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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

jak postupně slábne zimní počasí, slábne 
snad na základě dostupných čísel i covi-
dová pandemie. Ještě ten bláznivý vítr 
by se mohl zklidnit. Zanechává po sobě 
jenom spoušť, zlámané větve a stro-
my, popadané střešní tašky, vyvrácené 
dopravní značky a povalené stojany 
a billboardy. Snad se nikomu nic nestalo. 
Buďte proto na sebe opatrní, někdy je to 
opravdu o život. 

V měsíci únoru vyhrálo naše město 
v souboji s městem Klatovy krajské kolo 
soutěže „Historické město 2021“ a postu-
puje do celostátního kola. Stejně jako dal-
ší krajské vítěze i nás navštívili zástupci 
Sdružení historických měst, Ministerstva 
kultury a Ministerstva pro místní rozvoj. 
Hodnotili nejen to, co je opraveno z obec-
ních prostředků, ale i jak občané města 
pečují o své nemovitosti, které se nachází 
v městské památkové zóně.

V těchto dnech by měl být již zveřejněn 
plánovaný rozpočet města na letošní rok, 
poté bude předložen ke schválení zastu-
pitelstvu. Tím by mělo skončit rozpočtové 
provizórium, ve kterém se inancují jen 
nejnutnější provozní výdaje a rozběh-
nuté investice. Největší investiční akcí 
v letošním roce by mělo být dobudování 

inženýrských sítí pro výstavbu rodinných 
domů pod Loretou a z nově započatých 
investic pak dokončení revitalizace sídliš-
tě Šumavská až k ulici Palackého a rekon-
strukce uhelné kotelny v zámku. Další 
větší investiční akce se budou odvíjet od 
toho, zda se na ně podaří získat inanč-
ní prostředky z vyhlášených dotačních 
titulů.

Nyní se kontroluje především stav a za-
bezpečení obecních domů nejen v souvis-
losti s větrným počasím, ale i se skokovým 
nárůstem cen energií, což také citelně 
zasáhlo městský Aquapark i všechny naše 
organizační složky.

V rámci budování infrastruktury bude 
do konce března uzavřen úsek silnice 
Šumavská od křižovatky s Palackého ulicí 
k výjezdu z nově budované rozvojové 
plochy. Na Babín a dál můžou osobní 
automobily projíždět stávající obytnou 
částí ulicemi Okružní a Kaskova. Nezapo-
mínejte ale, že projíždíte obytnou zónou 
plnou dětí a tomu prosím přizpůsobte 
svoji rychlost. Ve spolupráci s ŘSD se bude 
v dubnu provádět větší oprava povrchu 
Palackého ulice v celé její délce, neboť 
sloužila jako objízdná trasa při rekon-
strukci průtahu městem. Současně s tím 
budou opravována přilehlá parkovací 
místa a některá místa pro přecházení. 

Tato akce přinese také dopravní omezení 
a ulice Palackého bude v průběhu prací 
uzavřena. Více informací vám přineseme 
v březnovém Obzoru. 

S blížícím se jarem plánuje město již 
tradičně se zúčastnit celorepublikové akce 
„Ukliďme si Česko“. Určitě víte o nějaké 
okrajové lokalitě, která je zanedbaná a za-
sloužila by si vaši pozornost a úklid. Tuto 
akci plánujeme na sobotu 2. dubna. Bližší 
informace o organizaci této dobrovolnické 
aktivity dostanete u pracovníka technic-
kých služeb p. Hodánka – 606 692 077.

9. dubna by se měla konat protestní 
akce proti stavbě úložiště jaderného 
odpadu, která bude tentokrát končit 
malým kulturním programem na našem 
náměstí.

Na cestě okolo mlýnského náhonu 
pokračují práce při těžbě nebezpečných 
stromů. V jarních měsících se přesunou 
až za „špičku“ Ostrova směrem na Malé 
Hydčice

Přejeme vám klidnější počasí plné jarní 
energie a pozitivního myšlení. A určitě se 
uvidíme na divadelní přehlídce ochotnic-
kých souborů, která se koná v našem kul-
turním domě v termínu 10.3.–13. 3. 2022.

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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37. Západočeská oblastní přehlídka 
činoherního a hudebního divadla
10.–13. 3. 2022 
Kulturní dům Horažďovice

Čtvrtek 10. 3.
20.00 
Phillipe Claudel: O lásce 
Divadelní spolek Prácheňská scéna Písek 
Hořká komedie, která s lehce drastickým 
humorem sleduje pár středního věku, 
který ve svém přepychovém bytě probírá 
nejrůznější traumata dlouholetého man-
želského vztahu.
Vhodné pro diváky od 15 let.

Pátek 11. 3.
17.00
Ingvar Ambjørnsen, M. Bohaty: Elling
Herecká škola Blanky Luňákové Plzeň
Příběh sečtělého inteligentního Ellin-
ga a nemluvného a přímočarého Kjella 
Bjarna, dvou autistů snažících se pro-
kličkovat obtížemi „normálního“ života. 
Zvednout telefon, vyjít na ulici, sednout si 
do restaurace se stává dobrodružstvím až 
epickým. Komedie.
Vhodné pro diváky od 18 let.

20.00
Vladimír Šimeček: Zločin v expresu 0112
Šťavel Šťáhlavy
Inscenace Zločin v expresu 0112 je druhé 
autorské představení divadelního spolku 
Šťavel. Jedná se o detektivní komedii, 
která se odehrává na sklonku Rakousko-
-Uherského mocnářství ve vlaku, jedou-
cím z Vídně do Prahy. Hra je proložená 
písničkami a hudebním doprovodem. 
Vhodné pro diváky od 18 let.

Sobota 12. 3.
10.00
Oldřiška Ciprová: Nebezpečně sexy 
Divadlo MAEBH Plzeň-Třemošná
Perlivá komedie o dvou vysloužilých pro-
vozovatelkách nejstaršího řemesla, jejichž 
vztah zkomplikuje neplánovaná, avšak 
velmi příhodná vražda.
Vhodné pro diváky od 15 let.

14.00 
Petr Tomšů: Zase ti tupitelé 
Divadelní spolek Ochotníci Ostrov
Na malé obci, a může to být třeba ta vaše, 
právě probíhá zasedání zastupitelstva. 
Místní zastupitelé mají na programu 
několik důležitých bodů, během kterých 
se ukáže, že není velkého rozdílu mezi 
vysokou politikou a politikou komunální. 
I zastupitelé se musí vyrovnat s korupcí, 
střetem zájmu, hloupostí a populismem. 
A i tady platí, že nejvíc času se věnuje těm 
největším hloupostem. Komedie.
Vhodné pro diváky od 15 let.

17.00 
David Adámek: Audit ovčí stolice 
Divadelní spolek Jezírko Plzeň 
Statkář „Beran“ Erik přichází z horské 
vesnice do parlamentu, aby se pokusil 
zvrátit schválení nesmyslného zákona 
o hygieně zvířat. Poslanci, kteří se bojí 
o své židle, se rozhodnou prozkoumat 
odlehlou divočinu u Erika doma. Přežijí 
poslanci? Co na to mniši v Trapistickém 
pivovaru? Kdo má charisma záchodové 
štětky a kdo IQ bublajícího bahna? To vše 
a mnoho dalšího v absurdní komedii.
Vhodné pro diváky od 18 let.

20.00
Zdeněk Podskalský, M. Kratochvílová: 
Světáci
Divadlo Schody Sušice 
Tři fasádníci z Velhartic si chtějí užít chví-
li přepychu a zahrát si na bohaté pány. 
Do cesty se jim ale připletou tři lehké 
dámy, které je chtějí okrást a také si za-
hrají na nóbl dámy. Chtějí muže okrást… 
Jak to dopadne, uvidíte sami. Komedie.
Vhodné pro diváky od 18 let.
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DŮLEŽITÉ UPOZORNĚNÍ 
pro nájemníky městských bytů 
vytápěných z plynových kotelen

Vážení nájemníci,
oznamujeme vám, že dodavateli tepla, společnosti Bytservis Sušice, byly v lednu 
irmou Lumius ukončeny dodávky nasmlouvaného plynu. Na nové dodávky plynu 
je uzavřena smlouva se společností ČEZ, ale došlo ke značnému navýšení ceny pro 
rok 2022.
Od 1. 3. 2022 jsme, z výše uvedených důvodů, nuceni navýšit zálohy na teplo 
o 100 %.
Nové aktuální evidenční listy vám budou doručeny s dostatečným časovým před-
stihem, nejpozději do konce února.
Žádáme vás, abyste si včas u své banky navýšili inanční limit (souhlas s inkasem). 

Děkujeme za pochopení

• město Horažďovice 

Rada města 
Horažďovice  
31. 1. 2022

• rozhodla o výběru nejvhodněj-
ší nabídky společnosti Znakon a. s., 
Sousedovice na stavební práce „Oprava 
Palackého ulice“ za nabídkovou cenu 
3.990.819,91 Kč vč. DPH
• schválila pronájem části nebytových 
prostor Ševčíkova 39, Horažďovice o vý-
měře 19 m2 Rudolfu Hájkovi, Horaž-
ďovice, IČO: 49168371 za účelem provo-
zování prodejny tabáku s platností od 
1. 3. 2022 na dobu neurčitou s tříměsíč-
ní výpovědní lhůtou
• schválila podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu „Podpora rozvoje 
venkovského cestovního ruchu v Plzeň-
ském kraji pro rok 2022“
• schválila podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu „Mikrogranty 
Plzeňského kraje na podporu a oživení 
kulturních a uměleckých aktivit pro 
rok 2022“
• schválila uzavření darovací smlouvy 
o poskytnutí daru nadačnímu fondu 
Josefa Zimovčáka Na kole dětem, IČO: 
292 35 715 ve výši 5 000 Kč
• schválila valorizaci nájemného z ne-
bytových prostor a pozemků v roce 2022 
ve výši průměrné roční míry inlace za 
rok 2021 – 3,8 %
• rozhodla v záležitosti „Revitalizace 
sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, 
Horažďovice – III. a IV. etapa“ o výbě-
ru nejvhodnější nabídky účastníka 
COLAS CZ, a.s., Praha 9, IČO: 26177005 
na stavební práce za nabídkovou cenu 
20 920 900 Kč vč. DPH

Rada města 
Horažďovice  
14. 2. 2022

• schválila podání žádosti o dotaci na 
akci „Horažďovice, Pražská (Červená) 
brána – restaurování maleb a znaku“ do 
programu Plzeňského kraje s názvem 
„Zachování a obnova kulturních pamá-
tek Plzeňského kraje“ pro rok 2022
• schválila podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu „Podpora kultu-
ry v Plzeňském kraji pro rok 2022“ na 
37. divadelní přehlídku
• schválila podání žádosti o dotaci 
z dotačního programu „Podpora čin-
nosti informačních center na území Pl-
zeňského kraje pro rok 2022“ na tvorbu 
a tisk propagačních materiálů
• schválila zapojení do projektu a po-
skytnutí inančního příspěvku městu 
Hartmanice ve výši 10 000 Kč na úpravu 
a doplnění Památníku II. SV – Zhůří 
– „Památník padlých vojáků osvobozují-
cích jednotek US ARMY“
• schválila přistoupení města do Paktu 
starostů a pověřuje starostu města pod-
pisem formuláře o přistoupení a DSO 
Horažďovicko v zastupování v rámci 
obcí DSO Horažďovicko

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

Neděle 13. 3.
10.00
Patrik Hartl: 4 sestry 
Divadelní spolek Žumbera – SKORONAR-
VÁNO Plzeň
Crazy komedie Patrika Hartla o módě, 
dietě, touze po lásce, milostných dobro-
družstvích, chlípném včelaři a překvape-
ní v kompostu.
Vhodné pro diváky od 12 let.

13.30
Kathrine Kressmann Taylor:  
Adresát neznámý 
Divadlo JakoHost Plzeň
Strhující příběh o síle slova a rainova-
ném aktu pomsty. Rainovaný akt pomsty 
člověka, kterému nacismus vzal sestru 
i víru v přátelství. Scénické čtení.
Vhodné pro diváky od 10 let. 

16.30
Slavnostní vyhodnocení

Vstupné: 50 Kč
Vstupenky zakoupíte před představením.
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Kotlíkové dotace 
pro nízkopříjmové 
domácnosti

Opakovaně upozorňujeme občany na 
možnost získat dotaci od Plzeňského 
kraje na výměnu nevyhovujících kotlů na 
pevná paliva, jejichž provoz bude od 1. 9. 
2022 zakázán. Týká se to kotlů 1. a 2. emis-
ní třídy dle ČSN EN 303-5.

Již od 12. 10. 2021 je schválen dotační 
titul �Předžádost – Pořízení ekologické-
ho vytápění pro nízkopříjmové občany“ 
a je určen pro nízkopříjmové skupiny 
obyvatel (důchodce, samoživitele apod). 
Zájemci mohou do 31. 3. 2022 do 14.00 
vyplnit na webových stránkách v aplika-
ci eDotace https://dotace.plzensky-kraj.
cz/verejnost předběžnou žádost tzv. 

„předžádost“ se základními údaji o žada-
teli a novém zdroji vytápění.

Podáním �PŘEDŽÁDOSTI� si poten-
cionální žadatelé zajistí automatické 
elektronické podání své žádosti (až se 
příslušná výzva vyhlásí, jejich předžádost 
se automaticky „přeleje“ do žádosti).

Dotační podpora je 95 % ze způsobilých 
výdajů, podpora bude poskytována na vý-
měny kotlů realizované po 1. 1. 2021. Ma-
ximální 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 dodáv-
kou paliva anebo za tepelné čerpadlo je 
130 000 Kč.

Podmínkou je, že žadatel je vlastní-
kem 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 ne-
přesáhla 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 kraj-
ském úřadě. Zde je kontakt na přísluš-
ného 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. Va-
chušková, tel 371 430 549), budeme se sna-
žit potencionálním žadatelům poradit, 
jak postupovat.

• Ing. Anna Vachušková,  

odbor životního prostředí

Odpadové 
hospodářství 
– známky 
na popelnice

Od letošního roku město zavádí označení 
popelnic. Zdůvodnění tohoto kroku bylo 
vysvětleno v prosincovém čísle Horažďo-
vického obzoru (www.obzor.muhorazdo-
vice.cz) a je uvedeno též na webových 
stránkách města v záložce �Aktuálně“.

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 popel-
nic je potřeba provést do konce března 
2022. Od 1. 4. 2022 se bude mít za to, že 
neoznačené popelnice nejsou součástí 
obecního systému odpadového hospo-
dářství města a svozová společnost je 
nebude vysypávat.

Známku si vyzvedněte osobně v budo-
vě městského úřadu:
• v úřední dny (PO, ST, PÁ), v 1. patře, 
odbor životního prostředí, č. dv. 108,
• v neúřední dny (ÚT, ČT) na podatelně.

Popelnice u rodinných domů a rekre-
ačních objektů si občané označí sami. 
Známka bude vydána poplatníkovi. 
Poplatníkem se rozumí osoba, která 
městu platí místní poplatek za obecní 
systém nakládání s komunálním odpa-
dem. Je-li u jednoho rodinného domu 
nebo rekreačního objektu evidováno více 

poplatníků, známka bude vydána jedno-
mu 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 pou-
ze 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 vlast-
nictví SVJ (popřípadě jiné formě spo-
luvlastnictví) si vlastníci označí sami. 
Známky na popelnice si vyzvedne statu-
tární zástupce, popřípadě jím pověřená 
osoba. Sdělí počet popelnic, jejich objem 
a počet uživatelů.

Povinnost označit popelnice se nevzta-
huje na místní podnikatelské subjek-
ty. Ty mají povinnost si na své vlastní 
náklady zajistit likvidaci odpadu, včetně 
směsného komunálu.

• Ing. Anna Vachušková,  

odbor životního prostředí

Kam s oleji a potravinovými
tuky z kuchyně? 

Oleje a tuky třídíme do zelených plastových popelnic. Vždy
jen v uzavřených plastových obalech a ne ve skleněných,
aby se tuky a oleje nevylily. Tuky a oleje, které se do
popelnice nevejdou, neodkládáme v jejím okolí. Lze je
odevzdat i ve sběrném dvoru.

DO KONTEJNERU 
PATŘÍ
• Oleje a tuky potravinové 

z kuchyně
• Fritovací olej
• Ztužený pokrmový tuk DO KONTEJNERU NEPATŘÍ

• Technická maziva
• Vazelíny
• Technické oleje motorové, tlumičové,

převodové, hydraulické
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Společnost

ECOBAT s.r.o.
IČ:267 25 967, se sídlem Soborská 1302/8, Praha 6

zapsána v OR u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 89816, 
oprávněná Ministerstvem životního prostředí k provozování kolektivního 

systému zpětného odběru přenosných baterií a akumulátorů
vydává osvědčení

O PŘÍNOSU PRO ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ
Osvědčení se vydává pro

Město Horažďovice
IČ: 00255513

Výše uvedený smluvní partner odevzdal v roce 2021 ke zpětnému odběru 
a následné recyklaci celkem 32 kg použitých baterií.

Z tohoto množství bylo recyklací získáno 24 kg kovonosných druhotných 
baterií, které budou opětovně využity při výrobě nových produktů.

RNDr. Petr Kratochvíl
Jednatel společnosti ECOBAT s.r.o.

Děkujeme, že pomáháte šetřit přírodu a její zdroje. 
Sběrem baterií přispíváte také k čistšímu ovzduší a vyšší kvalitě vodních zdrojů.
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Ševčíkovy hudební večery 
Oslavme Ševčíkovo 170. jubileum
Milí čtenáři, rád bych vás pozval na 
slavnostní koncert k významnému výročí 
narození horažďovického rodáka Ota-
kara Ševčíka, který se odehraje v rámci 
Ševčíkových hudebních večerů v pondělí 
21. března 2022 v secesním sále hotelu 
Prácheň. Než budu lákat na program sa-

motný, dovolte mi vyjádřit jednu velkou 
radost. Jsem nesmírně šťastný, že zájem 
o Ševčíkovu osobnost a jeho dílo zažívá 
renesanci nejen v Horažďovicích, ale i po 
celém glóbu. Když dnes vyslovíte jméno 
Ševčík na jakékoliv americké hudební 
univerzitě, můžete očekávat na druhé 
straně úsměv. Otakar Ševčík zůstává 
legendou, která navždy změnila hudební 
svět. Profesor Ševčík zažíval velké pocty 
již za svého života. K jeho sedmdesátým 
narozeninám byl v Praze uspořádán 
slavnostní koncert ve Smetanově síni 
Obecního domu, na kterém účinkova-
li Ševčíkovi slavní žáci Václav Talich 
a Jaroslav Kocian a mnoho dalších. 
K jeho 75. narozeninám mu přál osob-
ně ministr školství a na rodném domě 
v dnešní Ševčíkově ulici byla odhalena 
tamější městskou radou pamětní deska. 
Své 80. narozeniny slavil Ševčík velkolepě 
se svými americkými přáteli v Bostonu 
a New Yorku. A jak se budou slavit Ševčí-
kovy letošní 170. narozeniny?

Horažďovice čeká také v tomto roce 
v termínu 7.–19. srpna dvoutýdenní 
Festival Otakara Ševčíka, který opět 
přinese světové hvězdy v oboru vážné 
hudby. Zároveň přiláká desítky mladých 
a nadaných hudebníků a hudebnic, kteří 
budou pod vedením lektorů sbírat další 

důležité zkušenosti pro svoje kariéry. 
Ševčíkovo jubileum se připomene při 
dalších koncertech v rámci Ševčíkových 
hudebních večerů. V letošním roce bude 
odhalena lavička Otakara Ševčíka, která 
tak doplní řadu laviček věnovaných slav-
ným horažďovickým rodákům. Úžasnou 
zprávou jsou také záměry nových majite-
lů domu, ve kterém se Ševčík narodil – již 
v letošním jubilejním roce bude možné 
uctít Ševčíkovu památku také formou 
lepší informovanosti veřejnosti v místě 
rodného domu.

První velkou oslavou však bude již 
březnový koncert, který představí lektory 
a účastníky Ševčíkovy akademie. Koncert 
zahájí houslista Jan Fišer, koncertní mis-
tr České ilharmonie, který za doprovodu 
klavíristy Petra Jiříkovského přednese 
nejslavnější Ševčíkovu skladbu Holka 
modrooká. Jako první z účastnic houslo-
vé třídy se představí Eliška Kukalová 
v sólové sonátě Sergeje Prokofjeva. Závěr 
první poloviny a začátek druhé pak bude 

patřit violoncellistům Vilému Vlčkovi 
a Tomáši Jamníkovi, kteří zahrají skladby 
Ligetiho, Boccheriniho a Martinů. Pódi-
um poté ovládnou devatenáctiletý Matteo 
Hager v doprovodu klavíristy Stanislava 
Gallina a teprve šestnáctiletá houslistka 
Boha Moon. V samotném závěru koncertu 
zazní skladba čerstvě složená pro účely 
tohoto slavnostního koncertu. Skladatel 
Jiří Kabát si vypůjčil slavné Ševčíkovo 
téma z jeho školy smyčcové techniky 
a posluchači se mohou těšit na originální 
hudební bonbónek.

• Tomáš Jamník 

umělecký ředitel Ševčíkovy akademie

01 Matteo Hager

02 Boha Moon

Knihomolové, 
pozor!
Městská knihovna Horažďovice 
oznamuje, že z důvodu rekonstrukce 
kotelny bude od 1. 4. 2022 do 30. 4. 
2022 UZAVŘENA.

Udělejte si proto zásobu knih, 
abyste tuto dobu přečkali a současně 
nám ulehčili stěhování. Čím více knih 
si odnesete, tím méně jich budeme 
muset stěhovat �

Všem čtenářům budou výpůjč-
ky po dobu uzavření automaticky 
prodloužené.

Náhradní prostory nám poskytlo 
město Horažďovice v bývalém kině 
Otava, kde budeme po dobu oprav půj-
čovat knihy a poskytovat další námi 
nabízené služby (internet, tisk). 

Pro dětské čtenáře se oddělení 
znovu otevře dne 2. 5. ve stávajících 
prostorech. 

Posluchači VU3V a U3V se nemu-
sí obávat, přednášky budou nadále 
probíhat v sále horažďovické knihovny 
v platných termínech.

Ve zrekonstruovaných částech oddě-
lení pro dospělé se společně potkáme 
v podzimních dnech, o čemž vás bu-
deme informovat na našich webových 
stránkách a FB.

Děkujeme za pochopení a věříme, 
že nám i nadále zachováte přízeň.

• Kolektiv městské knihovny

01 02

6 Obzor • Horažďovice



 

I když únor mrazem 
jiskří, ukáže i časy 
příští

I přesto, že nám letošní zima venkovní 
radovánky nedopřála, dozvěděli jsme se 
vše o zimních sportech. Některé si děti 
vyzkoušely v tělocvičně i ve svých tří-
dách. Hrál se curling, hokej, vyzkoušely si 
i jízdu na lyžích a styl bruslení. Dozvěděli 
jsme se vše o lidském těle a péči o ně. Ves-
mír patří k oblíbeným tématům dětí. Jak 

vypadá kosmonaut, měsíc nebo vesmírná 
galaxie, to už také víme.

V naší mateřince 9. 2. 2022 proběhla 
depistáž školní zralosti pro vstup do ZŠ ve 
spolupráci s Dyscentrem Strakonice. Na 
základě vyšetření byl rodičům doporučen 
odklad školní docházky. Předškoláci již 
opět navštěvují sbor „Sluníčko“ ve třídě 
Včelky, kde nacvičují písničky na svá vy-
stoupení. Stejně tak, jako v loňském roce, 
i letos probíhá v předškolních třídách 
polytechnické vzdělávání ve spolupráci se 
SŠ Horažďovice. Konec zimy je ve zname-
ní masopustu. Budeme poznávat zvyky 
a tradice spojené právě s tímto obdobím. 

Vrcholem všeho nás 23. 2. 22 čeká maso-
pustní rej.

Pokud nám situace dovolí, bude nás 
ještě čekat mnoho aktivit. V měsíci dub-
nu se budeme těšit na setkání s rodiči 
při jarních dílničkách, začnou probíhat 
kurzy plavání pro předškolní děti. Připra-
veny jsou výlety, divadélka, fotografování, 
pasování na školáky a již nyní pracujeme 
na programu k 40. výročí naší mateřinky.

• Z MŠ Na Paloučku Kotlabová Petra

01 Vesmírné cvičení u Zajíčků

02 Poznáváme lidské tělo

Energokrize v rozpočtech 
domácností – existuje řešení?

Informace o zdražování energií a služeb 
pro domácnosti na nás útočí každý den. 
Stejně tak se v médiích šíří „zaručené“ 
informace o tom, kdo bude mít nárok 
na pomoc od státu. Bohužel řada z nich 
je zavádějící a některé jsou příliš obecné 
(řada potřebných na pomoc nedosáhne 
kvůli nesplnění podmínek).

Patříte mezi ty, kterým výrazně vzrost-
ly výdaje spojené s chodem domácnosti 
a nemáte dostatek prostředků na jejich 
placení? Máte obavy, že vaše aktuální 
příjmy ani inanční zálohy nebudou sta-
čit na jejich úhradu? Nabízíme možnost 
konzultace přímo v Horažďovicích. 

Pracovnice sociálního odboru MěÚ 
jsou připraveny s vámi řešit vaši konkrét-
ní situaci a pomoci s dalším postupem. 
Aktivní přístup v hledání možností je roz-
hodně smysluplnější a zodpovědnější než 
vyčkávání nebo krátkodobé „překleno-
vací“ půjčky na základní rodinné výdaje. 
Cílem konzultace bude zorientování se 

v aktuálních možnostech a jejich využití 
v co nejkratší době. Pracovnice mohou 
pomoci i s vyplňováním potřebných 
dokumentů.

Obrátit se můžete také přímo na kon-
taktní pracoviště úřadu práce. Buďte ale 
připraveni, že vaši situaci a oprávnění 
k čerpání dávek státní sociální podpory 
– příspěvek na bydlení a dávek hmotné 
nouze – doplatek na bydlení, mimořádná 
okamžitá pomoc, budete muset prokázat. 
Např. pro vyplacení dávky mimořádné 
okamžité pomoci spojené s energokrizí je 
podmínkou, že žadatel přešel od doda-
vatele poslední instance (DPI) k jinému 
dodavateli energií do 31. 12. 2021 a od DPI 
obdržel vyúčtování uhrazených záloh. 
K vyhodnocení dávek vyplácených ÚP 
je nutné doložit další dokumenty podle 
situace žadatele (např. příjmy, úhrady, 
majetkové a sociální poměry apod.)

Nejrychlejší cestou, jak získat další pro-
středky na zvýšené zálohy, je úspora na 
dalších vydáních z rodinného rozpočtu. 
V Horažďovicích už několik let funguje 
potravinová banka, která nabízí trvanlivé 
a částečně i čerstvé potraviny a drogerii. 

Výdej probíhá každé úterý v době 14.00–
15.00 na adrese Palackého 1061, Horažďo-
vice. Rozhodně není osobním selháním 
nebo ostudou přijmout (třeba jen na 
nějaký čas) tuto pomoc, ať už jste např. 
rodič samoživitel nebo pobíráte důchod. 
Jde o možnost, jak reálně ušetřit, a při-
tom neohrozit svoji inanční budoucnost. 
Obchodní řetězce i dárci potravinových 
sbírek, kteří jsou hlavními „dodavateli“ 
do potravinových bank, svůj dar dáva-
jí s myšlenkou pomoci těm, kteří mají 
momentální nedostatek, ale chtějí svou 
situaci aktivně řešit a nebýt jen stálými 
uživateli dávek od státu. 

Důležité kontakty:
Sociální odbor MěÚ Horažďovice 
371 430 531
Úřad práce – pobočka Horažďovice 
950 128 280
Potravinová banka Horažďovice 
376 511 867

• Mgr. Šárka Čáňová, ředitelka, Charita HD

0201
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Základní škola Horažďovice, 
Komenského 211, příspěvková organizace 

 

„Stará škola“ děti láká                             

i každého předškoláka.                                                                                                           

Ten, kdo chce být jeden z nás,  

přijde k zápisu v tento čas 

07. 04. 2022. 
 

Těšíme se na Vás ve čtvrtek 07.04.2022 od 12:00 do 17:00 hodin. 

Děti narozené od 1.9.2015 – 31.8.2016 povinný zápis. 

Děti narozené od 1.9.2016 – 31.12.2016 dle zájmu rodičů a doporučení  
školského poradenského zařízení. 
Školský zákon č. 561/2004 Sb., ve znění pozdějších předpisů, umožňuje 

zápis dětí narozených od 1.1.2017 – 30.6.2017 na základě doporučení 
školského poradenského zařízení a odborného lékaře. 
 

Rodiče u zápisu předloží občanský průkaz a rodný list dítěte. 

 
 

  

 

 

 

 

Jak se žije ve školním mraveništi?

Víte, co se děje ve škole, když 
zazvoní na školní chodbě a pan 
školník uzamkne hlavní vchod? 
Pokud se chcete na chvíli stát 
školním mravencem a vyzkoušet si 
život v našem mraveništi v roce 

2022, máte možnost. 

V březnu (po jarních prázdninách) si můžete kdykoliv telefonicky 
nebo e-mailem objednat prohlídku školy.

Srdečně zveme především rodiče a naše budoucí prvňáčky
a další uchazeče o vzdělávání.

Jsme tady pro Vás od 7:30 – 15:30.

Naše kontakty: 376 512 700 (7:30-11:30), 

zskomenskeho@horazdovice.cz

Těší se na Vás žáci, pedag. sbor a všichni 
zaměstnanci 

ZŠ Komenského 211, Horažďovice.
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Úspěch ve 
fotograické soutěži
Je tomu již více než 300 let, co učitel 
národů Jan Amos Komenský vyslovil 
známou větu: „Kdo nemiluje krásu světa, 
ten nic nevidí.“ Tento citát by se dal snad 
i tesat do kamene, jelikož nejen že vůbec 
nezestárnul, ale naopak uzrál jako víno. 
V dnešním pragmatickém světě oriento-
vaném především na cenu jako bychom 
velmi často opomíjeli neekonomickou 
hodnotu výjevů kolem nás. Do této kate-
gorie penězi nedocenitelných komodit 
bezesporu patří i příroda českých luhů 
a hájů. A právě na základech této myšlen-
ky vznikla celorepubliková fotograická 
soutěž Máme rádi přírodu, kterou v prů-
běhu 1. pololetí školního roku 2021/2022 
uspořádal spolek Hnutí Brontosaurus. 
Žáci díky soutěži mohli popadnout své 
fotoaparáty či mobilní telefony a s chutí 
se tak mohli vydat objevovat někdy až 
dechberoucí přírodní výjevy, které se 
nám odehrávají doslova pár kroků od 
domova. S jednou nesmírně podařenou 
fotograií zabodoval i žák ZŠ Blatenská 
Josef Behenský, kterému se v konkuren-
ci několika stovek děl podařilo získat 
zvláštní cenu poroty. Pepovi gratulujeme 
a přejeme mu nespočet podobných digi-
tálních úlovků.

• Mgr. Petr Curko  

(učitel přírodopisu na ZŠ Blatenská)

01 Oceněná fotograie. Foto: Josef Behenský (8. B)

A už taky já jdu 
na olympiádu!
Další měsíc nového roku se překulil 
a jaro už téměř klepe na dveře. Věříme, 
že se své vlády ujme přesvědčivěji a s vět-
ší vervou než to před ním učinila paní 
Zima. Přesto, že jsme si jiskření sněhu 
moc neužili, nezabránilo nám to v tom, 
aby duhová mateřinka v únoru ožila 
olympijským zápolením.

V každé třídě pojali olympiádu po 
svém. Někde si užili i slavností zaháje-
ní s tradičními olympijskými symboly 
– pěti kruhy a „planoucí“ pochodní – 
doplněnými průvodem zúčastněných 
sportovců. Jinde se více zaměřili na 
samotné sporty. Stačí trocha fantazie 
a i bez sněhu a ledu je možno si vyzkou-
šet hokej, kraso – i rychlobruslení, jízdu 
na bobech či třeba curling. Ve všech 
třídách však poctivě fandili – jak svým 
kamarádům sportovcům, tak těm sku-
tečným, kteří na opravdové olympiádě 
svým sportovním umem dělají čest naší 
zemi. A možná i ty malinké palečky 
pevně sevřené v drobných dlaních ma-
linko přispěly k tomu, že se Ester nebo 
Martina blýskly takovými výkony, které 
jim po zásluze přinesly medailovou od-
měnu. Zkrátka celá školička byla napl-
něna olympijskou myšlenkou – soupeřit 

v přátelském duchu, umět přijmout 
prohru a upřímně pogratulovat soupeři 
k jeho vítězství.

Naše sportovní zápolení jsme si zpest-
řili návštěvou planetária. Nemuseli jsme 
však nikam cestovat, neboť planetárium 
přijelo za námi. Stačila chvíle a v naší 
tělocvičně vyrostla veliká kupole a moh-
lo se začít. V jejím přítmí děti zhlédly 
ilm, který jim malinko poodhalil 
tajemství vesmíru – jaké je Slunce? Jaké 
planety kolem něj obíhají? Která z nich 
je naším domovem? A spousta dalších 
zajímavostí.

A čím byly naplněny naše další dny? 
Po zocelení našich těl sportem jsme za-
čali zkoumat, jak naše tělo vlastně fun-
guje – z čeho se skládá, co mu prospívá, 
co škodí, jak můžeme předcházet nemo-
cem a co všechno umějí naše smysly. 

Předškoláci při pravidelných přípra-
vách poctivě pilují předmatematickou 
i předčtenářskou gramotnost, grafo-
motoriku, jemnou i hrubou motoriku 
a spoustu dalších dovedností, které 
budou prokazovat při blížícím se zápisu 
do základní školy.

• kolektiv KMŠ DUHA

01 Kreslíme planety

02 Gratulujeme!

03 Předškoláci pilně studují

01

01

02

03
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Nemocnice 
Horažďovice: 
Zlepšujeme péči 
i podmínky pro 
personál

Nadstandardní mzdové ohodnocení, práci 
v přátelském kolektivu a rodinné atmo-
sféře malé nemocnice, pomoc s hledáním 
bydlení nebo šest týdnů dovolené. Velmi 
dobré podmínky nabízí svým zaměstnan-
cům nemocnice v Horažďovicích. Ta nadá-
le rozšiřuje svůj tým, do kterého aktuálně 
hledá sestry na lůžková oddělení. Pracovi-
ště přitom stále modernizuje, aby ulehčila 
personálu i zlepšila péči pro klienty.

„Také naší nemocnice následné péče se 
týká pandemie nemoci covid. Neléčíme sice 
pacienty s touto nemocí vyžadující akutní 
péči, ale míváme tu pacienty s postcovido-
vými stavy, kteří mají například respirační 
potíže. Péče o takové pacienty je perso-
nálně náročnější, proto ji chceme rozložit 
mezi větší počet ošetřujících zdravotníků,“ 
vysvětluje ředitel nemocnice Martin Grol-
mus a dodává, že do budoucna nemocnice 
plánuje i rozšíření péče, což bez dostateč-
ného počtu sester nebude možné. 

„Rádi v našem týmu přivítáme všeo-
becné i praktické sestry s praxí i absol-
ventky nebo studentky některého z oborů 
na praxi. Máme vzdělávací akreditaci, 
takže je dokážeme dále vzdělávat a plně 
podporujeme jejich další rozvoj i různé 
specializace,“ doplňuje hlavní sestra Anna 
Petržilková. Nemocnice by ráda oslovila 
zájemkyně přímo z Horažďovicka. Je ale 
připravena nabídnout pomoc s hledáním 
bydlení i zdravotníkům z jiných regionů.

Nové oxygenerátory, elektrická lůžka 
i televizory

Nemocnice následné péče Horažďovi-
ce poskytuje následnou a rehabilitační 

lůžkovou i ambulantní péči například 
pacientům po ortopedických nebo jiných 
operacích, pacientům s neurologickými 
nemocemi nebo chronickým pacientům, 
kteří dočasně potřebují nemocniční péči 
namísto domácí. Má pro ně k dispozici 140 
lůžek a rozsáhlé rehabilitační pracoviště.

Nemocnice byla první v kraji, která 
měla již před deseti lety všechna lůžka 
elektricky polohovatelná a všechny poko-
je vybavené televizory. Nyní lůžka postup-
ně obměňuje za nová, modernější, která 
ještě více ulehčí manipulaci s pacientem. 
A průběžně obměňuje na pokojích také 
televizory, přičemž ty modernější mohou 
pacienti snadněji ovládat. 

Dále nemocnice loni koupila pět no-
vých oxygenerátorů. „Je to právě reakce 
na nárůst pacientů s potížemi pro pro-
dělání covidu,“ vysvětluje hlavní sestra. 
A ze stejného důvodu nemocnice pořídila 
i nové infuzní pumpy.

Nová přístavba umožní další moderni-
zaci pokojů 

Rehabilitační oddělení v posledním 
roce pořídilo nový laser s vyšší výkonností 

pro efektivnější laserové terapie a před 
tím například i rázovou vlnu nebo plyno-
vé injekce, které doplňují standardní reha-
bilitační vybavení, od magneto a elektrote-
rapií přes vířivé vany po bazén. 

A nemocnice nezapomíná ani na chuťové 
buňky pacientů i zdravotníků. Nemocnič-
ní kuchyň se proto loni vybavila několika 
přístroji v celkové hodnotě půl milionu 
korun. „Jedná se o 120litrovou plynovou 
pánev, 150litrový kotel, modernizovali jsme 
myčky na černé i bílé nádobí a pořídili jsme 
nový takzvaný šoker na rychlé zchlazování 
hotových jídel,“ říká Martin Grolmus s tím, 
že do moderního provozu kuchyně by rád 
přilákal zkušeného kuchaře.

V příštích letech nemocnice plánuje 
přístavbu technické budovy nad součas-
nými garážemi. Z hlavní budovy se do pří-
stavby přestěhují mimo jiné sklady, tech-
nické místnosti a modernější zázemí tam 
najde i zdravotnický personál. Obě budovy 
pak spojí prosklená chodba. Do uvolně-
ných prostor v hlavní budově se rozšíří 
lůžkové kapacity. Přibydou tak i další 
pokoje s vlastním sociálním zařízením.
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Recept na 
převýchovu
Milí rodiče, pokud vaše dítko nemá správ-
ný vztah k pořádku a příprava do školy 
mu také nic neříká, máme pro vás skvělý 
nápad na řešení problému. Přečtěte si 
knížku JOSÍFKŮV PEKELNÝ TÝDEN od 
DANIELY KROLUPPEROVÉ. Upozorňu-
jeme, že změna vyžaduje i pevné nervy 
rodičů. 

S tvrzením a doporučením žáků 2.B 
souhlasí i třídní učitelka Mgr. Marie 
Buchtová.
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Historie domů v Horažďovicích  
v letech 1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 47

V roce 1619 je majitelem domu uveden 
Václav Rožberský. Dům je zmiňován 
v souvislosti s přidělením kmenů na stav-
bu jeho shořelého domu po velikém požá-
ru města způsobeném drancováním vojsk 
generála Bonaventury Buquoye. Dostal 40 
kmenů dřeva na krov. Škoda na domě od-
hadnuta na 250 kop. Otcem Václava Rož-
berského mohl být Jan Rožmberský, klo-
boučník, zmiňovaný ve městě v roce 1564. 
U příjmení došlo v průběhu let k jeho 
zkomolení z Rožmberský na Rožberský. 
Ve své závěti odkázal Václav Rožberský 
dům k záduší kostela sv. Jana Křtitele 
v ceně 180 kop. V roce 1627 prodávají dům 
po zesnulém Václavovi Rožberském pově-
ření úředníci Ondřej Křenek a Jan Netvík 
Janovi Rábskému, řezníkovi. Jan Rábský, 
jinak Žižka, byl přijat pod jurisdikci měs-
ta Horažďovic v roce 1624 z města Rabí, 
jeho otec byl Václav Žižka. V roce 1643 je 
uváděn jako cechmistr řemesla řeznické-
ho. Jan Rábský, spoluradní města, prodá-
vá dům v roce 1651 Janu Lehnerovi a jeho 
manželce Kateřině za 380 kop. V hotovosti 
vyplatil ihned 170 kop, ostatní pak po 
35 kopách až do vyplacení celé sumy. Jan 
Rábský si pro sebe vymínil v domě kotel 
na pálení (pálenky), v kamnech měděnec 
a kameny z štoku sladovnického. V roce 
1655 přecházejí splátky za dům na žida 
Matěje Tejnského. V roce 1674 přijímají 
Jan Lehner s manželkou Kateřinou za 
vlastního Vojtěcha Šamše, syna Jakuba 

Šamše, bratra Kateřiny Lehnerové, proto-
že nemají vlastní děti, „aby nám synáčka 
svého Vojtěcha Šamši na starost dáti ob-
líbili, kteréhož sobě za své vlastní dítě při-
jíti“. Okamžitě v den zápisu do městských 
knih přechází na Vojtěcha Šamše polovice 
majetku manželů Lehnerových. V roce 
1687 stvrzuje vdova Kateřina Lehnerová 
svým kšaftem převod celé nemovitosti na 
Vojtěcha. Svému bratru Jakubovi Šamše 
přikazuje vystrojení svého pohřbu na 
hřbitově u kostela sv. Jana Křtitele. Tetám 
svým Justýně a Mařeně odkazuje každé 
pás stříbrný, dále každé 3 kusy peřin a na 
všechny kusy povlečení modré a každé 
po jednom prostěradlu s mřížemi. Dále 
Justýně odkazuje dvůr na předměstí se 
vším příslušenstvím. Vojtěch má zaplatit 
příslušné dluhy „Norberčanu Zachariášo-
vi“ a Eliášovi židu. „Krámec můj všechen 
se vším zbožím“ odkazuje Justýně, na 
domě pak nábytek všechen. V roce 1689 je 
dům zmiňován v kšaftu Vojtěchova otce 
Jakuba Šamše. Kromě tohoto domu Lene-
rovského odhadnutých za 280 zlatých tak 
ujímá Vojtěch, povoláním barvíř pláten, 
ještě tzv. hořejší dům na náměstí, kam 
se přestěhuje. Dům Lehnerovský tak po-
stupuje zpět své maceše Kateřině, znovu 
provdané Holečkové. V roce 1698 prodává 
dům svůj vlastní Lehnerovský za 300 
zlatých Kateřina Holečková Matějovi Mal-
kovskému. Dům leží mezi domy Alžběty 
Markové a domem Konířovským. V hoto-
vosti složil Matěj Malkovský 120 zlatých, 
další po splátkách 20 zlatých. V roce 1719 

přechází dům „nanejvejš spustlý“ z nebož-
tíka Matěje Malkovského na stejnojmen-
ného syna Matěje za 150 zlatých. Dům leží 
mezi domy Barbory Gregorové a Tomáše 
Pintze. Dům získává Matěj na základě 
rozdělení svých sourozenců Martina, 
Doroty, Ludmily a Veroniky. Sourozenci 
nežádají inanční hotovost, protože „týž 
dům velmi spustlej jest, že velké správy 
potřebuje a on na něj mnoho (peněz) než 
k náležité správě přijde, vynaložiti musí“. 
Matěj Malkovský souhlasí s tím, že pokud 
by chtěl jeho bratr Martin na domě hos-
podařit, musí mu zaplatit náklady spo-
jené s opravou domu. V roce 1722 žádal 
Matěj Malkovský o přívarek 2 sudů piva 
k svatbě. To mu svoleno s tím, že „z ohle-
du, že jest městský syn a obci se hodí, neb 
umí latinsky, německy a česky a takovým 
slušně se pomoc činí“.

V roce 1734 skutečně postupuje Matěj 
Malkovský svůj dům bratru Martinovi 
v ceně 250 zlatých. V roce 1764 prodává 
dům várečný Václavu Spěváčkovi se vším, 
„co v něm přibito a hlínou zamazáno se 
vynachází“ za 285 zlatých. Dům leží mezi 
domy obecního Radnického a domu 
Matese Pintze. Prodávající je povinen 
Václavu Spěváčkovi „jeden žlab mezi stře-
chy téhož prodávaného domu zaopatřiti, 
jakož také 30 vozů hlíny přivésti“. Zacho-
vací list Václava Spěváčka, syna Františ-
ka Spěváčka z Adamova, je v městském 
archivu datován rokem 1743.

Dům náleží Václavu Spěváčkovi ještě 
v roce 1771. Dalším majitelem domu byl 
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Tříkrálová sbírka 
2022 – Každá 
koruna pomáhá

Další ročník Tříkrálové sbírky je úspěš-
ně za námi. Znovu, jako v předchozím 
roce, jste byli ochuzeni o přímý kontakt 
s usměvavými koledníky, kteří Vám 
vždy s koledou na rtech přinášeli radost 
a požehnání až na práh Vašich domovů. 
Kdo měl štěstí, mohl se s několika od-
vážnými skupinkami koledníčků potkat 
alespoň v ulicích města Horažďovice 
přímo na svátek Třech králů 6. ledna. 
Věřte, že vše bylo takto uskutečněno po 
důkladném zvážení všech pro a proti, 

vše ve prospěch Vás dárců i koledníčků 
a zapojených dobrovolníků. 

Díky Vám – štědrým dárcům se poda-
řilo vybrat krásných 235 962 Kč. Přispívat 
jste mohli především do statických po-
kladniček, které byly umístěny v různých 
obchodech, provozovnách, na úřadech 
i v ordinacích praktických lékařů. Všem, 
kteří nám tuto možnost pomohli zrea-
lizovat, patří rovněž velké poděkování. 
Rozhodně nesmíme zapomenout ani na 
starostky, starosty a pracovníky jednotli-
vých městských a obecních úřadů, kteří 
se podíleli především na administrativní 
stránce provázející sbírku a její propagaci 
svým občanům. 

Na konto Tříkrálové sbírky ve prospěch 
naší Charity přibylo dalších 21 260 Kč 
prostřednictvím bezhotovostních darů 

a 4 000 Kč od dárců, kteří zvolili možnost 
online koledy. Cesta k darování přes on-
line koledu trvá ještě do 30. dubna tohoto 
roku. Celkový výtěžek Tříkrálové sbírky 
2022 tedy činil 261 222 Kč. Zpět se nám 
vrátí 65 % i nančních prostředků, které 
budou využity dle schválených záměrů 
na podporu našich služeb (pečovatelská 
služba, domácí zdravotní péče, občanská 
poradna, půjčovna kompenzačních po-
můcek), opět podpoříme děti v Dětském 
domově v Chanovicích, část prostředků 
bude směřována na řešení případné kri-
zové situace.

Děkujeme všem, kteří nás podporují 
v práci ve prospěch potřebných.

• Olga Šulcová
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krátce Josef Schubert. Je zmíněn v roce 
1781, kdy prodává obec dům po Josefu 
Schubertovi ve veřejné „licitati“ (dražbě) 
Tomáši Schmidingerovi, kupeckému 
handlíři za 422 zlatých „spolu s připoje-
nou zahradou, studnicí, tak jak takových 
poslední posesor užíval“. Kupující je 
povinen „zadní dveře domovní do dolejší 
ulice nikdy nezamezovati aneb dokon-
ce zazdíti, nýbrž v čas nastalé potřeby 
svobodný průchod a průjezd ponechat. 
Tomáš Schmidinger prodává obratem 
dům městskému písaři Františku Xaveru 
Zvěřinovi. Ten jej ale okamžitě postupuje 
v roce 1782 Janu Malkovskému za částku 
560 zlatých. V roce 1791 prodává Ignác 
Josef Malkovský dům v městě várečný 
na místě syna Jana Janovi a Kateřině 
Mayerovým za 700 zlatých. Ale již v roce 
1804 opět mění právovárečný dům 

majitele a Jan Mayer jej prodává Petru 
Antonínu Haanovi z Löwenberga a Anně 
manželce za 2850 zlatých. Petr Antonín 
Haan z Löwenberga je potomek plzeňské-
ho lékaře a fyzika Jana Krištofa Haana 
nobilitovaného v roce 1694. V Horažďovi-
cích se objevuje toto příjmení od poloviny 
18. století, kdy se z Plzně přistěhoval Jan 
Haan a sloužil zde jako správce zámku 
u knížete Mansfelda. V domě žila rodina 
Haanů do roku 1906. Potomkem tohoto 
rodu je operní pěvec a zpěvák Richard 
Haan, držitel ceny Thalie v roce 2012, 
mimo jiné přemožitel Lamanšského 
průlivu a Gibraltarské úžiny. (Haanové 
z Löwenbergu, Genealogické a heraldické 
listy 1/2013, Wikipedie – Richard Haan)

• MgA. Jindřich Šlechta

01  Havlíčkova ulice v roce 1895 (Muzeum 
Horažďovice)

02 Kolorovaná fotograi e domu z konce 19. století 
(Muzeum Horažďovice)

03 Současná podoba objektu (rok 2020) 

04 Nobilitační listina Jana Krištofa Haana 
z Löwenberga z roku 1694 (Archiv města Plzně)
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Ledové dřenice
Kdysi, téměř před stoletím, si Karel Čapek 
posteskl, že zimy už nejsou takové, jako 
bývaly. Svým způsobem měl pravdu. Kon-
cem 19. století vrcholila epizoda chladné-
ho počasí a lidé začátkem 20. století měli 
ještě v paměti ty dřívější zimy plné sněhu 
a mrazů, tak známé z dodnes vydáva-
ných oblíbených Ladových vánočních 
pohlednic. Co by řekl Karel Čapek dnes, 
kdy zimy už zdaleka nejsou ani tím, čím 
bývaly za Karla Čapka? 

Jednou z našich klukovských zábav na 
konci zimy býval odchod ledů na Otavě. 
Dnes jev už skoro neznámý. Pokud vůbec 
řeka v zimě zamrzne, je led slabý, má-
lokdy se po něm dá řeka přejít. A často, 
než stačí zesílit, i malá obleva ho několi-
krát za zimu vezme s sebou. Já ale ještě 
v padesátých, šedesátých letech minulého 
století pamatuji, že řeka zamrzla a led vy-
držel celou zimu. Proto také Otava bývala 
naším zimním stadionem. Tam, kde byla 
tišina, led býval hladký, jako dělaný na 
bruslení a hlavně na hokej. Však už jsme 
od začátku zimy led obhlíželi a zkoušeli, 
co vydrží. A když některý z těch statečněj-
ších starších kluků opatrně přešel řeku, 
bylo vyhráno. Vytáhli jsme šlajfky (to byly 
brusličky, které se připevňovaly k botám 
kličkou). Ale větší kluci už měli tzv. kana-
dy, brusle jako měli opravdoví hokejisti. 
No a hokejky vyráběl horažďovický ná-
rodní podnik Sport. Za desetikorunu byly 
k mání v partiové prodejně. Když pak 
napadl sníh, bylo to ještě lepší: Shrabaný 
sníh vytvořil mantinely, puk neutíkal 
a hokejové mače byly jako doopravdy. 

Ale vraťme se k těm ledovým dřeni-
cím. Ke konci zimy, když přišla pořádná 
obleva, ledy na řece se hnuly. Ne hned: 
nejprve se podél břehů začala na ledu 

objevovat voda a když jí přibývalo, spodní 
tlaky se zvyšovaly, ledy praskaly, vytvářely 
kry a ty se vydávaly se na cestu. To ovšem 
byla podívaná, kterou jsme si, my kluci, 
ujít nenechali. Však většinou, když už 
se ledy daly do pohybu, byly za den, dva 
pryč. Kry bývaly 20 až 30 cm silné, řeka 
stoupala nad břehy, a ledové kry jako 
nezadržitelná masa drtily a hoblovaly vše, 
co jim stálo v cestě. Zejména to, co rostlo 
podél břehů, nejvíc všudypřítomné olše. 
Po odchodu ledů bývaly mladé olše, které 
se pod tíhou ker ohýbaly, do běla sedřené 
a celý rok jim trvalo, než se trochu vzpa-
matovaly. Proto se takovým odchodům 
ledu říkalo dřenice. Velkým nebezpečím 
byly pak ledové kry pro pilíře mostů. Bu-
šily do nich jako beranidla často takovou 
silou, že v dřívějších dobách mnohé mos-
ty odchody ledů bez poškození nepřežily. 
I proto, se před mostovými pilíři dělají 
dřevěné či železné štíty, které zabraňují 
nárazům ker do pilířů. 

Komplikace však nastávala, když se 
kry v užším místě, v zákrutu řeky, u jezu 
nahromadily, naježily se do výše a začaly 
vodu zadržovat. Nad touto ledovou hrází 
se voda začala rozlévat do okolí, a výsled-
ky byly jako při povodni. Této situaci se 
říká ledové povodně. Zaplavené domy, 
cesty, škody na zahradách, na polích. Kry 
se dostávaly mnohdy daleko od říčního 
koryta. Někdy se celá věc vyřešila sama. 
Tlak nahromaděné vody byl takový, že 
se nahloučení ker prolomilo a koryto se 
zprůchodnilo. Vzpomínám si ale, že občas 
museli zasahovat vojáci a výbušninami 
nahromaděné ledové kry rozstříleli. Po 
opadnutí vody bývaly na břehu kry i ně-
kolik týdnů, než pomalu roztály. 

Po odchodu ledů a opadnutí vody 
zůstávalo kolem řeky na březích plno 
větších či menších ker. A tu zase počí-
nala naše předjarní zábava. Menší kry 
jsme pomocí bidel došoupali k vodě, 
naskočili a statečně pluli, než jsme o kus 
dál šťastně vyskočili na břeh a šli proti 
proudu zase pro kru novou. Samozřej-
mě, že jezdit na krách se muselo umět. 
Odhadnout, kolik se nás na kru vejde, 
aby se s námi nepotápěla, pomocí bidel 
udržovat kru při břehu, neboť uprostřed 
řeky ve větším proudu už byla kra špatně 
ovladatelná a jez býval nedaleko. Ale i tak 
skončila plavba někdy nehodou a plavci 
se „zkoupali“. Někdy po kolena, někdy po 
pás, někdy celí. 

Odchody ledů a ledové dřenice na 
řece vždycky provázely obavy lidí kolem 
vody. A vždy si oddechli, když byly ledy 
pryč. V poslední době však odchody ledů, 
ledové dřenice a zácpy prakticky vymize-
ly. Nepochybně v důsledku mírných zim, 
které souvisejí s momentálním oteplením 
klimatu. 

• Jiří Wagner

01 Valící se kry měly ohromnou sílu – všechny 
mosty a stavby kolem řeky byly v ohrožení. 
V pozadí Svaté Pole. (Fotka zřejmě z oblevy 
v lednu 1955) 

02 Když se kry nehýbaly a voda se rozlévala do 
okolí, nastoupili vojáci. Kry se snažili rozstřílet 
a koryto Otavy zprůchodnit. V pozadí tehdejší 
škrobárna. (Fotka zřejmě z oblevy v lednu 1955) 

0201
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Výroční valná hromada 
VVH 9členný výbor Sboru dobrovolných hasičů Horažďovice 
svolal na základě plánu činnosti na rok 2021 na pátek 14. led-
na všechny své členky a členy do zasedací místnosti zbrojni-
ce. Valná hromada se uskutečnila za účasti 35 členek, členů 
a dorostu z celkového počtu 95 i s mladými hasiči MH, kte-
rých má sbor v současnosti 34. Program VVH byl následující: 
po zahájení mělo být přivítání hostů, ale žádný z pozvaných 
se nedostavil. Následovalo zhodnocení sboru a jeho činnosti 
za rok 2021 starostou sboru. Ta byla velmi slabá „díky“ růz-
ným opařením. Ze zprávy velitele vybírám: „V loňském roce 
došlo k 52 událostem, kde zasahovala jednotka Sboru dob-
rovolných hasičů Horažďovice. 24× to byla technická pomoc 
(vodáci, padlé stromy, čerpání vody, převrácený kamion…) 
zaměstnával také covid 19, a to 14× (rozvozy testů a seniorů 
na očkování, dezinfekce prostor apod. Bylo také 7 požárů, 
dva plané poplachy, 1x odvoz humanitního materiálu posti-
ženým po tornádu, 4 dopravní nehody. K těmto událostem 
bylo najeto cca 500 km. Školení a výcvik členů byl značně 
omezen a až na podzim se dostalo vše do starých kolejí. Byl 
prováděn výcvik vyprošťování osob z havarovaných vozidel, 
školení o zdravovědě a s dýchací technikou, školení řidičů 
a provedeny zdravotní prohlídky všech členů zasahující jed-
notky. Velkou akcí byl odvoz humanitární pomoci do oblastí 
postižených tornádem. Rychlost a obětavost členů sboru byla 
neskutečná. Vybrali mezi sebou značnou částku a zakoupili 
za ně materiál, který byl předán postiženým. Hoši, děkuji!!!“

Velitel se také zmínil o možném zakoupení rychlého zá-
sahového automobilu, ale když toto píši, auto je již skoro na 
„světě“. Rada města 10. 1. tento nákup schválila, jak uvedeno 
v Obzoru. Díky moc, městská rado! Auto je velmi potřebné. 
Trochu jsem odbočil, ale zpět k VVH. Dále byla zpráva o čin-
nosti MH, kteří si vedou v soutěžích dobře, a to díky jejich 
vedoucím, a hlavně jednateli našeho sboru v jedné osobě, 
který se také dobře stará o chod sboru. Jirko, tobě patří také 
můj dík! Zprávu o hospodaření sboru přednesl revizor, dále 
byl přečten návrh plánu činnosti sboru na rok 2022, násle-
dovala diskuze a schváleno usnesení z VVH. Závěrem bylo 
podáno malé pohoštění s občerstvením, o které se vzorně 
postarali naši příslušníci. 

• Ex starosta Karel Halml 

Běžecké tréninky 
v Horažďovicích
Již třetím rokem probíhají u fotbalového stadionu Na 
Lipkách běžecké tréninky. Desítka běžců a běžkyň z Horaž-
ďovic a okolí se schází každé pondělí od 17 hodin a celých 
šedesát minut zlepšuje svoji fyzickou kondici, a to za každé-
ho počasí. 

Tréninky skupiny TEMPOMAKERS jsou určeny pro 
všechny bez rozdílu pohlaví i věku. Díky širokému rozsahu 
běžeckého cvičení si každý z vás najde to, co mu nejlépe 
vyhovuje. Jedinou podmínkou je chuť sportovat, respektive 
běhat.

Jednotlivé tréninky jsou cíleně a tematicky zaměřeny 
hlavně na zdokonalování běžeckého stylu a vedeny zábav-
nou formou. Každý trénink má zcela odlišnou náplň, takže 
stereotyp u nás nečekejte a vše vždy ukončíme zajímavou 
zábavnou běžeckou hrou, při které uplatníte nejen sportov-
ní dovednosti, ale i ty vědomostní.

Neseďte doma a přidejte se k nám. Vítám je každý, kdo 
má rád běhání a pohyb samotný, nebo je úplný začátečník 
a stěží uběhne sto metrů. I tací přišli mezi nás a dnes si den 
bez běhání nedovedou moc představit.

• Těší se na vás Jirka Mašek,  

běžecký trenér TEMPOMAKERS.CZ

Stavební práce

Zemní práce – přípojky a sítě 

Řízené podvrty do 180 m 
(do průměru 45 cm)

Jádrové vrtání

Doprava kontejnerem

Klukan tel: 776 843 787, 739 380 494
e-mail: klukan@email.cz www.kotis-sro.cz

KOTIŠ s. r. o. přijme pro provoz Třebomyslice  
do svého kolektivu pracovníky  

těchto profesí:

Operátor CNC strojů 

Skladník / skladnice

Pracovník expedice

Svářeč

Nabízíme: zajímavé platové podmínky,
dotované stravování, zaměstnanecké beneity,

příspěvky na penzijní a životní připojištění

Třebomyslice 94, 341 01 Horažďovice
tel: 376 502 511, e-mail: info@kotis-sro.cz
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Městská knihovna a oblastní charita vás zvou na 

přednášku autora knihy „Pošumavské pivovary“ 

Mgr. Tomáše Cihláře

Historie 
pivovarnictví

středa 23. března 2022 • 14.00 hod. • oblastní charita 

(4. patro)

Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření.

Městská knihovna • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Dílnička 
s příběhem 
jarní tvoření
rukodělné tvoření s příběhem pro děti od 3 do 10 let 
se Žanetou Soukupovou

9. března 2022 • 15.00 hod. • sál městské knihovny

Zájem hlaste na e-mail: dilnickaspribehem@seznam.cz
Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření

Městská knihovna • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

Hrátky 
s pamětí
Nenechte svůj mozek zahálet!
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
Přijď te mezi nás! A nezapomeňte na brýle!

čtvrtek 24. března 2022 • 14.30 hod. 
• sál Městské knihovny Horažďovice

Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření.

Městská knihovna • Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy

KVALIFIKAČNÍ KURZ PRO PRACOVNÍKY
V SOCIÁLNÍCH SLUŽBÁCH

JARNÍ BĚH 21. 3.–13. 5. 2022

ORGANIZÁTOR: Sociální služby města Sušice

VSTUPNÍ POŽADAVKY: trestní bezúhonnost
   zdravotní způsobilost
   ukončené základní vzdělání
   dovršení věku 18 let

ROZSAH KURZU: 150 hodin 
(118 hodin výuky, 32 hodin praxe na pracovištích)

VÝUKA: pondělí a čtvrtek, vždy od 8.00 do 15.00 hod

PODMÍNKY ÚSPĚŠNÉHO ZAKONČENÍ: 
minimálně 80% účast + ústní zkouška

CENA KURZU: zdarma

PŘIHLÁŠKY A KONTAKT: Bc. Jarmila Dolejšová, tel. 601573173

Kurz je akreditován Ministerstvem práce a sociálních věcí ČR 
v souladu se zákonem č.108/2006 Sb., o sociálních službách. 
Poskytne účastníkům potřebné znalosti a dovednosti potřebné 
pro práci v sociálních službách, aby splňovali odbornou 
způsobilost pro výkon činnosti pracovníka v sociálních 
službách dle platné legislativy

Kurz je součástí projektu Motivační a vzdělávací programy, 
který je spoluinancován z prostředků Evropské Unie 
a státního rozpočtu.
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Zednictví – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce
úprava bytového jádra, sádrokartony, štuky, 
zateplování fasád, zemní a výkopové práce. 
Přijmu zedníka. tel.: 725 763 582

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

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 
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Internet a chytrá TV
od265 Kč / měsíčně

SLEVA50%
Instalace zdarma!
Rychlost až 300 Mb/s

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

Celý program naleznete na www.divadlo.klatovynet.cz

BŘEZEN – ČERVEN 2022

 
6. 3. O PEJSKOVI A KOČIČCE
 Jak zachránili hrad

Muzikálová pohádka na motivy Josefa Čapka.
Scénář, režie a dramaturgie: Dana Bartůňková
Hudba: Radim Linhart  Metropolitní divadlo Praha

 
9. 3. LÁSKA V PŘÍMÉM PŘENOSU – Norm Foster  

Láska v přímém přenosu je jednou z nejslavnějších komedií Norma Fostera.
Režie: Roman Štolpa  Divadlo Kalich
Hrají: Petr Čtvrtníček, Kristýna Frejová, David Suchařípa a další 

 
30. 3. VZPOURA NEVĚST
 Jana Ryšánek Schmiedtová, Michaela Doležalová

Komediální příběh o předsvatebním hledání sebeúcty napsaný ženami 
nejen o ženách a nejen pro ženy.
Režie: Michaela Doležalová  Divadlo Palace
Hrají: Zuzana Slavíková, Daniela Šinkorová, Miluše Bittnerová a další

 
3. 4. INDIÁNI ZE ŠUPLÍKU
 Pavlína Jurková, Jarmila Vlčková  

Další originální představení, tentokrát plné indiánských písniček a 
rituálů.
Hudba: Linda Winterová  Divadlo Láryfáry
Hrají: Jarmila Vlčková, Lukáš Jurek, Pavlína Jurková

Ne 15.00     

St 19.30

St 19.30

Ne 15.00     

 
6. 4. NEBYLA TO PÁTÁ, BYLA TO DEVÁTÁ
 Aldo Nicolaj 

Komedie, která je skvělá již svým námětem a dokonalá díky mistrným dialogům.
Režie: Jiří Menzel  Agentura Harlekýn
Hrají: Josef Carda, Jana Švandová, Rudolf Hrušínský

 
9. 5. REBELKY
 Pierre Palmade, Christophe Duthuron  

Brilantní francouzská tragikomedie. 
Režie: Antonín Procházka  Divadlo Bolka Polívky
Hrají: Chantal Poullain, Štěpánka Křesťanová

 
12. 5. PROGRAM NA ZÁCHRANU MUŽŮ
 Luboš Balák

Napínavá komedie s překvapivým koncem.
Režie: Luboš Balák   Divadlo Komediograf
Hrají: Roman Zach a Sandra Nováková

 
2. 6. GIN GAME – Donald L. Coburn  

Tragikomedie o tom, jací jsme, i o tom, že svoje stáří si chystáme už od 
nejútlejšího mládí.
Režie: Ondřej Zajíc  Vršovické divadlo MANA
Hrají: Zuzana Kronerová a Dušan Sitek

St 19.30

Po 19.30

Čt 19.30

Čt 19.30
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Axis Optik:
 Horažďovice – Ševčíkova 38

Platnost akce je 1. 3. 2022 – 10. 4. 2022.

Oblékáme Vaše oči

SLEVA 50%
  

NA SKLA PROTI 
MODRÉMU 
ZÁŘENÍ

Platí při nákupu kompletních brýlí. 
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Muzeum
18. 3. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál 
muzea 
Loutkové představení Žabka carevna
Hraje TYJÁTR Horažďovice

1. 4. • pátek • 17.00 a 18.00 • Divadelní sál 
muzea
Loutkové představení O Vševědovi
Hraje TYJÁTR Horažďovice

Městská knihovna 
9. 3. středa 15.00 • sál knihovny
Dílnička s příběhem – jarní tvoření
Workshop pro děti s Žanetou Soukupovou

23. 3. středa 14.00 • oblastní charita – 4. patro
Historie pivovarnictví 
Přednáška autora knihy „Pošumavské pivova-
ry“ Mgr. Tomáše Cihláře

24. 3. čtvrtek 14.30 • sál knihovny
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování 
paměti

MĚSTSKÁ KNIHOVNA BUDE Z TECHNICKÝCH 
DŮVODŮ OD 1. 4. DO 30. 4. 2022 UZAVŘENA
Prosíme všechny účastníky o dodržování 
aktuálních bezpečnostních opatření

Město Horažďovice
10.–13. 3. • kulturní dům
37. ročník Západočeské oblastní přehlídky 
činoherního a hudebního divadla 
Postupová soutěžní přehlídka 9 divadelních 
spolků. Program naleznete na www.horazdovi-
ce.cz a v tomto čísle Obzoru

Připravujeme:
2. 4. sobota
Ukliďme si Česko
Dobrovolnická akce

9. 4. sobota • 9–12.00 • Mírové náměstí
Velikonoční jarmark
Farmářský a řemeslný jarmark  
Zahraje Otavanka

9. 4. sobota • 15.00 • Mírové náměstí 
Den proti úložišti
Zahraje Nektar Boys, cíl štafety, občerstvení

Hotel Prácheň
21. 3. pondělí • 19.00 • secesní sál
Ševčíkovy hudební večery
Ševčíkova akademie
Koncert ke 170. výročí narození Otakara 
Ševčíka
Vstupné 150 a 80 Kč, děti do 10 let zdarma. 
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582

Kavárna Šibule
1. 3. úterý • 15.00
Masopust v Šibuli
K bujarému veselí hraje Eda Červený
 
8. 3. úterý • 16.30
MDŽ   
Tentokrát lidové písničky s harmonikou Zdeň-
ka Krýsla 

20. 3. neděle • 15.00
Dostaveníčko…
Se známou dvojkou Pavlem Hlobíkem a Fran-
tiškem Šimáčkem

DDM
27. 3. • neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek

Ostatní
5. 3. sobota • 20.00 • KD Velké Hydčice
Hasičský bál 
Hraje Fortuna, bohatá tombola

27. 3. • neděle • MX areál Svaté Pole
Přebor SMS

Program:

Čtvrtek  10. 3.
20.00  
Phillipe Claudel: O lásce   
Divadelní spolek Prácheňská scéna Písek 

Pátek 11. 3.
17.00
Ingvar Ambjørnsen, M. Bohaty: Elling
Herecká škola Blanky Luňákové Plzeň

20.00
Vladimír Šimeček: Zločin v expresu 0112
Šťavel Šťáhlavy

Sobota 12. 3.
10.00
Oldřiška Ciprová: Nebezpečně sexy  
Divadlo MAEBH Plzeň-Třemošná

14.00
Petr Tomšů: Zase ti tupitelé      
Divadelní spolek Ochotníci Ostrov

17.00 
David Adámek: Audit ovčí stolice     
Divadelní spolek Jezírko Plzeň 

20.00
Zdeněk Podskalský, M. Kratochvílová: Světáci
Divadlo Schody Sušice  

Neděle 13. 3.
10.00
Patrik Hartl: 4 sestry      
Divadelní spolek Žumbera – SKORONARVÁNO Plzeň

13.30
Kathrine Kressmann Taylor: Adresát neznámý   
Divadlo JakoHost Plzeň

16.30
Slavnostní vyhodnocení

Vstupné na jednotlivá představení 50 Kč. 
Vstupenky si zakoupíte před představením v KD.

Západočeská 
oblastní přehlídka 
činoherního 
a hudebního 
divadla

10.–13. 3. 2022 
Kulturní dům
Horažďovice

Město  • Horažďovice
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