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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

letošní červenec pokračoval ve znamení 
teplotních i srážkových výkyvů. I přes vy-
datné deště zůstala řeka Otava naštěstí ve 
svém korytě. Pod vodu se však dostal úsek 
cyklostezky a různé pochozí trasy. Časté 
prudké deště a vysoká vlhkost vzduchu 
způsobily na některých místech propad 
komunikace a opadání omítek z budov. 
Největší část odpadla na venkovním sloup-
ku u Základní školy Komenského a ušetře-
na nezůstala ani kaple svaté Anny.

To není ale nic vzhledem škodám 
v jiných částech naší republiky, které 
si nedokážeme vůbec představit. Rada 
města schválila inanční pomoc ve výši 
100 000 Kč moravským obcím postiže-
ných tornádem. 

Tráva na veřejných plochách roste jako 
šílená a deštivé počasí ji pomalu nedovolí 
pravidelně a včas posekat. Mlatové cesty 
na Ostrově byly vyspraveny po celé délce 
a na podzim projdou další kontrolou. Do 
konce července budou kolem cest v této 
lokalitě nainstalovány dřevěné sochy 

zvířátek a mohutný dřevěný trůn s měst-
ským znakem. Dovolili jsme si proto 
celou tuto akci pro naše nejmenší nazvat 
„Království zvířátek“. Zkuste se svými 
potomky objevit na Ostrově všech deset 
„divokých“ zvířat a dřevěný trůn, který 
celý pěší okruh uzavírá.

V červenci začala rekonstrukce soci-
álního zařízení v Křesťanské mateřské 
školce, v ostatních školních institucích 
běží prázdninová údržba, někde i včetně 
malování. Ve špatném stavu byla střecha 
kulturního domu v obci Veřechov, nyní se 
konečně dočkala opravy. Další investiční 
práce pokračují na budoucím tréninko-
vém hřišti za aquaparkem. V nejbližších 
týdnech bude provedena výměna lamp 
veřejného osvětlení v ulici Palackého 
a nově budou nainstalovány lampy na 
Loretě směrem k židovskému hřbitovu.

Vzhledem k tomu, že se uvažuje o vy-
užití kogenerační jednotky v centrální 
kotelně v ulici Okružní a v kotelně měst-
ského aquaparku, byli se členové rady 
města podívat na fungování těchto jedno-
tek v několika pražských provozovnách. 

Zajímala nás především kapacita a možná 
hlučnost těchto zařízení. Kogenerační 
jednotky by přinesly městu nejen příjmy 
z nájmu od energetické společnosti za 
její umístění v městských prostorách, ale 
zároveň by měly přinést úsporu na nákla-
dech na vytápění a elektrickou energii. 

A opět se blíží konání největší kultur-
ně-společenské akce v našem městě, a to 
Ševčíkovy akademie. Přesný termín je 
9.–20. srpna. Budou to opět dny plné mu-
zicírování, koncertů a setkání s výborný-
mi hudebníky, kteří pokračují v odkazu 
horažďovického rodáka a houslisty 
Otakara Ševčíka. 

V naší lokalitě Březový potok probě-
hl již tradiční protestní pochod proti 
úložišti. O jeho průběhu se více dozvíte 
uvnitř čísla. 

Přejeme vám i nadále klidné prázd-
ninové dny. Vraťte se ve zdraví ze svých 
dovolených a užijte si tradiční horažďo-
vickou pouť, která se letos koná 22. srpna. 

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Zahájení muzejní sezóny

Za značného zájmu návštěvníků byla v sobotu 26. června slav-
nostně zahájena muzejní sezóna 2021. Všechny výstavy – Obrazy 
kraje pod Práchní, Jitex i Archeologie prostoru – návštěvníky 
velmi zaujaly. Nemenšímu zájmu se těšila i vernisáž výstavy v ga-
lerii „Umělecké geny – výstava vnučky a dědy“ pana Vondrysky 
a jeho vnučky Adelaide.
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Rozhovor
Pár otázek pro pana  
Jiřího Hlavatého

Kdy a jak jste v městském bazénu začínal?

Začátkem srpna 2000 jsem nastoupil jako 
zaměstnanec Města Horažďovice na funk-
ci strojníka do nového bazénu, který byl 
v té době ještě ve výstavbě. Podíleli jsme 
se na dokončování prací a hlavně jsme 
se zaučovali na zprovozňování bazénové 
technologie. Vždy mě lákala nová zaříze-
ní. Na novém bazénu bylo instalováno 
velmi moderní zařízení, kde už vše bylo 
řízené počítačem, a tak jsem si splnil svůj 
sen takové zařízení obsluhovat.
Začátkem října 2000 bylo vše hotové a při-
pravené k provozu a 11. října byl bazén 
slavnostně otevřen pro veřejnost. Během 
provozu se objevovaly nedostatky, které se 
hned s irmami odstraňovaly. V září 2001 
odešla tehdejší vedoucí bazénu a já jsem 
byl pověřen prozatímním vedením. Tak 
jsem k funkci strojníka musel zvládnout 
ještě administrativu. Nebylo to pro mě 
lehké, protože jsem hlavně technický 
typ. Obstál jsem a od ledna 2002 jsem byl 
oiciálně jmenován na funkci vedoucího 
aquaparku.

Jak jste zvládly povodně 2002?

Hned v prvním roce mého vedení nás 
potkala tzv „ tisíciletá voda“. 12. srpna 
bylo zaplaveno celé Zářečí, u bazénu byla 
hladina 2 metry nad terénem a trvalo to 
skoro 17 hodin, než voda opadla. Stavba 
bazénu byla už v projektu připravena tak, 
aby vydržela povodeň, protože je posta-
vena v zátopové zóně. Když už bylo jasné, 
že se povodni nevyhneme, ukončil jsem 
provoz pro veřejnost a svolal všechny 
strojníky a začali jsme připravovat bu-
dovu na nejhorší. Zatěsnili jsme spodní 
vrata a dveře do chlorovny. Byla odpoje-
na elektřina. Bylo velké štěstí, že nebyl 
odpojen plyn a my mohli vyrábět svoji 
elektřinu na naší kogenerační jednotce 
a čerpat nepřetržitě vnitřní studnu, která 
by nás zevnitř vytopila. Obcházeli jsme 
během povodně celý vnitřní prostor pod 
bazénem a kontrolovali netěsnosti a hned 
je odstraňovali. Taková perlička – u mě 
v kanceláři, která se nachází v suterénu, 
bylo rozsvíceno. Světlo lákalo ryby, které 
se přes okno dívaly dovnitř. Takovou 
velkou hladinu nikdo nečekal. U hlavního 
vchodu chyběly tři schody a voda se by se 
dostala dovnitř.

Druhý den odpoledne, když voda začala 
ustupovat, jsme se mohli podívat, co ven-
ku poškodila. Po obou stranách bazénu 
byly vymlety téměř 2 metry hluboké 
strouhy a poškozené parkoviště. Do týdne 
jsme s pomocí hasičů a technických slu-
žeb okolí opravili a bazén byl připraven 
opět k provozu. 

Jaká byla návštěvnost našeho aquapar-
ku? Nejsilnější měsíce, roky, vliv covidu

Od začátku provozu se návštěvnost moc 
neměnila, stále se do roku 2009 držela 
okolo 135 000 návštěvníků za rok. Potom 
se na dva roky snížila na 125 000 návštěv-
níků. V roce 2012 byla provedena rekon-
strukce aquaparku a návštěvnost se zvý-
šila na 130 000 za rok. V období 2015–2019 
se návštěvnost pohybovala kolem 115 000 
ročně. V roce 2020 z důvodu Covid-19 ná-
vštěvnost spadla na polovinu. Celkově nás 
již navštívilo 2 521 000 návštěvníků. 
Během roku byla největší návštěvnost 
vždy leden až březen (pohyb návštěvnos-
ti 12 až 15 tisíc za měsíc) a potom letní 
měsíce červenec a srpen (18 až 22 tisíc za 
měsíc).

Co se během fungování aquaparku tech-
nicky zdokonalilo?

V roce 2012 byla provedena rekonstruk-
ce, kde se z původní atrakce skákající 
míč neboli umělé vlnobití vznikla nová 

atrakce divoká řeka, dále byla nahrazena 
původní malá vířivka pro 6 osob větší 
nadzemní pro 15 osob. V dětském bazénu 
přibila nerezová pirátská loď se dvěma 
skluzavkami. 
Dále byl vybudován kompletně nový 
Saunový svět, kde se nachází klasická 
sauna, infra sauna, parní kabina, celkově 
prosklená odpočívárna, masážní křeslo 
a solárium. K ochlazení po saunách mo-
hou návštěvníci využít několik systémů 
– ledová mlha, polévací vědro, chrlič 
studené vody nebo tropický déšť.
V roce 2019 jsme vyměnili kompletně 
vstupenkový systém s čipovými hodin-
kami, které nahradily starý manuální 
systém zamykání skříněk a vstupenky na 
čárový kód.
Během provozu jsem se snažil vylepšovat 
zařízení pro čištění vody a postupně jsme 
dokoupili ultraialové lampy. Ty byly vlo-
ženy do čistící technologie a umožňovaly 
snížit dávkování chloru a ostatní chemie, 
aby byla voda pro naše návštěvníky co 
nejlepší a nejkvalitnější.

Závěrem bych chtěl poděkovat všem 
zaměstnancům (bývalým i stávajícím), 
kteří se mnou za těch 20 let prošli těžšími 
i lehčími obdobími a zodpovědně odvádě-
li svoji práci. Dále všem ve vedení Města 
Horažďovice, nynějším i minulým, za 
jejich vstřícnost a spolupráci. 

01 Jiří Hlavatý
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Rada města Horažďovice 29. 6. 2021

• schválila poskytnutí daru 5 obcím po-
stiženým přírodní katastrofou (větrným 
tornádem) ve formě inančního daru: 
obec Hrušky 20 000 Kč, obec Mikulči-
ce 20 000 Kč, obec Moravská Nová Ves 
20 000 Kč. obec Lužice 20 000 Kč, město 
Hodonín (část Pánov) 20 000 Kč

Rada města Horažďovice 12. 7. 2021

• schválila podání žádosti o dotaci do 
příslušné výzvy programu MMR ČR, 
podprogramu Bytové domy bez bariér na 
vybudování dvou osobních výtahů a dvou 
bezbariérových vstupů do BD 953-954 
Komenského ul. 

• schválila přijetí inanční dotace 
z rozpočtu Plzeňského kraje do rozpočtu 
města Horažďovice ve výši 90 000 Kč na 
podporu jednotek PO
• schválila poskytnutí materiální-
ho daru postižené obci Stebno ve výši 
16 346 Kč – pracovní a úklidové nářadí, 
materiál na opravy 

Rada města Horažďovice 26. 7. 2021

• rozhodla o přijetí nabídky Ing. Miloše 
Polanky Strakonice na zhotovení pro-
jektové dokumentace stavby „Bezbariéry 
– HD Komenského ul. 953,954“ ve výši 
124 000 Kč + DPH
• schválila smlouvu o smlouvě budoucí 
o realizaci přeložky distribučního zaříze-

ní určeného k dodávce elektrické energie 
stávajícího vedení VN a NN v rámci stavby 
„Křižovatka Strakonická – Příkopy“ a sou-
hlasí s úhradou nákladů v předpokládané 
výši 618 000 Kč
•  schválila pronájem nebytových pro-
stor (vinárna Parkán) o výměře 172,60 m2 
Martinu Krejčímu Kladruby 7, IČO: 
75399709 za účelem provozování vinárny 
s platností od 1. 8. 2021 na dobu neurči-
tou s dvanáctiměsíční výpovědní lhůtou 
• schválila dotaci ve výši 3 000 Kč na 
aktivizační činnosti v Domově Radost a ve 
Stacionářích Korálek a Kvítek pro Diako-
nii ČCE – středisko Západní Čechy Plzeň,

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

Oznámení odboru dopravy 
MěÚ Horažďovice 

Z provozních důvodů bude ve dnech 
4. a 6. srpna 2021 
na odboru dopravy omezen 
provoz agend: 
REGISTR ŘIDIČŮ A VOZIDEL.

Děkujeme za pochopení.

Upozornění 
ke splatnosti 
místních poplatků

Připomínáme tímto občanům, kteří 
ještě neuhradili místní poplatky, že 
31. 3. 2021 uplynula splatnost poplatku 
za psy a 31. 5. 2021 za odpady za letošní 
rok. Povinností každého občana je 
poplatek uhradit dle splatností daných 
Obecně závaznými vyhláškami města 
Horažďovice (OZV).

Žádáme proto všechny, kteří ještě 
tak neučinili, aby poplatky urychleně 
uhradili. V opačném případě můžou 
být poplatky dle OZV navýšeny až na 
trojnásobek a následně vymáhány včet-
ně nákladů souvisejících.

Poplatky uhraďte nejlépe bezhoto-
vostně bankovním převodem na účet 
číslo 19-821898399/0800 pod stejným va-
riabilním symbolem, který jste použili 
v roce 2020. 

Rovněž je již možno uhradit poplat-
ky na pokladně města Horažďovice 
platební kartou.

Platební údaje a veškeré další in-
formace lze sdělit telefonicky na tel. 
371 430 552 nebo e-mailu  
havrankova@muhorazdovice.cz.

Sdělené údaje lze použít i v následu-
jících letech, je možné si zřídit trvalý 
příkaz. 

V případě potřeby kontaktujte paní 
Danu Havránkovou – inanční odbor.

Město Horažďovice přijme 

ÚČETNÍ
Pracovní poměr na dobu určitou 
(zástup za RD do ledna 2023).

Požadovaná praxe: 
účetnictví 
(výhodou znalost účetnictví obcí).
Platové podmínky: 
tř. 8–9 dle NV č. 222/2010 o katalogu 
prací ve veř. službách a správě.

Další požadavky: 
věk nad 18 let, občan ČR, příp. cizí 
státní občan s trvalým pobytem, 
způsobilost k právním úkonům, bez-
úhonnost, znalost českého jazyka.

Nástup: dle dohody.

Kontaktní osoba: 
Mgr. Pavel Vondrys, 
tajemník MěÚ Horažďovice, 
tel. 371 430 577, 
e-mail: vondrys@muhorazdovice.cz.

Nabídka práce
Město Horažďovice, 

organizační složka  
Technické služby,  
hledá  
pracovníka/pracovnici

NÁPLŇ PRÁCE:
• Opravy a úklid místních komunikací
• Výkopové práce
• Čištění kanalizačních vpustí, gajgrů, 
ekodrenů, žlabovnic
• Vývoz odpadkových košů, ruční úklid 
odpadků
• Opravy majetku města – drobné zed-
nické, zámečnické a truhlářské práce
• Údržba městské zeleně – sečení trav-
ních ploch, nakládka větví, zálivka zeleně 
apod.
• Práce s kovoobrábějícími a dřevoobrá-
bějícími stroji
• Práce ve výškách
• Zimní údržba místních komunikací
• Ostatní činnosti vyplývajících z náplně 
práce týkající se pracovníků TS

POŽADAVKY:
• Řidičské oprávnění skupiny B, T

VÝHODOU:
• Řidičské oprávnění skupiny C, profes-
ní průkaz
• Odborná způsobilost k obsluze ma-
nipulačních vozíků, motorových pil, 
svářecích agregátů, zdvihacích zařízení, 
tlakových nádob, stavebních strojů.

V případě zájmu o zaměstnání lze životo-
pis zaslat na e-mail mbenesova@muho-
razdovice.cz nebo kontaktovat na tel. 
čísle 608 448 698 v pracovní dny v době 
9.00 do 11.00 hodin.
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Jak třídit papír?
Papír třídíme do modrého kontejneru. Když je kontejner plný,
přijdeme jindy. Papír, který se do kontejneru nevejde,
rozdělíme na menší kusy, nikdy neodkládáme v jeho okolí.
Velké kusy můžeme odnést do sběrného dvoru.

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ
• Papír znečištěný, mastný
• Dětské jednorázové plenky
• Papírové kapesníky a papírové utěrky
• Plata papírová od vajec
• Ruličky od toaletního papíru a papírových utěrek
• Povoskovaný papír i povoskované nápojové 

kelímky 
• Obálky bublinkové, vazba knih
• Termopapír – účtenky

DO KONTEJNERU PATŘÍ
• Papír čistý, neznečištěný, nemastný 
• Noviny, časopisy, obálky, letáky, knihy bez 

vazby, sešity – vše i s kovovými sponkami
• Papír kancelářský, balící, křídový, potištěný, 

nevoskovaný
• Papírové obaly a tašky, lepenky papírové
• Krabice roztrhané na malé kusy 
• Šanony i s kovovou částí, drť ze skartovačky

Jak třídit plast?

DO KONTEJNERU PATŘÍ
• Plastové lahve od nápojů i s víčky, nápojové kartony

(pokud na stanovišti není oranžový kontejner)
• Potravinové a balící folie, igelit, celofán, čisté obaly od 

potravin, od jogurtů, čokolád, cukrovinek, těstovin, …
• Prázdné a čisté obaly a tuby od čistících, pracích 

a kosmetických prostředků, igelitové sáčky a tašky
• Videokazety, magnetofonové kazety, plastové květináče, 

truhlíky, kartáčky na zuby, plastové kartáče, hřebeny

DO KONTEJNERU 

NEPATŘÍ
• Výrobky z PVC, podlahové 

krytiny, linolea, hračky, 
novodurové trubky, 
polystyren

• Obaly, nádoby a kbelíky 
mastné, či znečištěné od 
barev, chemikálií, 
nebezpečných látek, …

Plast třídíme do žlutého kontejneru. Když je kontejner plný,
přijdeme jindy. Plast, který se do kontejneru nevejde,
rozdělíme na menší kusy, nikdy ho neodkládáme v jeho
okolí. Velké kusy můžeme odnést do sběrného dvoru.
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Hasiči zorganizovali a odvezli 
humanitární pomoc postižené obci 
Stebno 
Extrémní živel, který při svém průchodu 
přes část Česka způsobil značné škody, 
byl impulsem pro Sbor dobrovolných ha-
sičů města Horažďovice, který se rozhodl 
udělat sbírku humanitární materiální 
a jiné pomoci pro postižené obce.

Nejprve byl záměr směřovat pomoc 
na Moravu, ale vzhledem k tomu, že 
bouře ve čtvrtek 24. června 2021 prošla 
i západní částí Česka a zvláště poniči-
la i obec Stebno u Kryr na Lounsku, 
bylo rozhodnuto směřovat pomoc tam. 
V rámci výrazného poškození obce tak 
meteorologové nevylučovali, že podle 
rozsahu škod místo zasáhlo také torná-
do jako na Moravě, a to o síle F1 či F2, 
ale po několika dnech stanovili jako 
příčinu silný downburst, neboli sestup-
ný proud studeného vzduchu. Podle 
starosty města Kryry, pod které Stebno 
spadá, je odhad škod 80 až 100 milionů. 
Tato odhadovaná výše škod řadí bouři 
mezi nejhorší přírodní katastrofy na 
Podbořansku.

Sbor dobrovolných hasičů Horažďo-
vice vybral celkovou částku 26 800 Kč. 
Ke sbírce se přidali i hasiči z Boubína, 

kteří vybrali ve sboru 10 000 Kč na nákup 
humanitární pomoci. Zástupce Jednotky 
požární ochrany (JPO V) Boubín Josef 
Vítovec dále pro pomoc vybral v Mlýnu 
Brabec Horažďovice dalších 3 250 Kč a za 
to nakoupil též potřebné věci na pomoc. 
Dále pomohl Petr Drázda, Barvy Drázda, 
který věnoval montážní pěny a silikony.

Město Horažďovice nakoupilo materiál 
za více jak 16 500 Kč a dobrovolnou pomo-
cí přispěli i zaměstnanci odborů Městské-
ho úřadu Horažďovice, především odboru 
sociálních věcí a zdravotnictví, inanční 
odbor a pracoviště bezpečnosti a krizové-
ho řízení.

Železářství u Pejšů a Fasádní studio 
Karel Medlín poskytlo v rámci pomoci 
výraznou slevu na nákup materiálu.

Brzy ráno v sobotu 3. 7. 2021 vyrazili 
hasiči z jednotek JPO III SDHO Horažďo-
vice a JPO V Boubín do obce postižené 
přírodní katastrofou a po dojezdu byla 
dobrovolná humanitární a materiální 
pomoc předána zástupci obce a místním 
hasičům. Vykládání humanitární pomoci 
v postižené obci se neobešlo bez emocí, 
a proto byl následně vybraný inanční 

dar 8 800 Kč předán 83 leté paní, které 
živel strhl hřebenáče, část střechy a pro-
máčel celý dům.

Po zkušenosti z místa víme, že pomoc 
splnila svůj účel a upřímně děkujeme 
všem dárcům a přispěvatelům.

• Pracoviště bezpečnosti, OUI a krizového 

řízení MěÚ Horažďovice 

Sbor dobrovolných hasičů Horažďovice, 

Jiří Chaluš

01 Obec Stebno

02 Obec Stebno

03 Předání pomoci v obci Stebno

04 Předání pomoci v obci Stebno
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Rozloučení 9. tříd
Dne 30. 6. 2021 se otevřely brány ZŠ Bla-
tenské i pro širší veřejnost, neboť proběh-
lo slavnostní předávání vysvědčení 9. tříd 
v učebně přírodopisu. Byli jsme rádi, že 
jsme mohli přivítat rodiče, prarodiče 
a ostatní návštěvníky, že nám to situace 
dovolila a že jsme mohli všichni zavzpo-
mínat na jejich společnou cestu.

Po nástupu obou tříd jsme si uvědomi-
li, jak vše rychle uteklo. Nastal totiž oka-
mžik, na který se většina ze žáků velmi 
dlouho těšila. Myslím si však, že v danou 
chvíli by alespoň na chvíli zastavili čas, 
zavzpomínali… Devět let uběhlo jako voda 
a z vykulených prvňáčků před námi stáli 

mladí lidé se svými sny, ideály, cíli a před-
sevzetími. Tímto dnem se jim uzavřela 
jedna kapitola, která zachytila mnoho 
společných zážitků, radostí, starostí, ale 
i kotrmelců, bez nichž se žádná životní 
etapa neobejde.

Po zahájení třídními učiteli se se žáky 
loučila paní ředitelka, pak následoval 
proslov třídních učitelů a poté pustili 
závěrečnou prezentaci samotní žáci. Při 
prohlížení fotograií, natočených situací 
se mnohým žákům, ale i některým rodi-
čům draly slzy do očí. V 9. A pak rozlou-
čení zpestřil Matěj Musil svým kulturním 
přídavkem, hrou na bicí. Před předává-
ním vysvědčení se milými slovy rozloučili 
vybraní jedinci, kteří poděkovali nejen 
rodičům, učitelům, ale také ostatním 

zaměstnancům. Potom jsme přistoupili 
k samotnému rozdávání vysvědčení.

Všem přejeme na jejich další cestě 
mnoho úspěchů, nezapomenutelných zá-
žitků a co nejméně nepříjemných situací. 
Hodně štěstí.

Také nesmíme zapomenout poděkovat 
rodičům za spolupráci, bezproblémovou 
komunikaci a popřát jim pohodovou 
dovolenou.

• Mgr. Petra Jánská a Mgr. Petr Curko  

(třídní učitelé 9. ročníku)

01 Společná fotograie 9. A. Foto: Bc. Jan Pelán

02 Společná fotograie 9. B. Foto: Bc. Jan Pelán
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Jak zaměstnat 
nadané studenty 
matematiky během 
distanční výuky? 

Tato otázka, kterou jsem si často kladla, 
se zodpověděla vlastně sama, a to obdrže-
ním dvou e-mailů.

1. Matematická olympiáda. Této 
soutěže se mí žáci účastní každoročně, 
proč ne tedy letos? Již v listopadu jsem 
jako každý rok předala mnoha nadšeným 
žákům zadání, které mělo být odevzdáno 
až na počátku roku 2021. Nebylo tedy kam 
spěchat. A jako každý rok se do mých 
rukou vrátilo jen minimum vypraco-
vaných řešení školního kola. Letos se 
jednalo konkrétně jen o jednu práci, 
zato velmi dobrou. Autorkou byla velice 
pečlivá a obětavá žákyně 6. ročníku Pat-
ricie Špetová. Okresní kolo se mělo konat 
31. 3. 2021 a obě jsme doufaly, že to bude 
prezenční formou. Epidemiologická situ-
ace se však nezlepšila, a tak musela Páťa 
strávit pár hodin u svého PC a potit se 
nad příklady sama a doma. Bez problému 
zvládla všechna úskalí s přihlášením a re-
gistrací a vrhla se do řešení s nadšením 
sobě vlastním. Úspěch na sebe nenechal 
dlouho čekat. V polovině dubna přišla 
výsledková listina s 3. místem! Gratuluji 
tímto všestranné Pátě k úspěchu!

2. Soutěž Pangea. Na konci března 
jsme spolu s kolegyní Mirkou Bělíkovou 
rozhodily sítě a do soutěže Pangea dostalo 

chuť se zapojit 13 žáků 2. stupně naší 
školy. Organizace byla kvůli stále trvající 
distanční formě výuky docela složitá. 
Založily jsme v aplikaci Microsoft Teams 
skupinu Pangea, kde byli žáci seznámeni 
s pravidly a průběhem testu, který pak 
proběhl 8. 4. 2021 (jak jinak než z domo-
va od PC). Každý žák se přihlásil svým 
heslem a 45 minut se potil nad patnácti 
záludnými úkoly. Všichni byli mnou přes 
kameru bedlivě pozorováni a bylo vidět, 
že úkoly nebyly vůbec jednoduché! Ráda 
bych podotkla, že všechen čas věnovaný 
této soutěži mohl každý z nich strávit 
úplně jinak, a proto je skvělé, že chuť se 
vzdělávat a soutěžit mezi některými žáky 
stále je. Výsledky tohoto klání na sebe 
tentokrát nechaly čekat docela dlouho. 
Až za měsíc si mohl každý z účastníků 
najít, jak je na tom se svými vědomostmi 
v krajském a celorepublikovém měřítku. 
Naši žáci opět zaznamenali velký úspěch. 
A komu se dařilo nejvíce? Jmenuje se 
Tereza Jiřincová a je žákyní 6. ročníku. 
V celorepublikovém měřítku se umístila 
na 54. místě z téměř 5 000 účastníků ze 
všech koutů naší republiky. Dostavily se 
ale i krajské úspěchy. Terezčino 1. mís-
to doplnilo 10. místo v kraji pro Jiřího 
Stupku z devátého ročníku a 11. místo 
pro Antonína Brabce, Patricii Špetovou 

a Tadeáše Polana z šestého ročníku. Ani 
ostatní si „neuřízli“ ostudu. Vždyť nej-
horším umístěním bylo krásné 63. místo 
v Plzeňském kraji. Tímto tedy děkuji 
i ostatním účastníkům, což byli: Jakub 
Lávička, Václav Panuška, Jan Ouda, 
Daniela Ballonová, Marie Bělíková, Lukáš 
Kovač, Matyáš Říha a Jan Václav Turek.

Začátkem června přišlo ale ještě jedno 
překvapení – pozvánka pro Terezku na 
celorepublikové inále do Národního 
muzea v Praze. Finále se konalo 18. 6. 2021 
a Terezka své umístění ještě vylepšila, a to 
na konečné 21. místo!!! Terezko, moc gra-
tuluji a doufám, že na matematiku a sou-
těže nezanevřeš ani po několika hodinách 
strávených v tropickým vedrem rozpále-
ném autě v pátek ráno a podvečer…

A co říct na závěr? Jsem pyšná na naše 
žáky, kteří se s nadšením, odhodláním 
a pílí pustili do nelehkých matematic-
kých úloh. Věřím, že příští rok se náš 
počtářský tým znovu rozroste a bude mi-
nimálně stejně úspěšný jako ten letošní.

• Mgr. Jaroslava Frýzková, ZŠ Horažďovice, 

Komenského 211

01 Patricie Špetová

02 Tereza Jiřincová
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Jedno přání mám  
– ZŮSTAT DOMA
Každý člověk potřebuje svého anděla 
strážného a nás je hned několik. Spousta 
lidí už o nás ví, mnoha z nich jsme již 
naši pomoc poskytli a nejednou se stali 
anděly, kteří zachránili život. 

Naše organizace nese symbolický 
název Anděl Strážný a pomáhá seniorům, 
dlouhodobě nemocným lidem, osobám se 
zdravotním postižením a jejich rodinám 
prostřednictvím mobilního monitoro-
vacího zařízení s SOS tlačítkem. Toto 
zařízení zvané TIPEC (zkratka tísňové 
péče) je napojeno na dispečink, kde je náš 
odborný personál připraven poskytnout 
klientům okamžitou pomoc 24 hodin 
denně, 365 dní v roce, ať už se jedná o ne-
volnost, náhlé zhoršení fyzického/psychic-
kého stavu či úraz.

Zařízení TIPEC pomáhá stovkám 
seniorů po celé České republice. Mimo 
jiné má v sobě zabudovaný detektor pádu 
a detektor pohybu, které zalarmují naše 
dispečerky, pokud se klient delší dobu ne-
hýbe nebo upadne. Dispečerky následně 
klientovi volají přímo na zařízení, zjišťují, 
v jaké situaci se klient nachází a v přípa-
dě nutnosti kontaktují rodinné přísluš-
níky, jiné kontaktní osoby či integrovaný 
záchranný systém.

Součástí naší služby je i připomínání 
léků, kontrola pitného režimu či tzv. 
Povídavá linka, kam si klienti mohou 
zavolat a popovídat si v případě, kdy se 
cítí osamělí či si chtějí zahrát třeba slovní 
fotbal nebo protrénovat paměť. Jednou 
z našich klientek je i bývalá paní učitelka, 

která našim dispečerkám velmi ráda 
předčítá knihy. Povídavá linka je tedy 
mnohdy plná oboustranně přínosných 
a příjemných chvil. 

Díky TIPCI jsou lidé schopni bez obav 
o své zdraví mnohem déle zůstat žít 
doma, ve svém přirozeném prostředí, kde 
mají vzpomínky, zázemí, klid, ale přede-
vším dobře známý DOMOV. 

Cílem Anděla Strážného je snížení 
zdravotních a bezpečnostních rizik, 
zprostředkování či poskytnutí pomoci 
v krizových situacích a oddálení odchodu 
do pobytových zařízení

Pomáhejme spolu
Naše organizace potřebuje ročně ke své 

činnosti 20 milionů korun. Část pokryjí 
dotace, část dárci a část klienti. Tímto 

bychom rádi požádali i vás o podporu, 
abychom naše služby mohli zdokonalovat. 
Číslo našeho transparentního účet je  
19-4959994349/0800. Jakýkoliv dar je 
pomocí nejen nám, ale především lidem, 
kterým společně s vámi dodáme pocit 
jistoty a bezpečí. 

Kontakt 
Anděl Strážný z.ú.
Fügnerovo náměstí 1808/3, 120 00 Praha 2
Email:poptavka@andelstrazny.eu
Bezplatná telefonní linka NONSTOP 
+420 800 603 030
www.andelstrazny.eu

01  Tísňová péče, SOS tlačítko

Pozdrav všem čtenářům Obzoru 
z „rozbouřené“ Otavy zasílají 

HASIČI BOUBÍN
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18. ročník protestní akce proti 
hlubinnému úložišti v lokalitě 
„Březový potok“ vzkázal vládě ČR, 
MPO a SÚRAO jasný postoj místních 
obyvatel!!!

Již poosmnácté uspořádal náš spolek 
protestní pěší pochod a cykloakci proti 
záměru státu budovat hlubinné úložiště 
v okolí Pačejova.

Tato akce je vždy současně i Memoriá-
lem Slávka Šimka. Ten od roku 2003 až do 
posledních chvil svého života neohroženě 
svým postojem bránil jím milovaný kraj 
Pošumaví proti zástupcům státu, kteří 
oznámili místním občanům a jejich obcím 
vládní rozhodnutí budovat v jejich blízkém 
okolí hlubinné úložiště jaderného odpadu.

Slávek Šimek byl jedním ze zakladatelů 
našeho tehdy občanského sdružení a celý 
region je mu dodnes vděčný za jeho první 
pozvednutí praporu v boji a protestu pro-
ti SÚRAO a záměrům státu velmi negativ-
ně ovlivnit na stovky let životní prostředí 
v lokalitě „Březový potok“.

Letošní akce 10. července byla jiná 
než ty předchozí. V Maňovicích se totiž 
našli dva dlouhodobě chalupařící chlapi 
z Prahy Ondřej Šturma a Ondřej Ullrich, 
kteří v cíli protestního pochodu vymys-
leli a zorganizovali program a prostředí, 
které této sobotní akci dalo zcela jinou 
dimenzi než v letech předešlých. Dokázali 
zajistit večerní koncert hudební skupiny 
„Zrní“ a tento koncert byl koncertem pro-
ti hlubinnému úložišti v celé ČR. Navíc 
pro všechny zajistili bohatý kulturně 
umělecký program, který musel potěšit 
rodiče s dětmi, lidi smýšlející ekologicky, 
stejně jako milovníky dobrého jídla a pití. 
Jménem našeho spolku O. Šturmovi 
a O. Ullrichovi moc děkuji za jejich postoj, 
schopnosti, čas a práci i rizika, s kterými 
do této akce neohroženě šli. 

Stejný dík patří všem obcím v lokalitě 
„Březový potok“ i mimo ni, podporujícím 
tuto akci, jak svým protestním postojem, 
tak hlavně inančně, jelikož takto logis-
ticky náročnou akci s programem, který 
letos akci v cíli doprovázel, si bez pomoci 
starostů neumím představit. Speciální 

dík patří jako vždy obci Maňovice a míst-
ním občanům za jejich nezištnou pomoc 
se vším, co bylo potřeba zajistit.

Odhaduji, že na startu před kulturním 
domem v Pačejově se sešlo cca 200 protes-
tujících, kteří pěšky, na kolech nebo na 
motorkách vyrazili směrem do Maňovic. 
Naši akci jako již tradičně dorazili auto-
busem podpořit postojem proti hlubin-
nému úložišti v blízkosti jejich hranic 
i protestující občané z Rakouska a SRN.

V úvodu všechny přivítal předseda 

spolku „Jaderný odpad – děkujeme, 
nechceme!“ spolu se starostou Pačejova 
J. Vavřičkou. Za rodinu Šimkovu promlu-
vily na startu i v cíli dcery Slávka Šimka 
a připomenuly mimo jiné, jak i jim táta 
mnohdy připomínal, aby se nikdy nebály 
ve svém životě hájit svá práva jako tomu 
bylo například u jeho postoje chránit 
místní lokalitu před negativním vlivem 
na životní prostředí v případě stavby 
úložiště v předhůří Šumavy. 

V cíli v Maňovicích byla na programu 
panelová diskuze, kde přítomní měli 
možnost získat potřebné informace kolem 
aktuálního dění v oblasti výběru lokality 
pro HÚJO v ČR i v SRN. Moderátor diskuze 
i samotní účastníci protestní akce kladli 
dotazy E. Sequensovi, M. Machkovi, J. Ber-
nardovi, P. Kláskovi, F. Kábovi, M. Metličko-
vé a R. Muhlbauer a domnívám se, že všem 
bylo zodpovězeno vše, co je zajímalo. 

Zazněly i postoje přítomných zástupců 
politických stran (STAN, Zelení, Piráti) a je 
na nás voličích, abychom v blížících se vol-
bách měli šťastnou ruku a zvolili si takové 
zástupce do Parlamentu ČR, kteří podpoří 
vznik nové vlády ČR, která snad bude vní-
mat a brát víc na zřetel postoje obcí a obča-
nů k HÚJO v blízkosti jejich domovů.

Jednotný odmítavý postoj obcí a jejich 
zastupitelstev k HÚJO v lokalitě „Březový 
potok“, který trvá také osmnáct let a je pod-
pořen místními referendy, i cíle „Platformy 
proti úložišti“ podpořilo letos na petičních 
listech svými podpisy 967 lidí. 

Lokalita „Březový potok“ má podporu 
i v deklaraci současného zastupitelstva 
Plzeňského kraje, které rovněž nesouhla-
sí a protestuje proti umístění HÚJO na 
jeho území.

Protestní akci sledovaly i kamery ČT 
a postoje protestujících byly zařazeny i do 
hlavních večerních zpráv, tak doufejme, že 
vše zarezonovalo třeba až na MPO, SÚRAO 
nebo samotné vládě ČR a třeba poslanci 
a senátoři v budoucnu připraví nový slibo-
vaný zákon k hlubinnému úložišti, který 
odstartuje dobu, kdy obce, kraje i občané 
budou při jednání s MPO a SÚRAO rov-
nocenným partnerem a bude obnovena 
ztracená důvěra, která bohužel dnes díky 
ministru Havlíčkovi ztracena je.

Děkuji všem za účast (v areálu v cíli 
odhaduji cca 350 až 400 lidí) na námi 
pořádané protestní akci a doufejme, že 
plánování a rozhodnutí o inální loka-
litě pro HÚJO stát minimálně o desítky 
let odloží! 

Fota z akce lze najít zde: https://www.
facebook.com/platformaprotiulozisti

• František Kába 

Předseda spolku www.jodn.cz

01 E. Sequens, P. Klásek, D. Kůs (Piráti), J. Bernard 
(STAN), J. Vavřička starosta Pačejova, J. Jirsa 
starosta Maňovic, Z. Kříž starosta Olšan 
a starostka Kozčína E. Dajčová

02 D. Kuchtová (Zelení), E. Sequens (Zelení) 
a účastníci pochodu z Rakouska

01 02

Obzor • Horažďovice 11



Železnice, která 
nakonec nebyla
Okolím Horažďovic vedou dvě železni-
ce. Měla vést i třetí, ale na tu nakonec 
nedošlo.

První byla železniční trať České Budě-
jovice – Plzeň, daná do provozu v r. 1868. 
Traduje se, že pro neochotu horažďo-
vických měšťanů prodat své pozemky 
(a snad i pro obavy z novot a na nátlak 
místních formanů, kteří se báli ztráty 
živnosti) se železnice městu vyhnula a už 
na babínském katastru zamířila k od 
Budějovic k Plzni. (Ze stejných důvodů se 
tenkrát trať vyhnula i Písku.) Dlouho se 
pak soudilo, že zdejší měšťané rozhodli 
zpátečnicky, a tím na dlouho ochromili 
rozvoj města. Dneska v době dopravních 
obchvatů měst už může být názor i jiný, 
třeba že rozhodnutí měšťanů bylo prozí-
ravě ekologické. 

Druhá železniční trať vedoucí tehdy 
z Babína (dnes Horažďovic-předměstí) 
do Klatov a dál do Domažlic zahájila svůj 
provoz v roce 1888 a svoji kladnou roli 

pro rozvoj města nepochybně sehrála. Ale 
dnes, v době, kdy se skoro všechna ná-
kladní doprava přesunula do kamiónů na 
silnice, už se svými osobními motoráčky 
spíš jen vzpomíná na bývalou slávu. 

A jak to bylo s tou železnicí třetí? 
Plánice usilovala o železnici už od konce 
19. století. Původně byla v r. 1892 projek-
tována železná dráha z Nepomuka do 
Plánice. Potom české místodržitelství 
navrhlo železnici z Klatov přes Plánici 
do Blatné, ale to se zase Plánickým nějak 
nezdálo a nabídky nevyužili. Poté přišla 
nabídka přípojky z Olšan (u Pačejova) 
do Plánice. Stavba byla už povolena, ale 
místní železniční komisi se to zase nějak 
nelíbilo. Nakonec se prosadil projekt 
z r. 1898 na trať Nepomuk – Plánice – Klato-
vy. Jenže Vídeň povolila jen trať Klato-
vy – Plánice. Ale i tak byl v roce 1900 zadán 
projekt trati. Jenže se objevila myšlenka, 
aby trať byla elektrická. Sešla se komise, 
jejímž členem byl i plánický rodák a elek-
trotechnický expert Dr. Ing. František 
Křižík, který se však kupodivu klonil 
k parnímu pohonu. A tak se ani v roce 
1902 věc zase nerozhodla. Bohužel oddalo-
váním se povolení k zahájení stavebních 

prací promlčela, věc se protahovala, 
a tak vídeňský parlament o stavbě dráhy 
rozhodl teprve v roce 1914. Ale vzápětí vy-
pukla válka, a byly jiné starosti, než stavět 
železnici. A po vzniku ČSR už věc zapadla 
deinitivně. 

Přívrženci tratě si slibovali využití 
bohatství kraje: dřeva, stavebního ka-
mene, vápence, že by železnice pomohla 
i cestovnímu ruchu a otevřela by cestu ke 
krásným rybníkům Plánicka a studen-
tům zase cestu do škol. Že by dala práci 
chudému kraji. Nic z toho se nestalo. 
Váhalo se, váhalo, až se prováhalo. A tak 
oblast Plánicka zůstala i z Horažďovic 
i odjinud po železnici nedostupná. Mož-
ná to dnes už Plánické mrzet nemusí. 
Malé lokální železnice jako nevyužité byly 
v poslední době stejně už mnohde zruše-
ny, místo nich vznikly třeba cyklistické 
stezky. Zkrátka z Horažďovic do Plánice 
se dodnes vlakem nedostaneme. A při 
tom už asi zůstane. 

• Jiří Wagner

01 Takové lokomotivy by po plánické železnici 
patrně jezdily. Kdyby ovšem byla postavena. 

01
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Historie domů v Horažďovicích  
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 87

V roce 1619 je majitelem domu uveden 
Purkhart Sax. Dům je zmiňován v sou-
vislosti s přidělením kmenů na stavbu 
jeho shořelého domu po velikém požáru 
města způsobeném drancováním vojsk 
generála Bonaventury Buquoye. Dostal 
20 kmenů dřeva. Škoda na domě odhad-
nuta na 300 kop. Purkhart Sax je zmi-
ňován mezi osobami radními v letech 
1605–1623. V roce 1636 prodává domovní 
spáleniště Lidmila, manželka Zachariáše 
Floriána z města Volyně, Janu Kupcovi 
kováři a jeho manželce Zuzaně za 8 kop 
míšeňských. Spáleniště předtím vlast-
nila Lidmila na základě blíže nespecii-
kované „dědické spravedlnosti“. V roce 
1648 byl Jan Kupec uvržen do vězení 
společně s Janem Stříbrným na příkaz 

regenta panství, protože „oni jsouce na 
vartě, že lid vojenský jejich nedbanli-
vostí do města k veliké zhoubě a škodě 
lidí přivedouce“. V roce 1651 prodává 
dům po dobré paměti Purkhartovi Sa-
xovi Jan Kupec s vůlí manželky Zuzany 
Václavu Křenkovi a jeho manželce Anně 
za 95 kop míšeňských. Již v roce 1654 
prodává ale dům obratem Janu Pottho-
vi, trubači polnímu, s Kateřinou man-
želkou, za 97 kop míšeňských. (Polní 
trubači tvořili privilegovanou skupinu 
hudebníků, která měla svůj největší roz-
květ právě v 17. století. Absolvovali dvou-
leté učení u mistra, povinná byla i účast 
na válečných taženích. Později působili 
ve šlechtických službách či v armádě 
pozn.) Jednotlivé splátky za dům vyplá-
ceny Zuzaně Kupcové, poslední splátka 
v roce 1658. V roce 1654 je v berní rule 

uveden jako Jan Pot bez jakýchkoliv 
doplňujících údajů. V roce 1673 je jako 
majitelem uveden Jan Hrbek, povolá-
ním krejčí. V roce 1679 si směňují domy 
Jan Hrbek s Evou Marečkovou, která se 
do tohoto domu stěhuje. Dům řečený 
Potovský je situován mezi domy Jana 
Šlechty a domem Mikuláše Templa, pa-
pírníka, strany druhé. Jan Hrbek přidal 
ještě 8 zlatých Evě jako rozdíl ceny ne-
movitostí. Ta se znovu provdala za Jana 
Gregora. V roce 1700 prodávají dědicové 
po zemřelé Evě Gregorové dům Rudol-
fu Müllerovi punčocháři a Kateřině 
manželce za 80 zlatých. V roce 1728 žádá 
Rudolf Müller radní, aby mu přispěli 
na nové šaty pro syna, protože zpívá na 
kůru v kostele. V roce 1741 kupuje dům 
od Rudolfa syn Jan, povoláním rovněž 
punčochář, za 160 zlatých. Dům je situ-

Individuální 
úspěchy našich 
tenistů

Začátek léta zastihl naše tenisty ve skvělé 
formě. V kategorii ml. žáků si 3. místo na 
domácím turnaji připsali bratři Frýzkovi 
v soutěži deblistů. Stejné singlové umís-
tění turnaje zopakoval starší z bratrské 

dvojice Jiří. Z venkovních turnajů stojí 
za zmínku úspěch Jiřího Křesáka, který 
veze 1. místo z Předměstí. Místní deblový 
Karton Kup vyhrál společně s Františkem 
Ritterem. Největší úspěch zaznamenala 
zatím Petra Halmlová, když přivezla titul 
z Březnice. Turnaj žen s přehledem vy-
hrála, když v každém kole nadělila svým 
soupeřkám vždy alespoň jednoho kanára. 

V průběhu léta určitě přijďte navštívit 
naše tenisové kurty, které jsou v průběhu 
léta v plném provozu. Rezervaci si můžete 

udělat pohodlně z domova přes rezervač-
ní systém na webu www.tkhd.cz.

• Jan Svoboda

01 Petr a Jiří Frýzkovi

02 Petra Halmlová 

03 František Ritter, Jiří Křesák 

0301 02
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ován v městě mezi domy Ignáce Trnky 
a domem paní Rosenthálerové. Protože 
ale „pan otec pro sešlost věku na rat-
haus přijíti nemohl, dožádaný svědek 

pan Ignác Trnka vysvědčil, že tomu tak 
jest“. V roce 1756 prodává Jan Müller 
dům Janu Walzerovi za 124 zlatých. 
V roce 1800 prodávají Rosálie, Vojtěch 

a Anna Walzerovští, nápadníci po svých 
rodičích, právovárečný dům Josefu 
a Barboře Mosbauerovým za 450 zlatých. 

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Současná podoba objektu (rok 2021). 

Stalo se… aneb 
ohlédnutí v čase 
– 4. pokračování

Čas je neúprosný. Pravidelně plyne a ne-
kompromisně přičítá vteřiny, minuty, 
hodiny, dny, měsíce i roky. A tak se nám 
často stává, že určité události se v naší 
mysli promítají, jako by se odehrály před 
několika dny, a zatím se ve skutečnosti 
udály před pěknou řádkou let. V mém 
případě před 100 roky, tedy léta Páně 
1921, jak jsou zaznamenány v tehdejším 
Obzoru č. 2. z 28. února.

Jak se u nás soudilo. Několik vybled-
lých rukopisů muzejních zavede nás do 
minulých věků a ukáže ponuré stíny doby 
oné i rozdíl, jaký uzavírají v sobě necelá 
tři století, pokud jde o lidskost v souzení 
bližního. Jak krutě, přímo drasticky, stí-
halo se utracení novorozeněte lze doložit 
dvěma ortely. První, datovaný r. 1686, 
jedná o Justýně. Když opatrní konšelé 
a purkmistr poslali radám nad apelací-
mi do Prahy vylíčení celého příběhu, jak 
v examinu na právě zjistili, došel v listo-
padu téhož roku ortel. Z něho celý případ 
je jasný. Praví se v něm: „Stran Justýny, 
pro ukrutné usmrcení a pentliční jehlou 
popíchání vlastního plodu svého, neřád-
ně nabytého, po svém pilném a bedlivém 

uvážení na ni toto naučení dáváme, 
a z práva nacházíme: že nadřečená Justý-
na pro takové těžké a ukrutné přičinění 
jiným ku příkladu a strachu na poprav-
ním místě předně na levém prsu železný-
ma rozpálenýma kleštěmi uštknuta, po-
tom mečem na hrdle ztrestána, do hrobu 
vložena, kůlem skrze srdce probita, a tak 
zahrabána býti má, podle práva. 

Zdálo by se, že takovýto ortel musil 
hluboko se vrýt jako plamenná výstraha 
srdce a mysli všech, a hle, čteme za pár 
let na to v pamětní knize konšela Mal-
kovského: „R. 1706 byla poprava Kateřiny 
Gnítinkovy ze Zářečí. Proto byla utracena, 
že zabila při porodu své vlastní dítě, ač to 
dítě měla s vlastním mužem. V ten pátek 
před květnou nedělí sťata a kůlem u Stí-
nadel probita byla.“ Jaká tragika, kolik tu 
trýzně! V téže pamětní knize zapsáno, jak 
ortelovali v Horažďovicích úkladné vrahy. 
Stalo se r. 1707 že „5. julii po jarmarce, 
když p. Branžovský, pán z Vojnic, domů 
jel, byl v poli u Práchně dvěma vrahy 
přepaden a lebka mu kniltly ze zadu 
rozražena. A 4. novenbris byla dvou vra-
žedníků pána z Vojnic poprava. Předně 
byli koňma hned z místa až k spravedl-
nosti smýkáni, na spravedlnosti jim ruce 
a nohy kolem lámali a naposled na kolo 
vpleteni a provazy uvázáni. Kolik let tam 
viseli.“ Nejinak vedlo se i svědkovi, který 
za to, „že o vraždě věděl a nepověděl, 

držán přes rok ve vězení a na konec mu-
sel přece hlavu pod meč dát.“ 

V příštím čísle, pokud se můj zdravotní 
stav nezhorší, napíšu o spolužití a po-
měrech našich občanů po první světové 
válce, jak zaznamenáno v Obzoru. 

• Karel Halml

Vysoké letní teploty

Nenechávejte děti samotné v autech!!! Při 
vysokých letních teplotách hrozí dětem 
uvnitř vozu přehřátí během několika 
málo minut, V nejhorších případech jim 
může hrozit až smrt! To samé platí i pro 
psy či jiné domácí mazlíčky, Teplota v au-
tomobilu roste na slunci zhruba 10 stup-
ňů Celsia za 10 minut. Dětské tělo nemá 
ještě plně vyvinutou termoregulaci, a tak 
dojde k přehřátí organismu mnohem 
rychleji než u dospělého.

Pokud si zabouchnete klíče od auta 
uvnitř vozu i s dítětem, okamžitě volej-
te hasiče. To stejné platí i pro případ, 
že zpozorujete uzamčené dítě či zvíře 
uvnitř vozidla bez dozoru. Vše bez váhání 
oznamte na tísňovou linku 150 nebo 112.

Hezké léto, dovolené a prázdniny přeje 

• Karel Halml
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sobota 28. 8. 2021 • Mírové náměstí • Horažďovice

17.30 Nektar Boys
18.30 Highlander & Company
19.30 My jsme vám to říkali
20.30 Oma In Da Koma
21.30 The Čerti

Volný vstup

OPEN AIR 

Horažďovice • perla Otavy

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

14. 8. SO — RANNÍ KONCERT 
9:30 velký sál Zámku Horažďovice 
Účinkují nejmenší účastníci školičky Otakárek 
vstupné dobrovolné

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

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

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

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

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

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

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

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

DOPROVODNÝ PROGRAAAM

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

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

ŠEVČÍKOVY PROCHÁZKY 
v průběhu festivalu dle domluvy 
jednotná cena 100 Kč

inzerce 15



Provádím veškeré ZEDNICKÉ PRÁCE
— omítky, malířské práce, kompletní rekon-
strukce bytového jádra, obklady, dlažby, bou-
rací práce a další práce dle domluvy.
Tel: 721 757 399

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

• inscenované scénické čtení
• souboj slov, faktů, důkazů i vlastního svědomí…

Zámek Horažďovice •  Malé nádvoří
3. a 4. září 2021 •  20,30 hodin

n
a

h
ra

n
ě

Muzeum • Horažďovice

Obec Pačejov a Římskokatolická farnost Pačejov
si Vás dovolují pozvat na

oslavy 150. výročí kostela Panny Marie Sněžné
které se konají v Pačejově ve dnech

7. - 8. srpna 2021
Program:
sobota 7. srpna 2021
15,00 hodin vernisáž výstavy „150 let kostela v Pačejově“
18,00 hodin velký pěvecký koncert v kostele
účinkují: pěvecký sbor Kolegium pro duchovní hudbu Klatovy a orchestr Consortium 

musicum z Plzně, pod vedením Víta Aschebrennera
neděle 8. srpna 2021
cca 10,15 hodin příjezd pana biskupa ke kostelu, přivítání 
10,30 – 10,55 zahájení slavnosti před kostelem

uvítací proslov starosty obce
odhalení pamětní desky doc. ThDr. Karlu Flossmannovi
slovo otce biskupa

11,00 – 12,00 slavnostní poutní mše svatá, celebruje biskup českobudějovický 
Mons. Vlastimil Kročil

12,30 – 14,00 společný oběd s pozvanými hosty 
14,10 odjezd na vrch Plesník
14,30 požehnání kříže umístěného na vrcholu kopce Plesník

prezentace publikace „Pačejovská kříž(k)ová cesta“
kulturní program – vystoupení pěveckého souboru Šikbaby

cca 15,30            ukončení slavnosti, odjezd

Srdečně zvou
Ing. Jan Vavřička P. ThLic. Mariusz Piwowarczyk, OMI

          starosta obce Pačejov                           administrátor excurrendo
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HLEDÁŠ PRÁCI? MOŽNÁ JÁ HLEDÁM TEBE! 
 

OBCHODNÍ PORADCE  
SUŠICE, HORAŽDOVICE, NEPOMUK 
 

Aktuálně rozšiřuji svůj tým o nové kolegy, kteří se nebojí vzít za práci, 
jsou komunikativní a chtějí se naučit nové věci. 
Mám více než 20 let zkušeností v oboru financí a ráda pracuji s kolegy,  

kterým mohu své zkušenosti předat.  
Využij příležitost stát se úspěšným poradcem  
a získat časovou i finanční svobodu. 
 

Popis pracovní pozice: 

 Starat se o to, aby klienti měli kvalitní finanční zajištění ušité jim na míru 

 Pomáhat klientům v situacích, které život přináší 

 Být spolehlivým a celoživotním partnerem pro oblast finančního zajištění 

 Poskytujeme nadstandardní příjmy, na rozjezd máme připravenou podporu  
pro nováčky  

 Požadujeme proklientský přístup a chuť na sobě neustále pracovat, minimálně 
středoškolské vzdělání zakončené maturitou, čistý výpis z trestního rejstříku 

 

Udělejte první krok k cestě na novou profesní dráhu! 
Přihlaste se online: 
https://ats.nalgoo.com/cz/gate/generaliceska/position/39744 
 
nebo na email: 
pavlina.zikmundova@generaliceska.cz 
 
Těším se na setkání s Vámi.                                                    
PAVLÍNA ZIKMUNDOVÁ 
Generali Česká pojišťovna a.s.  
 MT +420775595870                                                     
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Tradiční výrobce suchých maltových směsí PŘIJME do svého provozu ve Velkých Hydčicích: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

Firma HASIT s.r.o.  

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 

Velké Hydčice 

34101 Horažďovice 
www.hasit.cz 

Pracovníky: obsluha technologické linky v lomu Hejná 
Požadavky: vyučení (výhodou technického směru) 

 práce v 1 směně, v sezóně ve 2 směnách 

Výhodou: průkaz řidiče VZV, osvědčení k řízení některého z následujících strojů 

(tatra, dampr, bagr, nakladač) 

Pracovníky: obsluha zemních strojů v lomu Hejná 
Požadavky: vyučení (výhodou technického směru) 

 práce v 1 směně, v sezóně ve 2 směnách 

osvědčení k řízení některého z následujících strojů 

(tatra, dampr, bagr, nakladač) 

Výhodou: průkaz řidiče VZV 

Pracovníky: obsluha hydrátovny 
Požadavky: vyučení, práce v nepřetržitém provozu – 12-hodinové směny 

Pracovníky: zámečník – obsluha mlýnů vápence a vápna 

Požadavky: vyučení, práce ve vícesměnném provozu 

Pracovníky: obsluha balicí a paletovací linky 

Požadavky: práce ve dvousměnném provozu 

Výhodou: průkaz řidiče VZV 

Pracovníky: operátor – řízení výrobní linky omítek 

Požadavky: vyučení, základy práce na PC, samostatnost 

práce ve vícesměnném provozu 

 

Nabízíme:  zázemí a know-how mezinárodní společnosti 
  dobré platové ohodnocení 

týden dodatkové dovolené navíc 

závodní stravování 

Kontakty:  Ladislav Kolařík,   tel.: 602 369 077 

  e-mail: ladislav.kolarik@hasit.cz, personal@hasit.cz  
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Muzeum
denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Obrazy kraje pod Práchní
Výstava potrvá do 3. 10. 2021

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

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Archeologie prostoru
– stavebně historický průzkum šternberské-
ho křídla horažďovického zámku
Výstava potrvá do 3. 10. 2021

6. 8. pátek a 7. 8. sobota • 20:00 sraz  
na zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Možnost rezervace místa v IC

13. 8. pátek a 14. 8. sobota • 20.00 sraz na 
zámeckém nádvoří
Večerní komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Možnost rezervace místa v IC

27. 8. pátek • 18.00 
Severní křídlo zámku v proměnách staletí 
Komentovaná prohlídka pod vedením  
MgA. Jindřicha Šlechty

3. a 4. 9. pátek a sobota • Atrium Zámku
NAhraně
Inscenované scénické čtení TYJÁTRU 
Horažďovice

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

denně mimo pondělí • 9.00–16.00 
Adelaide a Miroslav Vondryska
Koláže a kresby
Umělecké geny – výstava vnučky a dědy
Výstava potrvá do 2. 9. 2021

Kavárna Šibule
15. 8. neděle • 15.00
Dostaveníčko...
Lidové písničky Pavla Hlobíka a Milana Polaty.

28. 8. sobota • 17.00 
Letní podvečer...
Závěr prázdnin s kytarou Anny Kratochvílové. 

Kontakt: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360. 

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

2. 8. 2021 – 6. 8. 2021 ZAVŘENO!!!

Stodola  
u Penzionu Houba
7. 8. sobota
Benátská noc
Projížďky, ohňostroj

9.–12. 8.
Letní kino Stodola

14. 8. sobota
XIV. Pivní slavnosti
Hrají The Čerti, prasátko na grilu

21. 8. sobota
Pouťová
Hraje Harlet

28. 8. sobota
Memoriál Miroslava Šimka
VIP hosté ve stodole

Město Horažďovice
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

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

21.–22. 8. • na Tržišti
Mariánská pouť

28. 8. sobota • 17.30 • Mírové náměstí
OPEN AIR
festival horažďovických kapel
vstup zdarma

Restaurace 
Harmonie
19.–22. 8.
Výstava obrazů – skrytí talenti

Ostatní
7.–8. 8. • Pačejov
Oslavy 150. výročí  
kostela Panny Marie Sněžné

21.–22. 8. Rokycany 
Víkend s panenkami
K vidění budou historické i retro panenky, 
kočárky, hračky, medvídci, nábytek a další. 
Na příchozí čeká rovněž bohatá tombola, 
upomínkové předměty a panenková poradna. 
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