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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

díky letošnímu chladnému létu jsme 
se v měsíci srpnu příliš neohřáli a ani 
nevykoupali v řece Otavě. Naštěstí se 
letošní proměnlivé počasí umoudřilo na 
hlavní koncert Ševčíkovy akademie, který 
proběhl již potřetí na náměstí pod širým 
nebem a opět za velké účasti a ohlasu 
diváků. Celkové zhodnocení kulturní 
akce přímo od jednoho z iniciátorů 
tohoto hudebního svátku, skvělého hráče 
na violoncello pana Tomáše Jamníka, 
přinášíme na dalších stránkách. Ševčíko-
va akademie už v našem městě zapustila 
tzv. kořeny a těšíme se na další setkání 
v příštím roce.

V srpnu se opět hojně sekala zeleň, 
opravovaly se poškozené fasády a střešní 
krytiny na obecních budovách. Věž hřbi-
tovního kostela zůstává stále pod lešením, 
proběhly na ní rozsáhlejší a náročnější 
opravy oplechování střechy, než se původ-
ně, při pohledu „z dálky“, předpokládalo. 
Oprava věže by měla být dokončena v září 
a pak ještě proběhnou drobné opravy 
na okapech a svodech po obvodu celého 
kostela. Kontejner na starém hřbitově byl 

z důvodu úpravy pozemní plochy přen-
dán dočasně na jiné místo. Je až s podi-
vem, jak někteří jedinci tuto skutečnost 
ignorují a kupí odpad na původní prázd-
né místo a zakládají tak černou skládku. 
Prostě zvyk je zvyk.

V blízké době začne oprava střechy 
naší smuteční síně, aby do ní nezatékalo 
a nepoškozovala se samotná budova. Tak 
nějak se to všechno sype, stárnou nejen 
lidé, ale i budovy. Pořád je co opravovat 
a do čeho dávat peníze. Peškova ulice již 
získává svoji konečnou podobu a stejně 
tak průjezd městem směrem na Strakoni-
ce. Doufejme, že na konci roku skončí ob-
jízdná trasa přes Předměstí, jelikož těžká 
nákladní auta poškozují další komunika-
ce ve městě. Nejvíce je to znát na kruho-
vém objezdu u Základní školy Blatenská. 
Všechny tyto objízdné trasy včetně ulice 
Palackého budou po dokončení rekon-
strukce postupně opraveny společností 
Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD). 

V Křesťanské mateřské školce se ini-
šuje s drobným vybavením zrekonstruo-
vaných sociálních zařízení a kuchyněk. 
Dětičky přijdou v září do nového. Za při-
spění místního obyvatele pana Veringera 

probíhá oprava drobné kulturní památ-
ky Božích muk poblíž obce Babín. Další 
kulturní památka kaplička na Zářečí 
doznala zednických úprav a čeká ještě 
na nový nátěr. V rámci údržby vodovod-
ního zařízení byla v čistírně odpadních 
vod v biologických nádržích zrealizová-
na výměna provzdušňovačů, které jsou 
nutné pro správnou činnost pracovitých 
bakterií, jenž čistí vodu.

Velký zájem ze strany obyvatel je 
o prodej plánovaných 21 stavebních 
parcel pod Loretou. Na zasedání zastupi-
telstva v měsíci září budou předloženy ke 
schválení prodejní podmínky, prodejní 
cena a možné následné bonusy k ceně 
za včasnou realizaci hrubé stavby, popř. 
kolaudaci rodinného domu. O dalším 
vývoji prodeje těchto parcel vás budeme 
postupně informovat. 

Přejeme dětem i rodičům normální 
začátek školního roku, pouze prezenční 
výuku a nám všem klidné podzimní dny 
bez další vlny covidové pandemie.

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž

Ohlédnutí 
za třetím ročníkem 
Ševčíkovy 
akademie 
a festivalu

Třetí ročník události věnované osobě 
Otakara Ševčíka, významného horažďo-
vického rodáka, byl úspěšně ukončen 
a je vhodné se za ním krátce ohlédnout. 
Do Horažďovic letos přijelo 22 lektorů 
a 72 účastníků, začněme od těch nejmen-
ších. I v letošním roce byl součástí aka-
demie Otakárek, tedy malá školička pro 
začínající hráče a hráčky. Pod vedením 
zkušených lektorek Evy Jamníkové a Ni-
koly Bartošové děti trávily každé dopoled-
ne v Envicentru Podbranský mlýn a jeho 
okolí a trénovaly své hudební dovednosti, 
ale nejen ty. Smyslem školičky je probu-
dit v dětech zájem o hudbu obecně. Pro 
některé z nich se jednalo o první doteky 
s hudebním nástrojem. Pravidlo však zní, 
že i jedna nota zahraná s láskou může po-
těšit! Vyvrcholením celého programu byla 
sobota, kdy se děti představily v hudebně-
-dramatickém vystoupením na zámku 
a také večer v rámci galakoncertu na 
Mírovém náměstí. Úsměvy na tvářích dětí 
značily, že nadcházející měsíce se budou 
k nástrojům vracet s radostí.

Mohlo by se zdát, že střední věková 
kategorie – tedy ta juniorská – bude ve 

stínu starších a již virtuózně hrajících 
kolegů. Nebylo tomu tak. Letošní junioři 
cvičili se zápalem a předvedli se hned 
na několika veřejných koncertech jak 
sólově, tak v komorních ansámblech. 
Otakar Ševčík dbal na správný přístup ke 
cvičení, propagoval umírněný dril, přesto 
však vždy musela být výsledkem samotná 
Hudba s velkým „h“. A právě ta zazněla 
a všechny posluchače oblažila. Především 
provedení Intermezza skladatele Gustava 
Holsta pod uměleckým vedením Daniely 
Oerterové a Petry Malíškové na sobotním 
galakoncertě bylo jedním z vrcholů fes-
tivalu. Junioři zvládli svou úlohu skvěle 
i přes to, že každý den trávili společný čas 
i bez nástrojů. Na programu byly návště-
vy zajímavých horažďovických míst nebo 
příprava na fotbalový zápas. Možná ale 
právě tato kombinace hudebních a nehu-
debních aktivit je tím tajemným recep-
tem juniorského úspěchu.

Dospělá studentská kategorie má na 
Ševčíkově akademii ohromný úkol. Účast-
níci se věnují jak sólové hře, tak studiu 
komorní hry a orchestru. Orchestru se 
i letos ujal světoznámý dirigent Jakub 
Hrůša, který pro letošní provedení vybral 
Dvořákovu Serenádu E dur. Byla to skvělá 
volba, neboť na každé zkoušce Dvořákova 
hudba studenty motivovala a stala se nád-
herným pilířem celého prvního týdne. 
V kategorii komorních souborů zazářilo 
klavírní Trio Vyšehrad a Kukal Quartet, 
laureáti letošní soutěže Pražské jaro. Pro 
houslisty a violoncellisty bylo také letos 
připraveno zpestření v podobě místní 
malé soutěže, vítězové měli možnost 

zahrát Richardu Aaronovi, učiteli z vyso-
ce prestižní Juilliard School v New Yorku 
a Noahu Bendix-Balgleymu, koncertnímu 
mistrovi Berlínské ilharmonie. Z našich 
účastníků byli vybrání violoncellisté 
Vilém Vlček a Nathan Matsubara, z hous-
-listů Eliška Kukalová, Terézia Hledíková, 
Matteo Hager a Boha Moon.

Výčet účastníků uzavírají účastníci se-
mináře, jejichž přítomnosti jsme si vážili 
velmi. Otakar Ševčík po sobě zanechal 
ohromné množství metodických cvičení 
a je na nás, abychom je objevovali a lépe 
chápali. Značka „Ševčík“ je známá po 
celém světě, avšak pokud ji nebudeme 
opečovávat, její hvězda zhasne a zařadí 
se mezi šedou historii. Právě učitelé jsou 
nositeli znalostí a letošní účastníci měli 
možnost navštívit hned několik seminá-
řů. Krásným překvapením byla iniciativa 
Muzea Horažďovice, která připravila vý-
stavu o dirigentu Václavu Talichovi, který 
byl jedním z nejznámějších žáků Otakara 
Ševčíka. 

Ohromný dík patří lektorům, kteří 
letos přicestovali doslova z celého světa. 
Byli to houslisté Josef Špaček, Jan Fišer, 
Henry Flory, Daniela Oerterová, violista 
Allan Nilles, violoncellisté Tomáš Jamník 
a Petra Malíšková, kontrabasisté Wies de 
Boevé a Tomáš Karpíšek, mezzosopra-
nistka Markéta Cukrová, klavíristé Yury 
Shadrin a Lukáš Vondráček. Lektorský 
tým pracoval s ohromným zápalem, ale 
také s radostí z pohledu na nadějné talen-
tované hudebníky a hudebnice.

Stejně velký dík patří posluchačům, 
obyvatelům města Horažďovice i hostům 
z okolí, kteří i letos podpořili festival 
krásnou návštěvností. Moc věříme, že 
příští ročník, který bude slavit Ševčíkovo 
170. výročí narození, přiláká ještě více 
pozornosti a v Horažďovicích se již po-
čtvrté stane malý zázrak. Zázrak v podobě 
dvoutýdenní přehlídky toho nejlepšího 
světového umění v podáních těch zkuše-
ných i mladých začínajících hráčů.

• Tomáš Jamník

01 Nokturno v kostele sv. J. Křtitele

02 Gala koncert na náměstí 

03 Komorní koncert ve Velkém sálu Zámku 
Horažďovice

04 Ranní koncert s dětmi ve Velkém sálu Zámku 
Horažďovice

05 Espresso koncert v kavárně bývalého kina

06 Koncertní drobnosti ve Velkém sálu Zámku 
Horažďovice

07 Piknikový koncert v zámecké zahradě Parkán
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Park Ostrov
Anglický park vybudovaný roku 1868 podle projektu architekta 
Bedřicha Wunschera obtéká řeka Otava a Mlýnská stoka. Kromě 
řady vzrostlé zeleně zde naleznete památné stromy, jejichž stáří 
je odhadováno na 250–300 let, nebo rozsáhlé luční trávníky. 
Rekreační oblast má rozlohu cca 17,5 ha. V červenci byl park 
obohacen o Království zvířátek – dřevěnou stezku. Umístěno je 
10 zvířátek a celý pěší okruh uzavírá dřevěný trůn se znakem 
města Horažďovice. Dřevěná stezka byla částečně pořízena z do-
tace Podpora rozvoje venkovského cestovního ruchu v Plzeň-
ském kraji pro rok 2021. 

• Jitka Chalupná, Odbor památkové péče, školství a kultury
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Rada města 
Horažďovice 
9. 8. 2021

• schválila podání žádosti o dotaci 
z „Programu regenerace sídlišť“ Státního 
fondu podpory investic pro rok 2022 na 
III. a IV. etapu akce s dotačním názvem 
„Regenerace sídliště Šumavská x Pod Vo-
dojemem, Horažďovice – III. a IV. etapa“ 
• rozhodla o přijetí nabídky společnos-
ti Projektový atelier pro architekturu 
a pozemní stavby spol. s r. o., Praha 2 na 
provedení stavebně historického prů-
zkumu a pasportizaci výrobků zámku 
ve výši 226 000 Kč + DPH
• schválila zvláštní užívání veřejného 
prostranství na Mírovém náměstí v Ho-
ražďovicích ve dnech od 10. 9. 2021 do 
10.10.2021 pro Regionálního sdružení ODS 
Plzeňského kraje k umístění reklamního 
stojanu v rámci předvolební kampaně.
•  schválila uzavření dodatku č. 1 
ke smlouvě o dílo na výkon koordiná-
tora bezpečnosti a ochrany zdraví při 
práci na staveništi stavby „I/22 Horažďo-
vice – průtah“ uzavřené se společností 
MANIFOLD GROUP s. r. o. Plzeň, jehož 
předmětem je změna termínů plnění 
a navýšení ceny o 34 170 Kč + DPH.

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

Nabídka práce
Město Horažďovice, 

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

NÁPLŇ PRÁCE:
Návrhy, realizace a údržba trvalkových 
záhonů a květinových výsadeb
• Údržba travních ploch
• Stříhání živých plotů
• Péče o keře
• Ostatní činnosti související s údržbou 
městské zeleně – zálivka, pletí, hrabání 
listí apod. a činnosti vyplývající z náplně 
práce týkající se pracovníků TS
• Provádění zimní údržby

POŽADAVKY:
• SOU/SŠ v oboru zahradník, zahradnictví
• Řidičské oprávnění skupiny B

VÝHODOU:
• Praxe v oboru 
• Znalost práce na PC
• Jeřábnický a vazačský průkaz
• Řidičské oprávnění skupiny T, E
• Dobrý zdravotní stav – předpoklad 
výkonu práce ve výškách

V případě zájmu o zaměstnání lze životo-
pis zaslat na e-mail 
mbenesova@muhorazdovice.cz nebo kon-
taktovat na tel. čísle 608 448 698 v pracov-
ní dny v době od 9.00 do 11.00 hodin.

Nabídka práce
Město Horažďovice, 

organizační složka Technické služby, 
hledá pracovníka/pracovnici.

NÁPLŇ PRÁCE:
• Úklidové práce, úklid veřejných WC
• Vyvážení odpadkových košů,odstra-
ňovaní nečistot od obrubníků, úpravy 
terénu travních ploch
• Sečení porostu samochodnou 
sekačkou
• Pomocné práce – hrabání listí, trávy
• Úklidové práce po kácení dřevin, 
obsluha vysavače listí, nátěry městského 
mobiliáře
• Zálivka výsadeb a drobné zahradnic-
ké práce

VÝHODOU: 
• Řidičské oprávnění skupiny B

V případě zájmu o zaměstnání, lze živo-
topis zaslat na e-mail 
mbenesova@muhorazdovice.cz 
nebo kontaktovat 
na tel. čísle 608 448 698 v pracovní dny, 
v době od 9.00 do 11.00 hodin.

Jak třídit sklo?
Sklo třídíme do zeleného kontejneru. Pokud je na
stanovišti i bílý kontejner, tak do něho ukládáme
čiré sklo a do zeleného barevné.
Sklo, které se do kontejneru nevejde,
neodkládáme v jeho okolí. Pro tabulové sklo je
určen boční otvor na kontejneru. Sklo je možné
odvést též do sběrného dvora.

DO KONTEJNERU PATŘÍ
• Čiré sklo (skleničky, sklenice,..)
• Barevné sklo (misky, vázy,…)
• Tabulové sklo, dvojsklo
• Nevratné lahve, akvária
• Prázdné a čisté skleněné obaly od 

kosmetiky

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ
• Keramika, porcelán
• Sklo pokovené, pozlacené, 

drátěné, laboratorní a varné,
• Plexisklo, zrcadla, vratné lahve
• Autosklo
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Volby 2021
Volby do Poslanecké sněmovny Parla-
mentu České republiky se konají ve dvou 
dnech, v pátek 8. října 2021 od 14.00 
hodin do 22.00 hodin a v sobotu 9. října 
2021 od 8.00 hodin do 14.00 hodin. Hlaso-
vání probíhá na území České republiky, 
a to ve 14 volebních krajích. Hlasuje se 
i v zahraničí na zastupitelských a kon-
zulárních úřadech ČR. Volič hlasuje 
v tom volebním okrsku, kde je přihlášen 
k trvalému pobytu. Výjimkou jsou voliči 
hlasující na voličský průkaz nebo voliči 
nacházející se v době voleb v nemocnici, 
ústavu sociální péče nebo jiném obdob-
ném zařízení.

Voličem je občan České republiky, 
který nejpozději 9. října 2021 dovrší věku 
18 let.

VOLEBNÍ OKRSKY:
Volební okrsek č. 1 – sídlo Městský úřad 
Horažďovice čp. 1
Volební okrsek č. 2 – sídlo ZŠ Komenského 
ul. Horažďovice čp. 211
Volební okrsek č. 3 – sídlo ZŠ Blatenská ul. 
Horažďovice čp. 539
Volební okrsek č. 4 – sídlo Hasičská zbroj-
nice Horažďovice čp. 235
Volební okrsek č. 5 – sídlo klubovna Spol-
ku občanů Horažďovice Předměstí 

Volební okrsek č. 6 – sídlo Babín – obecní 
budova čp. 41
Volební okrsek č. 7 – sídlo Boubín – obec-
ní budova čp. 5
Volební okrsek č. 8 – sídlo Horažďovická 
Lhota – obecní budova čp. 12
Volební okrsek č. 9 – sídlo Komušín 
– obecní budova čp. 69
Volební okrsek č. 10 – sídlo Třebomyslice 
– obecní budova čp. 1
Volební okrsek č. 11 – sídlo Veřechov 
– obecní budova čp. 42

Prokazování totožnosti a státního ob-
čanství ČR ve volebních místnostech pro 
účel výkonu volebního práva: 

Zákon č. 249/1995 Sb., o volbách do 
Parlamentu České republiky a o změně 
a doplnění některých dalších zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů stanoví 
povinnost voliče po příchodu do volební 
místnosti prokázat svou totožnost a státní 
občanství ČR: 
• buď platným cestovním, diplomatic-
kým nebo služebním pasem ČR anebo 
cestovním průkazem
• nebo platným občanským průkazem.

Jinými doklady (např. řidičský průkaz) 
pro účel výkonu aktivního volebního 
práva nelze prokázat totožnost ani státní 

občanství. Neprokáže-li volič svou totož-
nost a státní občanství ČR, nebude mu 
hlasování umožněno.
POZOR NA ZMĚNU LEGISLATIVY V PRO-
KAZOVÁNÍ TOTOŽNOSTI V DOBĚ VOLEB

Dne 2. srpna 2021 nabyl účinnosti 
nový zákon č. 269/2021 Sb., o občanských 
průkazech, který oproti předchozímu 
zákonu (zákon č. 328/1999 Sb.) již neumož-
ňuje pro účel výkonu volebního práva vy-
dávání občanských průkazů bez strojově 
čitelných údajů s dobou platnosti 1 měsíc, 
tedy v době, kdy bude probíhat hlasování, 
tzn. v době voleb.

Městský úřad Horažďovice vyzývá 
zejména voliče, kteří nejsou držiteli 
platného cestovního pasu, aby si ve svém 
občanském průkazu ověřili, zdali před 
konáním voleb do Poslanecké sněmov-
ny Parlamentu České republiky, (které 
se uskuteční ve dnech 8. a 9. října 2021) 
nedojde k uplynutí platnosti jejich 
občanského průkazu a případně v do-
statečném předstihu (nejpozději 30 dní 
před konáním voleb) požádali kterýkoliv 
obecní úřad obce s rozšířenou působnos-
tí o vydání nového občanského průkazu.

• Jiřina Školová, Odbor správní

VU3V
Po prázdninové odmlce opět zahájí Virtu-
ální univerzita 3. věku zimní semestr 27. 
září 2021 v sále Městské knihovny v Horaž-
ďovicích (v případě nepříznivé epidemio-
logické situace bude studium probíhat 
distančně). Letošní studenti budou moci 
studovat v Horažďovicích již jubilejním 
10. rokem. Za tuto dobu se mohli seznámit 
se zajímavostmi z různých oborů, např. 
lékařství, astronomie, geometrie, hudební 
nástroje, malířství atd.
Tématem letošního studia bude HY-
PERLINK „https://e-senior.czu.cz/course/
view.php?id=12&section=33“ Život a dílo 
Michelangela Buonarroti a HYPERLINK 
„https://e-senior.czu.cz/course/view.php?i-
d=12&section=30“ Včelařský rok. Bližší in-
formace o studiu naleznete na webových 
stránkách knihovny nebo u p. Haškové 
tel. č. 371 430 594
Pokud jste důchodového věku nebo inva-
lidní důchodce a chcete se seznámit s no-
vými lidmi a dozvědět se nové informace 
z různých oborů pak přijďte mezi nás!

• Miluše Hašková, městská knihovna

01 VU3V 2019
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Ševčíkovy hudební večery
Pozvánka na podzimní koncerty
Další koncert Ševčíkových hudebních 
večerů se uskuteční v pátek 24. září 2021 
v 19.00 hodin. V sále hotelu Prácheň zazní 
nejznámější árie z oper, operet a muzi-
kálů v podání Jany Belušové a Michala 
Bragagnola za klavírního doprovodu 
Kristýny Brachtlové.

Jana Belušová vystupuje jako sólová 
koncertní, operní a operetní pěvkyně 
v České republice i v zahraničí. Účinkova-
la pravidelně v divadlech v Bratislavě, Os-
travě a Opavě, koncertovala v Německu, 
Švýcarsku či Japonsku, kde ztvárnila na 
hudebním festivalu roli Violetty v Travia-
tě G. Verdiho. V Praze vystupuje v roli Car-
lotty v muzikálu Fantom opery. Vyučuje 
na Mezinárodní konzervatoři v Praze. 
Michal Bragagnolo ztvárnil mnoho rolí 
v operách a operetách inscenovaných 
v libereckém Divadle F. X. Šaldy a v plzeň-
ském Divadle J. K. Tyla. Vystupoval i v Ná-
rodním divadle v Praze, v muzikálových 
produkcích účinkuje například v muzi-
kálech Bídníci a Fantom opery. Kristýna 
Brachtlová je dlouholetou a vyhledávanou 
korepetitorkou v mnoha pražských muzi-
kálových divadlech.

V této sezóně plánujeme ještě další dva 
koncerty:

15. října 2021 – Ivan Klánský (klavír) 
a Dechové kvinteto PKF,

12. listopadu 2021 – Brasstet (přeloženo 
z květnového termínu).

Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 
50 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, 

důchodce a rodiče na rodičovské dovo-
lené), děti do 10 let zdarma. Rezervace 
vstupenek: 603 229 582.

za spolek Hudba bez hranic, z. s.

• Ing. Magda Černá

Univerzita  
třetího věku
Léto je v plném proudu a na Univerzitě 
třetího věku ZČU (U3V) vrcholí přípravy 
na nový akademický rok. 

V minulém akademickém roce jsme 
si vyzkoušeli, že on-line výuka může mít 
i své výhody. Možnost studia distanční 
formou ocenili zejména ti, kteří se starají 
o své blízké a nemohou na delší dobu 
odcházet z domova, zajímá je i jiný obor 
než ten, který je přednášen na jejich 
pobočce nebo je pro ně složité dojíždět 
na přednášky… důvody jsou různé. Proto 
jsme se rozhodli rozšířit nabídku kurzů 
o možnost studovat on-line pět vybra-
ných předmětů z různých oborů. On-line 
přednášky budou společné pro všechny 
naše posluchače U3V ZČU, a tak budete 
moci sdílet svoje zkušenosti i s poslucha-
či, se kterými se byste se jinak nepotkali. 
On-line se ponoříte do tajů astronomie, 
objevíte zajímavý svět dramaturgie opery, 
přenesete se do časů první republiky, zjis-
títe, co se děje ve vašem těle v kole roku 
nebo potrénujete svoji paměť.

Novinkou je pro většinu z vás mož-
nost přihlašování se ke studiu na U3V 
ZČU prostřednictvím e rezervace. Při-
hlásit se můžete na odkazu uvedeném 
na webových stránkách www.u3v.zcu.cz. 

E rezervace budou pro všechny mimopl-
zeňské pobočky spuštěny v úterý 24. 8. 
2021 ve 12.00 hodin a ukončeny budou 
v sobotu 28. 8. 2021 o půlnoci. Své místo 
ke studiu nabízených oborů si tedy mů-
žete rezervovat z pohodlí vašeho obýváku 
nebo z letní dovolené. Pokud využijete 
možnosti elektronického zápisu a platby 
zápisného převodem, setkáme se osobně 
až na první přednášce. Možnost prezenč-
ního zápisu ale zůstala zachována. Zápis 
spojený s platbami v hotovosti proběhne 
v Horažďovicích dne 16. 9. 2021 od 12.00 
do 14.00 v sále Městské knihovny Horaž-
ďovice, Mírové nám. 11.

V Horažďovicích nabídne U3V ZČU 
v nastávajícím ak. roce nový studijní obor 
„Regionální archeologie a historie“, který 
bude přednášet celá řada odborníků. 
Pokud vás naše nabídka zaujala, a ještě 
nejste posluchačem Univerzity třetího 
věku, neváhejte a rezervujte si vybraný 
kurz. Program je realizován za podpory 
města Horažďovice. 

Těšíme se s vámi v září na viděnou.

• Ing. Tereza Mirvaldová 

specialista pro další vzdělávání
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Výstavy letošní sezóny
Že letos horažďovické muzeum nabízí 

hned tři vlastní výstavy, jsme horažďo-
vické čtenářstvo už vícekrát informovali. 
Pokud jste si ještě na návštěvu zámku ne-
udělali čas, snad vás tento text, který má 
za cíl seznámit čtenáře s jejich formou 
a obsahem, ještě navnadí. 

Obrazy kraje pod Práchní, kde jsme 
spojili na 60 autorů z několika posledních 
staletí, byly plánovány jako standardní 
cestou připravovaná galerijní výstava. 
To s sebou nese požadavek na vystavo-
vané předměty, otevřený prostor, práci 
světel i účelnou graiku. Hlavní myšlenky 
výstavy jsou kontrasty: mezi životními 
příběhy autorů, motivací k tvorbě, mezi 
zvolenými náměty a technikami. Uspořá-
dání je v základu chronologické, časová 
linka je ale mnohdy přerušena pro dobro 
komparativního momentu. Zhlédnout 
tedy lze místní výtvarníky, patrioty, kteří 
svými díly ventilovali svou lásku k domo-
vině, akademické malíře i autory svým 
významem dalece přesahující naši oblast. 
Velká část vystavovaných děl je součástí 
naší muzejní sbírky, část je zapůjčena ze 
soukromých rukou, část od věhlasných 
institucí jako je Alšova jihočeská galerie, 
GAVU v Chebu, Galerie moderního umění 
v Roudnici nad Labem nebo Galerie Ko-
operativy – České pojišťovny, a. s.

K hledání podoby výstavy Obrazy kraje 
pod Práchní nás vedla snaha posunout 
se ke standardu větších muzeí a galerií, 
zpravidla s násobnými rozpočty. Cesta 
k onomu galerijnímu standardu vede 
čistým a přehledným prostorem tak, aby 
nebyla pozornost návštěvníků strhávána 
od vystavovaných obrazů. Atmosféru ur-
čuje barevné ladění instalace v kombinaci 
bílých ploch a temných stěn v barvě mat-
ného, temného, světlo pohlcujícího antra-
citu. Jediným osvětlením jsou relektory 
namířené na obrazy. Obdobné barevné 
aranžmá použila např. Národní galerie 
při nedávné velkorysé výstavě Rembrand-
tových děl, stejnou cestou jde i při součas-
né výstavě Toyen – Snící rebelka.

Poněvadž jsme dokončili tuto galerijní 
výstavu podle svých původních představ 
o standardní výstavnické práci, dostavilo 
se určité sebevědomí vydat se v přípa-
dě výstavy Jitexu cestou experimentů. 
K dispozici jsme měli místnosti v sever-
ním (šternberském) křídle horažďovic-
kého zámku, které dříve užíval Dům dětí 
a mládeže. Náplň jsme původně čerpali 
ve výstavě „Jitex 70“, kterou připravilo 
Prácheňské muzeum v Písku. Relativně 
záhy však došlo k přehodnocení původní-
ho záměru. Když se v lednu tohoto roku 

02
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v Obzoru objevila první výzva k darování 
či zapůjčení předmětů spojených s Ji-
texem, netušili jsme, jak velké množství 
občanů na ni zareaguje. Pro výstavu se 
podařilo získat více než 100 předmětů, 
mnohdy velmi hodnotných. (A jsme 
opravdu rádi, že na tomto místě můžeme 
poděkovat tolika muzejním dobrodin-
cům.) Tak velká základna předmětů nás 
odklonila od prvotního plánu a výstavu 
jsme připravili rozšafněji. Je velkorysejší 
v myšlence, jednodušší v provedení. Sna-
žili jsme se zvýraznit nedostatky syrového 
a nehotového (vybydleného) prostoru, 
které by za jiných okolností byly výstavě 
ke škodě, zde však výrazně podpořily její 
průmyslové vyznění.

Výstavu Jitexu jsme rozdělili do třech 
základních částí, v nichž se zabýváme na 
prvním místě horažďovickou továrnou, 
dále podnikem Jitex spolu s dalšími po-
bočními závody a navazujícími fenomé-
ny, samostatně je pak pojednána móda. 
V porovnání s píseckou výstavou Jitex 70, 
krásným a precizně připraveným celkem, 
je její horažďovická mladší sestra s tro-
chou nadsázky poněkud nevycválanější, 
která bez bázně vtrhla do prostoru, který 
není na výstavy připraven. Původní pro-
šlapané lino, zastarávající elektroinstala-
ce, neupravené stěny, to vše horažďovické 
verzi Jitexu dodává syrovější industriální 
atmosféru. Naopak výstava módy je vede-
na metodou aranžování výloh 70. a 80. let.

V těch samých místnostech jako 
Jitex se nalézá výstava třetí. Nese název 
Archeologie prostoru. Vychází ze staveb-
ně-historického průzkumu, jenž provádí 
MgA. Jindřich Šlechta. Výstava je propoje-
ním analýzy stratigraie (odkryvem vrstev 
omítky) s dobovou obrazovou dokumen-
tací zámku a hmotovými rekonstrukcemi 
a vizualizacemi některých místností.

Výstava Obrazy kraje pod Práchní 
bude otevřena do 3. 10. 2021. V pátek 1. 10. 
bude mít svou derniéru pojatou jako ko-
mentovanou prohlídku a setkání s autory 
výstavy a některými z tvůrců. V průběhu 
října pak muzeum připraví i komentova-
nou prohlídku výstavy Jitexu spojenou se 
setkáním s pamětníky. Na všechny akce 
spojené s výstavami jste srdečně zváni.

• PhDr. Zdeněk Polanský

01 Jitex továrna

02 Jitex továrna

03 Jitex móda

04 Obrazy kraje pod Práchní 

05 Obrazy kraje pod Práchní
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Stalo se… aneb ohlédnutí v čase – 5. část
Milí čtenáři, pomalu končí doba prázd-
nin a dovolených. Jistě jste si jich co 
nejvíce užili, ať již se svými nejbližšími, 
přáteli či známými, objevovali krásy naší 
vlasti, zajímavá a mnohdy netradiční 
místa o kterých jste slyšeli, ale zatím je 
nebyla možnost navštívit.

Posledně jsem slíbil, že vyberu z HO, 
vydaného před 100 roky, něco o spolužití 
našich předků po I. světové válce pod 
názvem:

Buďme napřed spoluobčany! Mně 
neznámý autor napsal: Válka zanechala 
vedle radostné naší samostatnosti mnohé 
smutné dědictví. Jest to především všeo-
becná otrlost mravní. Možno směle říci, 
že v otázce mravní výchovy vrhla nás ně-
kolikaletá doba válečná o celé desítky let 
zpět. Není také divu! Vždyť doba válečná 
předváděla nám den ode dne hroznější 
a hroznější divadlo, které válka odehrála. 
První mrtvé v našich obcích oplakávala 
celá vesnice. Obrazy ty stávaly se však 
den ode dne častějšími a hrůznějšími 
a po málo letech cit náš otupěl tak, že 
bez hlubšího pohnutí mohly kolem nás 
přejíti celé řady mrzáků a ubožáků, jež 
válka vyvolila za svou oběť. Aby tyto nára-
zy na lidský cit nebyly tak bolestné, o to 
starala se rakouská vláda pečlivě tím, že 
rány ty přikrývala papírovými bankovka-
mi, do nichž přímo balila ta citlivá česká 
srdce, aby utlumila v nich vše, co dýchalo 
slovanskou měkkostí, co zvali jsme krátce 
lidskostí. 

Práce ta bohužel bývalé vládě rakouské 
dobře se dařila. V málo letech sobectví, 
závist, mamon, necitelnost k bídě a ne-
štěstí bratra opanovaly náš lid bez rozdílu 
stavů. Každý viděl pouze to své „já“, přes 
bídu svých bližních a pláč hladovějících 
hnal se za novou a novou hromádkou 
těch potištěných papírků. S tímto smut-
ným dědickým vstoupili jsme do svého 
státu, do svého staletími kýženého ráje. 
Na okamžik zalezli ti upíři usouženého 
lidu ze strachu, že přišla doba jejich od-
platy. Však ne na dlouho.

Utichly sice rány hmoždířů na bojiš-
tích, ale počaly se ozývati nové houfnice, 
velká ústa politických břídilů a štváčů, 
kteří jen ze rvaček svých bližních dovedli 
a dovedou udržeti žití své. Poctivá práce 
ať hmotná, ať duševní nechutná jim, z dů-
věry a snad i z hlouposti lidské se tak leh-
ko žije. V českém národě nastal nový rej, 
nový bratrovražedný boj. Zrovna přes noc 
vyrojily se řady různých spasitelů a faleš-
ných proroků, o nichž v době hrůz váleč-
ných nebylo ani slechu, kteří lidu svému 
slibovali věčné nicnedělání a slastné žití 
na útratu jiných. Nastala hotová licitace 
lidských duší. Za přihlášku k té nebo oné 
politické straně slibovala se pole, úřady, 
dobytek, výnosná místa, zkrátka blahobyt 
nikdy nemyslitelný. Ten dobrý český lid 
stál zde vyjeven, hlava se mu točila z toho 
všeho, co už měl slíbeno. Přišel-li někdo, 
aby řekl mu, že nelze obratem ruky vy-
tvořit ráj ze země ožebračené, vykradené, 

že nelze vrátit ihned doby předválečné, 
když ta těžce zkoušená vlast krvácí ještě 
z tolika ran, která nutno jen pozvolna 
zacelovati, byl jeho nepřítelem, který ne-
měl smyslu pro jeho potřeby. Licitace tyto 
vyvrcholily v dobách volebních. Bylo to 
ovšem smutné probuzení z těchto ideálů. 
Všechno bylo ovšem jinak, ne vzestupně, 
ale sestupně.

Nuže zpět od politických štvanic 
k rozumnému spolužití, otevřeme opět 
brány srdcí svých krásnému slovu „soucit 
pro bližního“, přestaňme napřed býti 
příslušníky politických stran, které se 
tvoří a zase mizí, ale buďme především 
dobrými spoluobčany, neboť život je 
krátký a v našich rukou jest moc učiniti 
z něho ráj anebo peklo.

Reklama: František Zahnbauer, 
klempíř v Horažďovicích (u hřbitova) 
doporučuje svůj bohatě zásobený sklad 
kuchyňského nádobí, lamp a jich součástí 
v cenách nejlevnějších. Také stavební prá-
ce, zřizování a opravy pivních tlakostrojů 
přesně a v čas zhotovuje.

Příště opět budu vybírat z Horažďovic-
kých obzorů starých 100 roků.

•  Karel Halml  

VI. ročník RETRO 
turnaje
V sobotu 31. 7. se konal tradiční místní 
turnaj RETRO, letos již 6. ročník! Turnaje 
se zúčastnilo celkem 12 dvojic, a uskuteč-
nil se tedy velmi zajímavý turnaj. Dvojice 
byly rozděleny do čtyř skupin po třech, 
kde dva postupovali do pavouka hlavního 
turnaje a poslední ze skupin si zahráli 
závěrečnou skupinu útěchy. Celý turnaj 
nakonec ovládla dvojice Mladí jaguáři, 
když ve inále porazili dvojici Tůma, 
Stulík 6:1 a vrátili jim tím porážku se 
základní skupiny. 

Těšíme se na vás znovu za rok, 
kdy určitě tento tradiční turnaj bude 
pokračovat.

• David Michelini

10 Obzor • Horažďovice



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

Mladí hasiči na 
letním kempu
Letos to bylo trochu jinak než předchozí 
roky, náš pobyt ve Lnářském Málkově byl 
rozdělen na dvě části. V sobotu a neděli 
byl normální letní tábor a od pondělí 
do pátku letní kemp za podpory České 
rady dětí a mládeže, věnovaný výtvarné 
výchově, první pomoci a environmentální 
výchově. Jinak jsme se zapojili do táboro-
vého programu, který už měli Otaváci roz-
běhnutý – letos to byla doba Karla IV. Jako 
každý rok na nás vyšla i služba u kuchyně 
a noční hlídky, nechyběl ani bobřík od-
vahy. Vyřádili jsme se na diskotéce a užili 
si koupání v Horském rybníku. Týden 
rychle utekl a jeli jsme domů.

Kroužek Mladých hasičů bude znovu 
probíhat každý čtvrtek od 15.30 hod, začí-
náme 16. 9. 2021 v hasičské zbrojnici.

• Vedoucí MH

Historie domů v Horažďovicích  
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 45

V roce 1619 je majitelem domu uveden 
Jan Anděl. Dům je zmiňován v souvis-
losti s přidělením kmenů na stavbu 
jeho shořelého domu po velikém požáru 
města způsobeném drancováním vojsky 
generála Bonaventury Buquoye. Dostal 
20 kmenů dřeva na krov. Škoda na domě 
neuvedena. Později se příjmení ustálilo 
ve tvaru Angel. V roce 1634 je zmíněn 
jako představený cechu krejčovského. 
V roce 1636 došlo ke sporu mezi ním 
a majitelem sousedního domu čp. 46 
Janem Markovic o společnou zeď mezi 
jejich domy. Spor se dostal až před radní 
osoby, které měly rozhodnout „komu by 
měla ta zeď buď společně neb jednomu 
přináležeti“, načež jim radní odpově-
děli, aby opravy řešili společným dílem 
„takové zdi buďto jestli ji zapotřebí zbo-
řiti neb něco rozebrati či přistaviti… je-
den každý do ní trámy klásti, jako i žlab 
spolu míti“. Manželka Jana Angela Anna 
sepsala poslední vůli v roce 1645, v ní 
postupuje dům dceři Zuzaně. K tomu 
dostává rozličná pole v místních loka-
litách Na onom světě, U bílé vody a Na 

vápenným vrchu, dále spáleniště Tejn-
kovské s chmelničkou. Svým sestrám 
Bohunce a Verunce odkazuje hotovost. 
Zuzana dále získá pár volů, které jsou 
toho času ve Svéradicích u Matěje Ševce, 
z domu potom dvě krávy, býka, 6 ovcí, 
4 svině, vepře a 2 krávy. Ohledně dluhů 
zůstává dlužna Alence židovce za „sejr 
a máslo půl třetího zlatýho“. V roce 1651 
je zde jako majitel uveden Jan Kupec, 
který dům vyženil na Zuzaně Angelové, 
v té době vlastnil i sousední dům čp. 87. 
V berní rule z roku 1654 je uveden jako 
kovář, osíval 10 strychů polí, choval 
1 krávu, 3 jalovice, 4 ovce a jednu svini. 
Po smrti Jana Kupce přešel dům na 
vdovu Zuzanu. Ta prodala své domovní 
spáleniště v roce 1676 dceři Dorotě, pro-
vdané za papírníka Mikoláše Templa, 
za 50 zlatých. Dům leží mezi domy Jana 
Markovic a Jana Hrbka. Mikoláš Templ 
byl povinen své tchýni Zuzaně odevzdat 
10 zlatých, manželce Dorotě 10 zlatých 
a jejím sourozencům, Šimonovi, Matějo-
vi a Anně rovněž všem po 10 zlatých. Zu-
zana si dále vymiňuje užívání domu až 
do své smrti a teprve potom aby se mohl 
Mikoláš nastěhovat. Ten zatím přikoupil 

pole nedaleko kláštera od Erharta Feldy. 
Do Horažďovic se Mikoláš přistěhoval 
v roce 1676 ze vsi Wartenfels v Německu. 
Zřejmě byl povolán vrchností Václavem 
Vojtěchem ze Šternberka, aby zde vedl 
papírnu, nacházející se tehdy v Rose-
nauerově mlýně, zmíněnou zde poprvé 
v roce 1661. V městské knize je uveden 
jako „papiermacher“. V roce 1713 sepisu-
je vdova Dorota Templová poslední vůli. 
Dcera Justýna má zařídit pohřeb, mše 
a almužny chudým. Dále dostane krávu 
jalovou a 10 zlatých, Anna Eliášová 
dostane „irhaňky okolo postele, postel 
aby pak při domě zůstala“. Justýna 
Templová se provdala za Šimona Tever-
ného, bečváře, jemu postupuje dům 
v ceně 250 zlatých. Dům je situován na 
rohu mezi domy Jana Temple a Rudolfa 
Millera. Šimon Teverný má za úkol své 
tchyni Dorotě„v nemoci posluhovati“, ze 
splátek za dům, pokud by zemřela, má 
vystrojit pohřeb. V rámci prodeje přišel 
se stížností majitel sousedního domu 
čp. 46 Jan Templ, že k němu kdysi „dvě 
vokna, které předkové nečestně ke 
škodě domu jeho udělati dali“. Přičemž 
tato okna nařizuje zazdít, i přesto, že by 
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se zde v budoucnu „setnice, kuchyně, 
komora jak od starodávna se spatřu-
je, stavěti měla“. V roce 1717 si půjčuje 
Šimon Teverný 160 zlatých od Řehoře 
Radvanického, tehdy představeného 
kláštera minoritů v Horažďovicích, bez 
udání důvodu, snad na rekonstrukci 
domu. Ale již v roce 1722 si směňuje 
dům s Václavem Zahrádeckým, ten 
Šimonu Tevernému doplatil 150 zlatých 
rozdílu cen obou nemovitostí. Impuls 
ke směně domů byl i neuhrazený dluh 
Zahrádeckému za koupené pole v ceně 

62 zlatých. Ani on ale v držení domu 
dlouho nezůstal a prodává jej v roce 
1724 Matěji Malkovskému a Kateřině 
manželce za 260 zlatých. V smlouvě je 
opět zmiňováno okno, které směřuje 
do dvora sousedního domu čp. 46, ale 
sousedy je již tolerováno. Novým ma-
jitelem domu se stal v roce 1726 Ignác 
Trnka s Alžbětou manželkou za tržní 
cenu 300 zlatých. Ignác Trnka je zmí-
něn k roku 1723 jako šenkýř hospody 
na radnici. V roce 1760 sepisuje Alžbě-
ta Trnková poslední vůli. V té si přeje 

být pohřbena v klášterním kostele sv. 
Archanděla Michaela „blíž dveří u kruci-
ixu“. Pohřeb má zařídit dcera Mariána 
provdaná Hovorková. Dále 100 zlatých 
má být rozděleno na pohřeb, „za místo 
v kostele kde tělo mé pohřbeno bude“, 
do farního kostela na ozdobu oltáře 
Panny Marie, na mše svaté, do Sušice 
kapucínům a pro místní klášter minori-
tů. V aktualizovaném kšaftu z roku 1761 
zmiňuje nového vlastníka várečného 
domu Josefa Hovorku, který si vzal její 
dceru Mariánu, dům jim prodán za 250 
zlatých. Barbora, dcera Anny Havlové, 
dostane postel s peřinami „na kterej 
ležím“ dále žlutý kožich, sukni, šněrovač-
ku, dvě košile, zástěru, čepec aksamitový 
a almaru v malé sednici. Terezie Eliášová 
krávu, její dcera Dorota kabátek tmavý 
cajkový, sukni a šátek tmavý polohed-
vábný. Děti Orenusovští prasnici a pět 
prasat. Děvečka Kateřina za věrné služby 
krávu, dvě podušky, na kterých líhá, 
houni neb deku, postel dřevěnou, šaty 
všední, kabát, sukni, šněrovačku sou-
kennou, střevíce a kolovrat. Jako místo 
posledního odpočinku ale již zmiňu-
je hřbitov u kostela sv. Petra a Pavla. 
V roce 1803 prodávají dům várečný Josef 
Hovorka s manželkou Kateřinou synu 
Antonínovi. 

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Současná podoba objektu (rok 2021). 

Začněte nový školní rok s bojovým 
uměním taekwon-do! 

Největší škola taekwon-do v ČR 
Ge-Baek Hosin Sool vstupuje do nové 
sezóny! Přijďte si námi zacvičit tradiční 
korejské bojové umění taekwon-do, jako 
nováčci zaplatíte 1000 Kč a budete moct 
cvičit až půl roku! Již několik let po sobě 
se nám podařilo obhájit celkové vítězství 
v mistrovství České republiky a patříme 
do nejlepšího STM v ČR.

Máme nejrozsáhlejší nabídku tréninků 
po Čechách i na Moravě. Při trénincích 
dbáme na originální hodnoty bojových 
umění, kterými jsou zdvořilost, čestnost, 
vytrvalost a sebeovládání. Naše škola je ve-
dena pod dohledem velmistra Hwang Ho 
Yonga. Kromě taekwon-do si v naší škole 
můžete vyzkoušet i jiná bojová umění, 
jimiž jsou taekkyon a hopae sool, vyučuje-
me je jako jediní v republice, cvičíme také 
cestu korejského meče Haidong Gumdo, 
ilipínské tyče FMA a systém tlaků na 
citlivé body Kyusho. 

Přihlásit se můžete po celý rok, jen 
u nás získáte zkoušky na vyšší pásek 

i výbavu (dobok, lapa, chrániče) zdarma. 
Pro bližší informace navštivte náš web na 
tkd.cz.

Neváhejte a přidejte se k nám, těšíme 
se na nové členy.

• Nikol Křížová, Ge-Baek Hosin Sool
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Vyhlídka  
se zvoničkou
Mého manžela Radka odjakživa přita-
hoval zdejší kraj svou malebností a cítil 
v Pošumaví své kořeny. Oba nás lákal život 
na vesnici, proto jsme v roce 2010 po krát-
kém výběru pořídili chalupu v Třebomy-
slicích, která na první pohled manželovi 
učarovala. Po čase se nám podařilo získat 
od bývalého majitele chalupy i kousek 
pole, který k ní historicky patřil. Jednalo 
se o proužek orné půdy za vsí, nedaleko 
Radiny, součástí kterého byl i ostrůvek 
neplodné půdy u polní cesty. Místo se 
nám hned zalíbilo svým vyvýšeným umís-
těním a často jsme se na něm zastavovali 
při procházkách se psem a rozhlíželi 
se po krajině. Pahorek byl z velké části 
zarostlý trnkami, ale i tak z něj byl pěkný 
výhled do kraje, až na Šumavu. Zjistili 
jsme, že je tvořený skalnatým podložím 
a po generace sloužil jako skládka kame-
nů vybraných z přilehlých polí. Nejprve 
jsme se pokoušeli místo zkulturnit vysá-
zením mladých doubků, ale nechytil se 
ani jeden. Své místo na slunci si v kamení 
vybojovala jen jedna náletová borovička. 
Přemýšleli jsme tedy, jak zajímavé místo 
využít.

Až poté, co si v roce 2017 ve vsi pořídil 
chalupu i manželův bratr Pavel s rodi-
nou, začaly se rodit konkrétnější nápady. 
Nejprve oba bratři zvelebili své chalupy 
a pak se vrhli na úpravu okolí. Za dlou-
hých zimních covidových večerů vznikaly 
plány na vybudování vyhlídky se zvonič-
kou. Nakonec zvítězil návrh jednoduché 
pravoúhlé stavby ze tří kvádrů, postavené 

z místního přírodního kamene, kterého 
je zde dostatek. Výsledný tvar stavba získá 
pomocí armovacích sítí – gabionů.

Na jaře 2021 začala realizace. Nejprve 
ochotný místní sedlák vytrhal pomocí 
těžké techniky trnky a kamenitý terén 
urovnal. Tím se objevila malebná skal-
ka, která byla úplně skrytá pod křovím, 
a hlavně se otevřel úžasný výhled na 
Šumavu. Byli jsme místem, které náhle 
vzniklo, nadšeni a pustili se do dalších te-
rénních úprav. Prostor pod skalkou jsme 
vysbírali od kamenů a kořenů, uhrabali, 
pohnojili přírodním hnojivem a oseli 
svazenkou pro včely a lučním kvítím. Ale 
ještě bude „běh na dlouho trať“ zbavit se 
všudypřítomných trnek, které po letoš-
ním upršeném létě rozhodně nehodlají 
opustit své stanoviště bez boje. 

Horní plošinu nad skalkou jsme 
nechali srovnat, udusat a vykolíkovali 
jsme čtvercový půdorys budoucí zvoničky 
s posezením.

Vlastní stavbu jsme svěřili šikovnému 
pracantovi, který si poradil se vším po-
třebným: navozil vhodné kameny, vysklá-
dal je do klecí z gabionů, vysypal okolí 
a přístupovou cestičku kačírkem a nako-
nec připevnil fošny na lavičky a instaloval 
zvon. Zvědavě jsme chodili sledovat, jak 
stavba rychle roste do krásy.

Výsledek předčil naše očekávání 
– vzniklo příjemné, oku lahodící místo 
s poklidnou atmosférou. Zvonička láká 
k posezení s panoramatickým výhledem 
a zvon zve kolemjdoucí k vyzvánění. Ještě 
nás čeká úprava okolí – srovnání okolního 
terénu, likvidace vytrhaných trnek, od-
plevelení plochy kolem zvoničky a osáze-
ní suchomilnými rostlinami. A v hlavách 
činorodých bratrů se již rodí další nápady 

na vylepšení a další prvky – osvětlení, 
osazení směrové růžice apod.

Jsme rádi, že nová zvonička zauja-
la i sousedy ze vsi a stala se oblíbenou 
zastávkou při procházkách, což snadno 
poznáme podle vyzvánění zvonu. 

Na chalupě trávíme čím dál více času 
a vracet do Prahy se nám už vůbec ne-
chce. Po usazení v Třebomyslicích jsme 
zpočátku měli trochu obavy, jak nás, 
jakožto „naplaveniny z Prahy“ přijmou 
starousedlíci. Ale díky místním přátel-
ským a srdečným lidem se naše obavy 
rychle rozptýlily a doufáme, že to tak 
i zůstane. Článek byl napsán na podnět 
paní kronikářky Hoškové.

Přijďte si také k nám do Třebic zazvo-
nit a něco si přát! 

• Barbora Zimová

Schody podruhé 
Přijměte pozvání na 2. ročník výměn-
ného obchůdku oblečení a všeho, co 
k němu patří. Čekají na vás kousky 
všech velikostí, druhů a barev a stej-
né můžete od soboty 11. 9. do pondělí 
13. 9. přinést i vy. Najdete nás přímo na 
schodišti budovy úřadu práce (Mírové 
nám. 19), vždy od 9.00 do 17.00. Ve 2. pa-
tře, kde sídlí Křesťanské společenství 
a MC Školička, vás jistě potěší textilní 
workshopy, kavárna, pestrý program 
rukodělných dílniček a ti nejmenší 
z nás ocení hernu a vše, co v ní najdou. 
Tak na viděnou na Schodech!

• Klára Vaníková

Základní umělecká 
škola
Prázdniny jsou za námi a začíná nám 
nový školní rok. Opět si klademe otázku, 
jaký asi bude. To opravdu nevíme. Máme 
nějaké představy, plány a nápady, ale zda 
se podaří vše zrealizovat, to opravdu ni-
kdo neví. Všichni věříme, že vše proběhne 
podle plánů. Nevyhneme se pravděpodob-
ně nějakým omezením, ale důležité je, 
aby výuka probíhala ve škole a ne u počí-
tačů, tabletů a telefonů. 

Školní rok zahajujeme ve středu 1. září. 
Aktuální informace obdržíte od svých 
třídních učitelů. Stále ještě můžeme 
nabídnout pár volných míst ke studiu 
ve všech oborech (hudebním, literárně-
-dramatickém i výtvarném). Nabídku 

hudebního oboru najdete v tomto čísle 
na str. 14. Od loňského školního roku 
realizujeme i výuku pro dospělé. Takže 
jediným věkovým omezením pro přijetí 
do naší školy je dovršení 5 let.

O plánovaných akcích vás budeme 
průběžně informovat. V tuto chvíli 
připravujeme program celého školního 
roku a musíme věřit, že jej nebudeme 
muset rušit.

Velmi se těšíme na všechny stávající 
i nové žáky. Určitě je před námi mnoho 
nových zážitků a máme se tedy na co tě-
šit. Přejeme všem dobře zvládnutý vstup 
do nového školního roku.

• Mgr. Martin Petrus,  

ředitel ZUŠ Horažďovice
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14 MĚSÍCŮ
VĚZNĚM

V SÚDÁNU

PŘEDNÁŠKA S BESEDOU

VSTUP VOLNÝ

Ing. Petr Jašek

Humanitární pracovník,

bývalý ředitel nemocnice,

dokumentarista a spolupracovník

organizace Hlas mučedníků, který

byl odsouzen na 23 let za údajnou

špionáž a protistátní činnost

v Sudánu. Ve vězení strávil více než

14 měsíců, mimo jiné s bojovníky

Islámského státu. Byl propuštěn na

svobodu díky prezidentské milosti.

čtvrtek

16. září v 18:00

sál hotelu Prácheň

POŘÁDAJÍ :

KŘESŤANSKÉ SPOLEČENSTVÍ

HORAŽĎOVICKÁ FARNOST

Ahoj, přijď mezi nás! 
na kroužek mladých hasičů 

 

První schůzka se uskuteční dne 16. září 2021 od 15.30 v hasičské 
zbrojnici - Loretská 235 Horažďovice 

Na kroužku se naučíš s čím a jak se hasí oheň, vázat uzle, jak se provádí 
požární útok, pohyb v přírodě pomocí buzoly, jak pomoci v nouzi, první 
pomoc, střílet ze vzduchovky, topografické značky, rozšíříte si pohybové 
schopnosti, zručnost a spousty jiných aktivit. 

Během roku se účastňujeme dětských hasičských soutěží, výletů do 

přírody, sportovních činností a jezdíme na týdenní tábor s pionýrskou 
skupinou Otaváci. 
Kroužek je určen pro děti od 6 let.  

Schůzky jsou  každý čtvrtek od 15:30 do 17:00 
 
 

  

HHrryy  ss  OOttaavváákkyy  nnaa  zzáámmkkuu  
 

PS  Prácheň  Horažďovice si Vás dovoluje pozvat na 

   
Kdy:   v pátek 3. září 2021 od 1600 hod. 
Kde:   klubovna  (z nádvoří zámku průchodem nad dětskou knihovnou) 

Program: - prohlídka klubovny 
- různé soutěže, hry a opékání špekáčků 
- rádi přivítáme i nové kamarády a kamarádky 
- Vaše děti mohou s námi přespat v naší klubovně 

Informace o nás: www.otavaci.pionyr.cz, facebook: @otavaci.prachen  

           Těší se na Vás všichni          Otaváci 

14 inzerce



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

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

KOMUNITNÍPLÁNOVÁNÍ

SOCIÁLNÍCHSLUŽEB

NAHORAŽĎOVICKU

1.6.2020 - 31.5.2022

Svou účastí na veřejných setkáních u kulatých stolů
pomůžete rozvíjet sociální služby v místě, kde žijete.
Informace najdete na webu města Horažďovice

www.mesto-horazdovice.cz
Centrum pro komunitní práci západní Čechy, Americká 29, 301 38 Plzeň
telefon: 775 764 420, e-mail: tereza.eberlova@cpkp.cz, web: www.cpkp-zc.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

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

Prodej slepiček
Červený Hrádek prodává slepičky typu Tetra hnědá, 
Dominant všechny barvy, Green Shell-typu Araukana 
a Dark Shell-typu Maranska. Stáří 16-20 týdnů, 
cena 185-229 Kč/ ks
Prodej: 4. 9. a 9. 11. 2021
Horažďovice – u vlak. nádraží – 15.50 hod.
Výkup králičích kožek – cena dle poptávky. Info: Po-Pá 
9.00–16.00 hod., tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz
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Společnost GLASS DOC s.r.o. nabízí pracovní pozici 

technika opravy skla

Náplň práce:

Oprava rozmanitých poškození skleněných ploch na různých objektech 
– pro tuto činnost budete vyškoleni našimi nejzkušenějšími kolegy. 
K dispozici budete mít mobilní telefon, servisní vozidlo a všechny 
potřebné nástroje.

Požadujeme: 

Ochotu učit se novým věcem 
Smysl pro detail 
Ochotu cestovat – 95 % zakázek realizováno v zahraničí 
Komunikativnost, důslednost, týmová spolupráce 
Znalost práce na PC (MS Ofice)  
Řidičský průkaz sk. B

Nabízíme:

Zaměstnání na hlavní pracovní poměr 
Zaškolení v oboru 
Možnost profesního růstu 
5 týdnů dovolené 
Motivující ohodnocení 
Možnost iremního bytu 
Měsíční hrubá mzda 35–40 000 Kč

Kontaktní osoba – Ing. Václav Nováček, +420 732 655 265, v.n@glass-doc.cz

16 inzerce



Nabízíme:  dobré platové podmínky, pracovní doba 37,5h týdně, příspěvek na stravování, 5 týdnů dovolené,              
             vánoční prémie, příspěvek na penzijní připojištění  
 
V případě zájmu volejte na tel. 376 334 442 nebo zašlete životopis na e-mail: zibarova@otavstroj.cz                             

Další informace na www.otavstroj.cz 

 

 

 

Přijmeme pracovníky na pozice: 
 TECHNIK PŘÍPRAVY VÝROBY  (provoz Horažďovice) 

 KALKULANT       (provoz Horažďovice) 

 OBSLUHA CNC STROJE   (provoz Horažďovice) 

 OBRÁBĚČ KOVŮ-frézař   (provoz Horažďovice) 

 SVÁŘEČ – černé, nerez, hliník          (provoz Horažďovice, Sušice) 

 PRACOVNÍK MONTÁŽE   (provoz Horažďovice, Sušice) 
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telefon: 376 511 881
mobil: 737 851 355

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

Vážíme na digitální váze.

www.elika.czwww.elika.cz

13.09. - 18.09.
2021

Jsme držiteli „stříbrné” známky
udělené spolehlivým a prověřeným
prode j cům B í l i n ského  uh l í

SKLÁDÁNÍ TRANSPORTÉREM 
ZDARMA

AKCE
___

_
___
___
_
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Uzávěrka dalšího čísla je 20. září v 10.00 hod., vydání 1. října 
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 
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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

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Václav Talich, život a dílo dirigenta
Výstava potrvá do 3. 10. 2021

17. 9. pátek • 8.00 až 14.00 pro objednané 
školy, 14.00 až 18.00 pro veřejnost
Den se starými řemesly 
Ukázky řemesel v rámci Dnů evropského 
dědictví s domácími i přespolními muzejními 
lektory

19. 9. neděle • 18.00 • Velký sál muzea
Podzimní koncert 
Volného sdružení horažďovických zpěváků 
a muzikantů

1. 10. pátek • 18.00 
Derniéra výstavy Obrazy kraje pod Práchní
Setkání s vystavujícími výtvarníky a tvůrci 
výstavy

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

Kulturní dům 
neděle 26. 9. • 15.00 
Posezení s písničkou
Myslivecká kapela Atlas

Zámek Horažďovice
3. a 4. 9. • 20.30 • Malé nádvoří
NaHraně
Inscenované scénické čtení.
Souboj slov, faktů, důkazů i vlastního svědomí.
Uvádí TYJÁTR Horažďovice.

Kavárna Šibule
neděle 19. 9. • 15.00
Dostaveníčko...
Lidové písničky Pavla Hlobíka a Milana Polaty.

úterý 28. 9. • 15.00 
Hrajeme nejen Václavům...
Se svojí harmonikou Eda Červený. 

Kontakt: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360. 

Městská knihovna 
čtvrtek 16. 9. • 12.00–14.00 • sál knihovny
VU3V
Zápis do semestru

pondělí 27. 9. • 8.00, 10.00 • sál knihovny
VU3V
1. lekce zimního semestru

Městská knihovna upozorňuje na změnu 
půjčovní doby od 1. září 2021
  
oddělení pro dospělé
Po 8.00–11.00, 13.00–18.00 
St 8.00–12.00, 13.00–17.00 
Pá 8.00–12.00, 13.00–17.00

oddělení pro děti 
Po 12.00–16.30 
St 12.00–16.30 
Pá 12.00–17.00

Stodola  
u Penzionu Houba
sobota 11. 9. • 10.00
Týmový marathon
Zaběhni si marathon na Ostrově 

Čp. 19 
11.–13.9. • 9.00-17.00 • čp. 19 Mírové náměstí
Schody 2
Výměnný obchůdek oblečení
Kavárna, dílníčky, workshop

Hotel Prácheň 
pátek 24. 9. • 19.00
Ševčíkovy hudební večery
Opera, opereta, muzikál. 
Jana Belušová (soprán), Michal Bragagnolo 
(tenor), Kristýna Brachtlová (klavír).
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

čtvrtek 16. 9. • 18.00
14 měsíců vězněm v Súdánu
přednáška s besedou, vstup volný

Připravujeme:
1.–3. 10. • Horažďovice a okolí
42. ročník Invelt rally Pačejov

1. 10. pátek • Mírové náměstí
17.00 Dětské odpoledne, atrakce a soutěže 
pro děti
18.00 Předstartovní show
19.15 Představení nejatraktivnějších posádek 
rally
21.00 Slavnostní ohňostroj s hudbou

2. 10. sobota 
8.45/12.50 RZ Horažďovice Př. – Horažďovice
9.10/13.15 RZ Z. Zborovice – Leskovice
11.45/15.55 RZ Myslív – Kramolín
12.15/16.25 RZ Nehodív – Strážovice

3. 10. neděle
8.40/12.20 RZ Čečelovice
9.30/13.10 RZ Novosedly – Pracojovice
10.05/13.45 RZ Klínovice – Chrášťovice

14.15 Dojezd 1. vozidla do cíle rally na Mírové 
náměstí
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