešit, jaký budou mít žáci program v příš-
tím týdnu a jak o ně bude postaráno.

• Mgr. Vojtěch Herman,  

ZŠ HD Komenského 211

Zpěváci v době 
covidové
Blíží se konec května, a tedy se již sedm 
měsíců nemůže zpívat. Pro někoho ome-
zení nepatrné, pro nás – aktivní zpěváky 
– značné omezení a změna v životním 
rytmu. Byli jsme zvyklí každý týden jít na 
zkoušku, setkat se s nám blízkými lidmi 
a společně si zazpívat. Ale ono to není jen 
o „zazpívání si“. Ona je to společná práce, 
společné úsilí, společná tvorba. Představte 
si to, jako by velkou hroudu hlíny obstou-
pilo dvacet sochařů a společně tvarovali 
nějakou sochu. Při společné práci se 
jejich ruce sem-tam letmo dotknou, sem-
-tam si musí mezi sebou ujasnit, jakou to 
sochu vlastně tvoří, sem-tam se mohou 
i nepohodnout. Ale i to ke společné práci 
někdy patří. Jen při tom zpěvu se letmo 
nedotýkají ruce, ale srdce. A při vystou-
peních i srdce posluchačů, a to nám už 
velmi chybí.

Nečekaná a netradiční covidová omeze-
ní si vyžádala netradiční práci pěveckých 
sborů. Některé sbor zkoušejí přes webové 
kamery – všichni se sejdou doma u svých 
počítačů, dirigent diriguje a každý si 
z not zpívá sám pro sebe. Kvůli technic-
kým omezením (rychlost připojení apod.) 
se na zpěv nepouštějí mikrofony, tedy 
každý slyší jen doprovodnou hudbu a svůj 
hlas. Zkouší se, ale není to ono. Nikdy 
takto nemůže dojít k onomu lehkému 
dotyku srdcí... 

Jiné – většinou ty špičkové – sbory 
zkoušejí i systémem 1 na 1, tedy tak, že 
korepetitor si vezme jednoho zpěváka 
a internetovou cestou poslouchá, jak 
ten který zpěvák umí svůj part. A pak 

se na internetu vyrojilo velké množství 
nejrůznějších kurzů zpěvu, tvorby hlasu 
a dýchání. Díky alespoň za to!

My jsme se – asi v naději, že zákaz zpě-
vu přece nemůže nijak dlouho trvat – do 
žádných takovýchto zkoušek nepouštěli. 
Jsme doma, občas si vyměníme zprávu 
přes e-maily a čekáme. Čekáme netrpěli-
vě, jak se mi potvrdilo počátkem května, 
kdy došlo k uvolnění některých opatření, 
a už se mi začali někteří zpěváci ozývat, 
kdy že už budeme zkoušet. Doufejme, 
že po ztrátě letošní sezóny se na podzim 
opět znovu sejdeme. Protože tak, jak nám 

zpočátku naše pravidelná práce chyběla, 
obávám se, že po téměř roce přerušení 
možná bude pro někoho už zatěžující 
a nebude se k ní chtít vrátit. A tak nemo-
hu než doufat, že i ostatním ty dotyky 
srdcí budou chybět tak, jako mně. 

• Za PS Prácheň Simča Sládková

01 Obrázek „Zpěv“

01
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Žulový kámen 
z Práchně
Na letošní 11. červen připadá 140. výro-
čí otevření Národního divadla v Praze 
a 150. výročí založení „Vzájemně se pod-
porujícího spolku plavců, rybářů a po-
břežných Vltavan v pražském Podskalí. 
S oběma událostmi je spojováno jméno 
dřevařského magnáta, českého vlastence 
a hudebního nadšence Čeňka Bubeníč-
ka (1807–1888). Byl prvním protektorem 
spolku Vltavan, pěveckého spolku Prácheň 
v Horažďovicích, inančně i materiálně 
podporoval stavbu ND, byl zakládajícím 
členem pražského Hlaholu, členem… snad 
všech dobročinných spolků. Na Šumavě, na 
soutoku Křemelné a Vydry, vlastnil Bube-
níček parní pilu, Čeňkovu pilu. Jeho dcera 
Emilie Šrámková-Bubeníčková (1844–1920) 
byla významnou operní pěvkyní.

Následující příspěvek dokumentuje 
cestu žulového kamene z Práchně do zá-
kladu budovy ND. Je vybrán z knihy „Ná-
rodní Divadlo v Praze, dějiny jeho i stavba 
dokončení“ (1881), autorem je F. A. Šubrt, 
ředitel ND v letech 1883–1900. 

… Žulový kámen z Práchně — nesoucí 
nápisy „Prácheň“ a „Písek“ — dopraven 
na voru (vyslaném od pražského velko-
obchodníka Č. Bubeníčka) od starosty 
horažďovického okresního zastupitelstva 

Celerina po Otavě do Strakonic, kdež uví-
tán střelbou a jásotem lidstva. 

Druhého dne provázeli Strakoničtí 
kámen do Písku, za zpěvu a hudby sboru 
na voru umístěného. Ve všech obcích, 
mimo něž plul, byl uvítán radostným 
účastenstvím. 

Z Písku vyjeli mu v ústrety studující 
na lodích a pozdravili jej řečí a volá-
ním slávy. Čím více se blížil říčný tento 
průvod k starobylému Písku, tím více 
vzrůstal počet jásajícího lidu po březích 
a neustále se ozývala střelba z hmoždířů, 
odrážející se od blízkých, obzor lemují-
cích výšin. 

V Písku vlály kameni vstříc četné pra-
pory barev národních jak z domů, tak ze 
starého královského hradu. Všechna okna 
k řece vedoucí byla od divákův obsazena 
a na mostě i po březích procházely se 
zástupy lidstva. 

Na prostranném přístavišti očekávali 
průvod purkmistr Šobr, městská rada, 
zástupcové sborův a spolkův i četné jiné 
obecenstvo. Po srdečném a nadšeném 
uvítání odebral se celý průvod do měšťan-
ské besedy, kdež konána improvisovaná 
přátelská slavnost. 

Nazítří doprovodili Písečtí při střel-
bě a velkém účastenství obyvatelstva 
městského i venkovského slavnostní vor 
až k zámku orlickému, odkud dále po 
Vltavě dopraven do Prahy a tady starostou 
Celerinem v pátek dne 15. května divadel-
nímu výboru odevzdán. 

Téhož dne odevzdány také základ-
ní kameny z Vyšehradu (purkmistrem 
Čihákem), ze Zlatého koně (C. Matouš-
kem), z Boubína (Všeslavem Ludikarem), 
z Trocnova a z Doudleb (slečnou Bertou 
Rožánkovou), ze Svatoboru (notářem 
Gabrielem) a z kláštera podlažického 
(Patočkou). 

• Josef Růžička, Plzeň

01 Čeněk Bubeníček

Dům dětí a mládeže 
– jak se rozjela 
jarní činnost a co 
chystáme na léto?

V souvislosti s postupným uvolňováním 
covidových opatření jsme v průběhu 
května spustili alespoň venkovní kroužky 
a činnost některých klubů. Tyto poběží 
téměř do konce června, ostatní se již letos 
bohužel nerozběhnou. Rozběhly se také 
výukové programy pro školy – i ty realizuje-
me letos pouze v terénní formě, nejčastěji 
s dětmi vyrážíme na Ostrov za průzkumem 
světa bezobratlých živočichů, noříme se 
do říše stromů nebo navštěvujeme během 
terénních exkurzí maloplošná chráněná 
území v okolí Horažďovic. Letošní speciální 
nabídkou jsou terénní exkurze připrave-
né na míru přímo v okolí školy, která si 
náš program objedná. Náš akční rádius je 
přibližně 40 km od Horažďovic, školy díky 
této formě programu ušetří relativně velké 
peníze za dopravu. Půjde-li vše dobrým 
směrem, měli bychom v prvním červno-
vém týdnu zahájit pobytové kurzy v Pod-

branském mlýně, čeká nás několik tříd ze 
ZŠ Dobřany, ale třeba i soukromá sušická 
ZŠ Elanor. Nejčastějšími tématy jarních 
pobytových kurzů je živá příroda vázaná 
na vodu a půdu. Z dětí se tak stávají na ně-
kolik dnů hydrobioložky či entomologové. 
Výuku v rámci vícedenních kurzů realizu-
jeme za využití neformálních metod, jako 
je např. badatelsky orientovaná výuka. Čas 
si ale samozřejmě najdeme i na hry a spor-
tovní aktivity vedoucí k utužení kolektivu, 
což považujeme zejména v letošním škol-
ním roce za důležité. 
Letní tábory

Až na výjimky jsou obsazeny tábory, 
které jsme vypsali v únorové i březno-
vé vlně. I nadále se snažíme nabídnout 
dětem nové prázdninové zážitky, a tak 
jsme připravili další (zřejmě už poslední) 
letní novinku – Letní dílny s keramikou. 
Letní dílny budou rozděleny do 4 turnusů 
podle věku účastníků, povede je Kateři-
na Červená a budou probíhat prakticky 
v průběhu celého léta.

19.–22. 7. 2021: Letní dílny I. 
– pro děti 1.–2. tř. ZŠ
26.–29. 7. 2021: Letní dílny II. 
– pro děti 3.–5. tř. ZŠ
9.–12. 8. 2021: Letní dílny III. 
– pro děti 4.–6. tř. ZŠ

26.–27. 8. 2021: Letní dílny IV. 
(pro starší) – pro mládež z 2. st. ZŠ
Informace o táborech a posledních vol-

ných místech naleznete na www.ddm-hd.
cz pod záložkou Tábory.
Lesní klub Ostrůvek

Pilotní provoz lesního klubu jsme za-
hájili začátkem května, a i během června 
je možné se přijít do Ostrůvku podívat. 
Děti z Ostrůvku se scházejí každý čtvr-
tek dopoledne, více informací je možné 
získat u vedoucí lektorky, kterou je Petra 
Rehanzlová. Pro více informací sledujte 
FB stránku Ostrůvku. 
Hledačky STROMY a STŘEDOVĚK

Jednotlivci, rodiny, ale třeba i celé 
oddíly (či jiní zájemci z řad široké veřej-
nosti) si mohou od května zahrát naše 
dvě nové hledačky. Historická hledačka 
STŘEDOVĚK je lokalizována do intra-
vilánu města, přírodovědná hledačka 
STROMY zavede účastníky do nedalekého 
anglického parku Ostrov. Více o hrách se 
dozvíte na www.envicentrum.eu či našich 
FB stránkách. 

Příjemný zbytek jara a dobrý vstup do 
léta přeje 

• tým pedagogů z DDM Horažďovice. 
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Dobrovolní hasiči
V dubnu zakoupil Sbor dobrovolných 
hasičů Horažďovice novou požární stří-
kačku. Jedná se o PS PH-ALFA 2, která se 
vyznačuje velmi nízkou hmotností, pou-
hých 88 kg, a kompaktním designem. 
Díky své hmotnosti a velikosti se velmi 
snadno přenáší pouze dvěma hasiči 
do blízkosti požáru, a to i na úzkém 
a nerovném terénu. Stříkačku budou 
využívat děti při nácvicích na soutěže 
i jednotka sboru dobrovolných hasičů 
Horažďovice při zásahové činnosti. 
Doposud používaná stříkačka PS 12 
u jednotky je z roku 1976 a váží 190 kg. 
Obměna se podařila za přispění města 
Horažďovice částkou 50 000 Kč, Nadace 
Agrofert 30 000 Kč, SDH Horažďovice 25 
000 Kč, sbírkou mezi členy sboru 16 500 
Kč, kroužek mladých hasičů 5 000 Kč 
a firma Lyckeby Amylex 5 000 Kč. Děku-
jeme všem za finanční přispění.

• Jiří Chaluš

Vážení čtenáři,

letošní školní rok se řítí do svého 
posledního měsíce, a tak nastal čas 
trochu bilancovat. Je to rok velmi 
zvláštní a přinesl nám všem mnoho 
nových poznatků a podnětů k další 
práci. Velkou část roku jsme byli 
nuceni vyučovat distanční formou, 
kterou v těchto týdnech vyhod-
nocujeme. Ale určitě nám přinesl 
mnoho nových poznatků a zjištění, 
na kterých můžeme v budoucnu 
dále stavět.

Přestože je epidemiologická situa-
ce stále nejistá, hledáme nejvhodnější 
řešení pro rozloučení se s absolventy 
hudebního a literárně-dramatického 
oboru. Ale hlavně se velmi těšíme 
na všechny nové zájemce o hru na 
hudební nástroj (nabízíme jich 
celkem 15), zpěv, divadlo i výtvarku. 
Hlavní je mít chuť něco se naučit, 
prožít s uměním mnoho krásných 
chvil, najít nové kamarády. V tuto 
chvíli potřebujeme jediné – vyplnit 
přihlášku do naší školy na stránkách: 
www.izus.cz. My se poté ozveme a do-
mluvíme si další postup.

Naše nabídka je velmi pestrá, 
i když jsme malá škola. To nám nabízí 
možnost individuálního přístupu ke 
všem žákům a jejich potřebám. Velký 
důraz klademe na spolupráci mezi 
jednotlivými obory. V rámci hudební-
ho oboru často pracujeme v různých 
hudebních uskupeních, ať už jedno-
rázových či dlouhodobějších. Vedle 
klasické individuální výuky nabízíme 
ještě kolektivní práci. Na škole pra-
cuje pěvecko-hudebně-rytmický sbor 
Cvrčci pro naše nejmenší. Dále pak 
létnový a houslový soubor, smíšený 
orchestr, rocková kapela a sbor pro 
starší žáky. Tak neváhejte a přijďte 
mezi nás.

A to hlavní na závěr. Horní věková 
hranice pro přijetí do školy neexistu-
je, neboť od letošního školního roku 
nabízíme i studium pro dospělé.

Přejeme čtenářům klidný červen, 
dětem úspěšné zvládnutí posledního 
měsíce školního roku a nám všem 
pak hlavně hodně zdraví, klidu, 
pohody a radosti, třeba i z maličkostí. 
Těšíme se na všechny nové impulsy, 
které na nás čekají (a těch plánů je 
opravdu hodně). Tak přijďte, staňte 
se součástí naší zuškové rodiny a zaží-
vejte vše společně s námi.

Jménem pedagogů ZUŠ Horažďovice

• Mgr. Martin Petrus – ředitel školy
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C. k. maturity
Lidí z Horažďovic, kteří za posledních 
150 let podstoupili na některé střední ško-
le maturitu, bychom se asi nedopočítali. 
Na maturitu neboli zkoušku dospělosti, 
jak se kdysi říkávalo, existují dnes různé 
názory. Školy ji zpravidla brání jako nut-
né zakončení středoškolského studia, lidé 
více spjatí s praxí ji mají spíš za jakousi 
zkamenělinu 19. století. Při dnešní nabíd-
ce internetových informací je prý třeba 
vyžadovat od středoškolského studenta 
na závěr studia spíš samostatnou práci 
než sumu statických znalostí. – Ale tuhle 
debatu teď přenechme jiným. 

Jak maturity dnes vypadají, jakž takž 
víme. Jak vypadaly koncem 19. století už 
skoro ne. Na rozdíl ode dneška byly tvrdé, 
spíše šikanózní záležitostí pro studenty. 
Třeba spisovatel J. Š. Baar líčí maturitu 
v těch dobách na plzeňském premonst-
rátském gymnáziu: černě oděným v řadě 
nastoupeným studentům „…oči horečně 
plály, ale tváře skoro všech byly bledé jako 
křída.“ – „Páni kandidáti! Nové zákony 
školské ukládají abiturientům podro-
bit se zkoušce maturitní: máte podat 
důkaz, že jste zralí pro studium vyšší, 
studium univerzitní, máte složit účty ze 
svých vědomostí v přísné zkoušce státní! 
Kdo necítí se zralý, ať raději odstoupí.“ 
– takto nepovzbudivě bývaly maturity 
zahajovány. 

Baar dále vzpomíná: „Maturita se 
začala, ona přísná maturita, jak ji zákon 
zplodil, maturita neznající úlev, výhod, 
osvobození anebo prominutí. Tvrdě 
a neústupně žádala, aby každý student 
bez rozdílu, premiant stejně jako posled-
ní žák v lokaci, podrobil se jí bez milosti 
ze všech předmětů. Stála jako cherub 
s plamenným mečem před branou… 
v jediné hodině, často v jediné minu-
tě rozhodovala o celém příštím životě 
mladého člověka. Náhoda, nálada, štěstí 
hrály tu mnohem důležitější roli než 
vlastní vědomosti sesbírané a nastřádané 
v dlouhém osmiletí života.“… „Otázky 
padaly jako kroupy. Rychle, rychle – dupal 
předseda, když se za jeho zády neozvala 
hned odpověď.“ – Stres z maturity byl pro 
studenty značný. Chudému studentu, 
pokud maturitu úspěšně nesložil, nejenže 
se zhroutila životní perspektiva, ale často 
byl on i jeho rodiče v rodné obci pak 
vystaveni posměchu.

Někdejší horažďovický učitel a zastu-
pující ředitel dívčí měšťanky Antonín 
Šebesta kdysi vzpomínal na svou matu-
ritu na Učitelském ústavu v Příbrami 
v červnu 1903 takto: „Já jsem dělal ma-
turitu z češtiny a z fyziky. Tenkrát musel 
dělat maturitu každý z těch předmětů, ze 
kterých neměl ve 3. a 4. ročníku učitelské-
ho ústavu známku čistou chvalitebnou. 
To bylo 9 předmětů. Ze dvou předmětů 
musel dělat každý, i když měl průměr 
chvalitebný. Písemky dělal každý. Byly 

tři. Pedagogika, čeština, matematika. Nás 
bylo tenkrát 43. Šest jich úplně propadlo, 
osm bylo reparátů, tj. nevyhovělo z jedno-
ho předmětu. Reparát (oprava) se dělal až 
v listopadu.“ – Jak vidno, síto maturitní 
bylo tenkrát dost neúprosné. 

Atmosféru tehdejších studií na Učitel-
ském ústavu v Příbrami popisoval Anto-
nín Šebesta takto: „Poměry byly rakousko 
– církevní. Katecheta byl nejmocnější 
pán ústavu. Profesoři byli c. k., o státních 
svátcích, které se oslavovaly vždy v kostele 
(mší a císařskou hymnou), nosili unifor-
mu a šavle. Na mši chodilo se povinně 
každou neděli a svátek (měli jsme v ústa-
vu kapli), katecheta sloužil mši, přišli 
i všichni profesoři, učitel hudby hrál na 
varhany a my jsme zpívali. Celá Příbram 
žila ve stínu Svaté Hory.“ 

Je zase květen, červen – čas maturit. 
Proměnilo se mnohé. Jak ty maturity 
letos vzhledem ke covidové pandemii 
vlastně budou vypadat, uvidíme. Jaké 
bývaly v dávných časech, jsme si právě 
připomněli. 

• Jiří Wagner

01 C. k. profesorský sbor Učitelského ústavu 
v Příbrami. Z přísného výrazu profesorů je vidět, 
že tehdejší maturita určitě procházkou nebyla. 
Tímto ústavem prošla i řada učitelů, kteří pak 
působili v Horažďovicích. 
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Historie domů v Horažďovicích  
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 100, Černý orel

V roce 1577 náležel dům Janovi Balatému, 
v tomto roce je zmíněn jako člen městské 
rady. Zemřel v roce 1616 a jeho náhrobek 
se znakem cechu pekařů je umístěný 
v podlaze hřbitovního kostela sv. Jana 
Křtitele. Po vypálení města v roce 1619 
vojsky generála Bonaventury Buquoye 
sečteny škody na domě „Balatýho s dvo-
rem“ v ceně 500 kop. Dům v této době 
vlastní Adam Škola, jinak Bouda. V roce 
1616 obdrželi radní v Horažďovicích 
vyrozumění od pražské konsistoře, že 
„nelze povoliti manželství mezi Adamem 
Boudou, jinak Školou a Dorotou, vdovou 
po Janovi Balatým, kterýž jest byl vlastní 
bratr matky Adamovy pro blízkost krve“. 
(Dopisy konsistoře podobojí z let  
1609–1619, str. 409, 417) V roce 1634 
přikupuje Adam Škola, pekař s Doro-
tou manželkou od Adama Růže dům na 
předměstí za Dolejší branou ležící vedle 
spáleniště téhož Adama Školy. V roce 1640 
byl Adam Škola uvržen do vězení, proto-
že zbil mlynáře z Podbranského mlýna 
Vavřince. V roce 1647 zastavil Adam Škola 
obci rybníček v 50 kopách, následně žádal 
ještě o půjčku s tím, že obci rybníček pře-
nechá. V roce 1648 si stěžuje na radnici, že 
mu z jeho vlastního domu ukradli vojáci 
tři pytle mouky. V roce 1654 je jako maji-
tel domu uváděna vdova Dorota Školová, 
povoláním pekařka, podle berní ruly 

hospodařila na 21 stryších polí, chovala 
2 krávy a 1 jalovici. V roce 1660 prodává 
Dorota Školová dům řečený Ballatý ležící 
vedle příbytku Václava Rokosa a naproti 
domu Samuela Boudy svému zeti Janu 
Malkovskému za 300 zlatých. Dorota 
Školová si vymiňuje dožít v tomto domě 
„jak slušným vyživením i také bytem ji 
zaopatřiti (Jan Malkovský) povinen byl“. 
Její dcera Anna, provdaná za Jana Mal-

kovského, dostala věnem 70 kop míšeň-
ských, vyplacena byla i její druhá dcera 
Ludmila, provdaná za Václava Čížka. Ta 
dostává ještě dva domy ve městě, Hum-
ličkovský a Růžovský, ležící před Dolejší 
branou směrem k mostu. Pro sebe si dále 
ponechává Dorota Školová blíže neurčené 
spáleniště dvora, štěpničku a chmelnič-
ku. Z odkazu přecházejí inanční částky 
na Lídu židovku, Kozlíkovi do Svéradic 

Stalo se… aneb 
ohlédnutí v čase
Dnes chci navázat na článek z minulého 
čísla v Obzoru a vybrat nějaké postřehy, 
jak byly popsány před 100 roky, tedy roku 
1921. Začnu popisem tehdejšího okresu 
Horažďovice: měřil 258,60 km2 a měl dle 
sčítání ze dne 31. prosince 1910 celkem 
30 638 obyvatel, (z toho 10 138 mužů 
a 10 500 žen). Čítal 3 254 domy v 50 po-
litických obcích, v nichž zahrnuto je 
1 město, 1 městečko a 48 vesnic. Místní 
osady byly 54. Loňského roku rozdělena 
politická obec Veřechov na dvě (Veřechov 
a Svatopole), má tedy nyní okres 51 poli-
tickou obec a 54 osady.

Rozlohu jeho nejlépe si zapamatujeme 
takto: Katastr města Horažďovic měří 

okrouhle 16 km2, okres jest 16kráte větší. 
Hejtmanství strakonické, k němuž patří 
náš okres, jest více než 3 krát větší, celé 
Čechy asi 200 krát větší.

Obyvatelstvo valnou většinou přiznalo 
se k obcovací řeči české, nepatrně bylo 
Němců a příslušníků jiných národnos-
tí. K církvi řím.-katol. hlásili se skorem 
všichni obyvatelé okresu, asi 350 bylo 
vyznavačů učení Mojžíšova a něco málo 
evangelíků. Stav ten se však nyní silně 
změní, ježto mnoho římských katolíků 
vystoupilo z lůna církve. Někteří zůstali 
bez vyznání, přemnozí však přihlásili se 
k nově založené církvi československé, 
zvláště stalo se tak ve Velkém Boru, Svíra-
ticích, Holkovicích, Hradešicích a jinde, 
takže jeví se potřeba zříditi duchovní 
správu tohoto vyznání pro zmíněné obce. 
Farních úřadů má okres 10, (1 z nich 
má název děkanství), rabinát jest jeden 

(v Horažďovicích.) Poštovních úřadů jest 
v okresu 7. Škol jest 25 českých a 1 němec-
ká. Trojtřídní občanská škola chlapecká 
má dvě pobočky v Horažďovicích a učeb-
ní kurs. Trojtřídní občanská (soukromá) 
škola dívčí jest v horažďovickém klášteře 
školských sester de N. D.

O zřízení veřejné dívčí školy občan-
ské v našem městě se právě jedná. Jest 
jistě smutným zjevem, že celý okres má 
pouze jednu veřejnou měšťanskou školu. 
Doufáme, že dívčí měšťanská škola bude 
již otevřena počátkem příštího školního 
roku, aby pokrokové občanstvo nemu-
selo posílati své dcerky do školy vedené 
duchem klerikálním. Živnostenské 
školy jsou v okresu dvě (v Horažďovicích 
a v Rábí.) 

Škola obecná jest 21, a to: šestitřídní 1, 
pětitřídní 4, čtyřtřídní 1, trojtřídních 5, 
dvoutřídních 5 a 4 jednotřídní. Všechny 

01
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za dříví, panu Ježovskému do Kalenic, 
Hynkovi do Mečichova za pšenici, Matě-
jovi židu za pohřeb manžela, Anna dcera 
dále dostane pás stříbrný, který je zatím 
u žida Matěje v zástavě. V roce 1677 prodá-
vá Eva Malkovská dům, ležící mezi domy 
Václava Rokosa a naproti domu Samuela 
Boudy, soukeníku Matěji Šenhanslovi, 
rodáku z Týna nad Vltavou za 190 zlatých. 
Součástí prodeje je rovněž „kráva želez-
ná“, tedy pravidelný poplatek ke kostelu 
sv. Petra a Pavla. Protože si Eva Malkovská 
odnesla z domu jedny dveře se železný-
mi panty, bylo z prodeje domu odečteno 
24 grošů. Matěj Šenhansl je v Horažďovi-

cích zmíněn již v roce 1676, dům ale mohl 
zakoupit až poté, co byl v roce 1677 přijat 
pod jurisdikci města Horažďovic. V roce 
1680 si stěžuje Jan Růže horažďovické 
vrchnosti, Václavu Vojtěchu ze Štern-
berka, na soukeníka Matěje Šenhansla, 
že mu s pomocí bývalého primasa Jana 
Hogna obsadil zahrádku v parkáně, kte-
rou vlastními silami založil, navezl sem 
novou hlínu a vysadil švestky. Jan Hogen 
tvrdil, že zde vždy býval soukenický 
rám, a tudíž tedy bude postoupen Matěji 
Šenhanslovi k vykonávání řemesla. Dům 
následně přechází na Antonína Šenhans-
la, který si v roce 1707 stěžoval, že vyvezl 

z pole své sestry Alžběty 44 vozů mrvy, že 
ji celou opravoval a sám semena založil 
(zasel) i taky posíct dal. Důvod stížnosti 
bylo nárokování sestry Aleny na polovinu 
úrody, což by bylo jemu ke škodě. V roce 
1726 prodává dům za 400 zlatých Antonín 
Schönhansl urozenému Janovi Stablovi 
a Kateřině, manželce dům ležící proti 
domu Ignáce Budetiusa a vedle domu 
Matěje Eliáše. V roce 1735 si směňuje Jan 
Stabl dům s Pavlem Tillerem. Pavel Tiller 
mu obratem postupuje hospodu Modrá 
hvězda (dnes hotel Prácheň). V této době 
si zde teoreticky Pavel Tiller mohl zřídit 
šenk piva, pokud předtím provozoval 
„hospodu Jirkovskou, u Modrý hvězdy 
nazvanou“, podklady pro toto tvrzení 
však chybějí. V roce 1780 prodává Václav 
Tiller dům várečný, nezávadný, ležící 
v dobytčím trhu za 750 zlatých Vojtěchu 
Jirkovskému. V domě je provozováno my-
dlářské řemeslo a prodej svíček a mýdel, 
to přechází na nového majitele. V roce 
1822 se stává majitelem domu Václav 
Jirkovský. V průběhu sledovaného období 
v letech 1600–1800 nebylo zaznamenáno 
pojmenování domu Černý orel ani zmín-
ky o přítomnosti hospody či šenku. 

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Pro ilustraci zlacený ženský pás nalezený při 
opravě domu čp. 252 na náměstí v Týně nad 
Vltavou. Jako oděvní doplněk je často zmiňován 
v rámci pozůstalostí u obyvatel Horažďovic. 
V našem případě stříbrný pás je zmíněn 
u Doroty Školové, která jej předává dceři Anně, 
prozatím ale zastavený u žida Matěje. 

02 Současná podoba objektu (rok 2020)

smíšené až na 1 chlapeckou a 1 dívčí, 
v nichž žactvo jest vyučováno dle pohla-
ví odděleně. Školní úřady projednávají 
právě otázku jednotřídní školy obecné 
ve Velkých Hydčicích, v nejnovější době 
o vlastní školu se hlásí Voselec.

Nejvýše položeným místem v okresu 
jest vrch Markétin nad Voselcem, 662 m 
vysoký, nejnižším pak řečiště Otavy pod 
Kněží (Katovickou) horou, asi 400 m nad-
mořské výšky.

Takto byl popsán v Obzoru horažďovic-
ký okres před 100 roky.

Pro dnešek bylo čísel dost, tak přidám 
trochu reklamy z tehdejší doby: Všem 
návštěvníkům města Horažďovic vzorné 
cizinecké pokoje, nejlevnější a nejsolid-
nější obsluhu, denně čerstvé plzeňské 
pivo nabízí Karel Kotous, nájemce hotelu 
„U zlatého jelena“. Další: Hotel „Modrá 

hvězda“ v blízkosti nádraží. 52 hostin-
ských pokojů. Sál ku pořádání zábav 
a divadla. Hostinská zahrada s kuželní-
kem. Výborná kuchyně. Pivo protivínské 
a „Plzeňský prazdroj“. Výprava svatebních 
hostin. Václav Naxera, majitel hotelu. 
A třetí z hospodského prostředí: Hotel 
Tlapa. Cizincům doporučuje pokrmy 
v každé době připravené, plzeňské z Měš-
ťanského pivovaru a čisté, nově upravené 
hostinské pokoje K. Tlapa. Ceny mírné.

Prosluněné jarní dny přeje 

• Karel Halml 

Poděkování

Uplynulý rok znamenal pro složky 

IZS určitě mnoho situací, kdy jejich 

činnost byla velmi důležitá. Ať už šlo 

o záležitosti obyčejné i neobyčejné. 

Patří jim velký dík za jejich nasa-

zení a obětavost. Chci touto cestou 

poděkovat zasahujícím strážníkům 

Městské policie Horažďovice v sou-

činnosti s HZS Horažďovice dne 

18. 5. 2021, kteří při jedné obyčejné 

akci zasahovali v Horažďovicích na 

Blatenské. Děkuji, že jste tu pro nás.

• Eva Mejtová 

02
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Ahoj kluci a holky,

jste narozeni v letech 
2013–2017 a máte rádi 
FOTBAL?

Pokud ano, tak neváhejte a přidejte se 
k nám!
Získáte nové kamarády, naučíte se 
základním pohybovým dovednostem 
a spolupráci v kolektivu. Našim cílem 
je probudit ve vás pozitivní vztah ke 
sportu. Neváhejte a přijďte si s námi 
zasportovat. Těšíme se na Vás.

Tréninky školičky a přípravek jsou 
2× týdně a to v pondělí a středu od 
16.30 do 18.00. 

Bližší informace budou zájemcům 
sděleny na tel. č ísle 602 737 901, nebo 
na emailu korbel.p@seznam.cz

Obzor • Horažďovice 17
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Nabídka letních programů

Interaktivní dílna pošumavských řemesel 
každý den mimo pondělí 
na objednání e-mailem muzeum@muzeumhd.cz nebo tel. 371 430 634 
od 8 do 25 osob, cena 50 Kč za osobu, pro školní skupiny  
a dětské tábory 20 Kč za osobu

Večerní prohlídky města 
18. 6.–14. 8., vždy v pátek a sobotu od 20 hodin
prodej vstupenek v infocentru v zámku
na objednání e-mailem muzeum@muzeumhd.cz 
nebo tel. 371 430 634, od 8 do 25 osob, 50 Kč za osobu,  
pro školní skupiny a dětské tábory 20 Kč za osobu

Rýžování zlata na Otavě
na objednání e-mailem muzeum@muzeumhd.cz  
nebo tel. 371 430 634, od 8 do 25 osob,  
70 Kč, pro školní skupiny  
a dětské tábory 20 Kč za osobu

 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Horažďovice • perla Otavy

Letní  
jarmark 
sobota 26. června 2021 • 9.00–13.00 
Mírové náměstí • Horažďovice

• velký řemeslný a farmářský jarmark • občerstvení  
• Otavanka – pošumavská dechová hudba 

Horažďovice • perla Otavy
Horažďovice • perla Otavy

Umělecké geny
Výstava vnučky a dědy

Adelaide
Miroslav Vondryska
koláže a kresby

26. 6. 2021–2. 9. 2021

Vernisáž proběhne v sobotu 26. 6. v 18.00

Galerie • Horažďovice

Výstavy letní sezóny

Obrazy kraje pod Práchní  
5 století, 50 autorů, 100 vyobrazení

29. 5.–3. 10. 2021

Jitex  
Z historie textilního průmyslu v Horažďovicích

26. 6.–3. 10. 2021

Zámecká expozice
Znovuotevření pokoje  

s odhalenou barokní freskou

od 29. 5. 2021

 
 
 
 
 
 
 
 

Muzeum • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Slavnostní zahájení  
letní sezóny  
sobota 26. 6. 2021 • 16.00
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Provádím veškeré ZEDNICKÉ  �ÁCE
— omítky, malířské práce, kompletní 
rekonstrukce bytového jádra, obklady, 
dlažby, bourací práce a další práce 
dle domluvy.
Tel: 721 757 399

Vážení obyvatelé Horažďovic, hledám příbuzné nebo 
známé, kteří znali Antona Josefa, narozeného v obci 
Zářečí-Horažďovice, okres Klatovy. 
Narodil se 29. 9. v roce 1910. Josef měl i jednu starší 
sestru Marii. Josefova manželka pocházela z Vídně, 
jmenovala se Emílie Nováčková a v roce 1935 se vzali 
v obci Horažďovice. Žádné další informace však ne-
mám, předpokládá se, že se odstěhovali do Vídně nebo 
do Prahy. Kontaktovat mě můžete na e-mailové adrese 
bodnarova@familytree.hu. Častokrát nám vědí pomoci 
i staré vzpomínky, velice děkuji za každou informaci 
a pomoc.

Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce
úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky,
zateplování fasád, zemní a výkopové práce.
Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582
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Muze�
o� �9� �� �obota
Pravidelné prohlídky zámeckých prostor
denně mimo pondělí • 9.00 až 15.00 (poslední 
prohlídka)

od 29. 5. sobota • muzejní expozice
Obrazy kraje pod Práchní
Výstava potrvá do konce sezóny

18. 6. pátek a 19. 6. sobota • 20.00 sraz na 
zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Možnost rezervace místa v IC

25. 6. pátek a 26. 6. sobota • 20.00 sraz na 
zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Možnost rezervace místa v IC

26. 6. sobota • muzeum • 16.00
Slavnostní zahájení letní sezóny
Vernisáže sezónních výstav 

od 26. 6. sobota • sezónní výstava 
Jitex – z historie textilního průmyslu 
v Horažďovicích
Výstava potrvá do konce sezóny

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

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00 
Výstava prací žáků ZUŠ Horažďovice
Výstava potrvá do 22. 6 2021

26. 6. • sobota • vernisáž 18.00
Adelaide a Miroslav Vondryska
Koláže a kresby
Umělecké geny – výstava vnučky a dědy

Město Horažďovice
26. 6. sobota • 9.00-13.00 • Mírové náměstí
Letní jarmark 
Velký řemeslný a farmářský jarmark
Otavanka – dechová hudba, občerstvení

25. 6. pátek • 13.00 • Ševčíkova ulice
Odhalení lavičky rodáka  
Prof. MUDr. Jaroslava Blahoše, DrSc. 

Restaurace 
Harmonie
2. 7. pátek • 18.00
Nově otevíráme naši restauraci. 
Těšíme se na Vaši návštěvu. 

Kavárna Šibule
13. 6. neděle • 15.00 
Dostaveníčko...
Lidové písničky Pavla Hlobíka a Milana Polaty. 

20. 6. neděle • 15.00 
Thajsko, aneb Nic Není Nemožné 
Cestovatel a fotograf s handicapem Jakub 
Greschl.

Kontakt: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360. 

Motokros
6. 6. neděle • 12.30 • Svaté Pole
Mezinárodní mistrovství ČR v motokrosu

Tréninky od 7.40 hod., závody od 12.30 hod.

Houba Challenge
26. 6. sobota 
Xterra Houba triathlon 

10. 7. sobota
VO-KO Challenge

7. 8. sobota
Zářečský železný muž/žena

11. 9. sobota
Týmový maraton na Ostrově

Stodola  
u Penzionu Houba
5. 7. pondělí
Narozeniny Houby 
Hraje Experiment

31. 7. sobota
Benátská noc

14. 8. sobota
Pivní slavnosti

21. 8. sobota
Pouťová
Hraje Harlet

Připravujeme:
6.–24. 8. • Mírové náměstí 
Má vlast
Cestami proměn
Plakátová putovní výstava proměn památek 
Plzeňského, Jihočeského, Karlovarského a Ús-
teckého kraje včetně proměny domu čp. 19 
na Mírovém náměstí v Horažďovicích

9.–20. 8.
Festival Otakara Ševčíka
Ševčíkova akademie
Koncerty, semináře, workshopy

22.–23. 8. • Na Tržišti
Mariánská pouť 
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