OBZOR

Vážení spoluobčané,
měsíc leden je za námi a jako by zima ani
nebyla. Trochu sněhu, trochu mrazu, jen
pošmourno a zataženo. Než děti vytáhnou sáňky, je ze všeho jen šedivá břečka
a místní „sjezdařský“ kopec Loreta je bez
sněhu. Do toho všeobecný chaos kolem
covidu. Testování, očkování, izolace,
karanténa, delta, omikron… Člověk už
pomalu neslyší nic jiného. Prý jsou v této
divné době opravdu „pozitivní“ už jen
testy. Je to dlouhé, unavující, nelze nic
rozumně naplánovat. Snad se situace
s blížícím jarem zlepší a stabilizuje. V měsíci březnu stále počítáme s divadelní
přehlídkou i dalšími kulturními a společenskými aktivitami. Musíme se přece na
něco těšit.
Na přelomu loňského a letošního roku
jsme navštívili vedení několika místních
irem. Jednak s novoročním přáním, ale
také jsme chtěli slyšet jejich názor na
dění ve městě a případné podněty pro
činnost v budoucnosti. Každý z nás vidí
veřejný život trochu jinak a je opravdu
pro nás přínosné si uvědomit, proč a jaké
problémy jednotlivé místní irmy řeší.
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Díky covidové situaci jsme se v tomto
období bohužel nesetkali s našimi spoluobčany na výročních hasičských schůzích
a dalších společných akcích. Snad vše
doženeme v jarních měsících, kdy opět
plánujeme besedy obyvatel se starostou
a členy městské rady. V lednu alespoň
proběhl tradiční pochod proti úložišti
jaderného odpadu zde v blízké lokalitě
Březového potoka. Otázka jaderné energie
a s tím spojeného jaderného odpadu je
v dnešní době energetické „krize“ velmi
aktuální. O této akci přinášíme další
informace uvnitř čísla.
Další lednová akce, která se konala
i letos jen pod širým nebem, byla Tříkrálová sbírka pořádaná Oblastní charitou.
Díky aktuální situaci nás tři králové opět
nemohli navštívit doma, požehnat nám
a naší domácnosti a udělat svůj nezaměnitelný křídový podpis nad našimi
domovními dveřmi. Věříme ale, že jste
na tuto dobročinnou akci nezapomněli
a přispěli prostřednictvím pokladniček
umístěných na předem avízovaných
místech.
Prodej stavebních parcel pod Loretou
je v plném proudu. Většina parcel už má
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svého kupce, který prošel dvoukolovou
veřejnou soutěží a nabídl nejvyšší cenu.
Prodej bude schvalovat zastupitelstvo
města na svém březnovém zasedání. Zbylé
parcely budou během měsíce února opět
zveřejněny k prodeji, opět za minimální
nabídkovou cenu 1 900 Kč/m2. Pokud
máte o stavební parcelu zájem, sledujte
prosím aktuální informace na městských
webových stránkách v sekci Prodeje, pronájmy, dražby.
Vzhledem k plánové rekonstrukci uhelné kotelny v zámku, která se nachází ve
sklepení přímo pod městskou knihovnou,
bude nutné na cca půl roku oddělení pro
dospělé přemístit do prostor bývalého
kina. Nebude zrovna jednoduché všechny
knihy přestěhovat tam a zpět, ale chceme, aby provoz knihovny byl zachován.
Datum přestěhování se dozvíte v dalším
čísle Obzoru. Nyní je knihovna ještě stále
na obvyklém místě v zámku.
Přejeme vám negativní testy, pozitivní
myšlení a zdraví bez konce.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Vánoce a Nový rok za námi. Ale co teď
s vánočním stromkem? Prostě se někam
pohodí, on už to někdo uklidí. A když
skončí povánoční úklid, tak šup se vším
nepotřebným k nejbližšímu kontejneru.
Zcela určitě i vy vídáte podobnou situaci v našem městě snad každý den. Rádi
bychom informovali některé „jedince“,
že sběrný dvůr ve městě stále funguje
a vánoční stromek je možné zlikvidovat
rozřezáním nebo rozlámáním do hnědého bio-kontejneru a ne ho pohodit na
zem. Vánoční idyla se tak jako každý rok
změní v lednový binec. Dokážeme se někdy polepšit? Stále doufáme, že ano.
• Vedení města
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VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ

Nabídka práce

Nabídka práce

tajemník MěÚ Horažďovice

Technické služby města Horažďovice

Technické služby města Horažďovice

vyhlašuje
výběrové řízení na pozici

Přijmou

Přijmou

zaměstnance na práce spojené
s péčí o veřejné prostory města

zahradníka/zahradnici

referent správy majetku
města Horažďovice na odboru
investic, rozvoje a majetku města

Termín podání přihlášek
do 14. 2. 2022, 11.00 hod.

NÁPLŇ PRÁCE:
• Pomocné zahradnické práce – sečení
trávy, úklid listí, úklid po kácení dřevin,
zálivka výsadeb a další drobné zahradnické práce
• Údržba majetku – např. nátěry městského mobiliáře
• Úklidové práce na veřejných prostranstvích, zimní údržba

Bližší informace na:
www.muhorazdovice.cz

VÝHODOU:
• Řidičské oprávnění skupiny B

Popis pracovní činnosti:
plánování a zajišťování oprav
a údržby nemovitého majetku města
a s tím spojené činnosti

V případě zájmu zašlete svůj životopis
včetně svých kontaktních údajů na e-mail
berger@muhorazdovice.cz

NÁPLŇ PRÁCE:
• Péče o zeleň města – údržba travních
ploch, keřů, stromů a květinových výsadeb
• Ostatní činnosti související s údržbou
městské zeleně
• Další činnosti vyplývající z náplně
práce TS
• Provádění zimní údržby
POŽADAVKY:
SOU, SŠ v oboru zahradník, zahradnictví
Řidičské oprávnění skupiny B
VÝHODOU:
• Praxe v oboru
• Jeřábnický a vazačský průkaz
• Řidičské oprávnění skupiny T, E
V případě zájmu zašlete svůj životopis
včetně svých kontaktních údajů na e-mail
berger@muhorazdovice.cz

Rada města
Horažďovice
10. 1. 2022
• schvaluje nákup rychlého zásahového vozidla Toyota Hilux pro
JPO III SDHO Horažďovice a výběr
navrhovaného zhotovitele JŠ Auto
s.r.o., Hořovice, IČO: 09045058 v celkové ceně dodávky (nákup vozidla,
přestavba a úprava) 1 205 000 Kč
(vč. DPH)
• schvaluje Závěrečné vypořádání o čerpání příspěvku na projekt
Expozice Mineralogie Horažďovicka
inancovaného z dotačního programu Podpora expozičních a výstavních projektů MKČR
• schvaluje uzavření smlouvy o dílo
na úklid a údržbu venkovní plochy
(parkoviště u marketu Albert) pro
společnost Retail Invest a. s. Praha,
IČO: 25646273
Výběr bodů z jednání rady města.
Kompletní usnesení z jednání rady
města je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.
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Přehled počtu občanů ČR s trvalým pobytem v Horažďovicích
k 31. 12. rok: 2021
Babín
Boubín
Horažďovice
Horažďovická Lhota
Komušín
Svaté Pole
Třebomyslice
Veřechov
celkem
r. 2021: z toho

celkem
65
96
4 455
76
80
52
150
113
5 087

mužů:
žen:

2 464
2 623

věk 0-14 let
11
9
635
7
10
5
18
13
708
průměrný věk:

věk 15-64
40
52
2721
56
44
38
91
75
3117
muži:
ženy:

věk 65 a více
14
35
1099
13
26
9
41
25
1262

44,5
48,1

Počet obyvatel v r. 2021

přistěhovaných 75
odstěhovaných 94
Počet změn trvalého pobytu v rámci Horažďovic
106
Počet úmrtí v r. 2021
79
Počet narozených v r. 2021
43 (24 děvčat, 19 chlapců)
Nejčastěji dávaná jména narozeným dětem v r. 2021:
Chlapci: Matyáš (2), Tobiáš (2)
Děvčata: Klaudie (2), Ella/Ellen (2), Lilly/Lilith (2), Nella/Nelly (2)
Počet uzavřených sňatků v matričním obvodu Horažďovice v r. 2021: 35
• Jitka Stulíková, správní odbor

3

Odpadové hospodářství
– známky na popelnice
Od letošního roku město zavádí označení
popelnic. Zdůvodnění tohoto kroku bylo
vysvětleno v prosincovém čísle Horažďovického obzoru (www.obzor.muhorazdovice.cz) a je uvedeno též na úřední desce
úřadu.
Označení popelnic pro rok 2022 se
provede jednotnou známkou, ve formě
samolepky. Označení se týká popelnic
u rodinných domů, bytových domů a rekreačních objektů. Označení popelnic je
potřeba provést do konce března 2022.
Od 1. 4. 2022 se bude mít za to, že neoznačené popelnice nejsou součástí obecního
systému odpadového hospodářství města
a svozová společnost je nebude vysypávat.
Známku si vyzvedněte osobně v budově městského úřadu:
• v úřední dny (PO, ST, PÁ), v 1. patře,
odbor životního prostředí, č. dveří 108,
• v neúřední dny (ÚT, ČT) na podatelně.

Popelnice u rodinných domů a rekreačních objektů si občané označí
sami. Známka bude vydána poplatníkovi. Poplatníkem se rozumí osoba, která
městu platí místní poplatek za obecní
systém nakládání s komunálním odpadem. Je-li u jednoho rodinného domu
nebo rekreačního objektu evidováno
více poplatníků, známka bude vydána
jednomu z nich. Při vyzvednutí známky
sdělí velikost (objem popelnice) a kolik osob ji užívá. Pokud jsou některé
rekreační objekty užívány sezonně, lze
známku vyzvednout později, až se s užíváním objektu pro tento rok započne.
Není potřeba kvůli známce speciálně
jezdit do Horažďovic, zejména pokud
se nejedná o místní občany. Známku
na popelnici k rekreačnímu objektu si
vyžádejte pouze v případě, že popelnici
potřebujete obsluhovat.

Vzhledem k tomu, že u bytových domů
jsou popelnice užívány společně všemi
obyvateli bytového domu, označí se následujícím způsobem:
Popelnice u bytových domů v majetku
města si město označí samo.
Popelnice u bytových domů ve
vlastnictví SVJ (popřípadě jiné formě
spoluvlastnictví) si vlastníci označí sami.
Známky na popelnice si vyzvedne statutární zástupce, popřípadě jím pověřená
osoba. Sdělí počet popelnic, jejich objem
a počet uživatelů.
Povinnost označit popelnice se nevztahuje na místní podnikatelské subjekty. Ty
mají povinnost si na své vlastní náklady
zajistit likvidaci odpadu, včetně směsného komunálu.
• Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Jak třídit kovy?
Kovové předměty třídíme do šedého kontejneru.
Kovové předměty, které se do kontejneru nevejdou,
neodkládáme v jeho okolí. Lze je odevzdat ve
sběrném dvoru nebo do sběrny (např. Druso, s.r.o.).

DO KONTEJNERU PATŘÍ

Železné kovy: železo, ocel, nerez
Neželezné kovy: hliník, měď, dural
Kovové obaly od potravin, nápojů; plechovky, konzervy
Alobal, hliníková víčka, víčka na zavařování, kovové
tuby
• Hrnce, kastroly, pánve, příbory celokovové
• Drobný kovový odpad a součástky – hřebíky, šrouby,
dráty, pilníky, jehly, nůžky, kovové nářadí, kancelářské
sponky, klíče, zámky, obaly od deodorantů

•
•
•
•
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DO KONTEJNERU NEPATŘÍ

• Chromované a pochromované
předměty
• Plechovky a konzervy od barev
a jiných nebezpečných látek
• Zařízení z více materiálů
• Drobný odpad z více materiálů, které
nelze oddělit od kovu – pánvičky,
příbory, náušnice, …
• Velké kovové předměty: plechy, roury,
trubky, kola
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Vybrané indikátory
stavu a šíření
pandemie
covid-19 ve městě
Horažďovice a ORP
Horažďovice
Covid-19 je onemocnění vyvolané virem,
který se nazývá „koronavirus 2 způsobující těžký akutní respirační syndrom“
(SARS-CoV-2). Virus SARS-CoV-2 je novým
kmenem koronavirů. Před prosincem
2019 nebyl u lidí identiikován. Existuje mnoho různých druhů koronavirů.
Koronaviry většinou inikují zvířata, ale
některé mohou nakazit i lidi. Současné
rozšíření onemocnění covid-19 začalo
koncem roku 2019. Světová zdravotnická
organizace (WHO) toto rozšíření označila
za pandemii 11. března 2020. Jde o první
pandemii vyvolanou koronavirem.
(Zdroj – text: WHO)
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• Odbor kanceláře starosty, pracoviště
bezpečnosti, OUI a krizového řízení
01 Celé období covid-19 v ORP Horažďovice
02 Období přelomu roku 2021 a 2022 v covid-19
v Horažďovicích
03 Období přelomu roku 2021 a 2022 v covid-19
v ORP Horažďovice

VU3V
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V loňském roce jsme studovali témata
Včelařský rok a Život a dílo Michelangela
Buonarrotiho. Tématem letního semestru
budou Architekti italského baroka. Pokud
jste důchodového věku nebo invalidní
důchodce a chcete se seznámit s novými lidmi a dozvědět se nové informace
z různých oborů, pak přijďte mezi nás!
Začínáme 1. února 2022 v 9 hodin v sále
knihovny.
Přednášky budou probíhat v rámci aktuálně platných protiepidemiologických
pravidel.
Bližší informace o studiu naleznete na
webových stránkách knihovny nebo
u p. Haškové, tel. č. 371 430 594.
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První vločka, druhá,
třetí, jak vypadá
zima, děti?
Děti už netrpělivě očekávaly třpytící se
vločky a těšily se na mrazivá umělecká
díla na oknech. Nakonec přeci jen zima
přikryla alespoň na chvíli přírodu bílou
peřinou.
Přestože nám nepřízeň doby a všech
opatření nepřála, lidové tradice jsme
dodrželi. Nevzdali jsme se návštěvy Mikuláše, čerta a anděla. Při jejich příchodu
dětská srdíčka tloukla jako o závod! Za
písničku nebo přednesenou básničku je
Mikuláš obdaroval adventním kalendářem, díky kterému jsme lépe odpočítávali
čas do Štědrého dne. Ten, kdo měl odvahu, mohl podrbat čerta za uchem, někteří
zase museli leccos slíbit.
Pomalu ubíhající dny, které do Vánoc
ještě zbývaly, jsme vyplnili vánočními
přípravami. Vyrobili jsme plno dekorací
a přáníček, pekli jsme a zdobili perníčky.
Za zpěvu koled jsme zdobili vánoční stromečky a konečně jsme se dočkali i nadílky od Ježíška.
Protože byla příroda laskavá a po
prázdninách nás znovu obdarovala sněhem, přijali jsme tento dar se zodpovědností a náležitě jsme plnili důležité zimní
úkoly: stavěli jsme sněhuláky, pořádně
se koulovali, nechyběl ani divoký sjezd
z kopce na školní zahradě.
Na Tři krále si děti vyrobily koruny
a vyprávěly o jejich cestě do Betléma.
Těšíme se na další společně strávené
zimní dny plné zábavy a poznávání, bádání a experimentování se sněhem a ledem.
V nejbližší době je pro předškolní děti
(jejichž rodiče projeví zájem) naplánována depistáž školní zralosti a připravenosti
pro vstup do ZŠ ve spolupráci s Dyscentrm Strakonice. Cílem tohoto šetření je
posouzení úrovně grafomotoriky, sluchového a zrakového vnímání, stavu řeči,
paměti, pozornosti, myšlení i posouzení
sociální zralosti dětí. Na základě tohoto
vyšetření specialista doporučí rodičům
případný odklad školní docházky. V týdnu od 21.2.2022 do 25.2.2022 oslavíme
s dětmi masopust, který završíme maškarním karnevalem, vzhledem e epidemické
situaci však pouze v jednotlivých třídách.
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• Z MŠ Na Paloučku, Jarmila Kilianová
01 Děti ze třídy Včelky – sněhové radovánky
02 Připomínáme si svátek Tří králů
03 Hrajeme si na Tři krále
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Střípky z duhové
mateřinky
Lidová pranostika říká „Mnoho sněhu
v lednu, mnoho hřibů v srpnu“. Tak na
hříbky nejspíš v srpnu s kosou chodit
nebudeme, ale což – zimní dny si tím
zkazit nenecháme. A naše děti už vůbec
ne – k radosti jim postačí i sněhu jen
maličko! Vždyť sněhulák nemusí být
obrovský, stačí mrňous, a na sněhovou
kouli, se kterou proženou kamaráda, stačí
sněhu jen trošička. Děti si zkrátka důvod
k radosti a úsměvu vždycky najdou.
A nejen to, ony umějí radost i rozdávat. Třeba jako naše Ovečky – předškoláci
z této třídy se letos vypravili na tříkrálovou koledu. Přestrojili se za krále, od
Charity Horažďovice dostali kasičku
i potřebné odměny pro štědré dárce
a vyrazili koledovat. Začali na náměstí,
kde si nejprve zazpívali pod vánočním
stromkem. Se známou písničkou na rtech
„My tři králové jdeme k vám, štěstí zdraví
vinšujem vám…“ obešli celé náměstí, pak
se vypravili směrem k jednomu i druhému nákupnímu středisku a celou cestu
neúnavně koledovali. Na zpáteční cestě
nezapomněli ani na babičky a dědečky
v domě s pečovatelskou službou a pod
okny je také potěšili písničkou. I když
jim cestu znepříjemňoval studený vítr,
u srdíček je jistě hřálo pomyšlení, že svou
koledou aspoň trochu pomůžou potřebným lidem.
V ostatních třídách se děti také věnovaly Kašparovi, Melicharovi a Baltazarovi.
Vyprávěly si o tom, jak to bylo tehdy,
když velká hvězda přivedla tři krále do
Betléma, zazpívaly si či vytvořily krásné
obrázky.
Tři králové se vrátili do svých zemí
a my jsme se začali zajímat o to, jak se
v zimě daří třeba zvířátkům. Která z nich
zimu prospí? Kterým můžeme pomoci
a jak? Těm nejmenším – ptáčkům – zvládne pomoci každý z nás. Stačí nasypat pár
zrníček na parapet okna a přilepšit tak
těm, kteří nám zkrášlují dny svým líbezným zpěvem.
Krásný nový rok všem!
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• Kolektiv KMŠ DUHA
01 Malujeme sýkorky
02 ….štěstí, zdraví neseme Vám
03 My tři králové jdeme k Vám
04 Výroba semínkových šišek pro ptáčky
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Ševčíkovy hudební
večery – program
13. ročníku
V letošním roce uplyne 170 let od narození horažďovického rodáka, houslisty
a pedagoga Otakara Ševčíka. Při této
příležitosti jsme připravili pro 13. ročník festivalu Ševčíkovy hudební večery
pět koncertů, a navíc jeden koncert
mimořádný ve spolupráci s Ševčíkovou
akademií.
Slavnostní koncert Ševčíkovy akademie a první koncert ke 170. výročí
narození Otakara Ševčíka se uskuteční mimořádně v pondělí 21. března
2022, v předvečer výročí, v sále hotelu
Prácheň. Na koncertě vystoupí lektoři a účastníci akademie s díly Franze
Waxmana, Sergeje Prokofjeva, Ernesta
Blocha a Otakara Ševčíka.
Druhý slavnostní koncert k výročí se
bude konat v sále hotelu Prácheň v pátek 8. dubna 2022. Zahraje smyčcové
Quarteto Harmonico složené ze současných nejúspěšnějších absolventek pražské HAMU, v jejichž podání uslyšíme
mimo jiné slavný opus Otakara Ševčíka
„Holka modrooká“ a Smyčcový kvartet
„Americký“ Antonína Dvořáka.
Na dalším koncertě v pátek 27. května 2022 v sále hotelu Prácheň vystoupí
barytonista Roman Janál a klavírista
Karel Košárek u příležitosti vydání
nového CD Slovenská lidová poezie
v písních skladatelů Bohuslava Martinů a Mikuláše Schneidera Trnavského.
V pátek 1. července 2022 se budeme
moci v sále horažďovického zámku
zaposlouchat do tónů komorního
projektu sólové létnistky Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK Hany
Knauerové ve spolupráci s předními
českými interprety ve skladbách od
období baroka po hudbu 20. století.
V pátek 16. září 2022 zahraje v sále
hotelu Prácheň Vilém Veverka trio ve
složení hoboj, klavír a kontrabas. Zazní
směs klasických komorních skladeb
a jazzu.
Posledním koncertem sezóny bude
v pátek 14. října 2022 v sále hotelu
Prácheň klavírní dvojrecitál Tomáše
Hostýnka a Petra Nováka se skladbami
Antonína Dvořáka, Bedřicha Smetany
a Frederika Chopina.
Rezervace vstupenek: 603 229 582.
za spolek Hudba bez hranic, z. s.
• Ing. Magda Černá

Pololetní bilancování
01

Inkluzivní výuka, tedy vzdělávání bez
segregace žáků se speciálně vzdělávacími potřebami, se v průběhu posledních
let stala naprosto běžnou součástí škol.
Velká pozornost je dnes věnována žákům
pocházejícím ze sociálně znevýhodněného prostředí, dětem slabším či hendikepovaným. V celém tom shonu se ale
bohužel nezřídka zapomíná na skupinu,
která také potřebuje individuální přístup
– totiž na žáky nadané a talentované.
Jelikož hlavní ilosoií ZŠ Blatenská je
maximální rozvoj všech žáků, jsme si
vědomi nutnosti intenzivní práce i s těmi
šikovnějšími. Jednou z možností uspokojování potřeb talentovaných žáků je účast
v nepřeberné řadě aktivit a soutěží. I přes
velmi náročné epidemiologické podmínky jsme se v prvním pololetí zapojili do
dlouhodobého projektu Příběhy našich
sousedů a poměřili své síly v soutěžích
typu Logická olympiáda, Pythagoriáda,
Přírodovědný klokan, Hledáme nejlepšího mladého chemika, Brloh, Wocabee
šampionát a mnoha dalších. A jelikož
v několika soutěžích bylo dokonce slyšet
i zacinkání medailí, věříme, že kráčíme
po správné cestě. Všem úspěšným žákům
gratulujeme.
• Školní poradenského pracoviště
ZŠ Blatenská
01 Poznávání si užíváme. Foto: Mgr. Petr Curko.
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Příběhy našich sousedů na ZŠ Blatenská
Vzdělávání žáků v českých školách se po
dlouhé roky zaměřovalo především na
rozvoj znalostí a vědomostí. Stále se měnící trh práce ale postupně začal toužit po
lidech, kteří jsou vybaveni i takzvanými
měkkými dovednostmi, jež bývají označovány anglickým pojmem soft skills.
Mezi tyto dovednosti patří například
komunikativnost, spolehlivost, zodpovědnost za sebe i za svůj tým, kreativita
nebo empatie. A jelikož zkušenosti ze
západních zemí jasně ukazují, že měkké
dovednosti žáků se nejlépe rozvíjejí při
kooperaci školy s jinými institucemi, obrátili jsme se na Místní akční sdružení Pošumaví, které nám otevřelo dveře k těsné
spolupráci s organizací Post Bellum. Ta
totiž školám nabízí účast ve vzdělávacím
projektu Příběhy našich sousedů, jehož se
mohou účastnit žáci osmých a devátých
tříd základních škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. Díky projektu Příběhy
našich sousedů se žáci za dohledu svých
učitelů a historiků z organizace Post
Bellum stávají na několik měsíců ilmovými dokumentaristy. Jejich úkolem je
totiž oslovit místního pamětníka, natočit
s ním kvalitně a poutavě vedený rozhovor
o hlavních událostech z jeho života, prozkoumat archivy, zdigitalizovat získané
fotograie a na samotný závěr vytvořit
rozhlasovou či televizní reportáž. Tým
ZŠ Blatenská byl nakonec tvořen šesti
šikovnými děvčaty z devátého ročníku,
konkrétně Markétou Benediktovou,
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Evou Blahoutovou, Annou Listopadovou,
Natálií Řepíkovou, Sophií Vierou Simičovou a Natálií Těžkou. Na začátku děvčata
ještě netušila, že se vrhají do úžasného
projektu, který jim ovšem zabere několik
desítek hodin práce. Jejich prvním úkolem bylo vyhledat místního pamětníka,
jenž by byl ochoten podělit se o svůj životní příběh. Zabralo to několik poměrně
hektických dní, ale když už v týmu začala
panovat mírná nervozita, štěstí se k nám
otočilo čelem. Svůj laskavý souhlas s natáčením nakonec poskytla paní Božena
Saláková, která se narodila několik málo
let před druhou světovou válkou. Paní
Saláková žákyním odvyprávěla hořkosladký příběh, jenž byl celý protkán jasně zřetelným motivem – totiž láskou k divadlu.
Není vůbec s podivem, že paní Saláková
v roce 2016 obdržela cenu Svazu českých
divadelních ochotníků, a to Zlatý odznak
Josefa Kajetána Tyla. Po natočení rozhovoru nás dále čekala cesta do Českého
rozhlasu Plzeň, který nám poskytl profesionální zázemí pro realizaci doprovodného slova vypravěčky. Toho se po domluvě
děvčat ujala Anička Listopadová a nutno
podotknout, že její výkon byl bez nadsázky dechberoucí. Následující týdny jsme
se intenzivně věnovali tvorbě graických
podkladů, natáčení doprovodných záběrů
a inálnímu střihu tak, aby do sebe vše
zapadlo. Na nějaký čas se z nás postupně
stali ilmoví režiséři, scénáristé, kameramani, zvukaři a střihači. S výslednou po-

dobou dokumentárního miniilmu se pak
žákyně pochlubily na závěrečné online
prezentaci, která se uskutečnila za účasti
odborné poroty a ostatních týmů z Plzeňského kraje. Děvčata na sebe mohou být
pyšná, jelikož letos se dle porotců sešly
vůbec ty nejzdařilejší ilmy od samotného
začátku projektu Příběhy našich sousedů.
Na samotný závěr naší cesty bych pak
chtěl z pozice vedoucího učitele týmu
srdečně poděkovat paní Boženě Salákové za projevenou důvěru, organizacím
MAS Pošumaví a Post Bellum za podporu
vzdělávání, vedení školy za otevřenost
moderním způsobům výuky, a především
pak děvčatům za skvěle odvedenou práci.
Tu ostatně můžete posoudit sami, pokud
navštívíte webové stránky ZŠ Blatenská,
kde máte možnost zhlédnout náš krátký
dokumentární ilm na vlastní oči. Přejeme příjemné podívání.
• Mgr. Petr Curko (vedoucí týmu
ZŠ Blatenská v projektu Příběhy našich
sousedů)
01 Paní Božena Saláková v jedné ze svých
divadelních rolí. Foto: MěKS Horažďovice
02 Natáčení rozhovoru s pamětnicí.
Foto: žákyně ZŠ Blatenská
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Matematické soutěže
na ZŠ Komenského
V loňském roce jsem se vás snažila přesvědčit o tom, že matematika je oblíbeným předmětem pro více žáků než jen
malou hrstku z nich.
A jaké jsou důkazy pro mé tvrzení?
V listopadu 2021 přišla také na naši
školu nabídka účasti ve školním kole
Pythagoriády. Více než každý druhý žák
šestého a sedmého ročníku (vidíte, i v této
větě je nutno hledat matematiku) si chtěl
zkusit, jak je na tom s logikou v porovnání s ostatními spolužáky, a zda se
mu podaří probojovat se třeba i do kola
okresního. V osmých a devátých třídách
byl zájem menší, ale rozhodně ne malý!
Do okresního kola postoupilo 10 žáků,
kteří by se byli mohli těšit na návštěvu
našeho okresního města, kdybychom
ovšem byli neprožívali dobu nejistoty,
nečekaných překvapení, izolací, karantén
a jiných zajímavých vymožeností.
Místo cesty do Klatov čekala v prosinci
loňského roku tyto nadané matematiky

pouze cesta do učebny informatiky na
naší škole. Zde se připojili, s pomocí vyučujících, ke schůzce na Teams a za dohledu svého učitele i okresního supervizora,
který vše kontroloval online, se snažili ze
sebe vypotit co nejlepší smysluplnou myšlenku. Celkem bylo zadáno 15 zapeklitých
matematických úkolů. Řešení úkolů bylo
následně posláno do Klatov a nezbývalo
jen čekat.
Velkého školního úspěchu se dočkali tři z našich účastníků. Václav Duda
(6. ročník) se stal úspěšným řešitelem
a obsadil v okrese Klatovy celkové páté
místo, Patricie Špetová (7. ročník) obsadila třetí místo a Antonín Brabec (7. ročník)
místo druhé! Ostatní účastníci okresního
kola, jmenovitě David Mrcek, Barbora
Anna Turková (6. ročník), Filip Kolář, Jan
Schoř, Nela Šlapáková (8. ročník), Lucie
Kotišová a Kateřina Růžičková (9. ročník)
zaznamenali jistě velký osobní úspěch.
Překonali sami sebe a věnovali svůj čas

Základní umělecká
škola

vzniká nová tradice. Podobné materiály
bychom chtěli vydávat i v následujících
letech. A to nejen s pracemi žáků výtvarného oboru, ale i s fotograiemi ze života
hudebního a literárně-dramatického
oboru. Pokud máte o náš kalendář zájem,
můžete se pro něj zastavit ve škole. Ještě
máme nějaké exempláře na skladě.
Samozřejmě plánujeme další aktivity
na celé druhé pololetí letošního školního
roku. Věříme, že aktuální situace nám
naše plány nebude moc komplikovat a my
vám budeme moci opět přinášet krásné
umělecké zážitky.
Jménem zaměstnanců ZUŠ
Horažďovice

Vstoupili jsme do roku 2022. Všichni
ve škole věříme, že to pro nás bude rok
velmi zajímavý. Hned na úvod roku jsme
museli udělat jedno velmi těžké rozhodnutí. Novoroční koncert, naplánovaný na
20. ledna, jsme museli z organizačních
důvodů přesunout na středu 16. února.
Čas ani místo se nemění – tzn. v sále
hotelu Prácheň od 17 hodin. Máme pro
vás připravený velmi zajímavý program,
takže se určitě máte na co těšit. Koncert
se samozřejmě uskuteční v souladu s platnými hygienickými předpisy.
V září letošního roku to bude 70 let,
kdy se poprvé otevřely brány naší školy,
tehdy pod názvem Základní hudební
škola. Do školy nastoupili 74 žáci a vyučovalo se hře na klavír, housle, harmoniku
a kytaru. Toto významné výročí budeme
letos zmiňovat určitě často. Jeden dárek
už ale máme připravený. Vydali jsme
nástěnný kalendář pro letošní rok, ve
kterém najdete krásné práce našich žáků
výtvarného oboru. Rádi bychom věřili, že
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myšlení, které často bolí. Ano! Soustředit
se na nějaký úkol na 100 % po dobu delší
než 60 minut skutečně stojí mnoho sil.
A kdo si myslí, že to není pravda nebo
to ještě nezkusil, má šanci – koncem
února končí domácí školní kolo Matematické olympiády a v březnu startuje
soutěž Pangea, ve které naše škola slavila
loni celorepublikový úspěch díky Tereze
Jiřincové.
Do obou soutěží je stále možné se
přihlásit! A budu jistě mluvit za všechny
vyučující matematiky, když řeknu, že
máme radost za každý, byť i minimální,
projev zájmu o tak nádherný předmět,
jakým matematika bezesporu je!
• Mgr. Jaroslava Frýzková, ZŠ Horažďovice,
Komenského 211
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• Mgr. Martin Petrus, ředitel školy
01 Nástěnný kalendář s obrázky a výtvory dětí
z výtvarného oboru
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Přijímačky
nanečisto
a nabídka
přípravných kurzů
na gymnáziu
Sušické gymnázium bude pro školní
rok 2022/2023 opět otevírat jednu třídu
osmiletého a jednu třídu čtyřletého
studia, každou po 30 žácích.
Zájemci z řad žáků 5. a 9. tříd,
kteří zvažují studium na naší škole, si
mohou vyzkoušet přijímací zkoušky
nanečisto. Tyto zkoušky proběhnou
ve stejném režimu jako skutečné
přijímací zkoušky, a to z matematiky
a českého jazyka. Pro žáky z 9. tříd
v úterý 1. února od 14.00 hod. a pro
žáky z 5. tříd ve středu 2. února také od
14.00 hod. Přihlášku si můžete stáhnout z našich webových stránek nebo ji
vyplnit v kanceláři školy. Další informace o zkouškách nanečisto najdete na
našem webu.
Zájemci si nezapomenou s sebou
přinést sešit nebo blok, modře či černě
píšící propisovací tužku a rýsovací
potřeby (tyto pomůcky jsou povoleny
u přijímacích zkoušek).

V měsících únor – březen 2022 gymnázium opět organizuje pro zájemce
z řad žáků ZŠ přípravné kurzy. O konkrétních termínech budete informováni po uzavření přihlášek jak na Dni
otevřených dveří, tak na našich webových stránkách http://www.gymsusice.
cz nebo na tel.: 376 526 407.
• Ivan Kratochvíl
Gymnázium Sušice
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Stalo se,
aneb ohlédnutí v čase
Vážení a milí čtenáři a čtenářky Obzoru,
přál bych si, aby můj první letošní příspěvek byl jen a jen plný dobra a příznivých zpráv. To by ale nebylo upřímné
a pravdivé. Rád bych ale, aby alespoň byl
malým poselstvím pro nás pro všechny.
Poselstvím o naději, o lidskosti, o odvaze a přátelství. Již dva roky se snažíme
vypořádat všichni s nepřítelem, který sice
není vidět, nemá početnou armádu, o to
více je nebezpečný a zákeřný.
Vánoční čas je období, které pro
mnohé z nás není jen o klidu a radosti.
Co dokáže v tomto čase zabolet více než
kdy jindy, jsou vzpomínky na ty, kteří již
nejsou mezi námi. Přesto je utužujme.
Jsou pro nás jediným věčným pojítkem
k uchování všeho dobrého, co nás naši
blízcí naučili. Milé čtenářky, milí čtenáři,
přeji dostatek zdraví, lásky a porozumění
vám i vašim blízkým a rodinám. Nacházejme radost z maličkostí. Nechť se nám
daří budovat klidné a láskyplné rodinné
prostředí a přátelskou atmosféru všude
a s každým, kde to máme rádi. Chci věřit,
že rok 2022 bude šťastným pro nás pro
všechny, až na to nehorázné zdražování.
K tomu všemu nechť nám pomáhá nedávno narozený Ježíšek.
Nyní již něco o Horažďovicích, jak psal
HO 10. ledna roku 1922: „Hospodářství
na „obecním verštatě“ před 200 roky“.
Výsada o vaření piva byla významnou
složkou obecního hospodářství, a zejména v Horažďovicích, odedávna v dluhy
zatažených, znamenala důležitý zdroj
příjmů. Pro posouzení výnosu pivní
várky poslouží nám dobře úryvek z účtu
z r. 1725. Toho roku opatrná rada učinila
totiž kontrakt s Johanem Hofmanem
o postavení statue na náměstí. Ku hrazení
nákladů svařila obec 2 várky, jichž čistý
výnos činil 238 zlatých. Magistrát starostlivě dbal, aby sládek v obecním pivováře
byla osoba spolehlivá a svého řemesla
dobře znalá. Roku 1707 poznámka praví,
„že Jakub Růžička, sládek obecní, navařil
zlýho piva, to jest mu převrhnuto, musil
je zaplatit“. A rok na to už je v pivováře
sládek nový, Jan Štekl. Ten však vařil také
nedobré pivo a měl být propuštěn. Žádal,
aby byl na obecním verštatě za sládka
ponechán. Obec usoudila, „poněvadž tak
zlá piva vaří, aby byl jiný na prubu přijat,
bude-li uměti lepší a čistější piva. Pakli
jednu neb i druhou várku ze svýho sladu
nenavaří, odkud přišel, tak zase jíti má,
a tedy že se Šteklovi opět dává naděje“.

Ve volbě sládků neměli vůbec mnoho štěstí. Již roku 1693, tedy hned po
znovuzbudování rathauzu, přijali sládka,
který je brzo omrzel, neboť téhož roku se
čte: „Majíce v povážení Martina Červenýho, sládka, že tak hrubě sešlá piva vaří, že
jest ani lidé užívati nemohou, usnesení
jest: poněvadž se ani nenapravuje, že při
tom dekretu sládkovi daném trvají, aby
tu obecní várku zkaženou platiti povinen
a verštatu prázden byl. Vzali hned na to
sládka nového, Jana Svobodu, který nebyl
ani o vlas lepší svého předchůdce, protože byl záhy předvolán do místa úředního,
„čím to jest, že tak hustý pivo a kalný
navařil a lidé že ho užíti nemohou, nýbrž
nemoc sobě ještě kupovati musí. Má šatlavou ztrestán bejti“. A tak vidíme, že se při
vaření piva přihodily často nehody, snad
proto, že sládek byl šelma, nebo na svém
kumštu nedostatečný. Kvůli obecnímu
pivovaru byla spousta jednání a řízení
v radě. Velice často přicházejí žádosti
o přívarky, žádají totiž sousedé obec,
aby u příležitosti várky obecní směli si
přidat ječmene na jeden nebo i dva sudy
piva. Obec pravidelně svolila poznámkou:
„Má toho využíti“. Páni v radě měli dle
instrukcí r. 1693 znovu čtených výsadu
zvláštní, jak vidno z jednoho článku té
instrukce, kdež stojí: Sládkům se nařizuje, když se ředina vařiti a nalejvati bude,
všechny z pivovaru ven vypuditi mají
a předním osobám z rady a nežidům ředina z první pánve nalévati se má. Z toho
také trochu seznáváme onen zájem obecní rady na tom, aby sládek svého oboru
byl dokonale znalý. Za zmínku stojí, že
těsně před Vánocemi učiněny byly čtyři
várky na ryby, tedy piva sladkého.
Se zánikem výsad o vaření piva nastala
i doba soumraku našemu „obecnímu
verštatu“. Žil sice ještě dlouhý čas, ale
posléze přec zahynul před nemnohými
léty na nemoc nejtrapnější, totiž sešlost
věkem.
Přesné datum založení obecního (městského, měšťanského)) pivovaru, neboli
„verštatu“ není možno přesně doložit, ale
pravděpodobně to bylo ve 14. století a stál
v těsném sousedství radnice, později
zbourané a znovu postavené. Zrušen byl
1. 7. 1905. Škoda, že jsem nemohl ten horažďovický „mok“ ochutnat. Ale co není,
může být, jak se proslýchá…
• Karel Halml
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Protestní pěší pochod 2022 v obci
Chanovice – 19. ročník
Protestní akce proti záměru státu budovat v Pošumaví úložiště radioaktivních
odpadů.
Od poloviny roku 2003 se nuceně zabýváme na Horažďovicku problematikou
ukládání vysoce radioaktivních odpadů.
Obyvatelé 6 obcí v 17 vesnicích se obávali
a obávají způsobu, kterým je tato závažná
problematika řešena. Od roku 2021 jde již
o 10 obcí a 32 sídel.
Obavy ze stavby a provozu úložiště
mají i občané sousedních obcí a měst
v Pošumaví.
Otázky na Petra Kláska starostu obce
Chanovice:
Co se změnilo za poslední rok kolem
úložiště na Horažďovicku pod památnou
Práchní?
Poslední rok ve spojitosti s přípravou
úložiště byl pro zdejší lidi velice krutý:
• Dne 22. 12. 2020 přišlo od ministra
K. Havlíčka sdělení, že se tato lokalita dostala do užšího čtyřčlenného výběru. A to
na základě usnesení Babišovy vlády ČR
z 21. 12. 2020. Bez souhlasu dotčených obcí.
• Dne 15. 1. 2021 ředitel SÚRAO J. Prachař
sdělil dalším čtyřem obcím na Horažďovicku, že byly zahrnuty do území, o které
MPO rozšiřuje tzv. lokalitu Březový potok.
Rozšíření se týká obcí Břežany, Kovčín
a Malý Bor a města Horažďovice a občanů
jejich 15 sídel (vesnic a města).
Jak po těch letech vidíš posun v řešení
problému, kam s vyhořelým radioaktivním palivem?
Připadá mi, že pracovníci SÚRAO a odpovědní představitelé MPO a střídající se
politici ani k řešení nechtějí dojít. Utrácejí se každý rok stovky milionů korun.
A dát zákonná práva obcím, to nikdo
z čelních politiků neřešil a neřeší.
Zprůhlednit celý proces, principy hodnocení a výběru způsobu a místa ukládání, to z pohledu obcí nemáme.

změnu zákona, který by v celém procesu
dal rovnocenná práva obcím?
Od roku 2003 bylo v ČR 12 vlád, 13
různých ministrů na MPO a 12 různých
ministrů na MŽP. Slyšíme sdělení, že nás
chápou, ale nikdo nechce udělat krok
k reálnému a demokratickému řešení celého problému. Komu máme důvěřovat?
Jeden čelní představitel státu nám něco
slíbí a za chvíli je nahrazen jiným. Po jednání s ministrem K. Havlíčkem se cítíme
několikrát oklamáni a přehlíženi.
Jsme velice rádi za podporu zastupitelstva vedení Plzeňského kraje. Což bylo
projednáno na oiciálních jednáních
v dubnu 2021. Proto poděkování všem
radním a zastupitelům kraje, kteří jsou
s námi a našimi lidmi. Je to pro nás velice
důležité.
Jak jsi byl spokojen s letošní účastí lidí
na pochodu?
Počet lidí, kteří si vyzvedli startovní
kartu, byl přes 350 osob. Je vidět, že tento
problém lidé vnímají. Byla hojná účast.
I přes zimní počasí a v době proticovidových opatření.
Snažení obcí z lokality Březový potok
přišli podpořit občané z celého regionu,
všech věkových kategorií. Potěšila mne
účast mladých lidí a rodin s dětmi. Je
vidět, že jim na našich vesnicích záleží.
Poděkování všem přítomným za podporu
a za účast.
Poděkování všem organizátorům
a podpůrcům.
Trasu jste měnili?
Trasa byla dlouhá devět a půl kilometru. Účastníci obešli symbolické území
o ploše zhruba 306 hektarů. Gigantická
plocha 306 hektarů je nyní navrhovaná
podzemní část hlubinného úložiště, dle
technických dokumentů SÚRAO, a cca
29,5 hektarů povrchového areálu.
I když představitelé MPO a SÚRAO
začínají plánovat zvětšení podzemní části
až na 500 hektarů.

Nyní se však objevují nové skutečnosti související s jadernou energetikou
v rámci EU?

MPO a vláda ČR zúžily počet vytipovaných lokalit z devíti na čtyři?

Jsme velice napjati, jak se celá situace
bude vyvíjet. Vypadá to, že najednou bude
velký tlak na urychlení celého procesu.
A podpořil někdo z čelních představitelů státu dlouhodobý požadavek obcí na

Takové rozhodnutí nám bylo sděleno
ministrem MPO Havlíčkem.
Stále žijeme v nejistotě. Jen sliby
a sliby. Chybí nám celkový systémový
a závazný postup. Za ty roky nemáme
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důvěru v pracovníky SÚRAO a již
i v mnohé z MPO.
Včera bylo po vládním schválení zveřejněno Programové prohlášení vlády, jak
to vidíš?
Teď je tam uváděno: „Budeme pokračovat v přípravě hlubinného úložiště
radioaktivního odpadu. Posílíme práva
dotčených obcí při případném rozhodování o umístění hlubinného úložiště.
Budeme vyhodnocovat i jiná řešení, než
je konečné umístění hlubinného úložiště
v ČR.“ Tak uvidíme?????
A zákon se podařilo změnit?
Aktuálně nově představená verze
návrhu zákona o řízeních souvisejících
s úložištěm (původně o zapojení obcí do
výběru úložiště) byla projednána Legislativní radou vlády. Stále tam však chybí
zapracování našich připomínek o větším
posílení práv samospráv. Dotčené obce
a lidé v nich žijící nemohou být přeci
opomíjeni v tak zásadním rozhodování
o budoucnosti našeho kraje.
Jak vnímá současnou situaci celá lokalita zvaná Březový potok?
Starostové obcí mají jednomyslné mandáty od zastupitelů obcí, aby ochránili
zdejší území a jednali proti předkládaným současným záměrům SÚRAO a MPO.
A usilovali o práva obcí a zdejších lidí.
Zástupci obcí sdělili účastníkům několik aktualit od posledního pochodu:
• Proběhla opakovaná jednání o společném postupu, protestní akce, jednání
samospráv, atd.
• Jednání na MPO, v parlamentu, se
senátory a poslanci, apod.
• Obce z lokality Březový potok jsou
členy republikové „Platformy proti hlubinnému úložišti – obce a občané hájí svá
práva“.
Navrhované hlubinné úložiště radioaktivního odpadu v ČR je zařízení
s nebezpečnými radioaktivními materiály
uloženými na 100 000 let, dle atomového
zákona. Ale s obcemi se nikdo nebaví.
V rámci letošního pochodu byl přítomným přehráván nový dokument „Zde je
domov náš“.
Na internetových stránkách obce
Chanovice je aktuálně umístěn ilmový
Obzor • Horažďovice
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dokument „Zde je domov náš“. A to na
téma Horažďovicko a úložiště radioaktivních odpadů.
Tento ilm si můžete stáhnout. A když
se vám bude dokument líbit, tak ho můžete volně šířit dále https://www.chanovice.cz/2022/01/06/zde-je-domov-nas/
Velké poděkování patří senátorovi
a ilmaři Václavovi Chaloupkovi za jeho
nezištnou práci. A další velké poděkování
patří kameramanu Jiřímu Šneberkovi.
Díky.
Závěr:
Nově od roku 2021 se problematika úložiště na Horažďovicku přímo týká území
10 samosprávných celků (9 obcí a 1 město)
a lidí z jejich 32 sídel. Což zasáhne asi 10
000 lidí zde trvale bydlících.
Všech 10 dotčených obcí nesouhlasí
dlouhodobě se záměrem MPO umístit na
svém správním území hlubinné úložiště.
Práva jsou nám upírána a vládní tlak sílí.
Dotčené obce hlubinným úložištěm
na Horažďovicku, tzv. lokalita Březový
potok:
• obec Břežany – Mgr. M. Metličková
(starostka) – 1 místní část
• město Horažďovice – Ing. Michael Forman (starosta) – 8 místních částí
• obec Chanovice – P. Klásek (starosta)
– 6 místních částí
• obec Kovčín – Mgr. E. Dajčová (starostka) – 1 místní část
• obec Kvášňovice – M. Strolený (starosta) – 1 místní část
• obec Malý Bor – R. Faltys (starosta)
– 5 místních částí
• obec Maňovice – J. Jirsa (starosta)
– 1 místní část
• obec Olšany – Z. Kříž (starosta)
– 1 místní část
• obec Pačejov – Ing. J. Vavřička (starosta) – 5 místních částí
• obec Velký Bor – V. Zábranský (starosta)
– 3 místní části
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ÚLOŽIŠTĚ ZDE NECHCEME!!!
– společně provolaným heslem bylo
ukončeno hodnocení protestního pěšího
pochodu
To bylo stvrzeno přítomnými na petičních listech, které budou zaslány ministrovi MPO.
• Petr Klásek Černický, toho času starosta
obce Chanovice
01 Mapa úložiště s legendou Březový potok 1/2022
02 Jednoznačný názor

Obzor • Horažďovice
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Počasí v Horažďovicích v roce 2021
Je zvykem na začátku nového roku ještě
se ohlédnout za rokem starým. Jaký byl?
Jestli vás zajímá, jaký byl rok 2021, pokud
se týká počasí, čtěte dál.
Průběh počasí
Zima. Proběhla celkem normálně. Mírné mrazy, skoro po celý leden až do poloviny února ležel sníh. Ne moc, ale přece
jen ho bylo až k 10 cm. Zima vrcholila
tuhými mrazy ve dnech 12. až 15. února,
kdy noční mrazy dosahovaly až k –19 °C.
Vzápětí se dostavilo jaro. Dne 18. února.
12 °C a 25. února dokonce 19 °C!
Jaro. Bylo o něco chladnější a zpočátku sušší. Březen nejdřív s mrazy až
–8 °C, jinak proměnlivý, dešťové i sněhové
přeháňky. Až v posledních dnech přišlo
oteplení, 31. 3. dokonce 25 °C! Duben se
vrátil k chladnějšímu počasí s ranními
mrazíky, občas i sněhové přeháňky. Bylo
však sucho. Květen také chladnější. Ale ve
dnech 9.–11. 5. udeřila vedra až ke 30 °C.

Následovalo ochlazení a skoro třídenní déšť, během něhož napršelo 73 mm!
Během května napršelo 135 mm, to byl
dvojnásobek květnového normálu.
Léto. Červen byl mimořádný. Velmi
teplý s množstvím bouřkových srážek.
Nejteplejší a nejmokřejší měsíc roku.
Jako v prádelně! Dusná vedra kolem
30 °C vrcholila 19. 6., kdy teploměr ukázal
34,5 °C! Červenec teplotně normální,
ale další bouřky přinesly opět víc vláhy,
než je v tomto měsíci obvyklé. Srpen
byl teplotně i srážkově průměrný. Za tři
letní měsíce napršelo 384 mm, což bylo
o 150 mm více než dlouhodobý průměr.
Pro přírodu dobré.
Podzim. Září v první půli ještě letní,
pak už ten normální podzim přišel. Srážek
méně než obvykle. Za zmínku stojí 22 °C,
které jsme naměřili 2. října, a taky silný
vítr, který se prohnal 21. října. Listopad
s dušičkovým počasím s inverzemi: dole
mlha a 5 °C, na Šumavě slunce a 16 °C!

Zima. Prosinec teplotně i srážkově
průměrný. Sníh padal (9. 12., celkem
9 cm), roztál, mírné mrazy střídaly oblevy.
Pozoruhodné bylo tzv. vánoční oteplení,
kdy teplota z –8 °C (23. 12.) vyskočila na
Štědrý den ráno na 9 °C! A hned na Boží
hod zase spadla na 0 °C a napadlo 7 cm
sněhu. A na Silvestra zase 13 °C!
Klimatická statistika
Průměrná roční teplota byla 8,3 °C,
což je výrazně méně než v letech předchozích (v r. 2020 9,4 °C, v r. 2019 9,9 °C).
Z dlouhodobějšího hlediska však nebyl
rok chladný, jen průměrný. Roční úhrn
srážek dosáhl 759 mm, tedy ještě o trochu více než v deštivém předchozím
roce. Vyšší roční úhrn jsme zaznamenali
naposled v roce 2009! Po suchých letech
2015, 2017 a 2018 se zase začíná vláhová
bilance bohudík vyrovnávat. Nejteplejším měsícem se stal už červen (19,6
°C), tím nejchladnějším leden (–0,7 °C).
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Nejvyšší teplotu jsme naměřili 19. 6.,
bylo to 34,2 °C. Největší mráz přišel
15. 2., kdy teploměr ukázal –19,4 °C.
Nejteplejšími dny se staly 18. a 19. červen s průměrnou teplotou 23,8 °C.
Nejchladnějším dnem s denním průměrem –9,5 °C byl 14. únor. Nejdeštivějším
měsícem se stal (stejně jako o rok dříve)
červen: 169 mm! Nejvíce za jeden den
napršelo v bouřkách 21. a 23. 6. – shodně 43 mm! Nejvíce souvislých srážek
přinesly dny 12.–14. 5., celkem 73 mm!
Nejsušším měsícem byl duben: pouze
17 mm srážek. Dnů s bouřkou jsme
napočítali 22. Zajímavostí byla sněhová
bouřka dne 14. ledna. Zejména v červnu
byly bouřkové srážky vydatné, prakticky veškerá vláha toho měsíce přišla
z bouřek. Zatímco 24. června večer nás
zastihla běžná bouřka, část jižní Moravy
zpustošilo v našich krajích nevídané
tornádo. Poslední sníh zimy padal ještě
16. 4. a poslední jarní mráz (–1 °C) přišel
8. 5. První podzimní mrazík se dostavil
10. 11. (–3 °C). První sněhové vločky začínající zimy se objevily až 26. 11. Nejvíce
sněhu, 10 cm, leželo 7. ledna. Silný vítr
(72 km/h) se prohnal dne 21. 10. Zatímco
Obzor • Horažďovice

jinde v ČR způsobil škody (popadané
stromy na silnice, železnice, el. vedení),
v Horažďovicích bez větších škod.
Prameny a vodní toky
Po suchých předchozích letech se
vodní bilance opět zlepšila. Stejně jako
rok 2020 byl i rok 2021 srážkově nadprůměrný. Navíc napršelo 150 mm, což se
příznivě projevilo. Na polích se o suchu
už mluvit nedalo, polepšily si i podzemní
vody: Pramen u Sv. Anny začínal rok s vydatností 1,0 l/s, díky jarním a letním dešťům se v polovině září dostal až na 3,4 l/s.,
což byla nejvyšší hodnota naměřená od
prosince 2013! Na konci roku dával pramen 2,0 l/s. To jsou ve srovnání s minulými lety čísla jistě povzbudivá, ale pořád
je to jen asi 75 % dlouhodobého normálu.
Otava, krom několika krátkých vzestupů
souvisejících s táním sněhu či vydatnými
dešti na Šumavě, se držela na stavech spíš
podprůměrných. Povodňovou bdělost
jsme zaznamenali jen několikrát, ale
nikdy Otava koryto neopustila.

01 Bouřka ženoucí se od Práchně dne 15. 7.
vypadala v dopoledním slunci docela
hrůzostrašně. Ale nakonec z ní bylo jen 8 mm
srážek. – Foto J. Wagner
02 Tahle bouřka, viděná z Horažďovic nad
Radomyšlí dne 22. srpna, zase připomínala spíš
atomový výbuch. – Foto J. Wagner

• Jiří Wagner
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Dlouhodobá
péče v domácím
prostředí
je náročná
Profesionální pečovatel po výkonu
zaměstnání odejde domů a může „zavřít
dveře“ za svojí prací. Může si dostatečně
odpočinout, „vypnout“ a věnovat se své
rodině a svým zálibám. Jinak je na tom
ale pečující příbuzný, který se stará např.
o své nemohoucí rodiče či prarodiče –
s pracovní dobou často 7 dní v týdnu, 12

Hotel Prácheň
16. 2. pátek • 17.00 • secesní sál
Novoroční koncert
žáků ZUŠ Horažďovice

Městské muzeum
4. 2. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál
muzea
Loutkové představení Tajemství hradu
Helšaftu
Hraje TYJÁTR Horažďovice

a více hodin denně, 365 dní v roce, bez
možnosti odpočinku, dovolené.
V rámci komunitního plánování sociálních služeb na Horažďovicku nyní zjišťujeme, jaké potřeby pečující osoby mají,
aby bylo možné jim poskytnout přiměřenou podporu a pomoc prostřednictvím
odlehčovací služby.
Pečujete o své blízké (seniory či dospělé osoby)? Máte zájem se podělit o své
zkušenosti? Kontaktujte prosím koordinátorku průzkumu Lenku Červenkovou
na tel. č. 722 466 185, nebo e-mailem
lenka.cervenkova@cpkp.cz.
Na webu města Horažďovice v záložce
„Komunitní plánování sociálních služeb“
(https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/
komunitni_planovani_socs.asp) jsou

v sekci „Aktuality“ ke shlédnutí videa, ze
kterých se můžete dozvědět, co je zapotřebí zařídit, když rodina začíná o někoho
pečovat, jakou podporu je možné využít,
či které 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.

Knihovna
Horažďovice

Kavárna Šibule

1. 2. úterý 9.00 • sál knihovny
VU3V 1. přednáška
Architekti italského baroka

19. 2. sobota • 19.00
Highlander & Company – Irish Night
Předsvatopatrikovský večer plný irských
písní.

15. 2. úterý 9.00 • sál knihovny
VU3V 2. přednáška
Architekti italského baroka

DDM

16. 2. středa 14.30 • sál knihovny
U3V 1. přednáška letního semestru
Jihozápadní Čechy v paleolitu a mezolitu

25. 2. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál
muzea
Loutkové představení Vodníkova Hanička
Hraje TYJÁTR Horažďovice

28. 2. pondělí 14.30 • sál knihovny
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování
paměti

Začal nový rok a my tak trochu bilancujeme, co se nám v tom minulém povedlo
a co ne. Přes náročná omezení jsme během roku 2021 měli 22 zkoušek a veřejně
jsme zpívali při pěti příležitostech. Ale
jen jedna z toho byl klasický, dlouho
předem plánovaný koncert. Protože
v současné situaci se příliš plánovat
nedá. V ostatních případech šlo většinou
o pozvání zazpívat na zajímavé akci a to
většinou dost na poslední chvíli.
Co se nám skutečně povedlo, byla naše
účast na hudební dílně ve Vlachově Březí.
Výzva také přišla nečekaně, a tak mne
mile překvapilo, že jsme byli schopni tak
narychlo zkonsolidovat své síly a akce se

zúčastnit. Byla pro nás velmi přínosná
v mnoha směrech.
Na rok 2022 máme (velmi potichu)
připravené plány veliké, neboť je to rok,
kdy se náš spolek „dožívá“ 160. narozenin,
tedy výročí od svého založení, a současně
30 let od znovuobnovení činnosti. Raději
ale prozatím nebudeme žádné z nich
příliš zveřejňovat, protože... všichni víme,
jak to teď s plánováním je. A tak jen tak
tiše šeptám, že snad se nám podaří připravit důstojné oslavy těchto výročí a vy
k nim určitě budete zváni.
Pokud byste měli zájem se připojit více
aktivně, než jen návštěvou koncertu, rádi
vás uvítáme na některé z našich nedělních zkoušek, nebo můžete pro informace napsat na sborový e-mail psprachen@
email.cz. Za celý sbor se na vás těší
• Simča Sládková
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13. 2. neděle • 15.00
Dostaveníčko...
Lidové písničky s Františkem Jančarem
a Františkem Šimáčkem.

2. 2. středa 14.30 • sál knihovny
U3V 7. přednáška zimního semestru
Drahé kovy Šumavy a Pošumaví

18. 2. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál
muzea
Loutkové představení Honza a zlá princezna
Hraje TYJÁTR Horažďovice

Vzhůru
do jubilejního roku!

• za projektový tým Lenka Vyčichlová,
metodik projektu

20. 2. • neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek

01

01 První v letošním roce – Tříkrálový koncert
v Pačejově

Obzor • Horažďovice

Městská knihovna • Horažďovice

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

Hrátky
s pamětí
Nenechte svůj mozek zahálet!
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
Přijď te mezi nás! A nezapomeňte na brýle!
pondělí 28. února 2022 • 14.30 hod.
• sál Městské knihovny Horažďovice
Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření.

Provádím veškeré ZEDNICKÉ PRÁCE
— omítky, malířské práce, kompletní
rekonstrukce bytového jádra, obklady, dlažby,
bourací práce a další práce dle domluvy.
Tel: 721 757 399

Horažďovice • perla Otavy

je cestou, jak vzít budoucnost do vlastních rukou, zachovat
respekt k druhému partnerovi, dětem a jejich pocitům,
myšlenkám, potřebám i přáním. Jak zodpovědně zvažovat
čas, dokázat akceptovat životní změny, postupovat v souladu
se zákony‚ a s podporou institucí.
Zahrnuje systém služeb pro rodiny, které se rozcházejí, rozešli se
v minulosti, rozchod zvažují nebo se mu chtějí vyhnout.
To, čeho můžete při rozpadu rodiny dosáhnout, závisí hodně
na cestě, kterou si zvolíte. Soudní spor je boj, který za sebou
sice může nechat vítěze, avšak častěji rozpoutá válku, ve které
jsou jen poražení. Rodičovství je náročné, i když vám nikdo nehází
klacky pod nohy. Rozvod s respektem je cestou, při které mají
děti za rodiče dva vítěze a vy jednoho starého (známého) spojence.

NABÍDKA
Podpora psychologa u dětí i dospělých
Mediace
Terapie, párová terapie
Výchovné poradenství
Cochemská praxe
Poradenství
Edukace
Strukturované skupiny pro děti
Otevřené skupiny pro rodiče

KONTAKTY
Resslova 12, 301 00 Plzeň
Konzultační doba: Každý všední den po objednání
mobil: +420 733 614 645
e-mail: rozvod@diakoniezapad.cz

www.rozvodsrespektem.cz
Archa pro rodiny s dětmi je služba dle § 65 zákona 108/2006 Sb.
pověřená k sociálně právní ochraně dětí a poskytuje služby zdarma.

inzerce
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Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

SLEVA

50%

Instalace zdarma!

Rychlost až 300 Mb/s

PALIVOVÉ DŘEVO
Štípané (25-60cm)
Kulatina v metrových a
dvoumetrových délkách
Pytlované dřevo
Piliny
Dále nabízíme služby v lesnictví .
Tel: +420 737 290 440

www.drevuska.cz
drevuska@post.cz
FB: Palivové dřevo Dřevuška

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 199–245 Kč/ks
Prodej: 25. 2. 2022
Horažďovice – u vlak. nádraží – 14.40 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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Akce platí při zakoupení kompletních brýlí s brýlovými
čočkami Hoya. Akci nelze kombinovat s jinými slevami.
Platnost akce je od 10. 1. do 28. 2. 2022 nebo do vyprodání
zásob. Více informací v prodejnách Axis Optik.

VÝPRODEJ
BRÝLÍ ZA 1 Kč
Axis Optik: Horažďovice – Ševčíkova 38
www.axis-optik.cz

inzerce

Oblékáme Vaše oči
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