OBZOR

Vážení spoluobčané,
po velmi chladném jarním období přišel
teplý červen plný extrémů teplotních
i srážkových. Díky dalšímu rozvolňování pandemických opatření se plnou
parou rozběhl i společensko-kulturní
život ve městě. Mohl se oiciálně konat
Letní jarmark i s kulturním programem.
Otevřením několika výstav se slavnostně
zahájila letní sezóna v městském muzeu. Domníváme se, že velký zájem bude
o výstavu podniku Jitex, mimochodem
v minulosti největšího zaměstnavatele
v Horažďovicích. Rozběhly se i večerní komentované prohlídky města. Náš
aquapark po dlouhé, vynucené pauze
přivítal první návštěvníky. Milovníky
rychlých kol určitě přilákalo do našich
končin Mezinárodní mistrovství ČR
v motokrosu.
Mimořádnou společenskou akcí bylo
slavnostní odhalení nové lavičky v ulici
Ševčíkova. Tentokrát se jedná o významného rodáka prof. MUDr. Jaroslava
Blahoše, DrSc., který svůj život zasvětil
endokrinologii a miloval literaturu a Horažďovice. Autorem lavičky, která symbolizuje hormon štěstí Serotonin, je známý
sochař Václav Fiala. Životního jubilea se
letos dožil další významný horažďovický
rodák RNDr. Milan Daniel, DrSc., jehož
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životním posláním je parazitologie a klíšťata. Blahopřejeme.
V minulých měsících na základě posouzení odborné komise, která prošla důkladně celé historické části města, byla v rámci
Plzeňského kraje udělena Horažďovicím
Cena za nejlepší přípravu a realizaci
Programu regenerace městských památkových rezervací a městských památkových
zón za rok 2020. Ke slavnostnímu předání
této ceny došlo v minulých dnech v Národním muzeu v Praze (viz úvodní foto). Další
vítězství v Plzeňském kraji jsme získali
v soutěži Památka roku, kde v kategorii malých akcí do 2 mil. korun zvítězil
Zámek – restaurování nástěnné malby ve
věži. Pokoj s oceněnou malbou je součástí
prohlídky zámku.
V červnu probíhala další jednání se
zástupci Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových a s klášterními sestrami
řádu Notre Dame o budoucím využití bývalého klášterního dvora. Komplikovanost
této lokality je zejména v patové situaci,
kdy pozemky patří sestrám, ale budovy
státu. Doufejme, že se nám v rámci společných jednání podaří najít rozumné řešení.
Probíhající oprava městského hřbitovního kostela bohužel odhalila ještě větší
poškození střechy, než se původně předpokládalo. Oprava se časově protáhne, dbejte
zde prosím i nadále zvýšené opatrnosti.
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Pozemní práce v ulici Strakonická a Peškova běží podle harmonogramu. Obě
investiční akce komplikují místní dopravu,
ale konečný výsledek v obou lokalitách
bude stát za to. Zastupitelstvo města na
svém pracovním červnovém zasedání rozhodlo v rámci investiční akce ZTV Loreta
vybudovat i plynové přípojky, aby budoucí
majitelé stavebních parcel měli možnost
využít i tento energetický zdroj. Na základě
znaleckého posudku lokality bude stanovena prodejní cena uvedených pozemků pro
zájemce o výstavbu rodinného bydlení.
V měsíci červnu zasedala příspěvková
komise. Na základě žádostí v rámci „Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2021“
rozdělila mezi jednotlivé zájmové, kulturní
a sportovní spolky částku 439 000 Kč.
Přejeme všem, ať mají šanci tyto prostředky využít a nezastaví jejich činnost další
podzimní pandemická vlna.
V současné době běží z iniciativy Plzeňského kraje aktualizace komunitního plánu rozvoje sociálních služeb na území ORP
Horažďovice. Naší prioritou v této oblasti
stále zůstává výstavba domova pro seniory.
Přejeme vám klidnou dovolenou a bezstarostné prázdniny.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
1

Fotoreportáž
Lavička rodáků
V pátek 25. 6. byla odhalena Lavička rodáků za účasti pozvaných
hostů věnovaná Prof. MUDr. Jaroslavu Blahošovi, DrSc. Významnému českému endokrinologovi a osteologovi, který se narodil
v Horažďovicích.
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Letní jarmark

Letní večer

V sobotu 26. 6. se konal na Mírovém náměstí farmářský a řemeslný jarmark. K poslechu zahrála pošumavská dechová hudba
Otavanka.

V sobotu 26. 6. v podvečer se uskutečnil koncert skupiny
BrassAvenue.
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Rada města Horažďovice 7. 6. 2021

Rada města Horažďovice 21. 6. 2021

• jmenovala Ing. Hanu Kalnou, Ing. Marii Velkovou, Bohuslavu Kodýdkovou členy
školské rady při ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská
• schválila uzavření smlouvy o poskytnutí účelové dotace městu ve výši
10 000 Kč v rámci programu „Podpora
činnosti informačních center na území
Plzeňského kraje pro rok 2021“ na tvorbu
a tisk kolekce propagačních materiálů
• schválila úpravu provozní doby Městské knihovny Horažďovice v době letních
prázdnin od 2. 8. 2021

• schválila uzavření dodatku č. 1 se
společností LS stavby s.r.o. Nýrsko, jehož
předmětem je vybudování plynovodu,
plynovodních přípojek a souvisejících
prací za nabídkovou cenu 1 715 761,04 Kč
vč. DPH v rámci akce ZTV Loreta
• schválila poskytnutí slevy na nájmu ve
výši 50 % na období duben, květen, červen
2021 nájemcům nebytových prostor, kteří
museli kvůli mimořádným krizovým
opatřením vyhlášených v souvislosti
s pandemií covid-19 omezit provoz nebo
dočasně uzavřít provozovny v období od
1. 4.– 30. 6. 2021
• rozhodla o přijetí nabídky uchazeče
Jan Sládek, Velenovy 97, Horažďovice na
realizaci stavebních prací „VO Horažďovice 2021“ – oprava VO v ulici Palackého
a prodloužení VO v ulici Karla Němce, za
nabídkovou cenu 1 087 839,54 Kč vč. DPH

Město Horažďovice vyhlašuje
výběrové řízení na pozici
referent správy majetku města
Termín podání přihlášek do
7. 7. 2021
Bližší informace
„http://www.muhorazdovice.cz“
www.muhorazdovice.cz

Město Horažďovice vyhlašuje
výběrové řízení na pozici
vedoucí inančního odboru MěÚ
Termín podání přihlášek do
7. 7. 2021
Bližší informace
„http://www.muhorazdovice.cz“
www.muhorazdovice.cz

Oznámení
V termínu od 2. 8. 2021 do 15. 10.
2021 bude prováděna oprava železničního mostu přes vozovku a řeku
v ul. Nábřežní v Horažďovicích.
Oprava zahrnuje: opravu svárů, očištění celé konstrukce mostu, provedení celoplošného nátěru, demontáž plechů, kolejí, mostnic a montáž
nových prvků.
Při provádění opravy bude v ul. Nábřežní snížena podjezdná výšku
u tohoto železničního mostu na
výšku 2,80 m.
• Odbor dopravy

Upozornění
Od středy 9. 6. 2021 můžete na
Městském úřadě v Horažďovicích
platit bezhotovostně pomocí karet.
Platební terminály jsou k dispozici
v hlavní pokladně (podatelna v přízemí), na odboru dopravy a správním odboru.

Výběr bodů z jednání rady města. Kompletní usnesení z jednání rady města je
zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Pomoc
jihomoravským
obcím zasaženým
tornádem
Zveřejňujeme účty,
kam lze zasílat
inanční příspěvky.

Zdokonalení bezbariérovosti formou
výtahu pro ZŠ Komenského, Horažďovice

reg. č. projektu: CZ.06.4.59/0.0/0.0/16_075/0013939
V květnu letošního roku byla zkolaudována výstavba osobního výtahu v objektu
Základní školy Horažďovice, Komenského 211, realizovaná v rámci výše uvedeného
projektu. Součástí projektu bylo kromě vybudování výtahu i zřízení dvou parkovacích
stání pro invalidy a chodníku spojujícího parkovací stání s výtahem. Osobní výtah
zn. Schindler 3300 přiléhá k budově ZŠ a bezbariérově spojuje všechna patra budovy.
Cílem projektu bylo zajištění dostupnosti základního vzdělávání pro osoby zdravotně postižené, které základní škola může nyní trvale nabídnout. Požadavek na trvalou
bezbariérovost budov základního vzdělávání byl jednou ze základních potřeb lokality.
Zajištěním kvalitní infrastruktury základního školství, tj. trvale bezbariérové základní školy v území, se účelně snižuje hrozba sociálního vyloučení zdravotně postižených žáků a reaguje se tak na jejich speciální potřeby.
Projekt je spoluinancován Evropskou unií
• Jitka Vokatá, odbor investic, rozvoje a majetku města
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Tenisová sezóna
zahájena
Náš tenisový oddíl naplánoval opět
několik amatérských a registrovaných
turnajů.
Ještě než se turnaje rozjedou, vždy
bývají na programu soutěže družstev.
Do svých zápasů nastoupila družstva – dospělí, st. a ml. žáci a nejmenší
babytenisté. I letos funguje výborná
spolupráce s LTC Sušice. Dochází k vzájemnému doplnění týmu a tím i zvýšení
konkurence.
Všechny soutěže družstev jsou již
za námi. Dospělí skončili na hezkém
2. nepostupovém místě, když ve inále
soutěže podlehli 3–6 Domažlicím. Starší
žáci všechna svá utkání vždy prohráli
nejtěsnějším rozdílem 4–5. Babytenisté
uzavřeli sezónu s bilancí 1–1–1. Největší
radost nám udělal tým mladších žáků.
V prvním kole na půdě Loko KV zvítězil
hladce 9:0, semiinále doma Loko Plzeň
5–4 a velké inále v Chebu. Výhru 5:4
zařídil až poslední možný zápas, Petr
a Jiří Frýzkovi vyhráli deblový supertiebreik 10–3 a zajistili týmu možnost
postupu do vyšší soutěže.
Individuální turnaje již klepou na
dveře, přijďte se na některé podívat na
naše kurty.
Rozpis turnajů a informace k pronájmu kurtů najdete na www.tkhd.cz
• David Michelini,
Tenisový klub Horažďovice
01 zleva Soie Koutná, Jana Trnková, Jiří Frýzek,
Petr Frýzek, Viktor Návrat, Milan Poul,
Jan Svoboda
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Vážení občané,
s ohledem na rostoucí tlak směřující
k zákazu skládkování využitelných komunálních odpadů (to by mělo nastat v roce
2030) a přechod na oběhové hospodářství
je žádoucí věnovat zvýšenou pozornost
třídění vznikajícího odpadu. V této souvislosti ve spolupráci s Dobrovolným svazkem obcí byl vytvořen graický manuál

Skončil 14. ročník soutěže
ve sběru hliníku
Soutěž letos již počtrnácté zorganizovalo město jako podporu osvěty třídění
odpadů mezi dětmi. V rámci soutěže
školáci v průběhu školního roku sbírají
hliník, který je součástí obalů zejména
od potravin.
I když byl tento ročník výrazně
poznamenán koronavirovou pandemií,
děti byly více doma než ve škole, soutěže
se ve školním roce 2020/2021 zúčastnilo celkem 7 kolektivů dětí ze Základní
školy Blatenská a dohromady nasbíraly
98,5 kg hliníku.
Tři nejúspěšnější kolektivy obdržely
od vedení města věcné ceny a pro všechny sběrače byla od organizátora soutěže

zaměřený na správné třídění jednotlivých komodit komunálního odpadu.
V následujících číslech Obzoru z tohoto graického manuálu zveřejníme
informace ke třídění vždy jedné složky
komunálního odpadu. V tomto čísle
začínáme PAPÍREM:
• Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

zajištěna sladká odměna v podobě
zmrzliny v místní cukrárně.
Tady jsou nejúspěšnější kolektivy:
1. místo: 2. B, celkem nasbírala 33,10 kg
2. místo: 4. B, celkem nasbírala 26,00 kg
3. místo: 3. B, celkem nasbírala 14,00 kg
Touto cestou bych ráda poděkovala
těm, kteří se shromažďováním hliníku
dětem pomáhají, hlavně rodičům a učitelům. Svým kladným přístupem pomáhají vytvářet tolik potřebné návyky ke
třídění odpadů a potažmo k ochraně
životního prostředí.
Vítězným kolektivům blahopřejeme,
všem zúčastněným děkujeme za účast
v soutěži a přejeme krásné a pohodové
prázdniny.
• Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí
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Odpadové hospodářství
Informace o odebírání pneumatik ve
sběrném dvoře:
město Horažďovice historicky umožňovalo občanům odevzdávat do sběrného
dvora pneumatiky, i když nejsou v případě, kdy se jich potřebujeme zbavit,
odpadem komunálním. Tato služba město každoročně přišla na několik desítek
tisíc korun.
Od 1. 1. 2021 je účinný nový zákon o výrobcích s ukončenou životností, který
stanoví práva a povinnosti při nakládání
s některými vybranými výrobky (konkrétně jde o elektrozařízení, baterie a akumulátory, pneumatiky a vozidla). V souvislosti s přijetím tohoto zákona se podařilo od
dubna 2021 ve spolupráci s RUMPOLDEM
ve sběrném dvoře zřídit veřejné místo
zpětného odběru pneumatik. Náklady
na zajištění zpětného odběru pneumatik
v tomto případě nesou výrobci a dovozci
pneumatik nebo výrobků, které pneumatiky obsahují.

Na hradby!
Také vás tak trochu (trochu více?) rozčilují vaši potomci, kteří chtějí trávit svůj
veškerý volný čas koukáním do „chytrého
mobilu“? Nemůžete je dostat ven a jen
vzpomínáte na své dětství, kdy jste po příchodu ze školy odložili tašku a neměli jste
v hlavě nic jiného, než „ven, ven, ven“?
Máme pro vás tip, jak spojit příjemné
(pro vaše děti hraní si s mobilem) s užitečným (tedy pohybem venku s případným bonusem nových vědomostí).
Na jaře tohoto roku adoptovalo Městské muzeum Horažďovice geocachingovou hru „Na hradby! Král je před městem!“ a tím zajistilo, že její provozování
bude nadále pokračovat. Systém výletních
her GEOFUN zahrnuje již 443 hry po celé
ČR. Kromě té místní můžete najít další
třeba i na dovolené a přidat se tak k více
než 30 tisícům „geosrandistů“, kteří tomuto aktivnímu způsobu trávení volného
času již propadli. Tato aplikace získala
nemálo ocenění např. v soutěží IT projekt
roku, na Tour Region Filmu či od Klubu
českých turistů.
A jak to celé funguje? Do již zmíněného chytrého mobilu si nainstalujete
aplikaci GEOFUN a stáhnete hru, kterou
chcete právě hrát. Pak již můžete vyrazit
ven a bez dalšího připojení na internet
absolvovat celou trasu. Plnění úkolů
sleduje a kontroluje samotná mobilní
aplikace a všechno probíhá naprosto
bezplatně. Kouzlo GEOFUNu tkví i v tom,
6

Proč?
01

POZOR: Pro účely zpětného odběru se
pneumatikou rozumí pružná součást
sestavy kola, která je z přírodního nebo
syntetického kaučuku a vyztužujících
materiálů BEZ RÁFKU.
Ve smyslu výše uvedeného je možné do
sběrného dvora odevzdávat pneumatiky pouze v případě, že splňují deinici
pneumatiky pro zpětný odběr, tzn. je
bez ráfku.
Pneumatiky mohou poslední spotřebitele odevzdávat též v opravnách aut nebo
pneuservisech.
• Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí
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01 Odložený odpad v lese naproti Farskému
rybníku, za pomoc s úklidem děkujeme
Mysliveckému spolku Prácheň
02 Odpady sesbírané poblíž obce Horažďovická
Lhota, za pomoc děkujeme místnímu SDH

že hráč předem neví, jaké úkoly ho čekají
a vše se doví na začátku hry nebo i v jejím
průběhu. V případě horažďovické hry
je start u elektronického informačního
panelu uprostřed náměstí (proti prodejně
hraček), kde aplikaci spustíte. Vzápětí se
vás ujme Jakub, velitel městských stráží.
Je rok 1307 a Bavor III. upadl v nemilost
českého krále Rudolfa Habsburského.
Král sbírá vojsko a chce přinutit Bavora
k poslušnosti. Proto je potřeba dohlédnout na to, aby bylo v pořádku opevnění
a město se připravilo na obléhání…
Pro instalaci hry postačí v prohlížeči v chytrém telefonu otevřít adresu

qr.geofun.cz/412 a chytrý telefon nabídne
instalaci aplikace GEOFUN a následně
stažení horažďovické hry. Pro návštěvníky města jsou po městě umístěné
informační plakátky s QR kódem pro
stažení hry přímo v terénu, například na
nástěnkách v zámku, u Červené brány či
hotelu Prácheň.
Přejeme vám spoustu bezvadné
„GEOSRANDY“.
• Za Městské muzeum
Simona Sládková
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Základní umělecká škola
A je to tady. Nejbizarnější školní rok v historii zušky (ale i všech dalších škol, institucí i nás všech) je za námi. Díky nasazení
všech zaměstnanců školy, žáků a jejich
zákonných zástupců se vše nakonec podařilo zvládnout velmi dobře. Nakonec se
podařilo uspořádat i několik akcí, které
se ještě před několika měsíci a týdny rýsovaly jen ve velmi silném mlhovém oparu.
Celkem 19 absolventů hudebního oboru se představilo na svých slavnostních
koncertech. Orchestr potěšil přihlížející
svojí veřejnou zkouškou na dvoře u školy.
Hudební zpestření jsme zajistili také
v KMŠ při pasování školáčků i při odhalení lavičky horažďovického rodáka pana
Blahoše.
Žáci výtvarného oboru se, kromě účastí v soutěžích v průběhu celého roku,
prezentovali výstavami v horažďovickém
muzeu. V polovině června si pak všichni
užili zajímavý program plzeňské Animánie. A žáci literárně-dramatického oboru
si stačili připravit pohádku, kterou potěšili děti v KMŠ.

Ale velmi aktivní byli i pedagogové. Vzniklo propagační video „Nestůj
a pojď“, které si můžete prohlédnout na
našem kanálu na YouTube. Tak opravdu
nestůjte a pojďte mezi nás. Domnívám
se, že naše nabídka pro děti, žáky, studenty i dospělé je velmi pestrá a máme
vám co nabídnout. Stačí vyplnit přihlášku na: www.izus.cz.
Věříme, že příští školní rok bude probíhat ve výrazně jiném režimu než rok
letošní, proto již nyní plánujeme mnoho
zajímavých aktivit pro naše žáky, žáky
dalších škol a školských zařízení, ale i pro
vás, naše věrné přátele a podporovatele.
Na závěr mi dovolte, abych touto
cestou poděkoval všem zaměstnancům
školy, kteří se s odhodláním pouštěli do
zatím ne úplně dostatečně probádaných
vod svých možností, schopností a dovedností. Letošní rok byl opravdu velkou
zkouškou sil nejen fyzických, ale hlavně
psychických. Opravdu si všichni zaslouží
obrovské absolutorium. Velký obdiv mají
naši žáci, kteří se se vším velmi statečně
popasovali. A drtivá většina žáků udělala
opravdu velký kus práce. Samozřejmě

s ohledem na své individuální schopnosti a možnosti. A samozřejmě děkuji
i rodičům, kteří své děti podporovali
a pomáhali jim.
A poslední poznámka. Jménem všech
pedagogů bych chtěl poděkovat těm z vás,
kteří si v průběhu roku našli pár chvil
a zavolali nám, či poslali mail nebo jinou
zprávu, a podpořili nás. Někdy opravdu
pár slov působí jako živá voda. Kritizovat,
hledat problémy tam, kde nejsou nebo si
je dokonce vymýšlet by dovedl asi každý
z nás. Ale někoho za něco pochválit, podpořit, či pokusit se hledat konstruktivní
řešení vzniklých situací, to dovede opravdu jen málokdo. A my si vás opravdu
velmi vážíme a jsme moc rádi, že takové
příznivce máme. Užijte si krásné léto.
Načerpejte mnoho sil a energie a těšte se
společně s námi na začátek nového školního roku a na vše, co nás v něm čeká.
• Jménem pedagogů ZUŠ Horažďovice
Mgr. Martin Petrus, ředitel školy

✂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
AAAKADEMIE

OTAKAR ŠEVČÍK

Ševčíkova akademie je určena hráčům a hráčkám na
smyčcové nástroje, nově se mohou hlásit také zájemci
o zpěv a klavír. Akademie pokrývá všechny věkové
kategorie od začínajících hráčů až po mladé profesionály do 28 let. Nabízí individuální výuku, komorní
hru, smyčcový orchestr, spoustu festivalových koncertů, sportovní aktivity a především příjemně strávené
léto pod vedením českých i mezinárodních lektorů:

Věhlasný houslista, pedagog a autor světoznámé
metodiky hry na housle Otakar Ševčík (1852 Horažďovice – †1934 Písek) získal první hudební vzdělání
od svého otce Josefa Ševčíka, u kterého se učil zpívat
a hrát na klavír i na housle.

housle – Josef Špaček, Jan Fišer, Daniela Oerterová,
Henry Flory
viola – Allan Nilles
violoncello – Tomáš Jamník, Petra Malíšková
kontrabas – Tomáš Karpíšek, Wies de Boevé
online – Noah Bendix-Balgley, Richard Aaron
školička Otakárek – Eva Jamníková
smyčcový orchestr – Jakub Hrůša
klavírní spolupráce – Petr Jiříkovský, Stanislav Gallin,
Lenka Navrátilová, Marie Šumníková
komorní hra – Jakub Fišer, Karel Untermüller
zpěv – Markéta Cukrová
klavír – Lukáš Vondráček

SEMINÁŘ

V deseti letech odešel Ševčík do Prahy na akademické
gymnázium a po čtyřech letech byl mimořádně přijat
na Pražskou konzervatoř, nejprve do třídy Antonína
Sitta, později k Antonínu Bennewitzovi.
Po absolutoriu v roce 1870 získal na tři roky učitelské
místo v salcburském Mozarteu, krátce působil také
jako koncertní mistr Komické opery ve Vídni. V roce
1875 přijal nabídku profesorského místa na konzervatoři v Kyjevě, kde strávil celkem 17 let.
V roce 1901 se stal profesorem Pražské konzervatoře,
jejíž ředitelem byl tou dobou Antonín Dvořák, který
zavedl Ševčíkovu vlastní učební metodu pro studenty
houslí jako povinnou.
Ševčíkovou třídou prošla řada významných českých
(Jan Kubelík, Emanuel Ondříček, Jaroslav Kocian,
Bohuslav Lhotský a další) i zahraničních houslistů
a houslistek (Mary Hall, Erika Morini, Nora Duesberg,
Zlatko Baloković, Ivonna Canale, Vladimir Reznikov).

ŠEVČÍK
festival • akademie • seminář

V roce 1909 byl Ševčík jmenován vedoucím mistrovské školy na vídeňské Akademii hudby a výtvarného
umění, kde působil až do roku 1918.
Věhlas jej dovedl k opakovaným návštěvám Ameriky, během kterých vyučoval v Chicagu, New Yorku
a Bostonu.

III. ROČNÍÍÍK

Pro učitele a zájemce o Ševíčkovo dílo obecně je určen
seminář v termínu 10.–13. srpna 2021. Připraveny
jsou debaty a přednášky na téma nástrojové metodiky,
koncerty, tematická výstava a mnoho dalšího.
Přihlášky do akademie a semináře jsou otevřené
do 20. července 2021 na www.sevcikacademy.cz.

Obzor • Horažďovice
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Ševčíkova
akademie a festival
s dvacítkou
koncertů a těmi
nejlepšími umělci
Již potřetí se v Horažďovicích uskuteční
Ševčíkova akademie a festival, zasvěceny
odkazu horažďovického rodáka, významného houslisty a pedagoga Otakara
Ševčíka. Festival a akademie se uskuteční
v termínu 8.–20. srpna a nabídnou přes
dvacítku zajímavých koncertů.
Otakar Ševčík byl v 19. století jedním z nejvyhledávanějších houslových
pedagogů. Během svého života vytvořil
komplexní metodiku pro housle, která
nemá v současné době obdoby. Ševčíkova akademie a festival si kladou za cíl
připomenout přínos tohoto hudebníka.
V rámci akademie se studenti hry na
smyčcové nástroje vzdělávají pod vedením těch nejlepších lektorů. Lekce
povedou například člen violové sekce
berlínských ilharmoniků Allan Nilles,

kontrabasista Wiese de Boevé, z českých
umělců pak Josef Špaček, Tomáš Jamník
nebo Jan Fišer. Novinkami jsou zpěvácká
třída mezzosopranistky Markéty Cukrové
a klavírní třída Lukáše Vondráčka.
„Chceme studentům nabídnout co
nejvíce motivace pro jejich další postup
v hudební kariéře. Pro naší akademii
jsme získali další prostory a navýšili
razantně počet koncertů tak, aby si
zahrál opravdu každý, deicit hraní je
nyní významný,“ upřesňuje violoncellista
Tomáš Jamník. V rámci festivalu si tak

budou letos posluchači moct vybrat ze
skutečně pestré nabídky koncertů. Konat
se budou na různých místech v Horažďovicích, především na zámku a v secesním
sálu hotelu Prácheň. Na koncertech se
přitom představí jak studenti akademie,
tak i jejich lektoři. Velkým lákadlem pak
bude jedinečný open-air galakoncert na
náměstí pod taktovkou jednoho z nejlepších dirigentů současnosti Jakuba Hrůši.
• Lucia Maloveská

✂••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
FESTIVAAAL
9. 8. PO — ÚVODNÍ KONCERT
20:00 secesní sál Hotelu Prácheň
Josef Špaček, Jan Fišer, Henry Flory – housle,
Allan Nilles – viola, Tomáš Jamník – violoncello,
Tomáš Karpíšek – kontrabas, Stanislav Gallin,
Petr Jiříkovský – klavír
vstupenky dospělý 250 Kč / důchodce 150 Kč / dítě 80 Kč
10. 8. ÚT — ODPOLEDNÍ KONCERT I
16:00 secesní sál Hotelu Prácheň
vstupné dobrovolné
11. 8. ST — AKADEMICKÝ KONCERT
20:00 secesní sál Hotelu Prácheň
vstupenky 100 Kč / 50 Kč / zdarma
12. 8. ČT — ODPOLEDNÍ KONCERT II
16:00 secesní sál Hotelu Prácheň
vstupné dobrovolné
13. 8. PÁ — ESPRESSO KONCERT
16:00 kavárna kina Otava
Josef Špaček, studenti a studentky akademie
vstupenky 200 Kč/ 120 Kč / 50 Kč
13. 8. PÁ — KOMORNÍ KONCERT
20:00 velký sál Zámku Horažďovice
Josef Špaček, Daniela Oerterová, Henry Flory – housle,
Allan Nilles – viola, Tomáš Jamník, Petra Malíšková
– violoncello, Petr Jiříkovský, Lukáš Vondráček – klavír
vstupenky 250 Kč / 150 Kč / 80 Kč
13. 8. PÁ — NOKTURNO
22:30 hřbitovní kostel sv. Jana Křtitele
Jan Fišer, Eva Jamníková – housle, Tomáš Jamník,
Jakub Mayer – violoncello, Tomáš Karpíšek,
Wies de Boevé – kontrabas a další
vstupenky 200 Kč / 120 Kč / 50 Kč
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14. 8. SO — RANNÍ KONCERT
9:30 velký sál Zámku Horažďovice
Účinkují nejmenší účastníci školičky Otakárek
vstupné dobrovolné

17. 8. ÚT — KONCERT PRO SÓLOVÉ SMYČCE
20:00 kostel Nanebevzetí Panny Marie
Účinkují lektoři a studenti Ševčíkovy akademie
vstupenky 200 Kč / 120 Kč / 50 Kč

14. 8. SO — PIKNIKOVÝ KONCERT
11:00 zámecká zahrada (Parkán)
Tomáš Jamník, studenti a studentky akademie
vstupenky rodina 250 Kč / 200 Kč / 120 Kč/ 50 Kč

18. 8. ST — ODPOLEDNÍ KONCERT V
16:00 secesní sál Hotelu Prácheň
vstupné dobrovolné

14. 8. SO — KONCERTNÍ DROBNOSTI
16:00 velký sál Zámku Horažďovice
Lukáš Vondráček, účastníci a účastnice akademie
vstupenky 200 Kč/ 120 Kč / 50 Kč
14. 8. SO — GALA OPEN-AIR KONCERT
20:00 Mírové náměstí
Jakub Hrůša – dirigent, smyčcový Orchestr Š, lektoři
a studenti Ševčíkovy akademie
vstupenky sezení VIP 350 Kč / 180 Kč / 100 Kč
vstupenky stání zdarma

18. 8. ST — AKADEMICKÝ KONCERT III
20:00 secesní sál Hotelu Prácheň
vstupenky 100 Kč / 50 Kč / zdarma
19. 8. ČT — ZÁVĚREČNÝ KONCERT
20:00 secesní sál Hotelu Prácheň
Účinkují lektoři a studenti Ševčíkovy akademie
vstupenky 250 Kč / 150 Kč / 80 Kč

15. 8. NE — KONCERT PĚVECKÉ TŘÍDY
17:00 velký sál Zámku Horažďovice
Markéta Cukrová, studenti a studentky akademie
vstupenky 200 Kč/ 120 Kč / 50 Kč
16. 8. PO — ODPOLEDNÍ KONCERT III
16:00 secesní sál Hotelu Prácheň
vstupenky 100 Kč / 50 Kč / zdarma

DOPROVODNÝ PROGRAAAM

16. 8. PO — AKADEMICKÝ KONCERT II
20:00 secesní sál Hotelu Prácheň
vstupenky 100 Kč / 50 Kč / zdarma

VEŘEJNÉ MASTERCLASSY
každý den kromě víkendu 9:00 – 12:00
a 14:30 – 17:30
jednotné vstupné 50 Kč

16. 8. PO — KONCERT KLAVÍRNÍ TŘÍDY
20:00 velký sál Zámku Horažďovice
Lukáš Vondráček, studenti a studentky akademie
vstupenky 200 Kč/ 120 Kč / 50 Kč

VERNISÁŽ VÝSTAVY O VÁCLAVU TALICHOVI
úterý 10. 8. 17:30 Muzeum Horažďovice
vstup zdarma

17. 8. ÚT — ODPOLEDNÍ KONCERT IV
16:00 secesní sál Hotelu Prácheň
vstupné dobrovolné

ŠEVČÍKOVY PROCHÁZKY
v průběhu festivalu dle domluvy
jednotná cena 100 Kč

Obzor • Horažďovice

Novinky z duhové mateřinky
V naší školičce si užíváme krásné slunečné dny plnými doušky. Všechny třídy se
postupně vypravily na výlety – Ptáčci s Rybičkami vyrazili na „Pastvinu“ do Divišova, kde poznávali různá zvířátka i rostliny
z českých dvorků a zahrad, Ovečky zase
navštívily mlýn v Hoslovicích a seznámily
se s prací starých mlynářů. Broučci také
cestovali do historie – navštívili Zámek
Hrádek, kde si vyzkoušeli, jak dříve žilo
zámecké panstvo.
Přírodovědná stanice DDM pro nás připravila projektové dny – při jednom jsme
poznávali různé druhy hmyzu i prostředí,
ve kterém žije. Při druhém projektovém
dnu si děti vyzkoušely, jaké to je, umlít ze
zrnek obilí mouku a následně z ní upéct
placky a namazat si je vlastnoručně vyrobeným máslíčkem.
Měsíc červen je také měsícem, kdy se
loučí se školkou naši předškoláci. Jako
každý rok, i letos pro ně byly připraveny
výlety na kolech i koloběžkách a tradiční

cesta za pokladem pod Práchní s následným přespáním ve školce. Tuto akci
nám letos zpestřily dívky z dramatického
oboru ZUŠ Horažďovice, které pro děti
zinscenovaly pohádku „O třech prasátkách“. Moc jim touto cestou děkujeme.
Předškoláci se také vypravili na školku
v přírodě do Jiřičné, kde se z nich stali
opravdoví indiáni.
Závěrem června se konalo slavnostní
rozloučení s našimi předškoláky v kostele
sv. Petra a Pavla. Je velmi dojemné loučit
se s dětmi, se kterými se mnohdy setkáváme od jejich dvou let. Čeká je dlouhá cesta za vzděláním a my jim z celého srdce
přejeme, aby byla poutavá a uchvacující
a aby je touto cestou provázeli ti nejlepší
učitelé. Hodně štěstí, naši malí školáčci!
Krásné léto všem!
• kolektiv KMŠ DUHA
01 Přespávání
02 Projektový den
03 Hoslovice
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Učíme se v přírodě
Česká školní inspekce, Ministerstvo
školství i zdravotnictví doporučily po
distanční a rotační výuce učení venku.
Tento způsob totiž může rozvíjet i jiné
kompetence a hodnoty jako je svoboda,
zábava, autenticita, bohatost prostředí
na senzorické vnímání a také varianty při uplatňování pedagogických
principů. V edukačním programu PaV
autoři poukazují na možnost zvýšení
pohybové aktivity žáků zanesením
výuky do přírody. Nazývají tuto výuku
jako „integrovanou terénní výuku“.
Jde o komplexní formu výuky, která je
přenesena do terénu, tedy mimo školní
lavice. Činnosti v rámci výuky se střídají a integrují tak, aby splnily cíle všech
zúčastněných předmětů.
Právě toto doporučení vyhovovalo
třeťáčkům z Blatenské ZŠ. Jakmile trochu dovolilo počasí, hned jsme vyběhli
před školu, do parkánu, na Lipky, Loretu s pracovními listy, kufříkem první
pomoci, křídami na malování, kolečkovými bruslemi, koloběžkami. Nejvíc nás
ovšem bavily celodenní výšlapy. Některé
jsme si usnadnili přiblížením vlakem
či autobusem, jiné jen po vlastních
nožkách. Všechny se vinuly zákoutím
Horažďovic. Při každém výšlapu jsme
zdolali kolem deseti kilometrů. Po distanční výuce to bylo docela náročné, ale
nikdy nikdo nelamentoval. Při těchto
cestách jsme objevovali neznámá místa,
pozorovali faunu a lóru, hledali vyjmenovaná slova a jim příbuzná v okolí,
vyplňovali pracovní listy týkající se
daného místa. Vše souviselo s češtinou,
matematikou, prvoukou.
Bylo to super a jsme prostě šťastní,
že jsme zase spolu a věříme, že už to
jinak nebude.
• osazenstvo třídy 3. A
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Velký dík všem
zúčastněným
Ve školách po celé republice pomalu
končí velmi náročný školní rok poznamenaný společenskou a epidemiologickou
situací, která změnila v mnoha ohledech tradiční způsob vzdělávání. Každý
v tomto státě se musel s neočekávanými
podmínkami vyrovnávat, každý se musel
přizpůsobovat a řešit často velmi svízelné problémy nejen v oblasti učení dětí
a studentů, ale i v rodině a zaměstnání.
Proto patří velký dík všem zúčastněným
stranám, které se na vzdělávacím procesu
podílely a podílejí.

Hurá do školy!
Ve čtvrtek 3. 6. 2021 se budoucí školáci
společně se svými rodiči přišli podívat do
ZŠ Komenského, aby se seznámili s prostředím, kam po prázdninách 1. září nastoupí. Někteří již poučeni svými staršími
sourozenci dobře věděli, co slovo „škola“
znamená, jiní se nedůvěřivě rozhlíželi
po třídě a mohli jsme jen tušit, co se jim
asi honilo hlavou. A rodiče? I pro ně je to
někdy krok do neznáma – s nadějí, s odhodláním, s obavou… Přejeme všem, aby
vstup do školy byl radostný, pohodový,
klidný…, abychom brzy našli společnou
důvěru a dokázali být vzájemně trpěliví
a shovívaví. Každý z nás je jiný, s jinými zájmy, schopnostmi a dovednostmi.
Snažme se brát naše děti takové, jaké

10

Děkujeme rodičům, kteří museli věnovat důslednou péči dětem vzdělávaným
v domácím prostředí, dohlížet na jejich
přípravu a řešit výchovné záležitosti, které
normálně patří do kompetence pedagogů.
Pochvala náleží i žákům, kteří trávili
před obrazovkami počítačů dlouhou
dobu po mnoho měsíců ve snaze vstřebat
často poměrně náročnou látku novým
způsobem a v jiném prostředí, navíc
s minimálním sociálním kontaktem a bez
běžných možností k rozptýlení a změně
klimatu i pracovního rytmu.
A v neposlední řadě chceme vyjádřit
velké poděkování a obdiv učitelům, kteří
museli často úplně změnit své vyučovací
zvyklosti i metody, naučit se používat
nové technologie a vyvinout další jiné
způsoby, jak docílit na dálku podobného

efektu, jako když vyučují prezenčně.
Mnohdy to bylo tak náročné, že se ocitali
na samé hranici svých možností a sil,
opakovaně bylo třeba měnit a přenastavovat už přijatá opatření a znovu revidovat
postupy i cíle. O to více si vážíme skvělého přístupu k pedagogické práci a plného
nasazení v této krizové době. Myslím,
že se jasně ukázalo, že naprostá většina
z našich pedagogů vnímá svou práci spíše
jako poslání než pouhé zaměstnání.
Ještě jednou tedy DĚKUJEME všem,
kteří jste v náročné době pomáhali
zvládnout náročné podmínky a budeme
doufat v lepší a lehčí východiska v časech
příštích.

jsou, naučit je přijmout pochvalu, ale
i kritiku, vzájemně se respektovat a toužit
po vzdělání.
Rádi bychom poděkovali žákům
devátých tříd a jejich učitelům, kteří
pro děti připravili zábavné sportovní
odpoledne plné her a soutěží. Zatímco se
jejich rodiče seznamovali s informacemi
týkajících se školních povinností (režim
dne, pomůcky, vybavení, rozvoj dovedností a schopností předškoláka), děti si pod
dohledem deváťáků hrály a sportovaly.
Nechyběly ani diplomy a sladká odměna.
Věříme, že se dětem ve škole líbilo
a v září se na všechny budeme moc těšit.

Nabídka sociálních služeb pro
osoby se sluchovým postižením

• Dana Slepičková a Ivana Formanová

• Vedení ZŠ Horažďovice Komenského

Organizace Tichý svět poskytuje na
Horažďovicku sociální služby osobám
se sluchovým postižením. Služby jsou
ZDARMA a jsou určené pro kohokoliv
s jakýmkoliv sluchovým hendikepem.
Nabídka služeb se tak týká jak osob
neslyšících či nedoslýchavých, které
využívají ke komunikaci český znakový
jazyk, tak i osob které o sluch třeba postupně přicházejí, tedy např. seniorů.
Rozsah nabízených služeb je široký.
Zájemci si mohou objednat fyzického
tlumočníka, který za nimi dle domluvy kamkoliv dorazí, nebo se mohou
s pracovníky Tichého světa poradit
ohledně možností zajištění kompenzačních pomůcek (např. sluchadla
pro seniory) či různých příspěvků.
Zároveň mohou získat podporu třeba
při vyřizování záležitostí na úřadech,
při procesu vyhledávání práce apod.
Všechny služby jsou poskytovány pracovníky, kteří ovládají český
jazyk i český znakový jazyk a jsou tak
schopni adaptovat se na komunikační
potřeby klienta a komunikovat s ním
bez bariér.
Kdokoliv bude mít zájem o využití
služeb, může kontaktovat vedoucího plzeňské pobočky Tichého světa
Dominika Dolejše na tel. čísle 607 086
461 nebo na emailové adrese dominik.
dolejs@tichysvet.cz. Více informací
naleznete na webových stránkách
www.tichysvet.cz nebo na facebookové
stránce @tichysvet.plzensky.kraj
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Stříbro z Global
Teacher Prize míří
do Horažďovic
Školní rok 2020/2021 beze sporu patřil
k těm nejnáročnějším za poslední dobu.
Pandemie zcela nového viru na poměrně dlouhý čas ochromila fungování
státu a školy byly nuceny neprodyšně
uzamknout své vchody. Žáci a učitelé
usedli k obrazovkám moderní techniky
a většině rodičů přibylo nebývalé množství starostí. I přes všechny překážky je
ale dobré umět najít pozitivní zprávy.
A jedna taková nedávno dorazila i na naši
školu. Pan učitel Petr Curko byl počátkem
ledna společně s dalšími asi 130 učiteli
z České republiky nominován do odborné
soutěže Global Teacher Prize, jejímž cílem
je podpora kvalitních pedagogů. Během
dlouhého putování soutěží bylo zapotřebí
představit porotě složené z odborníků
na školství své didaktické a pedagogické
vize, odhalit inovace zaváděné do výuky,
nastínit úspěchy dosažené se svými žáky
a absolvovat několikerou návštěvu odborníků na svých hodinách. To vše nakonec
vyústilo v získání krásného druhého
místa. Hlavní důvody pro udělení tohoto
ocenění shrnula porota ve své závěrečné
zprávě takto: „Petr Curko porotu zaujal
svým silným zaujetím pro práci se žáky
s cílem probudit v nich zájem o přírodní
vědy. Realizuje vysoce kvalitní badatel-

Zpíváme!
Je to přesně rok, co jsme se radovali, že
po 5 měsících opět vystupujeme na Noci
kostelů 2020. Kdepak by nás napadlo, že
toto veřejné zpívání bude na celý rok poslední, které se nám podařilo uskutečnit.
No, lidé míní a korona mění…
Ale teď už zase zpíváme a byli jsme
osloveni, abychom již po pár zkouškách
vystoupili na Slavnostním zahájení muzejní sezóny. A tak po více než roce jsme
mohli zase být slyšet! Skutečně jsme si to
užili – a doufám, že nejen my, ale i naši
četní posluchači.
Vzhledem k nadcházejícím letním
dovoleným to bylo – spolu s poslední
zkouškou a odloženou členskou schůzí
o den později – zase na 6 týdnů všechno.
Ale jelikož nás již oslovilo několik zájemců o uspořádání našeho koncertu brzy po
prázdninách, začneme s „podzimními“
zkouškami hned po pouti – v pondělí
23. srpna. Budeme rádi, když se přijdete
mezi nás podívat a posílíte naše řady. Je
nás totiž čím dál méně. A pokud se s vámi
Obzor • Horažďovice
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skou výuku postavenou na racionálním
vědeckém základu směřující k praktickému využití. Usiluje také o propojení
oborů, učí děti pracovat s chybou, protože slepá ulička do vědeckého poznání
patří. Je velmi kreativní a originální ve
vymýšlení netradičních metod a forem
práce, které propojuje s běžným životem
žáků. V hodinách také využívá čtenářskou
gramotnost a podobné techniky, sám si
vymýšlí další nadstavby. Intenzivně se zaměřuje na práci nejen s nadanými žáky.
Svou pozornost věnuje i kultivaci sociálních vztahů ve třídách. Jeho komunikace
je nedominantní, poklidná a vedoucí

k jasnému cíli. Je autorem řady výukových videí z doby distanční výuky, které
dnes zná téměř celá republika. Má velké
zaujetí pro učitelskou profesi a zralý projev se schopností zarámovat svou práci do
širšího kontextu.“ Nejen za pedagogický
sbor ZŠ Blatenská srdečně blahopřejeme.
• Mgr. Jaroslava Šimková
(ředitelka ZŠ Blatenská)
•

Zprava: vítězka Barbora Heřmanová, stříbrný
Petr Curko a bronzová Pavlína Loňková.
Foto: organizace EDUin.
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nesetkáme jako s pěveckými kolegy, doufám, že alespoň jako s posluchači. Těšíme
se na vás.

01 Odpoledne v muzeu

• Za PS Prácheň Simča Sládková
11

Horažďovická
padesátka v době
covidové
… a přece úspěšně proběhla !!! …
Ve dnech 21. a 22. května jsme se přece jenom setkali na 56. ročníku tradiční Horažďovické padesátky. Jak jsem slíbil v článku
v dubnovém čísle Horažďovického obzoru,
přípravy pochodu jsme nepřerušili a pořád jsme doufali, že se nám podaří pochod
uspořádat v řádném květnovém termínu.
I když byla situace nepřehledná, nakonec
jsme rozhodli 18. května, že padesátku
uspořádáme, a naše rozhodnutí bylo
správné! Odměnou pro nás byla vysoká
účast a dále skutečnost, že Horažďovická
50 je letošním ročníkem nejen nejstarším bez přerušení konaným pochodem
v Čechách, ale náš „soupeř“, pochod
Praha–Prčice, jehož první ročník se v roce
1966 konal o týden dříve, než H50, letošní
ročník opět bez náhrady zrušil a ztratil již
druhý ročník v řadě.
Počasí celý týden před pochodem stále
hrozilo deštěm, nakonec se ale přece jenom objevilo „startovací okno“ a vydařilo
se k plné spokojenosti pořadatelů i účastníků. Teplota nic moc, ale sluníčko přece
jenom trochu vykukovalo a to muselo
přispět k dobré náladě každého. Snad
i „nadrženosti“ po dlouhé době uzávěry
kvůli pandemii lze přičíst rekordní účast
1196 pěších nebo cykloturistů! To bylo
podstatně více, než jsme očekávali a na
co jsme byli připraveni, od sedmé hodiny
ráno jsme stále museli zajišťovat dotisky
popisů tras a dokupovat sušenky.
Celkem pěší část absolvovalo 649 turistů, nejvíce na krátké trase na Prácheň –
311 a na trase H15 – 221. Cyklotrasy projelo
547 cyklistů, nejvíce na trase H25 – 264.

Perfektně pracoval start, kde jsme
z hygienických důvodů rozdělili startovací místa do dvou stanů a do dvou časových oddílů, i cílové zabezpečení. Každý
účastník dostal na startu popis trasy
s mapkou a sušenku, v cíli potom suvenýrovou skleničku a téměř všichni také
diplom za účast. Diplomů nebyl dostatek,
za což se znovu omlouváme, a můžete si
jej stále vyzvednout z dotisku v Železářství „U Pejšů“. Moc nás to mrzí, ale stalo
se, prostě nikdo z nás nepředpokládal tak
vysokou účast.
Každý také procházel přes kontrolní
bod na parkovišti u kostelíka na Práchni
s možností opéct si špekáček a občerstvit
se a pro děti připravili pionýři ze skupiny
Otaváci dětský koutek soutěží a her. Jiné
doprovodné aktivity jsme letos z důvodu
nejistot nezajišťovali.
Na závěr mého příspěvku děkuji
všem velkým sponzorům, Šumavě-Net,
s. r. o. městu Horažďovice a irmám

Pfeifer, s. r. o., Lyckeby Amylex, a. s., Lyckeby Culinar, a. s., Elika, s. r. o. a lékárně
„U Špitálníků“ a dále dalším osmi, ať už
jejich pomoc měla jakoukoliv formu.
Jejich loga jste měli na všech materiálech
pochodu a případně na startu. Stejně
tak za sebe děkuji pionýrské skupině
Otaváci za zajištění kontroly na Práchni
a všem pořadatelům a kamarádům, bez
kterých by pochod nebylo možné zajistit.
Spolu s nimi se na vás, účastníky letošní
Horažďovické padesátky, ale i na všechny
ostatní, kteří jste letos z různých důvodů
nemohli, těšíme na setkání na 57. ročníku. Budeme všichni doufat, že nám
situace dovolí uspořádat příští ročník
v řádném termínu a v klidu čtvrtou květnovou sobotu 28. května 2022. Těšíme se
na vás a slibujeme opět změněné trasy na
opačnou stranu od našeho města.
• za Klub přátel H50Ing. Rudolf Dvořák

Dětský den
v Třebomyslicích
Po dlouhé koronavirové přestávce se 5. 6.
2021 v Třebomyslicích konal dětský den.
Sobotní odpoledne pro děti připravila
paní Borgová – naše hostinská. Připravila
různé disciplíny, při kterých se děti plně
vydováděly a poté si mohly zatančit při
diskotéce, kterou připravil pan Cibelius.
Domů šly děti s veselou a odnášely si sladkou odměnu. Počasí nám přálo a sotva
skončilo dětské veselí, začalo pršet. Jsme
rádi, že se již můžeme scházet pospolu.
• Božena Hošková
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Mezinárodní Mistrovství ČR
v motokrosu Svaté Pole – 6. 6. 2021
Na základě prosby ze strany Autoklubu
ČR v polovině května se v neděli 6. 6. 2021
konal v motokrosovém areálu Svaté Pole
úvodní závod Mezinárodního mistrovství
ČR v motokrosu. Členové Motokros klubu
Horažďovice v AČR měli pouhé 2 týdny
na přípravu závodu, ale úmorná práce se
nám vrátila parádním závodem. Závodu
se zúčastnilo takřka 200 nejlepších jezdců
z ČR, Slovenska, Maďarska, Rakouska,
Německa, Itálie, Švýcarska a Dánska.
Motorističtí novináři tento závod nazvali
takovým neoiciálním mistrovství Evropy
a byl hodnocen opravdu v superlativech…
Závodilo se v kategoriích od nejmenších
čtyřletých dětí až po prestižní dospělou kategorii MX2, která byla vyloženě
královsky obsazena a byla balzámem pro
každého milovníka tohoto sportu. V Horažďovicích poprvé závodily i ženy a bylo
to příjemné zpestření.
Závodu vyloženě přálo počasí, a tak
jsme skoro neměli možnost vyzkoušet
opět výrazně vylepšené zavlažování, které
je již na velké části trati zabudováno
přímo v zemi a kropí se systémem proi
rozstřikovačů. Velice nás potěšila i poměrně velká divácká účast a celodenní
přítomnost kamer ČT 4 a fakt, že zdravotnická služba byla celý den takřka bez práce, což u tohoto sportu nebývá bohužel
pravidlem.
Tímto bych rád jménem našeho klubu
poděkoval městu Horažďovice, Policii ČR,
všem sponzorům, pomocníkům a členům
klubu za pomoc při přípravě a pořádání
takto velké mezinárodní sportovní akce.

04

03

• za Motokros klub Horažďovice v AČR
Martin Mída – předseda klubu
01 Florian Dieminger, Rakousko
02 Marnique Appelt, Německo
03 Hromadné foto
04 Hromadné foto

01
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Utajená povodeň
(Povodeň v Horažďovicích v roce 1954)
Otavské povodně z let 2002 a 1993 máme
ještě v paměti. Tu letní z roku 1954, tedy
před 67 lety, už zas tolik lidí nepamatuje – a když, tak už jsou to spíš jen dětské
vzpomínky. Snažil jsem se své vzpomínky
doplnit dobovým zpravodajstvím. Posloužila i kronika města: Červen roku 1954
vypadal docela vlídně, ke svému konci se
slunečným letním počasím, jako dělaným
na senoseč. Nikdo netušil blížící se katastrofu. Ale přišla: v pondělí 5. července se
trvale rozpršelo v povodí Vltavy a Ohře,
zvlášť na Šumavě. (Trvalé deště měla na
svědomí tlaková níže nad severní Itálií.)
Úhrny srážek se pohybovaly od 150 mm
do 220 mm. A brzy se voda valila korytem Otavy. Ve čtvrtek 8. 7. už byla Otava
z břehů a okolí řeky se změnilo v jezero.
Vodočet ukazoval 190 cm a večer toho dne
už dokonce 210 cm. Pokud si pamatuji,
vodočet býval u mostu přes řeku pod
Jitexem. Situace byla dramatická. Místní
národní výbor nařídil vystěhování lidí
a zvířat ze Zářečí do Nového Dvora a zčásti do města. Postiženy byly také Pastušky
(Nábřežní ul.) a všechna stavení poblíž
řeky. Samozřejmě lidem se stěhovat
nechtělo, doufali, že nebude tak zle, ale
bylo. Museli nastoupit vojáci a hasiči a na
člunech zachraňovat vodou odříznuté
obyvatele. – Moje dětská vzpomínka: stojím na konci ulice, která se dnes jmenuje
Zahradní. Na tehdejším jižním náspu
ulice stojí hlouček rozrušených lidí,
všechno dál k řece je pod vodou včetně
zahradnictví. O kus dál voda šplouchá až
k silnici na Strakonice, tam, kde je dnes
benzinová pumpa, místo louky jezero, za
nímž vykukuje škrobárna. Silnice tehdy
ještě vedla po náspu asi 2 m nad pobřežními loukami.
Bylo až s podivem, že se všechno obešlo
bez obětí na životech. Někdy je uváděna
utopená holčička, ale ta se nešťastnou
01

náhodou utopila ještě před povodní.
Povodňové škody však byly nemalé: prolomené zdi, vyvrácená vrata, vymleté cesty,
zatopená obydlí, poničené zelinářské
zahrady, odplavené dříví, poškozený most
na Ostrov, zřícená lávka u Lipek… Později
byla vyčíslena škoda v Horažďovicích na
téměř 200 tisíc Kčs, což nevypadá až tak
dramaticky, ale pokud bychom škodu
přepočetli na dnešní peníze, bylo by to
minimálně 6 miliónů Kč.
Tahle povodeň postihla zčásti jižní
a západní Čechy, ale hlavně Pootaví: Sušici, Horažďovice, Strakonice a Písek, kde
byl dosažen průtok 788 m3/s. (normální
letní průtok je kolem 20 m3/s.). Celá ta
masa otavských vodních spoust se vřítila
do Vltavy a prověřila právě dokončovanou
Slapskou přehradu, která byla naštěstí
prázdná, a tak zadržela největší nápor.
Přes nemalé obavy odborníků vydržela
a uchránila Prahu od nejhoršího. Rozkazem ministra vnitra z 9. 9. toho roku byla
pak vyslovena pochvala mnohým, kdo při
povodních zasahovali, z Horažďovic pak
všem uniformovaným složkám a jmenovitě staršinovi Karlu Vondráškovi.
Zajímavé také z dnešního pohledu je
i to, že tehdejší místní tisk (Pošumavský
budovatel) o povodni nenapsal ani řádku!
Jako by nebyla. Řešily se budovatelské
sklizňové úkoly. Snad že se tehdy „poroučelo větru, dešti“ a povodeň se jaksi ideologicky nehodila. Nepodařilo se mi najít
ani jedinou fotku z našeho města z této
povodně. Tehdejší Rudé právo, které
mělo monopol na informace, zveřejnilo
první zprávičku o povodních až v sobotu
9. 7. – a to pouze v tom smyslu, jak krásně
přetéká koruna Slapské přehrady.
(„…přepadající voda vytvořila nádherný
obraz…“) Teprve v neděli 11. 7. Rudé právo
zveřejnilo krátkou „Zprávu o záplavách
v některých krajích republiky“ s tím, že
„…obyvatelstvo a ozbrojené složky prokázaly velkou obětavost v zápase s přírodními živly…“. A hotovo. V dnešní době, kdy
každý rozvodněný potok působí okamžitě
v televizních zprávách senzaci, to vypadá
trochu zvláštně.
Lidé si všímali, že podobná povodeň
jako v r. 1954 přišla skoro na den již před
sto lety. Doufali, že město má zase na dalších sto let pokoj. Dlouho to tak vypadalo,
ale další velké povodně – v r. 1993, a hlavně ta v r. 2002, přišly dřív.

Bílý kruh bezpečí,
z.s., poradna
Plzeň
Poradna Bílého kruhu bezpečí v Plzni
byla zřízena již v roce 1998. Naším
cílem a posláním je pomoc, která
obětem trestných činů a svědkům
trestné činnosti umožní žít život beze
strachu. Život, který žili před spácháním trestného činu. Pozůstalým po
obětech trestných činů se snažíme
zmírnit jejich bolest, která je spojena
se ztrátou blízké osoby.
Odborní poradci Bílého kruhu
bezpečí, tedy právníci, psychologové
a sociální pracovníci, poskytují na
principu dobrovolnictví klientům
komplexní pomoc, která zahrnuje poskytnutí právních informací,
psychologické a sociální poradenství,
morální a emocionální podporu, ale
také další praktické rady a informace.
Služby jsou poskytovány zcela bezplatně, diskrétně a individuálně s ohledem na potřeby konkrétního klienta.
Vyhledat pomoc v Bílém kruhu
bezpečí může kdokoliv bez ohledu
na pohlaví a věk, dostupná je naše
pomoc i obětem neoznámené trestné
činnosti.
Plzeňskou poradnu BKB najdete
v Jungmannově ulici 1. Poradci zde
poskytují pomoc v pondělí, v úterý a ve čtvrtek vždy od 16-18 hodin,
přičemž pondělí a čtvrtek slouží pro
objednané klienty, v úterý probíhá
příjem klientů i bez objednání.
Každodenní provoz je zajištěn prostřednictvím případové manažerky,
která je přítomná na pobočce denně
ve vyhrazených hodinách. Obrátit se
na ni mohou klienti osobně na poradně nebo na telefonním čísle 773 551
311. Další informace o nás se dozvíte
na webových stránkách www.bkb.cz.
Děkujeme, že s námi pomáháte.
• JUDr. Ing. Vladimíra Čapková
Vedoucí poradny

• Jiří Wagner
01 Jedinou upomínkou na povodeň v r. 1954 je
ryska výše vodní hladiny na kapličce na Zářečí.
Bohužel rysky hladin a data povodní, jsou
necitlivě přebíleny, a málokdo z místních si jich
ještě všimne. Z turistů asi nikdo. Foto J. Wagner
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Legiovlak
v Horažďovicích
Legionáři jsou považováni za hrdiny,
bez nichž by republiky nebylo. Jistě, ale
celý pohled na ně je, řekněme, složitější. Legionáři byli francouzští a italští.
Zdaleka nejvíc však bylo těch ruských.
Přes 60 tisíc. K bojovým akcím se zformovali v r. 1917, ale v té době už se rusko-německá fronta rozpadala. Legie ještě
stačily statečně zasáhnout do bojů v bitvě
u Zborova na západní Ukrajině, ale
z pohledu války už to byla nevýznamná
bitva. Po uzavření míru mezi Německem
a Ruskem a vyhlášení samostatné Ukrajiny zde však legie neměly už žádné právní
zakotvení, vlastně byly Ukrajinou pova-

žovány za ozbrojené útvary, které nemají
na jejím území co dělat. Po bolševické
revoluci v Rusku r. 1917 pak byly legie
Sověty považovány za nepřátele. Rozhodnutí přesunout legie do Francie bylo sice
logické, ale velmi zdlouhavé. České legie
se přesunovaly po transsibiřské železniční magistrále do Vladivostoku, odkud se
měly přeplavit do Francie. Přesun však
provázely střety s bolševickými vojsky,
která požadovala jejich úplné odzbrojení, což legionáři odmítli. Díky získaným
vlakům, jimiž se legionáři přesunovali
na východ, se jim podařilo na čas ovládnout celou magistrálu a stát se tak „pány
Sibiře“. Tyhle vlaky, upravené na sibiřské
zimy (zateplené vagony-těplušky) i na
útoky Sovětů (opevnění stěn, výzbroj), se
staly legendou. Legionáři museli být do
značné míry soběstační, a tak se tyto vla-

01

ky staly malými městečky, která měla vše
potřebné k životu – štáb, ubytovny vojáků,
opravárenské dílny, krejčovství, poštu,
nemocnici, kuchyni, tiskárnu a podobně.
Repliku takového vlaku jsme mohli
vidět na horažďovickém nádraží od 1. do
6. června. Kdo se přišel podívat, viděl.
Viděl kus historie Československa a snad
v duchu zahlédl i některé své dědy, pradědy, kteří jako ruští legionáři v takovémto
vlaku projeli v letech 1917–1920 celou
Sibiř.
• Jiří Wagner
01 Součástí legionářských vlaků byla i polní pošta.
Foto J. Wagner
02 Legiovlak v Horažďovicích si nenechalo ujít
mnoho zájemců o historii. Foto J. Wagner
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Historie domů v Horažďovicích
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 86
V roce 1619 je majitelem domu uveden
Tomáš Bečvář. Dům je zmiňován v souvislosti s přidělením kmenů na stavbu jeho
shořelého domu po velikém požáru města
způsobeném drancováním vojsk generála
Bonaventury Buquoye. Počet přidělených
kmenů u jména neuveden. Škoda na
domě odhadnuta na 350 kop. V roce 1636
je zde jako majitel zmíněn Daniel Rejček.
Po jeho smrti převádí vdova Lucie dům
na Václava Soumeřského, syna z prvního
manželství. Ten je zde zmíněn v rámci
lokace sousední nemovitosti v roce 1654.
V berní rule je v tomto roce uveden jako
řezník, osíval 16 strychů polí, choval
2 koně, 3 krávy, 3 jalovice, 5 ovcí a 1 svini. Václav Soumeřský následně převádí
dům na Jana Šlechtu, rovněž řezníka,
Obzor • Horažďovice

zmíněného zde v roce 1679. Společně
jsou uvedeni při dělení pozůstalosti po
Markétě Plouzové u domu čp. 57, když se
za ně provdaly její dcery Kateřina a Anna.
V roce 1690 postupuje dům Jan Šlechta
synu Václavovi, který jej obratem přepisuje bratru Janovi. Dům řečený Šlechtovský je situován mezi domy Jana Gregora
a uličkou proti domu Matěje Šenhanzla.
V roce 1704 žádá Jan Šlechta společně
s kameníkem Janem Paurem radní o jeden sud piva za blíže neurčenou „práci
bubenickou“. Radní odpověděli, že se
jim jedno vědro piva přivaří. V roce 1715
došlo k rozdělení pozůstalosti po Janu
Šlechtovi mezi macechu Zuzanu, Václava
Šlechtu zastoupeného Jakubem Kozákem
a sourozence Mařenu a Matěje. Součástí
kšaftu byl dobytek „2 krávy, jedna mladá
a druhá stará k chování neschopná, jedno

tele letošní a svině“, pole rozděleny mezi
sourozence, dále „strany nábytku, almara
v domě za dveřmi sednice patří Matějovi, židle Mařence, truhla plechem obitá
Janovi, Mařence náleží kotel měděný na
ryby, moždíř železný i s paličkou, cihlička mosazná, rožeň, kamenný džbánek
s víčkem, hřeben na koudel a jedny cepy,
Matějovi patří řešata pro vysívání obilí,
staré zašlé drátové, rošt, řetěz, stará
pila, dva malý nebozezy, struhař, sekyra,
motyka nosatec, pilka malá, brus, který
p. macecha koupila, pluh sešlý, brány, jeden železný hřeben na len drhnutí a kosa
travná nasazená. Mařence 4 kusy peřin,
prostěradlo, šaty chodící po nebožce paní
mateři, 15 hliněných mis“. Výčet předmětů nám dává nahlédnout alespoň částečně na vybavení průměrné domácnosti
v Horažďovicích na počátku 18. století.
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Stalo se… aneb ohlédnutí v čase
Pod tímto nadpisem byly otištěny moje
příspěvky v Obzoru č. 4. a 5. a dnes
i v číslech příštích bych chtěl v tomto
vzpomínání pokračovat. Nyní se vracím
o 100 roků zpátky, tedy do roku 1921, tak,
jak byly tehdy různé články v Obzoru
popisovány a díky naším předkům zachovány. Možná že by z toho měl radost i pan
Komenský. Proč? Protože on právě říkal:
„Svěřovat věci pouhé paměti znamená
zapisovati je do větru, neboť naše paměť
je prchavá“. Pamatujete si například, jaké
bylo počasí před šesti lety v červnu? Chci
vám připomínat události, zprávy, příběhy
všední i výjimečné z obecného i hasičského hlediska, které se udály již před
více lety. Můžete pak porovnávat, zda je
aktuální období roku 2021 podobné či
jiné, než bylo to, které se již propadlo po
pás do řeky času…
Událostí a politických novinek je
denně tolik, že těžko je v krátkosti přehlédnouti. Naše nár. shromáždění i senát
pracují od 11. t. m. opět velmi pilně, nelze
však vždy říci, že šťastně. Ke krytí velikých vydání nutno rozřešiti nové velké
předlohy daňové, a to novou daň z příjmů, novou daň dědickou a z obdarování,
zvýšení daně z obratu z 1% na 2%. Dále
nutno rozřešiti nešťastně rozvrženou

dávku moučnou, proti níž hlavně kruhy
živnostenské oprávněně protestují. Žel, že
nutno veřejně říci, že otázky tak důležité
neřeší se vždy s plným pochopením zodpovědnosti vůči celé republice a jednotlivé strany politické často staví výše zájem
strany nežli státu. Otázka vyživovací jest
stále středem hlavních bojů v parlamentě
a jest jen s podivením, že řady poslanců
nedovedou dosud pochopiti, že žaludek
lidský nelze nasytiti a ošiditi více nebo
méně vhodnými nebo nevhodnými
nařízeními. Otázka ta zavinila i odstoupení ministra Průši, vyvolá snad i nové
návrhy na různé politické koalice, ale tím
odstraněna nebude. Zažehná ji teprve odstranění všech ústředen, které hospodaří
bez osobní zodpovědnosti s cizím, jak se
na tom usnesly hosp. rady na Moravě.
Přesvědčení to se ozývá den ode dne hlasitěji a hlasitěji a vymůže si cestu i proti
vůli svých odpůrců. Vlna zlevňování hrne
se ze států západních k nám, kdež jí ovšem ústředny dosud mocí zavírají dveře.
Máme dosud draze koupený petrolej,
hříšně drahou bavlnu, neprodané naše
bílé zlato-cukr, proto se uměle udržují
ceny, aby naše továrny, nucené převzíti od
ústředen drahé suroviny, neutrpěly vlnou
vázaného hospodářství státního velkých

ztrát. Zdá se, že celá nynější politika naše
živa jest dosud jen ze vzájemných stranických bojů a že lid to musí býti, který
jednoho dne hodně hlasitě řekne: Dosti je
těch hádek a rvaček, chceme společnou,
klidnou, zájem všech vrstev národa na
zřeteli mající práci. Láska k národu a svobodné vlasti jest dosti širokou základnou,
na níž se mohou sejíti všichni, kteří
chtějí rozvoj a prospěch státu a kterých
jistě v naší republice jest daleko více,
nežli těch, kteří chtějí její rozvrat. Náš lid
přinese rád všecky oběti pro stát, bude-li
věděti, že spějeme k lepšímu Pracovati
k soustředění všech těchto lidí dobré
vůle jest povinností každého z nás! Cesta
k lepšímu byla nynější vládou přec jen
nastoupena, a proto s chutí a vytrvalostí
za lepším cílem!
Nezdá se vám tento příspěvek trochu
podobný dnešním dnům? Příště opět do
historie
Buďte it a mějte se fajn
• Karel Halml
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Dům získává syn Matěj, povoláním kolář,
za 160 zlatých. V roce 1745 sepisuje vdova
po Matěji Šlechtovi Zuzana, znovu provdaná Rosenthalerová, kšaft s vědomím
01

svých dětí, z nichž jsou zde jmenováni
Jan, který se odstěhoval do Plzně, a Karel.
V roce 1764 prodává Zuzana Rosenthalerová dům várečný v městě ležící vedle

domu Jana Walzera dceři Veronice,
provdané Ochotné, a jejímu manželu Tomášovi za 134 zlatých, obratem je ale dům
postoupen Jiřímu Řachovi. V roce 1786 je
uveden jako majitel domu Jan Kiswetr,
zmíněného roku jej prodává Václavu
Šollerovi (Ssollerovi) k ruce syna Matěje
Šollera za 350 zlatých. Dům je situován
mezi domy vdovy Walgrové a z druhé strany zahrádky Antonína Štegla a projezdné uličky. Matěj Šoller na sebe přejímá
rovněž dluh Jana Kieswetra 55 zlatých ke
kapli svaté Anny.
• MgA. Jindřich Šlechta
01 Současná podoba objektu (rok 2021)
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Tyﬂoservis slaví 30 let
od svého založení
Tyloservis je obecně prospěšná společnost, jejímž zakladatelem je Sjednocená
organizace nevidomých a slabozrakých ČR. Tyloservis nabízí podporu,
informace a nácvik dovedností lidem,
kteří přes vážné zrakové potíže hledají
cestu k co možná nejsamostatnějšímu
životu. Poskytuje terénní a ambulantní
sociální rehabilitaci po celém území
České republiky, a to prostřednictvím
13 krajských středisek. Jedno z nich
sídlí také v Plzni. V roce 2021 slaví
Tyloservis kulaté výročí, a to 30 let od
svého vzniku. Klienti mohou služby
využívat buď jednorázově či formou
dlouhodobých kurzů. Mezi rehabilitační kurzy patří: prostorová orientace
a samostatný pohyb, sebeobsluha, čtení
a psaní Braillova bodového písma, nácvik vlastnoručního podpisu či nácvik
psaní na kancelářském psacím stroji či
klávesnici počítače. Dále si lze v Tyloservisu vyzkoušet různé kompenzační
pomůcky či vhodně vybrat pomůcky
optické. Služby Tyloservisu jsou určeny všem lidem od patnácti let, kteří
mají výrazné potíže se zrakem nebo
jsou zcela nevidomí. Klienty jsou tedy
zrakově postižení od dětství či narození, ale také starší lidé, kteří v průběhu
života ztratili zrak – např. vlivem úrazu
nebo v důsledku závažného onemocnění. Plzeňský Tyloservis pečuje o klienty nejen z Plzně, ale v rámci celého
Plzeňského kraje.
• Linda Albrechtová

Raná péče Kuk, z. ú.
– terénní sociální
služba
Jsme terénní sociální služba Raná péče
Kuk, z. ú. Služby poskytujeme zdarma
rodinám s dětmi se zrakovým nebo kombinovaným postižením nebo ohrožením
vývoje od narození do 7 let věku.
Služba raná péče je jedinečná a má
nezastupitelné místo při podpoře rodičů
v péči o dítě s postižením v raném věku.
Žádná dostupná sociální služba nenabízí
takto komplexní a plnohodnotnou pomoc rodinám pečující o dítě se zrakovým
nebo kombinovaným postižením.
Působíme v celém Plzeňském a Karlovarském kraji. Konzultace poskytujeme
přímo v rodině, v jejím přirozeném prostředí, a to v rozsahu 1× za 1–3 měsíce dle
potřeb rodiny. Rodina má možnost se na
svého poradce kdykoliv obracet telefonicky nebo mailem. Rodiny nejčastěji využívají sdílení náročné životní situace, jakou
péče o dítě s kombinovaným postižením
je. Sdílení pomáhá se v situaci zorientovat a hledat možnosti řešení. Přínosem

pro rodiny jsou odborné rady týkající
se vývoje dítěte s postižením, zapůjčení
pomůcek a instruktáž k nim, zkušenosti
z jiných rodin, kontakty na odborníky,
informace o vzdělávání, využití sociálních dávek a jiných možností získávání
inancí.
Náš přístup k rodinám je vždy individuální a partnerský. Nehodnotíme, neodsuzujeme, ale radíme a doporučujeme.
Naše práce navazuje na práci lékařů
a dalších odborníků a doplňuje ji. Máme
čas s rodinou vysvětlit si a probrat, co
potřebuje, umožnit jí se zastavit a zamyslet se nad svou situací, zároveň nabízíme
pohled zvenčí a třeba i jiné možnosti
řešení jejich situace.
Cílem je, aby nás rodina nepotřebovala, byla ve svém fungování a rozhodování
samostatná a mohla žít běžným způsobem života ve své komunitě.
Kontakty:
Raná péče Kuk, z. ú.
Tomanova 5, 301 00 Plzeň
tel: 377 420 035, 724 400 815
mail: plzen@ranapece.eu
www.ranapecekuk.eu
www.facebook.com/ranapecekuk

Koupím známky,
mince, bankovky,
obrazy, staré
hodiny, vojenské
předměty
– šavli, uniformu
a podobně. Můžete
nabídnout i jiné
staré předměty
nebo celou sbírku
a pozůstalost.
Tel: 722 777 672

18:00 —19:30
na Panské zahradě

28.7. Strakonice

inzerce
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Městská knihovna • Horažďovice
vyhlašuje letní soutěž

Prázdniny s knihou
Napiš, nakresli nebo vyfotografuj, jak si představuješ ideální prázdniny
s oblíbenou knihou. Psaný text by měl mít alespoň 15 řádků (900 znaků)
nebo 8 veršů (řádků). Pro výtvarné práce formátu alespoň A4 můžete
zvolit jakoukoli výtvarnou techniku.
Soutěžní příspěvky můžete přinést do knihovny osobně
nebo poslat na email: detske@knihovna.horazdovice.cz
Vyhlášení soutěže: 1. 7. 2021
Uzávěrka: 10. 9. 2021
Vyhodnocení: 5. 10. 2021 v 15.00
Podrobné a aktuální informace najdete na www.knihovna.horazdovice.cz,
na facebooku a na vývěsce knihovny.

Horažďovice • perla Otavy

inzerce
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PRODEJ

2021

KUŘIC

FIRMA
NOVÁK
RADOMYŠL
HORAŽĎOVICE – 14.15 hod.
Parkoviště u zámku

DNE:
18.3 / 15.4 / 13.5 / 10.6 / 8.7 /
5.8 / 2.9 / 30.9 / 28.10 / 25.11

červené,černé kropenaté,modré,
žíhané,bílé - stáří 20 týdnů
cena 195 Kč/ks
tel.- 602 115 750
www.drubez-novak.cz

Provádím veškeré ZEDNICKÉ PRÁCE
— omítky, malířské práce, kompletní
rekonstrukce bytového jádra, obklady,
dlažby, bourací práce a další práce
dle domluvy.
Tel: 721 757 399
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Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce
úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky,
zateplování fasád, zemní a výkopové práce.
Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

inzerce

inzerce
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Firma HASIT s.r.o.
Tradiční výrobce suchých maltových směsí PŘIJME do svého provozu ve Velkých Hydčicích:

Pracovníky: obsluha technologické linky v lomu Hejná
Požadavky:
Výhodou:

vyučení (výhodou technického směru)
práce v 1 směně, v sezóně ve 2 směnách
průkaz řidiče VZV, osvědčení k řízení některého z následujících strojů
(tatra, dampr, bagr, nakladač)

Pracovníky: obsluha zemních strojů v lomu Hejná

Požadavky:

Výhodou:

vyučení (výhodou technického směru)
práce v 1 směně, v sezóně ve 2 směnách
osvědčení k řízení některého z následujících strojů
(tatra, dampr, bagr, nakladač)
průkaz řidiče VZV

- min. SŠ vzdělání nejlépe ekonomického směru (vhodné i pro absolventy)
- znalost německého jazyka slovem i písmem nutná (anglický jazyk výhodou)
- znalost práce na PC (Word a Excel podmínkou)

vyučení, práce v nepřetržitém provozu – 12-hodinové směny

Pracovníky: zámečník – obsluha mlýnů vápence a vápna
Požadavky:

vyučení, práce ve vícesměnném provozu

- řidičský průkaz skupiny B
- pečlivost, spolehlivost, samostatnost, flexibilita
Nabízíme:

Pracovníky: obsluha balicí a paletovací linky

- perspektivu v prosperující rodinné společnosti

Požadavky:
Výhodou:

- zaměstnanecké benefity, např. 5 týdnů dovolené, stravenkový paušál,

práce ve dvousměnném provozu
průkaz řidiče VZV

příspěvek na penzijní pojištění atd.

Pracovníky: operátor – řízení výrobní linky omítek
Požadavky:

Nabízíme:

Kontakty:

vyučení, základy práce na PC, samostatnost
práce ve vícesměnném provozu
zázemí a know-how mezinárodní společnosti
dobré platové ohodnocení
týden dodatkové dovolené navíc
závodní stravování

- práce na plný úvazek

Náplň práce:
- fakturace, zahraniční expedice, objednávky, obchodní korespondence …
- zpracování podkladů pro vedení společnosti
- komunikace se zahraničními klienty

Ladislav Kolařík, tel.: 602 369 077

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o.
Velké Hydčice
34101 Horažďovice

- zajímavé platové podmínky, odměny, roční bonus
- místo práce: Horažďovice

e-mail: ladislav.kolarik@hasit.cz, personal@hasit.cz
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administrativní pracovník / pracovnice do obchodního oddělení
Požadujeme:

Pracovníky: obsluha hydrátovny
Požadavky:

Společnost zabývající se výrobou zahradního nábytku hledá kandidáta na
pozici:

- příležitostné pracovní cesty v ČR i zahraničí
Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: zamestnani@kovaltos.cz

www.hasit.cz

inzerce

Humoriáda – zasmějte se s námi
pondělí–pátek | 16.00–17.00 hodin
Horažďovice | 102.4 FM | R-PLZEN

inzerce

www.humoriada.cz
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Muzeum

Kavárna Šibule

Houba Challenge

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Obrazy kraje pod Práchní
Výstava potrvá do 3. 10. 2021

16. 7. pátek • 19.00
No Oldies Night
Highlander & Company

10. 7. • sobota
VO-KO Challenge
Soutěž dvojic, kanoe + kolo

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Jitex – z historie textilního průmyslu
v Horažďovicích
Výstava potrvá do 3. 10. 2021

18. 7. neděle • 15.00
Dostaveníčko…
Lidové písničky Pavla Hlobíka a Milana Polaty.

24. 7. • sobota
Nejrychlejší Rožmitál
Od Padrťských rybníků do HD

Kontakt: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360.

31. 7. • sobota
Zářečský železný muž/žena
Kolo, běh, loď, střelba, lano

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Archeologie prostoru
– stavebně historický průzkum šternberského křídla horažďovického zámku
Výstava potrvá do 3. 10. 2021
2. 7. pátek a 3. 7. sobota • 20.00
sraz na zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Možnost rezervace místa v IC
9. 7. pátek a 10. 7. sobota • 20.00
sraz na zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Možnost rezervace místa v IC
16. 7. pátek a 17. 7. sobota • 20.00
sraz na zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Možnost rezervace místa v IC

Městská knihovna
Půjčovní doba
od 1. července do 31. srpna 2021
oddělení pro dospělé
Po
8.00–12.00, 13.00–17.00
St
8.00–12.00, 13.00–16.00
Pá
8.00–12.00, 13.00–16.00
oddělení pro děti a mládež
Po
8.00–11.00, 12.00–16.30
St
8.00–11.00, 12.00–15.00
Pá
8.00–11.00, 12.00–15.00

Pačejov

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

30. 7. pátek a 31. 7. sobota • 20.00
sraz na zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Možnost rezervace místa v IC

Lnáře

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

Panská zahrada
23. 7. pátek • 18.00
Putující festival Pádajátrá
Kulturní program

10. 7. • sobota 21.00 • Maňovice
Koncert pro Česko bez úložiště jaderného
odpadu
kapela Zrní

Připravujeme:

3. 7. sobota • 18.00 • Kostel P. Marie Sněžné
Pačejov
Varhanní koncert
V. Přiklopil – varhany,
B. Přiklopilová – soprán
O. Tögl – klarinet, J. Tögl – housle

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

10. 7. sobota • 14.00 • od KD Pačejov nádr.
18. ročník protestního pochodu a cykloakce
proti záměru umístění hlubinného úložiště
jaderného odpadu.

2. 8. 2021 – 6. 8. 2021 ZAVŘENO!!!

23. 7. pátek a 24. 7. sobota • 20.00
sraz na zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Možnost rezervace místa v IC

Městská galerie

Maňovice

29. 6.–29. 8. • Tvrz Lnáře, galerie
Výstava obrazů – Renata Šlechtová

9.–20. 8.
Festival Otakara Ševčíka
Ševčíkova akademie
Koncerty, semináře, workshopy
22.–23. 8. • Na Tržišti
Mariánská pouť

Stodola
u Penzionu Houba
5. 7. • pondělí
Narozeniny Houby
Hraje Experiment
17. 7. • sobota
Lucky R.
Koncert ve Stodole
31. 7. • sobota
Benátská noc
Projížďky, ohňostroj

Uzávěrka dalšího čísla je 20. července v 10.00 hod., vydání 30. července 2021. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb OBZORU.
Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. Náklad 2700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma.
Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, e‑mail: obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou správnost textu odpovídají autoři.
Redakční rada: Ing. Hana Kalná, Mgr. Ing. Pavel Vondrys, Jitka Chalupná.
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