OBZOR

Vážení spoluobčané,
měsíc říjen odstartoval v našem městě
ve znamení rychlých kol. Účast diváků
na letošním ročníku Invelt Rally Pačejov
byla i patrně díky příznivému počasí
opravdu velká. Všichni se určitě při zahájení akce těšili na ohňostroj, který byl
opět velkolepý.
Do inále se blíží rekonstrukce průtahu Strakonická, rekonstrukce Peškovy
ulice a budování nového chodníku v ulici
Palackého poblíž dětského hřiště. Skončí
nepříjemné objíždění auty a omezování
pohybu chodců v těchto lokalitách. Na
rekonstrukci Peškovy ulice ještě plynule
naváže oprava chodníku naproti Albertu
mezi ulicí Peškova a Jiráskova, a to včetně
výměny lamp veřejného osvětlení.
V měsíci říjnu dále pokračovaly
pozemní práce na plánované rozvojové
ploše pro výstavbu rodinných domů
pod Loretou. Aktuálně se tato lokalita
připravuje na položení inženýrských
sítí a vybudování budoucí komunikace.
Nová ulice bude pokračováním stávající
ulice Lipová. Jednotlivé parcely o rozloze
800–1 200 m2 jsou již nabízeny k prodeji.
Výchozí prodejní cena je ve výši 1 900 Kč
za m2. Kdo bude schopen dokončit stavbu
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Měsíčník občanů města Horažďovice
a přilehlých obcí.

do 34 měsíců od nákupu pozemku, dostane zpět 484 Kč za m2. Kdo stavbu dokončí
do 60 měsíců, dostane zpět 200 Kč za m2.
Pokud bude chtít někdo pozemek prodat
dál, musí nejprve nabídnout prodej za
původní cenu městu. Chceme zabránit
především tomu, aby se pozemky nekupovaly za účelem dalšího prodeje nebo
spekulací. Více informací a vzor kupní
smlouvy najdete na webových stránkách
města v sekci prodeje.
Nejen tato investiční akce, ale všechny
ostatní aktivity města zajímaly naše seniory při besedě v domě s pečovatelskou
službou. Těší nás, že i naši starší spoluobčané mají přehled o dění ve městě a chuť
se ho také aktivně účastnit. Snad se vydaří i oslava Dne seniorů, která se koná až
po uzávěrce tohoto čísla. Stejně jako oslava československé státnosti dne 28. října,
kdy bude historická událost vzpomenuta
jako každý rok u památníku padlých na
náměstí poblíž kostela sv. Petra a Pavla.
V městském muzeu končí letošní
sezonní výstavy, ale v divadelním sále
opět začínají loutková představení, také
knihovna zahájila tradiční Univerzitu
3. věku. V muzejních prostorách, kde ještě
nedávno byla galerie a původně i informační centrum, se nyní buduje obsáhlá
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mineralogická expozice. Budou tam
přestěhovány i minerály ze současných
prostor v 1. patře a vznikne tak ucelená
mineralogická výstava.
Měsíc říjen je také obdobím intenzivní
přípravy městského rozpočtu na příští
rok. Nebude ovšem jednoduché, v této
nejisté době, rozpočet reálně sestavit.
Musí se zohlednit měnící se ceny energií,
stavebních prací a služeb a také možný
pokles příjmů. V investiční oblasti je
důležité stanovit priority města. Největší městskou investiční akcí v příštím
roce by mělo být dokončení revitalizace
sídliště Šumavská včetně opravy navazujících a i dalších částí ulice Palackého až
k Plzeňské ulici. Další akcí by měla být
oprava střechy a fasády Červené brány.
Střecha je již značně poškozená a vyžaduje rekonstrukci. Ostatní investiční akce
budou zahrnuty v připravovaném rozpočtu, který se bude schvalovat na prosincovém zasedání zastupitelstva.
V tomto náročném virovém období vám přejeme hlavně hodně zdraví
a optimismu.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Havelský jarmark
Jarmark se konal 16. října. Účastnilo se jej cca 35 prodejců – farmářů a řemeslných výrobců.
Staropražské písničky zahrálo hudební uskupení Švejk Music.

42. INVELT Rally Pačejov
Rally se konalo 1.–3. října. Posádky soutěžily na tratích v okolí města Horažďovice a obcí Čečelovice, Třebohostice a Pačejov.
Start a cíl byl na Mírovém náměstí v Horažďovicích.
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Rada města Horažďovice
4. 10. 2021

Rada města Horažďovice
18. 10. 2021

Nabídka práce

• jmenovala nového člena školské rady
při ZŠ Komenského a ZŠ Blatenská z důvodu doplnění počtu členů za zřizovatele – Ing. Janu Kohoutovou
• schválila Plán zimní údržby na období od 1. 11. 2021 do 31. 3. 2022
• schválila uzavření smlouvy na využití
části plaveckého bazénu pro výuku
plavání mezi městem Horažďovice a SKI
KLUBEM Strakonice
• schválila uzavření smlouvy na využití
části plaveckého bazénu pro výuku
plavání mezi městem Horažďovice
a TJ FEZKO z. s. Strakonice

• rozhodla o výběru nejvhodnější
nabídky účastníka ZNAKON, a. s., Sousedovice 44 na stavební práce s názvem
„Rekonstrukce polní cesty Opěš–Babín“
za nabídkovou cenu 3 016 012,60 Kč vč.
DPH
• schválila pronájem sociálně-integračního bytu č. 3, Ševčíkova 27 Oblastní
charitě Horažďovice
• schválila vstupné ve výši 150 Kč na
Adventní koncert Martiny Kociánové za
doprovodu Kateřiny Englichové v kostele sv. Petra a Pavla v Horažďovicích
11. 12. 2021
• schválila poskytnutí dotace ve výši
5 000 Kč na odlehčovací služby pro Oblastní charitu Sušice
• souhlasí s úplnou uzavírkou chodníku a částečnou uzavírkou ulice Plzeňská
v úseku od křižovatky Peškova–Plzeňská do křižovatky Jiráskova–Plzeňská
v Horažďovicích v termínu od 1. 11. 2021
do 8. 12. 2021

Město Horažďovice,

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

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 zednické, zámečnické a truhlářské práce
• Údržba městské zeleně – sečení travních ploch, nakládka větví, zálivka zeleně
apod.
• Práce s kovoobrábějícími a dřevoobrábějícími stroji
• Práce ve výškách
• Zimní údržba místních komunikací
• Ostatní činnosti vyplývajících z náplně
práce týkající se pracovníků TS

Nabídka práce

Nabídka práce

POŽADAVKY:
• Řidičské oprávnění skupiny B, T

Město Horažďovice,
organizační složka Technické služby,
hledá pracovníka/pracovnici.

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

VÝHODOU:
• Řidičské oprávnění skupiny C, profesní průkaz
• Odborná způsobilost k obsluze manipulačních vozíků, motorových pil,
svářecích agregátů, zdvihacích zařízení,
tlakových nádob, stavebních strojů.

NÁPLŇ PRÁCE:
• Úklidové práce, úklid veřejných WC
• Vyvážení odpadkových košů, odstraňovaní 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 zahradnické práce
VÝHODOU:
• Řidičské oprávnění skupiny B
V případě zájmu o zaměstnání, lze životopis 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.

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 životopis 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.

Zasedání
zastupitelstva
města
se bude konat
v pondělí 8. 11. 2021
od 18. hodin
ve velké zasedací místnosti MěÚ.

V případě zájmu o zaměstnání lze životopis 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.
Obzor • Horažďovice
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Zástupci kraje
a spolku Cestami
proměn ocenili
rekonstrukce
v Plzeňském kraji
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Podmračený den v Klatovech prozářilo setkání zástupců míst, která prošla v plzeňském kraji proměnou, představených 12.
a 13. ročníkem výstavy Má vlast cestami
proměn – příběhy domova.
Citlivě zrekonstruovaný refektář jezuitské koleje v Klatovech uvítal 6. 10. 2021
představitele 18 proměn výstavy prezentovaných na výstavě Má vlast cestami
proměn v posledních dvou ročnících:
obnova městského domu v Horažďovicích, rekonstrukce a nové využití obecné
školy v Defurových Lažanech, chodník
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v Chanovicích z vesnické památkové
zóny do nové zástavby, rekonstrukce
refektáře jezuitské koleje v Klatovech,
obnova Vrchlického sadů v Klatovech,
zámecká oranžerie v Manětíně, Pouskův
mlýn v Mešně, oprava kulturního domu
v Myslívě, proměna autobusové čekárny
v Němčovicích, revitalizace koupaliště

v Nýrsku, obnova návesního rybníčku
v Strážovicích u Pačejova, rekonstrukce
Mateřské školy v Pačejově, renovace obecního úřadu v Předslavi, revitalizace Sadu
Národní svobody v Měcholupech u Předslavi, rekonstrukce objektu Rybova čp. 287
v Přešticích, administrativní budova ČOV
v Přešticích, Svaťácké zastavení pro odpočinek pro cyklistiku a turistiku v Újezdu
u Svatého Kříže, kostel sv. Vavřince v Úlici
a první etapa znovuzrození zámeckého
areálu v Nemilkově.
Zúčastněné srdečně přivítal a úvodní
slovo pronesl náměstek hejtmanky Plzeňského kraje a starosta města Klatovy pan
Rudolf Salvetr. Spolu s ředitelkou spolku
Cestami proměn Drahomírou Kolmanovou, místostarosty Klatov Václavem
Chroustem a Martinem Křížem a krajským zástupcem v projektu arch. Miloslavem Michalcem poděkovali vystavujícím
za laskavou a obětavou péči o jejich okolí
a předali jim pamětní listy a dárky pro

oceněné proměny. Předávanými dary byla
vzácná vína z pražských vinic darovaná
vinaři.
Ačkoli jsou prezentované proměny velmi rozdílné, stojí za každou z nich osobní
příběhy lásky k domovu, odpovědnosti za
něj a nezřídka i osobní statečnosti. Proto
jsou atributy projektu kamenné Srdce
vlasti nalezené na Vyšehradě a čtrnáct
Srdcí krajů svěřené do péče kardiochirurga prof. Pirka.
Čtvrtou kolekci výstavy s proměnami
Jihočeského, Karlovarského, Plzeňského
a Ústeckého kraje si můžete v Klatovech
prohlédnout do 15. 10. 2021. Poté se přestěhuje do Lovosic, do kulturního centra
Lovoš, které je jednou z prezentovaných
proměn 13. ročníku.
• Tereza Zatřepálková, Cestami proměn, z. s.
01 Předání ocenění
02 Výstavní panel

Město Horažďovice a Sbor pro občanské
záležitosti pořádá Vítání občánků
Vážené maminky a tatínkové, narodilo se vám miminko, máte trvalý pobyt v Horažďovicích a chcete se zúčastnit vítání občánků?
Přijďte se s rodným listem dítěte a občanským průkazem přihlásit na matriku
Městského úřadu Horažďovice, 1. patro č. dveří 121 nebo 122.
Přihlášky – souhlas dle zákona č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů lze najít
na www.mesto-horazdovice.cz nebo osobně vyzvednout na matrice.
Akce se bude konat dle aktuální epidemické situace onemocnění covid-19.
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Kotlíkové dotace
pro nízkopříjmové domácnosti
Plzeňský kraj připravuje další výzvu
na kotlíkové dotace, cílem které bude
výměna zastaralých kotlů na pevná paliva
s ručním přikládáním (týká se to kotlů
1. a 2. emisní třídy dle ČSN EN 303-5). Výzva se připravuje na začátek roku 2022.
Pro nízkopříjmové skupiny obyvatel
(důchodci, samoživitele apod.) byl již nyní
12. 10. 2021 schválen dotační titul Předžádost – Pořízení ekologického vytápění pro
nízkopříjmové občany“.
Zájemci mohou od 15. 11. 2021 do
12. 1. 2022 nebo do vyčerpání alokace
270 mil. Kč vyplnit na webových stránkách v aplikaci eDotace https://dotace.
plzensky-kraj.cz/verejnost předběžnou žádost tzv. „předžádost“ se základními údaji
o žadateli a novém zdroji vytápění.
Podáním předžádosti si potencionální
žadatelé zajistí automatické elektronické podání své žádosti (až se výzva v tom

lednu vyhlásí, jejich předžádost se „přeleje“ do žádosti).
Dotační podpora je 95 % ze způsobilých
výdajů, podpora bude poskytována na výměny kotlů realizované po 1. 1. 2021. Maximální výše dotace je při výměně kotle
za plynový kondenzační kotel 100 000 Kč,
při výměně za kotel na biomasu s ručním
přikládáním s akumulační nádobou,
kotel na biomasu se samočinnou dodávkou paliva anebo za tepelné čerpadlo je
130 000 Kč.
Podmínkou je, že žadatel je vlastníkem nebo spoluvlastníkem nemovitosti,
tedy rodinného domu, bytové jednotky
v bytovém domě nebo trvale obývaného
rekreačního objektu.
Kritériem pro určení, kdo může využít
dotaci pro domácnosti s nižším příjmem
je výše průměrného čistého příjmu na
člena domácnosti, která v roce 2020

nepřesáhla 170 900 Kč, tj. 14 242 Kč čistého příjmu na osobu měsíčně (automaticky se to vztahuje na domácnosti složené
z důchodců, ty nemusí prokazovat výši
příjmů).
Administrace žádosti probíhá na krajském úřadě. Zde je kontakt na příslušného zaměstnance, který má kotlíkové
dotace na starosti: Mgr. Lenka Platzová,
e-mail: lenka.platzova@plzensky-kraj.cz,
tel. 377 195 485.
Můžete se obrátit i na zdejší odbor
životního prostředí (Ing. Vachušková, tel. 371 430 549), budeme se snažit
potencionálním žadatelům poradit, jak
postupovat.
• Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Jak třídit elektroodpad?
Elektroodpad třídíme do červeného kontejneru.
Elektroodpad, který se do kontejneru nevejde,
neodkládáme v jeho okolí. Elektroodpad větších rozměrů
odvezeme do sběrného dvoru.

DO KONTEJNERU PATŘÍ

• Elektrospotřebiče menších
rozměrů
• Baterie, mobilní telefony, rádia
• Počítače, monitory, televize
• Dálkové ovladače, kalkulačky
• Žehličky, fény, holící strojky
• Váhy digitální, motory

Obzor • Horažďovice

DO KONTEJNERU NEPATŘÍ

• Elektrospotřebiče větších
rozměrů
• Halogenová svítidla, zářivky, žárovky
• Lednice
• Mrazáky
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Průzkum potřeb
neformálních
pečovatelů
(pečujících osob)
v horažďovickém
regionu
Během setkávání pracovních skupin
komunitního plánování sociálních služeb
na Horažďovicku vyplynulo, že je zapotřebí důkladněji zmapovat potřeby pečujících osob. Při zajištění péče o blízkou
osobu vzniká celá řada obtížných situací
a překážek, které bychom rádi zmapovali,
a výstupy poté projednali s pověřenými
úřady a sociálními službami s cílem podpořit rozvoj služeb pro pečující osoby.

V průběhu října a listopadu proběhne terénní průzkum formou dotazování
mezi pečujícími osobami, které se starají
o seniora, dospělou osobu či dítě se zdravotním postižením.
Pečující, kteří by měli zájem se průzkumu účastnit, mohou kontaktovat koordinátorku průzkumu Lenku Červenkovou
na tel. č. 722 466 185, nebo e-mailem
lenka.cervenkova@cpkp.cz. Rozhovory
uskuteční tazatelé Centra pro komunitní
práci západní Čechy, v rámci projektu
„Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb na
Horažďovicku“.
Celodenní péče o děti či dospělé se
zdravotním postižením, o nemocné,
stárnoucí rodiče či partnera je náročná
a patří k jedněm z nejtěžších situací
v životě, se kterou se mnoho z nás setká.
Pečující osoby ale nemusí být na zvládání
této náročné situace sami.

Na webu města Horažďovice v záložce
„Komunitní plánování sociálních služeb“ (https://www.mesto-horazdovice.cz/
muhd/komunitni_planovani_socs.asp)
jsou v sekci „Aktuality“ k dispozici videa
se základními informacemi, jak péči
v domácím prostředí zvládat – co je zapotřebí zařídit, když rodina začíná o někoho pečovat, jakou podporu (materiální
a inanční) může pečující osoba využít, či
které sociální i jiné služby mohou pečujícím rodinám pomoci.
Projekt „Aktualizace komunitního
střednědobého plánu rozvoje sociálních
služeb na Horažďovicku“ je podpořen
inančními prostředky z ESF a ze státního
rozpočtu ČR v rámci Operačního programu Zaměstnanost, reg. č. CZ.03.2.63/0.0/0
.0/19_106/0015152. Projekt realizuje Centrum pro komunitní práci západní Čechy
v partnerství s městem Horažďovice.
• Lenka Vyčichlová, Tým KPSS

Chytrý mobil není
žádný kumšt……

Ševčíkovy hudební večery
Listopadový koncert

Moudrá Sovička z. s. je spolek nabízející seniorům bezplatné poradenství
k uživatelským dovednostem pro chytré telefony, tablety a ostatní digitální
techniku. A zavítal i do horažďovické
knihovny. Zkušený lektor Lukáš Staněk
ochotně zodpovídal na rozmanité
dotazy zvídavých uživatelů digitální techniky. Uživatelé tak odcházeli
obohaceni o nové znalosti, např. jak
přetáhnout fotky z mobilu do notebooku, nastavit WIFI, založit emailovou adresu či stáhnout a instalovat
jízdní řád a mnohé další.
Pokud i vy se chcete zdokonalit ve
výše uvedených dovednostech, neváhejte a přihlaste se v knihovně.

Poslední koncert letošní sezóny Ševčíkových hudebních večerů se uskuteční
v pátek 12. listopadu 2021. V sále hotelu
Prácheň v 19.00 hodin vystoupí BRASStet,
jehož koncert byl kvůli nepříznivé epidemiologické situaci již několikrát odložen.
BRASStet je žesťové kvinteto složené
z předních českých umělců mladé generace. Dosavadním největším úspěchem
tělesa je vítězství na Mezinárodní soutěži
žesťových nástrojů v jihokorejském Jeju
v roce 2019. Na koncertě se hráči přestaví

s žánrově pestrým repertoárem zahrnujícím originální aranže skladeb klasických
autorů, jako jsou např. J. S. Bach nebo
A. Dvořák, a odlehčenější jazzové a ilmové melodie.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné
50 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, důchodce a rodiče na rodičovské dovolené),
děti do 10 let zdarma. Rezervace vstupenek: 603 229 582.
za spolek Hudba bez hranic, z. s.
• Ing. Magda Černá

• Jana Truhlářová, MěK
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Město Horažďovice, českobudějovický biskup Mons. ThDr. Vlastimil Kročil, farnost sv. Petra
a Pavla v Horažďovicích a rodina Mons. Karla Fořta srdečně zvou na

přednášku, mši svatou a koncert
6. listopadu 2021 v Horažďovicích
u příležitosti 100 let od narození

Monsignora KARLA FOŘTA
(8.11.1921 - 21.1.2014)

kněze, zakladatele České duchovní služby v Německu,
redaktora rádia Svobodná Evropa, nositele řádu Tomáše
Garrigua Masaryka a čestného občana Horažďovic

9.30

společenský sál hotelu Prácheň

přednáška českého faráře v Mnichově P. Bohuslava Švehly

11.00 kostel sv. Petra a Pavla

mše svatá

13.00 kostel sv. Petra a Pavla

komorní koncert

14.30 hřbitov na Práchni

modlitba u hrobu Mons. Karla Fořta

V rámci komorního koncertu uslyšíte skladby G. Cacciniho, A. Caldary, A. Dvořáka, B. Smetany,
P. Mascagniho, A. Vivaldiho, R. Schumanna a G. F. Händela
v podání Lenky Pecharové (soprán)
a profesora Pražské konzervatoře a AMU Josefa Popelky (varhany)
Změny a proticovidová opatření vyhrazeny.
Před akcí sledujte rubriku „Aktuálně“ na webových stránkách města Horažďovice nebo Facebook města.

Obzor • Horažďovice
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Koulelo se, koulelo,
červené jablíčko …
A když se dokoulelo – šup s ním do moštu!
Stejně jako v minulých letech jsme i letos
byli pozváni do přírodovědné stanice
DDM na tradiční akci „Jablkobraní“. Děti
na vlastní kůži zažily, co obnáší výroba jablečného moštu. Ponejprv musely
jablíčka pod stromy sesbírat, poté je
umýt, nakrájet, nadrtit a nakonec z nich
vymačkat lahodný mošt. Při této práci
však stačily i objevovat – tu škálu barev
na jediném jablíčku, tu zase semínka
uvnitř jablka či červíčka, který se v jablku
zabydlel. Úžasné dopoledne jsme završili ochutnávkou různých druhů jablek
a hrušek a douškem vlastnoručně vyrobeného moštu.
V naší duhové mateřince ctíme tradice,
a proto jsme s dětmi oslavili i tradiční

01

Havelské posvícení. Povídali jsme si
o tom, co to vlastně posvícení je, jak se
slavilo dříve a jak se slaví nyní. Naše šikovné paní kuchařky nám napekly posvícenské hnětynky, které si děti samy ozdobily.
Svá díla si pyšně odnášely domů, aby
se tou krásou mohli pokochat i tatínek
s maminkou.
Poděkování patří „našim“ báječným
rodičům, kteří nás zásobili dýněmi – obrovskými i malými. Dýně jsme přetvořili
na nádherné podzimní bubáky.
Užíváme si prostě podzim plnými
doušky – sbíráme krásné lesklé hlaďoučké kaštany, rozplýváme se nad krásou
podzimem zbarvených listů či nad
křehkou nádherou ranní jinovatky. Učme
děti vnímat prostou krásu kolem sebe –
i v budoucnu ji pak budou chránit, aby ji
mohly ukázat zase svým dětem.
Krásné podzimní dny všem!

01 Lisování jablíček
02 Přípravy na moštování
03 Průzkum pařezu
04 Jablíčková dobrota
05 „Posvícení u Broučků“
05

• kolektiv KMŠ DUHA

03

04
02
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Říjen Na Paloučku
Měsíc září s adaptačním programem
u nejmladších dětí už je nenávratně pryč
a aktivity ve všech třídách naší MŠ jsou
již v plném proudu. Těšíme se do školky
na zážitky s našimi kamarády a společně se radujeme z příchodu barevného
podzimu. Pozorujeme měnící se přírodu,
poznáváme různá přírodní prostředí –
pole, louku, les… Na vycházkách sbíráme
barevné listí i další různorodé plody
podzimu, učíme se je pojmenovávat,
tvoříme z nich výzdobu pro prostory tříd
i celé MŠ. Nezapomínáme pozorovat ani
podzimní práce na zahrádkách. Vždyť
i my se staráme o své záhonky na školní
zahradě, ze kterých postupně sklízíme
vypěstované dobroty. Jahody, rajčata, papriky, dýně a bylinky, které využívají při
vaření i naše paní kuchařky. Nejpřísnější
anticovidová opatření konečně pominula, a my tak můžeme znovu v MŠ uvítat
naše milé hosty. Prvními očekávanými
návštěvami jsou: Divadélko Múza s pohádkou O papírovém drakovi a zástupci
zdravotního zařízení Prima Vizus o.p.s.
s moderní metodou zjišťování očních vad
u dětí. Ani nám, dětem a pedagogům, již
nic nebrání v poznávání zajímavých míst
a známých institucí ve městě, kde se pravidelně účastníme nabízených programů
– kulturní dům, muzeum, knihovna, přírodovědná stanice… Nejstarší děti ze tříd
Včelky a Motýlci i letos pokračují v polytechnickém vzdělávání ve spolupráci se
SŠ Horažďovice a nově jsou aktivně zapojeny i v celostátním vzdělávacím projektu
Se Sokolem do života. I v našem pěveckém
kroužku Sluníčko už se opět pilně tančí
a zpívá pro radost, ale i nacvičuje poutavý program pro veřejná vystoupení.
Druhý říjnový týden bývá Na Paloučku již
tradičně obdobím posvícenských tradic
a oslav s pečením hnětýnek, které si děti
pečlivě vykrajují, upečené s radostí ozdobí a hrdě odnášejí domů k ochutnání.
A nyní, v závěru měsíce, se ještě těšíme na
vlastnoruční výrobu rozmanitých draků,
jejich pozdější otestování na plánované
drakiádě, a stejně tak i na každodenní
společné venkovní radovánky v množství
opadaného barevného listí.
Pestrý a radostný zbytek podzimu přejeme z MŠ Na Paloučku i vám všem.

01

02
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Café dialog
beseda se starostou

• Eva Málková, učitelka MŠ Na Paloučku
01 Princeznička na bále poztrácela korále
Foto: Eva Málková
02 O posvícení všechno to voní – Na Paloučku se
pekly hnětýnky. Foto: Eva Málková

středa 24. listopadu od 18 h
v kavárně hotelu Prácheň
Zeptat se můžete na cokoliv, nejen starosty,
ale i radních – při kávě, kterou Vám nabízíme zdarma.

Obzor • Horažďovice
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Adaptační kurz 6. A
Od 20. 9. do 22. 9. 2021 měla 6. A adaptační kurz ve Střelských Hošticích s třídní
učitelkou Terezou Jandovou a výchovnou
poradkyní Šárkou Zeithamlovou. Ráno
jsme přišli do školy, otestovali se a vydali
se na výpravu. Cestu pěšky nám zpestřilo
mnoho zvířat: koza, kozel, veverky a koťata. Když jsme dorazili, zamířili jsme do
učebny a byli jsme poučeni a seznámeni
s náplní adaptačního kurzu. Potom jsme
se rozdělili do chatek. Každé ráno nás čekala rozcvička s paní učitelkou Jandovou.
Na snídaně, obědy a večeře jsme chodili do
jídelny, svačiny jsme jedli venku. Po celý
den jsme byli zaměstnáni zábavnými aktivitami (lidské bingo, fotbal – kluci × holky,
1v2v3, běhání pro šátek, gordický uzel,
atd.), při kterých jsme se jako třída sdružovali. Těšili jsme se na poslední večer, až
za námi přijede třídní učitelka z 5. třídy
Lenka Zábranská a paní ředitelka Jaroslava Šimková. Na přivítání jsme nacvičili
krátkou sestavu, při které jsme používali
čísla, písmena a gymnastiku. Večer jsme
opékali buřty, zpívali a vyprávěli vtipy.
Třetí den jsme balili a připravovali se na

01

cestu zpět do školy. Po obědě ve školní
jídelně jsme poslední hodiny adaptačního
kurzu strávili na tržišti v Horažďovicích,
kde jsme hráli různé hry. Z adaptačního
kurzu máme hezké vzpomínky.

01 foto 6.A

• třída 6. A

Adaptační kurz 6. B
I když se na konci září obvykle hlásí o slovo typické podzimní chmury, v žádném
případě jsme se jich nezalekli a naopak
jsme se vydali vstříc našemu prvnímu
dobrodružství po přestupu na druhý stupeň základní školy. Tím dobrodružstvím
se stal třídenní adaptační kurz v obci
Střelské Hoštice nedaleko Horažďovic. Do
Hoštic jsme se přesunuli pěšky a musíme
se pochlubit, že fyzička se nám po distanční výuce vrátila v plné síle. Ubytovaní
jsme byli v jednopodlažních chatkách,
což se nám všem líbilo, i když se nebojíme
přiznat, že někteří z nás měli z počátku
jisté obavy – bude v chatách teplo, vaří
v Hošticích dobře, co když budou všude
pavouci? Naše obavy se ale ukázaly jako
liché. Tepla bylo dost, v Hošticích vaří
famózně a pavouci si nás nevšímali. Na
adaptačním kurzu jsme hlavně hráli
hry, soutěžili a plnili úkoly pro stmelení
kolektivu. První večer jsme si dokonce
zpříjemnili táborákem, na který dorazili
vzácní hosté v podobě paní ředitelky a bývalého pana učitele třídního z prvního
stupně. Zpátky domů se nám moc nechtělo, protože adaptační kurz byl skvělým
zážitkem, za který děkujeme.

01

01 Společnými silami skrz „pavoučí síť.“
Foto: Mgr. Petr Curko

• žákyně Nela Lávičková
a třídní učitel Mgr. Petr Curko
10
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olní rok 2021/2022 se pomalu rozjíždí
Na Základní škole Horažďovice Komenského jsme zahájili nový školní rok
v plném rozsahu. Téměř od počátku roku
realizujeme rozvrh všech tříd prezenční
formou v plném rozsahu a výuku doplňujeme řadou dalších akcí a projektů.
V polovině září započal třetí a čtvrtý
ročník plavecký výcvik na horažďovickém bazéně. Po dvou letech zavítali žáci
1. stupně do kulturního domu na divadelní představení. Žáci pátého ročníku
a druhostupňoví žáci (6.–9. ročníky)
navštívili sál kina za účelem zhlédnutí
pořadu „Všichni moji blízcí“, který se
věnuje problematice holocaustu.
Pokračujeme v rámci přípravy
na budoucí profese našich žáků ve

spolupráci se středními školami. Osmý
ročník navštívil Techmánii v Plzni spolu
se SŠ Oselce, devátý ročník absolvoval na
této škole projektový den. Zájemci z řad
žáků osmých tříd navštěvují polytechnický kroužek na SŠ Horažďovice. Žáci
čtvrtého a pátého ročníku se zapojili do
projektu Gymnázia v Sušici. Jeho náplní
je technické vzdělávání zaměřené na digitální technologie. Devátý ročník, který
v letošním školním roce čeká zásadní
rozhodnutí ohledně další studijní cesty,
navštívil Úřad práce v Klatovech. Zde se
seznámil s postupem podání přihlášky
na střední školu a s nabídkou studijních
možností nejen v Plzeňském, ale i v okolních krajích.

Zájmové kroužky (angličtina) pořádané
naší školou začínají od října znovu fungovat, stejně jako Centrum sportu a jeho oddíly. Od října také konečně slyšíme zpěv
žáčků z pěveckého sboru Kvítek. Zkoušky
nejmenších zpěváčků ze sboru Poupata se
chystají od ledna 2022.
Dělá nám velikou radost, že po dlouhé
době změn, zavírání a opětovného otevírání školy, distanční výuky a nejistoty se
konečně snad všechno vrací do normálních kolejí. Pevně věříme, že to dlouho
vydrží.

Kroužek
mladých hasičů

v důsledku epidemie všechny akce
zrušeny. Letošní ročník podzimní části
soutěže se konal 16. října v Bystřici nad
Úhlavou a účastnila se dvě naše družstva –
mladších a starších. První disciplína byla
štafeta CTIF, ve které družstvo starších
zaběhlo 17. čas a mladší 8. čas. Potom
následoval závod v požární všestrannosti,
kterého se zúčastnily dvě hlídky mladších
a starších. Do výsledků se vždy započítává

čas a trestné body lepší hlídky. Starší se
po podzimní části soutěže umístili na 10.
a mladší na 12. místě. Celkově se po dvou
disciplínách starší umístili na 12. příčce
z 30 družstev a mladší zatím na 11. příčce
z 15 družstev. Když počasí dovolí, budeme
další kroužky trávit venku a hrát hry.

Po delší době jsme mohli v polovině září
znovu zahájit činnost kroužku. Přišly
mezi nás nové děti a hned se zapojily
do přípravy na soutěž. Loni jsme také
trénovali, ale týden před soutěží byly
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• Vedení školy ZŠ Horažďovice,
Komenského 211

•

Vedoucí MH
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Horažďovičtí
gastronomové
na kuchařském
symposiu
Letos se konal již 7. ročník kuchařského
symposia v nádherných prostorách divadla Hybernia v Praze a žáci horažďovické
střední školy byli u toho. A byl to koncert!
Sešli se tu mágové světových kuchyní
a špičky gastronomie. Co jméno, to celebrita – kuchaři, kteří umějí předat kus
své ilozoie, umění a svým nadšením nás
nasměrovat k té nejkrásnější gastronomii.
Na jevišti divadla Hybernia se představili Julian Stowasser z Hamburku, Poul
Andrias Ziska z Faerských ostrovů, Enrico
Christ z Mnichova, Sebastian Frank z Rakouska, Eric Vildgaard z Dánska, Paulo
Casagrande ze Španělska – všichni držitelé hvězdiček Michelin a majitelé těch nejluxusnějších restaurací. Česká republika
byla zastoupena dnes již legendou české
gastronomie a šéfkuchařem Oldřichem
Sahajdákem, který má michelinskou
hvězdu nejdéle ze všech českých kuchařů. Naleštěnou ji drží svou pílí a prací již
od roku 2012. Jeho vystoupení bylo ještě
jako bonus okořeněno vtipem a zajímavými historkami z jeho profesního života.
A bylo na co se dívat i co poslouchat. To
dokazoval obrovský potlesk zaplněného
divadelního jeviště.
Odjížděli jsme ze stověžaté matičky
Prahy naplněni krásnými dojmy a inspirací pro naše další studium a už také
víme, že máme zajištěné vstupenky (jen
tak mimochodem – jedna stojí téměř
3 000 Kč) na další dva roky.
• Miloslav Turek, zástupce ředitele

01

02

03

01 Žáci Střední školy Horažďovice před divadlem
02 Oldřich Sahajdák (vpravo) při práci
03 Závěrečná úprava pokrmu
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Někdy je lepší
neplánovat
Vy, kteří sledujete naši činnost nejen na
koncertech, ale i prostřednictvím tohoto
mého povídání v Obzoru, si možná vzpomenete, jak jsme se v roce 2019 chystali
na Mezinárodní festival hudebního romantismu do Vlachova Březí. Rozhodnutí
tam jet tehdy padlo již počátkem roku na
výroční schůzi, a tak nějak se s touto akcí
počítalo po celý rok. Jenomže ne všechny
plány vždy vyjdou, a tak jsme se z důvodu
nekompletnosti sboru museli na poslední
chvíli omluvit.
V roce 2020 se festival – z důvodů
nám všem asi jasných – vůbec nekonal.
A ze stejného důvodu jsme letos v první
polovině roku o účasti ani neuvažovali.
Proto jsme byli koncem září trochu zaskočeni dotazem, zda bychom měli letos
zájem do Vlachova Březí přijet. Pravda,
nešlo o třídenní mezinárodní festival,
ale o takového jeho menšího bratříčka.
Jednodenní „Sborová dílna prof. Václava
Matouška“ s odpoledním vystoupením tří
přítomných sborů (více jich být pozváno
nemohlo, aby se dodržela epidemiologická pravidla pro společný zpěv) na koncertě v kostele Zvěstování Páně, kdy v závěru

01

zazněly dvě skladby, které spojený asi
80hlavý sbor nacvičil při dopolední dílně.
Bylo pro nás příjemné si zase zazpívat
na novém (a krásném) místě. Bylo pro nás
milé se setkat s podobně „postiženými“
z jiných měst. A bylo pro nás velmi poučné pracovat pár hodin pod vedením velmi zkušeného profesionálního dirigenta,
pana Libora Sládka. Jsme rádi, že se nám

povedlo se této akce zúčastnit a doufáme,
že pokud se v roce 2022 bude konečně
konat 20. ročník festivalu, budeme mezi
jeho účastníky.
• Za PS Prácheň Simča Sládková
01 V kostele Zvěstování Páně ve V. Březí

Stalo se … aneb ohlédnutí v čase – 7. část
V minulém vydání HO jsem psal o prvních krůčcích malého školáčka do velké
školy, ale nezmínil jsem se, od kdy byla
u nás zavedena povinná školní docházka
a kdo ji zavedl. Vše tedy napravuji. Z dějepisu vím, že povinnou školní docházku
u nás zavedla Marie Terezie.
V prosinci 1774 vydala patent, podle
něhož všechny děti od 6 do 12 let patří do
školy. Co ji k tomu vedlo? Zvláště pozornost, že na výchově a vedení dětí v raných letech závisí budoucí život každého
člověka a i způsob myšlení celého lidstva.
Po roce 1918 dostala škola nový úkol –
vychovat občana demokratické republiky,
seznámit i s celými dějinami (husitstvím,
bělohorskou tragédií, národním osvobozením, porážkou nenáviděných Habsburků…) Tohle muselo znát každé děcko.
Za nacismu a později komunismu se
škola stala hlavně nástrojem totalitní
technologie. Dokazuje to třeba dokument, který museli učitelé podepisovat
od r. 1971: „Slibuji, že vždy budu pracovat
v zájmu dělnické třídy a uskutečňovat
Obzor • Horažďovice

politiku Komunistické strany Československa. Budu podle zásad komunistické
výchovy pěstovat v žácích (učních) lásku
k socialistické vlasti a vychovávat je v duchu marx-leninského světového názoru.“
Ta temná doba je naštěstí pryč. Dnes
žáci chodí do školy, aby se naučili kromě
základu také „plavat“ v nekonečném moři
informací, rozlišovat podstatné od nesmyslu, kriticky myslet a nenechat se zblbnout růžovými sliby nejrůznějších šíbrů.
Je to nekonečně složitý úkol!
Za Marie Terezie to měli žáci mnohem
jednodušší.
Po 140 letech přijely dvě jednotky
pražských hasičů k Národnímu divadlu, aby si připomněly jeho požár, který
vznikl kolem 17. hod. 12. srpna 1881 a měl
zničující následky pro nově vybudovanou
„Zlatou kapličku.“ Požár byl pochopen
jako celonárodní katastrofa a vyvolal obrovské nadšení pro nové sbírky: za 47 dní
byl vybrán milion zlatých. Divadlo bylo
otevřeno 18. listopadu 1883 představením Smetanovy slavnostní opery Libuše.

Budova sloužila bez velkých úprav skoro
100 let. Až 1. dubna 1977 bylo divadlo
představením Jiráskovy Lucerny na více
než 6 let uzavřeno. Rozsáhlá přestavba
byla ukončena k závaznému termínu,
kterým bylo datum 100. výročí otevření:
18. listopad 1983. V tento den byla budova
– historicky nesmírně důležitý a krásný
objekt – opět představením Smetanovy
Libuše předán veřejnosti.
Přeji vám hlavně zdraví a mnoho příjemně prožitých chvilek.
• Karel Halml
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Historie kostela
svatého Jana
Křtitele od vzniku
do vypálení města
v roce 1619
Před nedávnem byla dokončena oprava
sanktusníku, věžičky nad presbytářem
kostela sv. Jana Křtitele. S ohledem na
obnovu této památky předkládám studii
mapující historii kostela po stránce stavební a umělecké.
Kostel byl vybudován v roce 1593 na
bývalé obecní zahradě jako městský, jak
se traduje „když v našem městě krutý mor
nastal“ a kdy nepostačoval k pohřbívání
hřbitov kolem kostela sv. Petra a Pavla.
Více kdysi o počátcích kostela informoval
dokument, který byl uložen na radnici v archivu ještě v roce 1779. Jedná se
o inventář všech archiválií chovaných v té
době na radnici, kde se ke kostelu uvádí
popis příslušných dokumentů „ Paměť
o počátku kostela S:Jana Křtitele v roku
1593 vystaveného a 1619 readiicirovaného“, podobně následující položka „Paměť
o Rožberské fundati“ (fundace horažďovického měšťana Václava Rožberského
z roku 1628). Bohužel obě písemnosti
jsou dnes nezvěstné. K počátkům vzniku
kostela se také vztahuje svědectví uváděné v kauze z počátku 18. století, kdy si
začal nárokovat patronát nad kostelem
svatého Jana Křtitele řád maltézských
rytířů, ti měli ve městě bohatou historii
od počátků vzniku města. Argumentem mělo být zasvěcení kostela sv. Janu
Křtiteli, tedy patronu tohoto řádu. V roce
1728 v této věci vypovídal měšťan Florián
Herites, když byl komisí požádán „zda by
pamatoval, aby nějaká vizitace od strany
maltézské byla“. Herites odpovídá: „Já
jsem muž přes osmdesát let starý a toho
jakživ nepamatuji a nikda jsem o tom
neslyšel, aby od Malty jaká vizitace byla
a ten kostel vzal svůj začátek takto – byl
velkej mor a neměli se lidé kde pochovávat, na to byl jeden mládenec svobodný
jménem Jan a daroval to místo, kde
svatý Jan stojí k obci pro pochovávání těl
mrtvých, tak se obec a magistrát snesli,
aby se tam postavil kostel. Potom, když
ten kostel byl vystavený, jak náleží, oni
tomuž mládenci říkali Jan, a tak potom
dali tomu chrámu Páně jméno Jan. Já
to slejchal od mého otce, který tehdy byl
96 let starý a byl primasem zde v městě“.
Současně byl zaslán Arcibiskupské konsistoři do Prahy obšírný dopis, ve kterém se
horažďovičtí radní bránili proti dosazení
maloborského kněze Jana Rábského,
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člena maltézského řádu, do kostela sv.
Jana. V obšírném dopisu rozhořčeně
komentovali vlastnické právo ke kostelu.
Řada věcí však zřejmě shořela v nešťastném roce 1619, a tak nebylo jednoduché
předložit okamžitě pádné informace
z městského archivu. V obhajobě zmiňují radní vizitaci kostela sv. Petra a Pavla
v roce 1610, ke kostelu sv. Jana se však
v této vizitaci prováděné Jiřím Čejkou
z Olbramovic zmiňuje pouze okrajově, že

„totižto se kostel na předměstí vynachází
s velikou věží“, s dodatkem, „ kterýžto kostel obec postaviti dala“. V mladším opisu
tohoto vizitačního protokolu se doplňuje, že je „kostel za městem nový sv. Jana
Křtitele, krchov veliký majíc, kterýžto
kostel obec vystaviti dala, jest tak na jmenovaném krchově věže vysoká s jedním
zvonem, kterýž to zvon Florián Malkovský koupil“. Radní dále argumentují, že
řád malt. rytířů nemá žádný vlastnický
Obzor • Horažďovice

dokument a nezmiňují jej ani kostelní
počty. Vlastnictví města potom dokládá
i uvnitř „ v prostředku kostela na klenutí
velmi patrně, jakož i zevnitř kostela na
štítu vyobrazen a vymalován hned od
starodávna erb vlastní města Horažďovic
a žádné takové znamení řádu melitenského tam postavené se nevynachází“. V roce
1602 ulit pro tento kostel zvon na Starém
Městě pražském na náklady měšťana
Floriána Malkovského. Zvon je popsán
v nepublikovaném rukopisném soupisu
památek Horažďovicka a Strakonicka
sepsaném kolem roku 1940 Alžbětou
Birnbaumovou. „Zvon o průměru 72 cm
a výšce 61 cm, okolo koruny vlys plaketek s výjevy z podobenství o ztraceném
synu zobrazený na čtyřech opakujících
se políčkách. Na plášti nápis Letha 1602.
Tento zvon slit jest ke cti a chvále Pána
Boha všemohoucího a ku památce sv.
Jana Křtitele k novému kostelu při městě
Horažďovicích nákladem slovutného
muže Floriána Malkovského, měštěnína
v městě Horažďovicích, a dobrým úmyslem na památku jeho i jeho dědicům

k témuž kostelu jest obětován. Dole je
široký ornamentální vlys se znakem řezníků s reliéfy sv. Pavla a Jana s nápisem
„Zvon tento udělán jest na Novém městě
Pražském na široké ulici v domě u Zvonařů.“ Na druhé straně plaketa Ukřižování
s písmeny na břevnu DAN TAPI“ (Daniel
Tapienus zvonař pozn.). Zdali byl v rámci
nedávné obnovy sanktusníku tento zvon
dokumentován, mi není známo. Zvonice,
na které byl původně umístěn zvon, stála
na hřbitově, zřejmě tedy samostatně bez
těsného spojení s kostelem. Podobně samostatně stojící zvonice se nachází např.
při kostelních budovách v Záboří, Blatné,
Kotouni či u sv. Jakuba v Nepomuku.
Z doby vzniku kostela pochází patrně též
kruchta, která vykazuje ve své výmalbě
renesanční motivy a ornamenty. Stratigraickým průzkumem do vnitřních
omítek doložena z dob počátků kostela
plošná výmalba s igurální tematikou,
okenní špalety rámuje vavřínový list, motiv ovoce u zazděného západního vchodu
do kostela a iluzivní draperie v presbytáři
kostela. Ohledně náhrobků v kostele patří

mezi nejvýznamnější díla náhrobek určený pro Jakuba Hollara z Práchně, majitele domu čp. 18 (Zlatý jelen). Jakub Hollar
se nakonec ale odstěhoval do Prahy v roce
1618 a textové pole náhrobku zůstalo
bez roku úmrtí. Zemřel v roce 1626 a je
pochován v kostele sv. Štěpána na Novém
Městě pražském, kde se jeho náhrobek do
dnešních dnů ale nedochoval. Z nejstarších náhrobků horažďovických měšťanů
v tomto kostele náleží Janu Kříži Třebickému z roku 1606. Následuje v roce 1613
Fabián Královský. Dále Florián Malkovský
z roku 1615 či náhrobek pekaře Jana Balatého z roku 1616.

se návštěvníkům a případným zájemcům
o studium maturitních oborů (uměleckořemeslné zpracování kovů – práce
kovářské a zámečnické, uměleckořemeslné zpracování dřeva) a učebních oborů
(truhlář, umělecký kovář a zámečník, mechanik opravář motorových vozidel (automechanik), opravář zemědělských strojů)
věnovat pracovníci školy. Současně budou
prezentovány obory vzdělávání vyučované na pracovišti v Blovicích: pečovatelské
služby, opravářské práce, potravinářská
výroba, stravovací a ubytovací služby.

Přihlášky na čtyřleté maturitní umělecké obory, u kterých se nekoná povinná
přijímací zkouška z českého jazyka a matematiky, ale talentová zkouška, je třeba
podat do 30. listopadu. Všechny důležité
informace mohou zájemci získat přímo
na místě – 13. listopadu 2021. Další informace na www.stredniskolaoselce.cz.

• MgA. Jindřich Šlechta
01 Nejstarší známá podoba kostela sv. Jana Křtitele,
výřez z perokresby Jana Willenberga z roku
1602, vlevo od kostela se nachází zvonice,
kam daroval zvon v roce 1602 měšťan Florián
Malkovský.
02 Nástěnné malby v presbytáři kostela odkryté
v rámci stratigraického průzkumu, vznik kolem
roku 1600.

ářský den se
koná v Oselcích

X  ov

XII. Kovářský den se uskuteční v sobotu
13. 11. 2021 od 9 do 15 hodin v prostorách Střední školy v Oselcích společně
se Dnem otevřených dveří. Stejně jako
v předchozích letech přijedou nejlepší
mistři kovářského řemesla, aby předvedli
svoji zručnost a prezentovali tradiční
řemeslo. Součástí této akce bude bohatý
doprovodný program s občerstvením.
Na kovárně, v mechanických dílnách
a v prostoru dvora bude k vidění kovářská práce uměleckých kovářů, výstava
kovářských výrobků, prodej kovářského
nářadí a podkování koní, velmi atraktivní pro všechny návštěvníky. S prací
našich oborů vzdělávání souvisí i další
doprovodný program: výstava závodních
historických aut a traktorů a předváděcí
akce irem Peugeot, zemědělská technika
New Holland a prezentace dalších irem
(např. Pfeifer Holz, s. r. o., Prominent system atd.). Součástí Kovářského dne bude
i ukázka drátenictví, paličkování, tvoření mandal z barevných písků a prodej
včelařských výrobků. V truhlárně bude
k vidění práce na CNC strojích, soustružení dřeva, inkrustace (na modelu komody)
i řezba, kterou si návštěvníci budou moci
vyzkoušet.
Vzhledem k tomu, že Kovářský den je
spojen se Dnem otevřených dveří, budou
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• Ing. Miroslav Lávička, Střední škola
a Základní škola Oselce
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Vznik ČSR a nové církve v Horažďovicích
Vznik Československa 28. října 1918 je
spojován především se změnami společenskými. Byla slavně vyhlášena republika.
Jako v jiných městech i v Horažďovicích
s průvody a s muzikou. Národní výbory se
ujaly moci – a slavné dny končily. Vraceli se vojáci z války, bylo třeba i v našem
městě se s návratem stovek mladých mužů
nějak vyrovnat, překonat válečné potíže se
zásobováním, vyměnit staré peníze za nové
a mnohé a mnohé jiné další věci, které
bývají při tomto výročí připomínány. Ale
přece jen se v té souvislosti něco pomíjí:
věci církevní – jakým otřesem byl zánik
Rakouska-Uherska pro katolickou církev.
V Rakousku-Uhersku měla katolická církev značný vliv nejen na politiku, ale i na veřejný život. Kněz byl
nedotknutelnou autoritou každé farní
obce. Je pravdou, že už koncem 19. století
se v důsledku vědeckého poznání začala
autorita církve otřásat. Že církvi začíná
ujíždět vlak, si uvědomili i někteří kněží
a snažili se církev modernizovat. Vznikla
tzv. Katolická moderna, ale modernizovat
konzervativní církev se jí moc nedařilo.
Zajímavé je, že proti církvi se začali
vymezovat nejostřeji učitelé, kteří byli
až dosud podřízenými církve a podléhali
místním farářům. Ostatně hlavní činností učitelů původně bylo posluhovat v kostele, zajišťovat především hudbu a zpěvy
při obřadech, škola byla vlastně až na
druhém místě. Proto se učitelům tehdy
říkalo kantor, což v překladu z latiny

znamená „zpěvák“. Pochopitelně, že na
začátku 20. století už uvědomění učitelů
rostlo a nechtěli být už „sluhy církve“.
Na podzim roku 1918 se v důsledku politického vývoje a nečekaného zániku Rakouska-Uherska katolická církev dostala
v novém státě do těžké defenzivy. Společnost se radikalizovala. Převažovaly nálady
vyjadřované hesly „Pryč od Vídně, pryč
od Říma!“, „Řím musí být souzen a odsouzen!“ Církev byla prostě spojována s Habsburky, s nenáviděným mocnářstvím,
které nevyslyšelo národnostní požadavky
Čechů. Masaryk v nově vzniklé ČSR vyhlásil „odluku státu od církve“. Prorakouský
pražský arcibiskup Huyn z obavy před
protikatolickými násilnostmi a na pokyn
Vatikánu spěšně emigroval do Švýcarska.
Dne 27. 11. 1918 byla řadovými kněžími
ustavena „Jednota československého duchovenstva“, aby se církev s novou situací
nějak vyrovnala. Jejím předsedou se stal
kněz a známý spisovatel J. Š. Baar. – Byl to
dost zoufalý pokus odvrátit zánik církve,
ale nakonec se celkem povedl.
Během dalších deseti let katolická církev bojovala o svou čest, což se jí posléze
podařilo, a postavení církve v ČSR se
postupně zklidnilo. Ale i mezi představiteli Jednoty docházelo ke sporům – jejich
důsledkem pak bylo odštěpení radikálních kněží a ustanovení Československé
církve husitské (10. 1. 1920). V Horažďovicích byla Čsl. církev ustavena v roce
1921, oiciálně v roce 1924. Je příznačné,

že zakladateli této nové církve v našem
městě byli učitelé: Josef Pešek, Josef Sýkora, Josef Pavel a Antonín Šebesta. Později
se o výzdobu kaple postaral další učitel
Karel Němec. Nová církev v katolických
Horažďovicích měla nelehké začátky. Ale
na jaře 1922 se hlásilo k této církvi už
113 zdejších občanů. Mimochodem prvním dítětem pokřtěným v Horažďovicích
v nové církvi byla Vlastislava Šebestová,
dcerka jednoho ze zakladatelů. Zpočátku
nová církev konala svá zasedání a bohoslužby v zasedací místnosti radnice.
Prvním duchovním správcem a farářem
se stal v roce 1923 Vratislav Vojta. Až v roce
1928 byl na místě odkoupeného domu
vystavěn stánek Čsl. církve husitské –
Husův sbor. Stojí v dnešní Strakonické
ulici naproti bývalému klášteru. Jeho
dominantou se stala věžička přenesená
sem ze staré radnice. Otevření bylo velkou
slávou s projevy na náměstí a s průvodem
asi dvou tisíc účastníků.
Další historie nové církve – to už je zase
jiná kapitola. Tentokrát jsem chtěl jen
připomenout, že vznik republiky v r. 1918
měl nejen svou stránku politickou a společenskou, ale i tu stránku náboženskou.
• Jiří Wagner
01 Husův sbor. Bez vzniku ČSR by tato budova
v Horažďovicích nestála. – Foto J. Wagner
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Knižní novinka
z našeho regionu
Toulání Šumavou a Pošumavím 2
s profesionálním průvodcem Josefem
Peckou
Profesionální šumavský průvodce
Josef Pecka zve čtenáře na další trasy,
které křižují jeho oblíbené pohoří
z obou stran hranice. Na svých trasách
sestoupil více do vnitrozemí a nabízí
tak výlety do méně navštěvovaných
míst v Pošumaví. Kniha volně navazuje
na Toulání Šumavou a Pošumavím.
Knihu zakoupíte v knihkupectví
– Mírové náměstí 15 v Horažďovicích.
• Jana Kotrbová

Pozvánka na
pracovní skupiny
komunitního
plánování
sociálních služeb
V projektu komunitního plánování
sociálních služeb (KPSS) nás zajímají
potřeby lidí žijících ve městě Horažďovice a spádových obcích ORP. Setkáváme se u „Kulatých stolů“ nad různými
tématy v rámci dvou pracovních skupin
(Děti, mládež a rodina a Osoby ohrožené
sociálním vyloučením; Senioři a Osoby se
zdravotním postižením) a hledáme různé
způsoby pomoci lidem, kteří z jakéhokoliv důvodu potřebují sociální služby.
Tato setkání jsou otevřená všem občanům
Horažďovicka.
Další setkání pracovních skupin je
plánováno na 1. 11. 2021 v zasedací místnosti městského úřadu v Horažďovicích.
Od 10h se zaměříme na místně dostupné
služby pro lidi s duševním nemocněním

a dozvíme se aktuální informace o probíhající reformě psychiatrické péče. Od
13 h se budeme věnovat zejména tématu
nezaměstnanosti a možnostem podporovaného zaměstnávání.
Pozvánky na aktuální setkání jsou
zveřejňovány na webových stránkách
města Horažďovice v záložce Komunitní plánování sociálních služeb (záložka
„Pracovní skupiny“). V záložkách „Dokumenty“ a „Anketa“ se můžete seznámit
s výstupy mapování aktuální sociální
situace v regionu.
Setkání pracovních skupin se konají
v rámci projektu „Aktualizace komunitního střednědobého plánu rozvoje
sociálních služeb na Horažďovicku“,
který je podpořen inančními prostředky
z ESF a ze státního rozpočtu ČR v rámci
Operačního programu Zaměstnanost, reg.
č. CZ.03.2.63/0.0/0.0/19_106/0015152. Projekt
realizuje Centrum pro komunitní práci
západní Čechy v partnerství s městem
Horažďovice.
• Lenka Vyčichlová, Tým KPSS
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Hrátky
s pamětí
Nenechte svůj mozek zahálet!
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
Přijď te mezi nás! A nezapomeňte na brýle!
pondělí 15. listopadu 2021 • 14.30 hod.
• sál Městské knihovny Horažďovice
Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření.

BĚH KOLEM PRÁCHNĚ
SO 13/11/21- ZÁMEK HORAŽĎOVICE
TRADIČNÍ POLOKROSOVÝ BĚH POŘÁDANÝ DDM A KČT HORAŽĎOVICE. BĚŽÍ SE OD HORAŽĎOVICKÉHO ZÁMKU
NA PRÁCHEŇ A ZPĚT. BĚH JE SOUČÁSTÍ SERIÁLŮ HOUBA CHALLENGE A EŠUS BĚŽECKÉ LIGY OKR. KLATOVY.
,
START ZÁVODU V 1 0
REZENCE OD 8:00

:OD
0 ZÁMKU.
0

AKCE PROBĚHNE V SOULADU S MIMOŘÁDNÝMI HYGIENICKÝMI OPATŘENÍMI, ZMĚNA PROGRAMU VYHRAZENA.

Horažďovice • perla Otavy

Obzor • Horažďovice
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Městská knihovna • Horažďovice

Městská knihovna a oblastní charita vás zvou
na přednášku autora knihy „Pošumavské sirkárny“
Mgr. Tomáše Cihláře

Historie sirkařství
v Horažďovicích
středa 10. listopadu 2021 • 14.00 hod. • oblastní
charita (4. patro)

Městská knihovna • Horažďovice

Dílnička
s příběhem
rukodělné tvoření s příběhem pro děti od 3 do 10 let
se Žanetou Soukupovou
3. listopad 2021 • 15.00 hod. • sál městské knihovny
Zájem hlaste na email: dilnickaspribehem@seznam.cz
Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření

Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření.

Horažďovice • perla Otavy
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Horažďovice • perla Otavy

inzerce

Svatomartinský
jarmark

Rozsvícení
vánočního
stromu

sobota 6. 11. 2021 • 9.00–12.00
Mírové náměstí • Horažďovice

28. 11. 2021 • 18.00 • Horažďovice

řemeslný a farmářský jarmark • projížď ky na koni • živá hudba •
občerstvení
18.00 • Lampiónový průvod
se sv. Martinem z Mírového náměstí na fotbalové hřiště, kde
již bude připraven táborák a otevřen stánek s občerstvením.
Přineste si lampión a buřtíky na opečení.

Program rozsvícení vánočního stromu:
tradiční rozsvícení a požehnání vánočního stromu • adventní hudba
v podání Volného sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů •
Vánoční LASER SHOW • vánoční punč

Horažďovice • perla Otavy

Horažďovice • perla Otavy

Adventní
koncert

Pojď te s námi
za zvířátky

Martina Kociánová / zpěv
Kateřina Englichová / harfa

od čtvrtka 28. října do pondělí 8. listopadu 2021
park Ostrov Horažďovice

11. prosince 2021 • 18.00
Kostel sv. Petra a Pavla • Horažďovice

Podzimní hra na Ostrově
11 stanovišť = 14 úkolů

Začátek a konec hry je u dřevěné infobudky na začátku parku Ostrov.
V infobudce najdete odpovědní kartičky a tužky (k zápisu odpovědí).
Vyplněné kartičky bude možné vhodit v cíli do schránky.
Kartičky slosujeme a 20 výherců budeme kontaktovat.
Žádáme o dodržování stanovených pravidel (shromažďování, odstupy
2 m) a dodržování zásad ochrany dýchacích cest.
Přejeme krásné podzimní dny.

Vstupné: 150 Kč. Předprodej vstupenek od 1. 12. 2021 v podatelně
MěÚ Horažďovice, Mírové náměstí 1 nebo na místě 30 minut před
začátkem koncertu. (Kapacita míst omezena).

Horažďovice • perla Otavy
ierce

Horažďovice • perla Otavy
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LISTOPAD – PROSINEC 2021
1. 11.

INTIMITY – Štefan Margita

Po 19.30

Štefan Margita, operní pěvec, tenor se z operního světa poprvé vydá do světa
šansonu! Hosté: Michal Kindl, Iris Moris

4. 11. ISOLE – CIRK LA PUTYKA

Čt 19.30

Výtečná francouzská komedie.
Režie: Sabina Remundová
Hrají: Iva Janžurová, Sabina Remundová

Po 19.30

Divadlo Kalich

23. 11. CAVEWOMAN – Emma Peirson

Út 19.30

Ne 19.30

Volné pokračování celosvětově úspěšné komedie „1+1=3“.
Režie: Martin Hruška
Agentura Harlekýn
Hrají: Václav Vydra, Josef Carda, Vlasta Žehrová / Kamila Špráchalová,
Jana Boušková / Zuzana Slavíková a další

Po 19.30

Originální talkshow populárního módního návrháře kubánského původu
Osmany Laffity.

16. 12. NEPERTE SE, PROSÍM VÁS! – Gur Koren
Pá 19.30

Speciální koncert a křest velkého zpěvníku skupiny Nezmaři.

3. 12. ŠTĚDRÝ DEN
/MELODRAM & BEETHOVEN – FIBICH/

Pá 19.30

Česká komedie o dvou manželských párech.
Režie: Antonín Procházka
Divadelní společnost Háta
Hrají: Jana Šulcová, Viktor Limr, Olga “Háta” Želenská, Antonín Procházka,
Mahulena Bočanová, Ivana Andrlová a další

13. 12. KAFE U OSMANYHO – Osmany Laita

Volné pokračování kultovní one man show Caveman.
Režie: Irena Žantovská
Hraje: Daniela Choděrová

26. 11. NEZMAŘI A BIG BAND KLATOVY

10. 12. KLÍČE NA NEDĚLI – Antonín Procházka

12. 12. NA POSLEDNÍ CHVÍLI – Ray Cooney

Hluk a zvuk. Ruch a melodie. Rytmus a hlas. Samy, a přece spolu.
Tak jako hudebníci, tanečníci a akrobaté v představení Isole.

15. 11. PUSŤTE MĚ VEN! – Jean-Marie Chevret

on-line rezervace a prodej:
www.divadlo.klatovynet.cz

Pá 19.30

Koncert Plzeňské filharmonie ve spolupráci se Společností Zdeňka Fibicha
a Melodramfestem.

Čt 19.30

Česká premiéra brilantní izraelské komedie.
Režie: Petr Svojtka
Divadlo Palace
Hrají: Martina Hudečková / Zuzana Slavíková, Zuzana Kajnarová,
Miroslav Etzler, Ladislav Hampl, Jaroslav Vlach, Kateřina Holánová

17. 12. SEDM DIVŮ ISLANDU – Jiří Kolbaba

Pá 19.30

Diashow Jiřího Kolbaby jsou pořady, během nichž se cestovatel snaží
předat svým divákům co nejvíce inspirací i strategických informací pro
vlastní cestování.

Celý program naleznete na www.divadlo.klatovynet.cz

Prezentace
české přírodní aromaterapeutické kosmetiky
L
L
DNE: 25. 11. 2021
od 13:00 do 16:00 hodin
SEDMIKRÁSKA Horažďovice, Ševčíkova 33
Představení aktuálních podzimních novinek
pro péči při aknózní pleti a odborné poradenství v péči o pleť.
Za prodejnu vás zve Petra Lukešová .
Těšíme se na vás!
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inzerce

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

www.humoriada.cz

Cukrárna Kavárna Segafredo

ZÁMECKÝ HOTEL
V HRÁDKU U SUŠICE PŘIJME:

v Blatné – firma Martina Zdvořáčková
PŘIJME

PRODAVAČKU – SERVÍRKU








Čistý měsíční
příjem
000
25000,000 KčKč
Měsíční
příjem
19 20
000
÷ ÷23

Nevyučené v oboru zaučíme.
Mezi směnami možnost ubytování.
Příspěvek na dopravu, stravu a další benefity.
Nabídka zařízeného služebního bytu 1+0
Přijmeme brigádnice na víkendy, tj. SOBOTY a NEDĚLE –
studenty o víkendech i mimo ně, v době jejich volna.
Možnost přivýdělku na vedlejší pracovní poměr.

KUCHAŘE, POMOCNÉHO KUCHAŘE
A ČÍŠNÍKA / SERVÍRKU

obně v cukrárně v Blatné, nebo na
Kontakt: Oso
tel.: 602 659 545, resp. 608 939 373

Kontakt:

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

inzerce
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PALIVOVÉ
DŘEVO
Dřevuška
Tel: 737 290 440
Fb: Palivové
dřevo Dřevuška

P odlahy a bytové doplňky Krejčová
Havlíčkova 49, Horažďovice

Nakupte vánoční dárky v předstihu
a za starý vosk získejte svíčku zdarma
www.podlahyhorazdovice.cz

inzerce
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Městská knihovna

DDM a KČT

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Jitex – z historie textilního průmyslu
v Horažďovicích
Výstava potrvá do konce listopadu.

3. 11. středa • 15.00 • sál knihovny
Dílnička s příběhem
Workshop pro děti s Žanetou Soukupovou.

13. 11. sobota • 10.00 • Zámek
Běh kolem Práchně
Tradiční polokrosový běh. Běží se od Zámku
na Prácheň a zpět. Prezentace od 8.00 hod.

denně mimo pondělí • 9.00 až 16.00
Archeologie prostoru
– stavebně historický průzkum šternberského křídla horažďovického zámku.
Výstava potrvá do konce listopadu.
5. 11. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál
muzea
Loutkové představení Perníková chaloupka
Hraje TYJÁTR Horažďovice.
12. 11. pátek • 17.30
Jitex – komentovaná prohlídka
19. 11. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál
muzea
Loutkové představení Míček Flíček
Hraje TYJÁTR Horažďovice.

Kavárna Šibule

10. 11. středa • 14.00 • oblastní charita
– 4. patro
Historie sirkařství v Horažďovicích
Přednáška autora knihy „Pošumavské sirkárny“ Mgr. Tomáše Cihláře.
15. 11. pondělí • 14.30 • sál knihovny
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování
paměti.
Prosíme všechny účastníky o dodržování
aktuálních bezpečnostních opatření.

Město Horažďovice
6. 11. sobota • 9.00 – 12.00 • Mírové náměstí
Svatomartinský jarmark
Farmářský a řemeslný jarmark s kulturním
programem.

6. 11. sobota • 15.00
Cesta do Santiaga de Compostela
O životě poutníka vypráví Máša Sládková
a Petra Vetyšková.

6. 11. sobota • 18.00 • sraz na Mírovém
náměstí
Lampionový průvod
na fotbalové hřiště, kde již bude připraven
táborák.

14. 11. neděle • 15.00
Dostaveníčko…
Lidové písničky s Pavlem Hlobíkem a Františkem Šimáčkem.

6. 11. • sobota • 9.30 • sál hotelu Prácheň
Přednáška o Msgr. Karlu Fořtovi
Přednáší český farář v Mnichově P. Bohuslav
Švehla.

17. 11. středa • 15.00
Veršované odpoledne
… s autorkou Renatou Pinkasovou.

6. 11. • sobota • 11.00 • kostel sv. Petra & Pavla
Mše svatá k uctění památky Msgr. Karla
Fořta
K připomenutí 100. výročí narození.

20. 11. sobota • 19.00
Oldies Night
Highlander & Company, hity 60.–70. let. Nutná
rezervace vstupenek.

Kulturní dům
28. 11. neděle • 15.00
Posezení s písničkou – Pošumavská muzika

Mashtal pub
6. 11. sobota • 20.00 • Mashtal pub
E-RA ve Vinárně
Výběr nejlepší muziky napříč dekádami.
13. 11. sobota • 19.00 • Mashtal pub
Tengri Etera
Atmospheric post rock – post metal.
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28. 11. neděle • 14.00
Komentovaná prohlídka v Přírodovědné
stanici

Hotel Prácheň
12. 11. pátek • 19.00
Ševčíkovy hudební večery
Brasstet. Žesťové kvinteto.
Vstupné 100 a 50 Kč, děti do 10 let zdarma.
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

Ostatní
5. 11. pátek • 19.00 • KD Klatovy
6. Ples handicapovaných
Je připraven pestrý doprovodný program,
k poslechu zahraje skupina Orion. Pořádá
nezisková organizace Lenox z. s. ve spolupráci
s MěKS Klatovy.
27. 11. sobota • 20.00 • Velké Hydčice
Fotbalová taneční zábava
Pořádá Tatran Velké Hydčice, hraje skupina
TALISMAN, bohatá tombola.

6. 11. • sobota • 13.00 • kostel sv. Petra & Pavla
Komorní koncert ke 100. výročí narození
Msgr. Karla Fořta
6. 11. • sobota • 14.30 • hřbitov na Práchni
Modlitba u hrobu Msgr. Karla Fořta
do 8. 11. • Anglický park Ostrov
Pojď te s námi za zvířátky
Volně přístupná hra, 11 stanovišť = 14 úkolů.
11. 11. čtvrtek • 11.11 • Hrob v dáli, památník
u kina, památník na Mírovém náměstí
Den válečných veteránů
Pietní akt – pokládání věnců.
24. 11. středa • 18.00 • kavárna hotelu Prácheň
Café dialog
Beseda se starostou a radními.
28. 11. neděle • 18.00 • Mírové náměstí
Rozsvícení vánočního stromu
Tradiční rozsvícení a požehnání vánočního
stromu, adventní hudba v podání Volného
sdružení horažďovických zpěváků a muzikantů, vánoční LASER SHOW.

Uzávěrka dalšího čísla je 15. listopadu v 10.00 hod., vydání
26. listopadu 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 2 700 výtisků. Distribuováno
do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma.
Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové
náměstí 1, IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, e‑mail:
obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou
správnost textu odpovídají autoři. Redakční rada: Ing. Hana
Kalná, Mgr. Ing. Pavel Vondrys, Jitka Chalupná. Povoleno
OkÚ Klatovy pod registrační značkou MK ČR E 11846.
ISSN 1802‑7741. Tisk: Dragon Press, Klatovy.
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