OBZOR

Vážení spoluobčané,
v loňském roce jsme touto dobou kvůli pandemii stále řešili nouzový stav,
nekonaly se žádné společenské akce, děti
nechodily do školy a celkově byl omezený
pohyb osob. Nikoho by snad nenapadlo,
že po více jak dvou letech celosvětového
trápení s covidem, kdy nám příroda ukázala, kdo je tady pánem, si bude někdo
z nás lidí dokazovat svoji moc a sílu použitím zbraní a zabíráním cizího území.
Zprávy o válečném dění na Ukrajině se na
nás valí ze všech stran a zůstává nad nimi
rozum stát. Někteří zřejmě nepochopili,
jak pomíjivé je lidské bytí na této planetě. Je nám líto všech, kteří museli své
domovy opustit a snad ještě více těch, kdo
museli na Ukrajině zůstat. Každý z nás
pomáhá či přispívá dle svých možností
a přesvědčení. Jako město jsme v březnu
v tělocvičně při ZŠ Blatenská zřídili pro
případné ukrajinské uprchlíky dočasné
nouzové přístřeší (více informací uvnitř
čísla). Jak a nakolik bude toto zařízení
využito, nikdo z nás neví, ale že bychom
chtěli školním dětem zabránit v hodinách tělesné výchovy, nebylo skutečně
naším úmyslem. Sportovat se dá i venku.
Je to jistě náročnější a složitější, ale lidé
na útěku z Ukrajiny řeší v tento moment
možná celý svůj život. Na základě dalšího vývoje vás budeme prostřednictvím

Obzor • Horažďovice

Obzor • Horažďovice
Březen 2022 • ročník XXV. (XLIII) • číslo 3
Měsíčník občanů města Horažďovice
a přilehlých obcí.

našeho krizového štábu vždy aktuálně
o změnách informovat.
První jarní březnové dny letošního
roku byly kombinací ranních přízemních
mrazíků a odpoledních vysokých teplot.
Zima se ale patrně ještě se sněhovými
přeháňkami ozve. Nutno podotknout, že
na sníh a vláhu byla letošní zima velmi
skoupá. Proto všichni čekáme na vydatný déšť, zahrádkáři kvůli výsadbě ještě
na celodenní stálejší počasí. V mezičase
stříháme na zahrádkách vše dostupné
a podle toho vypadají přetékající nádoby
na bio odpad. Ty se vyváží v tomto období
dvakrát týdně. Mějte prosím trpělivost
a počkejte si vždy na další vývoz. Ať město
nevypadá stylem – na zahradě a kolem
domu si udělám pořádek, ale nepořádek
u kontejnerů na veřejném prostranství
mně naprosto nevadí. Jako každý rok
jsou u zahrádkářských kolonií (u Tržiště
a u Tvaru) navíc ještě umístěny i velké
kontejnery na zelený odpad.
Probíhající a v blízké době chystané
investiční akce jako jsou oprava ulice Palackého a pokračování revitalizace sídliště
Šumavská, přinesou bohužel v této lokalitě
značná dopravní omezení. Zvláště pak silně
zredukované možnosti parkování během
realizace staveb. Proto prosíme občany
z těchto lokalit, aby na nejexponovanější
dobu, což je duben a květen, používali pro
svá vozidla vzdálenější, dostupná parkoviště, aby byli k sobě navzájem i k prováděcím
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irmám tolerantní, respektovali dopravní
značení či pokyny stavebních irem a pomohli tak plynulému průběhu rekonstrukčních prací. Podrobnosti ke všem
akcím najdete uvnitř čísla.
Jelikož se během zimy a v předjaří
stále opakovaly silné větry až vichřice,
věnovali jsme v uplynulém měsíci na
veřejných zelených plochách zvýšenou
péči vzrostlým a letitým stromům. Na základě dendrologických posudků provedla
odborná irma bezpečnostní a redukční
řezy na stromech v parčíku U Hlaváčků,
na starém hřbitově a v lesoparku Ostrov.
Současně budujeme poznávací stezku
v lese poblíž Horažďovic Předměstí.
O jejím úplném zprovoznění vám včas podáme informaci včetně situační mapky.
V Panské zahradě nám přibyly tři nové
přírůstky divokých prasat, která určitě
potěšila naše nejmenší.
V sobotu 9. 4. se naše město stane
cílem tradiční akce běžecké štafety proti
vybudování úložiště v naší lokalitě Březový potok. Podrobnosti najdete na plakátu
uvnitř čísla nebo na fb či webu města.
Zveme vás na společné setkání se starostou Dialog Café dne 13.4. v 18.00 v salonku
hotelu Prácheň.
Přejeme příjemné jarní dny a konečně
lepší zprávy z domova i ze zahraničí.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Dětský den v Třebomyslicích
V sobotu odpoledne 19. 2. 2022 se konal
v Třebomyslicích dětský karneval v našem
kulturním domě. V sále vesele tančily a dováděly různé pohádkové postavičky. Děti
si masopustní veselí pěkně užily. Ondra
Polena a Pavlínka Makovcová dětem připravili různé hry a soutěže. Vše skončilo až
v pozdních odpoledních hodinách. O hudební zábavu se postaral p. Cibelius. Nejmladší pohádková víla byla roční Terezka
Trubačová. Jistě si odpoledne užili i rodiče
dětí. Jsem ráda, že se vše povedlo.
• Božena Hošková, kronikářka

Masopust v Boubíně
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Rada města
Horažďovice
28. 2. 2022

Rada města
Horažďovice
14. 3. 2022

• schválila uzavření smlouvy o dílo mezi
Ing. arch. Klárou Skálovou Strakonice, IČO:
69544298 na zajištění výkonu koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví na staveništi
stavby „Revitalizace sídliště Šumavská, Pod
Vodojemem, Horažďovice – III. a IV. etapa“
s nabídkovou cenou 62 762,70 Kč
• schválila uzavření příkazní smlouvy mezi Ing. Jiřím Fenclem Plzeň, IČO:
11415011 na zajištění činnosti technického
dozoru stavebníka na stavbě „Revitalizace
sídliště Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice – III. a IV. etapa“ s nabídkovou
cenou 319 863,50 Kč vč. DPH
• schválila pronájem části nebytových
prostor o výměře 32,20 m2 v prvním
nadzemním podlaží Blatenská 311, Horažďovice Martině Borocké, Mečichov za
účelem provozování manikúry a pedikúry
s platností od 1. 3. 2022 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
• schválila pronájem části nebytových
prostor o výměře 45,80 m2 v čp. 16, ulice
Strakonická, Horažďovice (budova kina)
Vojtěchu Špičkovi Horažďovice za účelem
provozování hudební zkušebny s platností od 1. 3. 2022 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
• schválila Pravidla dotačního programu
města Horažďovice pro rok 2022 – „Podpora volnočasových aktivit a podpora činnosti neziskových organizací v roce 2022“
• schválila realizaci pamětní desky –
plk. Říha DFC, pilot RAF – rodák z Horažďovické Lhoty, včetně umístění, návrhu
a textu pamětní desky

• schválila uzavření smlouvy o dílo se
společností ČEVAK, a. s., Severní 2264/8,
České Budějovice, IČO: 60849657 na obnovu sorbentu technologie pro odstranění
arsenu v úpravně vody na Ostrově za
nabídkovou cenu 827 591,60 Kč vč. DPH
• schválila souhrnnou inventarizační
zprávu o výsledku inventarizace majetku, závazků pohledávek města Horažďovice za rok 2021
• schválila realizaci projektu „Modernizace a zdokonalení Městského
kamerového dohlížecího systému (dále
jen „MKDS“) ke zlepšení bezpečnostní
situace ve městě Horažďovice
• rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky účastníka Znakon, a. s., Sousedovice 44, IČO: 26018055 na stavební práce
cesta Babín Opěš – vodovod a kanalizace
za nabídkovou cenu 1 544 381,88 Kč
vč. DPH

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

Žádost o dotaci z dotačního
programu
Město Horažďovice vyhlásilo dotační
program „Podpora volnočasových
aktivit a podpora činnosti neziskových
organizací v roce 2022“. Program je
určen na podporu činnosti spolků
a dalších nestátních neziskových organizací působících ve městě Horažďovice. Žádost musí být podána v řádném
termínu, na předepsaném formuláři
a s předepsanou přílohou (úplný výpis
z evidence skutečných majitelů podle
§ 16 zákona č. 37/2021 Sb., o evidenci
skutečných majitelů, může být nahrazen předložením výpisu částečného
podle § 14 téhož zákona, u právnických osob v právní formě – spolku
nebo pobočného spolku, obecně prospěšné společnosti).
Jeden žadatel může do tohoto
programu podat nejvýše 1 žádost. Účel
čerpání požadovaných inančních
prostředků musí být uveden v položkovém rozpočtu na formuláři „Žádost
o dotaci“ a je závazný. Termín ukončení podání žádostí je 29. 4. 2022. Veškeré
dokumenty jsou volně ke stažení na
webových stránkách Městského úřadu
Horažďovice https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/dotace_poskytovane_info.asp nebo v kanceláři odboru
památkové péče, školství a kultury –
II. patro, č. dveří 219, popř. informace
poskytneme na tel. čísle 371 430 556.
• Bohuslava Kodýdková, odbor PPŠK

Město Horažďovice
a Sbor pro občanské záležitosti
pořádá Vítání občánků

Město Horažďovice
a Sbor pro občanské
záležitosti oznamuje

Vážené maminky a tatínkové, narodilo se
vám miminko, máte trvalý pobyt v Horažďovicích a chcete se zúčastnit vítání
občánků?
Přijďte se s rodným listem dítěte a občanským průkazem přihlásit na správní
odbor Městského úřadu Horažďovice,
1. patro, č. dveří 121.
Přihlášky – souhlas dle zákona
č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů lze najít na www.mesto-horazdovice.
cz nebo osobně vyzvednout na správním
odboru.

Prožili jste v manželství přes
všechny přízně i nepřízně osudů
„50 či 60 let společného života“
a máte trvalý pobyt v Horažďovicích?
Pokud chcete toto svatební
výročí – zlatou či diamantovou
svatbu oslavit obnovením manželského slibu na radnici či v domácím prostředí, dostavte se na
MěÚ, odbor správní, č. dveří 121,
kde se domluvíme na termínu
a průběhu svatby.
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I v letošním roce
nás čekají stavby
s dopadem do
každodenního
provozu v našem
městě
V březnu bylo předáno staveniště a zahájeny práce na posledním úseku stavby
„Revitalizace sídliště Šumavská – Pod Vodojemem“. Práce provede opět společnost
Colas CZ, a. s. Praha. Vedle rekonstrukce
vodohospodářské infrastruktury, cestní
sítě a nové výsadby zeleně vidíme jako
hlavní přínos ve vybudování odstavných
parkovišť u garáží a prodejny COOP. Součástí je i dětské hřiště, tentokrát pro naše
nejmenší. Stavba bude dokončena v říjnu.
V průběhu dubna a května zajistí společnost ŘSD ČR opravu povrchu v Palackého ulici, po které byla vedena objízdná
trasa při rekonstrukci Strakonické ulice.

Město v rámci této stavby provede při
jižní straně v celé délce Palackého ulice
opravu obrub, přechodových míst a všech
přilehlých parkovišť. Oprava přilehlých
chodníků je s ohledem k aktuálním
inančním možnostem města zařazena
do investičního plánu až v dalších letech.
Práce provede společnost ZNAKON, a.
s. Sousedovice. Při realizaci této stavby
samozřejmě dojde k dočasnému omezení
průjezdů a parkování, a proto prosíme
občany o toleranci, respektování stanovených dopravních opatření a pokynů
stavby.
Do konce srpna by měly být dokončeny práce na stavbě „Základní technická
vybavenost Loreta“. Aktuálně se projednávají možnosti řešení nápravy lokálních
nevhodných geologických podmínek pro
komunikaci. Pokud se společnosti SÚS
PK podaří vyčlenit potřebné inanční
prostředky, dojde by v rámci spolupráce
k rozšíření opravy povrchu Šumavské ulice až ke smuteční síni. V tomto případě
by se příslušná část Šumavské ulice pravděpodobně opravovala až na konci všech
staveb v průběhu října.

V dubnu opět započnou práce na
Strakonické ulici, kde budou dokončovány nedodělky a odstraňovány vady a též
budou opraveny komunikace, po kterých
byly vedeny objízdné trasy. Úpravami
budou dotčeny ulice
5. května, V Lukách, Nábřežní a též
i areál čerpací stanice Robin Oil. I zde
prosíme občany o toleranci, respektování
stanovených dopravních opatření a pokynů stavby.
Předpokládáme, že již v květnu započnou stavební práce na polní cestě Babín
– Opěš, kde nejprve dojde k uložení vodohospodářské infrastruktury pro budoucí
záměry. Následně dojde k opravě vlastní
cesty. Po vypracování harmonogramu budou zhotovitelem stavby informováni uživatelé přilehlých pozemků. Práce provede
společnost ZNAKON, a. s. Sousedovice.
• Pavel Matoušek, investiční technik
odbor investic, rozvoje a majetku města
01 Sídliště Šumavská – poslední etapa revitalizace
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Tělocvična
u ZŠ Blatenská
se dočasně stala
připraveným
místem jako
ubytovací centrum
pro uprchlíky
před válkou
na Ukrajině

Jistě to ZŠ komplikuje provoz, především v oblasti tělesné výchovy, ale vzhledem k roční době a současnému počasí je
možno přesunout tělesnou výchovu ven,
třeba na nově rekonstruovaný povrch
běžeckého oválu, a jedinou překážkou
může být déšť.
V součinnosti s městskými hasiči
a technickými službami byl prostor vybaven a zařízen k noclehu, odpočinku, místem pro hraní dětí (dětským koutkem)
a vybaven dalším materiálem pro pobyt.
Ubytované osoby budou zbudovanou
přepážkou striktně oddělené od celého
dění a dětí v ZŠ Blatenská a v případě
aktivace bude DNP zajištěn 24 hodinovou
přítomností obslužného a dohledového
personálu.

V souvislosti s vyhlášením nouzového
stavu z důvodu nutnosti reagovat na migrační vlnu velkého rozsahu na území ČR
a rozhodnutí hejtmana Plzeňského kraje
město Horažďovice zřídilo v tělocvičně na
ZŠ Blatenská místo dočasného nouzového
přístřeší (DNP) pro potřeby krátkodobého provizorního ubytování pro válečné
uprchlíky přicházející z území Ukrajiny.
Jedná se o případné ubytování pro zabezpečení pobytu cca 50 osob maximálně
30 dní, ale vzhledem k procesům nastavených Krajským asistenčním centrem
pomoci uprchlíkům (KACPU) se počítá na
dobu 48, maximálně pak 72 hodin, jedná
se tedy o přechodné stanoviště.
ZŠ Blatenská byla vybrána Krizovým
štábem ORP Horažďovice jako nejvhodnější objekt na teritoriu města Horažďovice zabezpečující de facto všechny základní služby uprchlíkům od nouzového
noclehu, přes možnost zabezpečení služeb pro důstojný život, jako jsou oddělené
prostory WC a sprch dle pohlaví, venkovního místa pro oddech jak dospělých,
tak dětí, až především po zabezpečení
základního předepsaného stravování.

Odpadové
hospodářství
– známky
na popelnice
Upozorňujeme občany na povinnost
zajistit si označení své popelnice jednotnou nálepkou. Zdůvodnění tohoto kroku
města bylo vysvětleno v prosincovém čísle Horažďovického obzoru (www.obzor.
muhorazdovice.cz) a je uvedeno s potřebnými podrobnostmi též na webových
stránkách města v záložce „Aktuálně“.
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V kraji fungují nouzová lůžka v tělocvičnách a kulturních domech ve všech
obcích s rozšířenou působností a v Domažlicích, Tachově, Klatovech a Rokycanech DNP fungují již o 14 dní dříve. Počet
lůžek se v jednotlivých DNP pohybuje od
50 do 100.
V současné době se nachází na území
ORP Horažďovice 149 uprchlíků.
Od občanů stále vítáme pomoc v oblasti tlumočení, případně humanitární
pomoc dle výzvy zveřejněné 15. 3. 2022.
Veškeré informace, včetně frází, slovníků apod. naleznete na webových stránkách města: https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/ukrajina.asp
Děkujeme.
• Krizový štáb ORP Horažďovice

Označení se týká popelnic u rodinných domů, bytových domů a rekreačních objektů, v případě, že vám směsný
komunální odpad vzniká a potřebujete
popelnici vysypávat. 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. dv. 108,
• v neúřední dny (ÚT, ČT) na podatelně.

Označení popelnic pro rodinné domy
a rekreační objekty si majitelé označí
sami.
Označení popelnic u bytových domů
zajistí zástupce vlastníka, popř. jím
pověřená osoba.
Pokud se vám do konce března označení popelnice nepodaří zajistit, učiňte
tak prosím co nejdříve.
• Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí
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Divadelní přehlídka
Konečně se všichni milovníci divadla
dočkali. Po třech letech se konala Západočeská oblastní přehlídka činoherního
a hudebního divadla v Horažďovicích.
Letos to bylo již po třicáté sedmé. Sál
kulturního domu se neobyčejně naplnil
na většinu vystoupení, která jsme měli
možnost od čtvrtku do neděle zhlédnout.
Čekaly nás situace k zasmání, k zamyšlení, a některé dokonce i k pláči. A nejen
to, opět jsme měli možnost se potkat
s lidmi, které jsme dlouhou dobu neviděli
a setkáváme se právě zde na přehlídce. Ve
čtvrtek nám Prácheňská scéna Písek předvedla, jak krušné to může být v manželství. V pátek na nás čekaly hned dvě hry,
v první hře jménem Elling jsme zjistili, že
je normální být nenormální, a že je těžké
splynout s okolím, když jsme trochu jiní.
Večer se nesl v detektivním duchu s prvky
komedie a na konci velmi propracovaného
příběhu jsme odhalili vraha.
Sobota je vždy velmi náročná pro
všechny diváky i obě poroty, protože
jsme měli možnost navštívit rovnou čtyři
hry. Hned v deset ráno se s námi nikdo
nepáral a začali jsme rovnou sexy. Dvě
společnice ve výslužbě řeší humorně
cesty svých životů. Po obědě na nás čekala
velmi příjemná komedie, ve které jsme zabrousili k politice. Politiky jsme se drželi
i po čtvrté hodině, kdy jsme nahlédli do
problému, jaký nastane, když někdo rozhoduje o něčem, co sám nezažil či nezná.
Večer jsme nemohli zakončit jinak než
klasickou komedií Světáci.
Nastala neděle a přiblížil se konec
přehlídky. Přišel čas loučení, ale než se
tak stalo, měli jsme na programu dvě hry.
Ráno jsme začali velmi zvesela, nahlédli

jsme do životů čtyř žen, sester, které se
potýkají s vlastními problémy a přitom se
snaží najít příměří a společné soužití. Závěr přehlídky byla doopravdy rána, která
nás zasáhla celou svou vahou. Jedno oko
nezůstalo suché a kdekomu šel mráz po
zádech. Starší dílo, ale v dnešní době tak
aktuální. Při odchodu z divadla jsme měli
nad čím přemýšlet.
Rozhodně to byl velmi náročný víkend,
po kterém bylo potřeba se dospat a vstřebat všechny jedinečné zážitky. Doufejme,
že se sejdeme zase příští rok. Zlomme vaz!

01

• Áža Sládková
01 Divadelní spolek Žumbera – SKORONARVÁNO
Plzeň se všemi svými cenami

02

02 Nebezpečně sexy, foto: Leontýna Chlanová,
kroužek DDM – Základy fotograie a graiky
03 Audit ovčí stolice, foto: Josef Vítek,
kroužek DDM – Základy fotograie a graiky
04 4 sestry, foto: Vojtěch Ladman,
kroužek DDM – Základy fotograie a graiky
05 4 sestry, foto: Vojtěch Ladman,
kroužek DDM – Základy fotograie a graiky

03

04

05

Divadelní představení
jsou po dlouhé pauze zpět!
Současná komedie úspěšného kanadského autora, jejíž zápletka se točí kolem
seznamu vlastností, které by měla mít
ideální partnerka. Jedná se o příběh
dvou kamarádů ve středním věku,
jejichž životy pořádně zamíchá tajuplná
seznamka a doslova fantastická žena,
která se jim zčistajasna objeví v bytě. Jak
to spolu může souviset? Nechte se překvapit! A dejte si dobrý pozor na to, co si
přejete… Hrají: Diana Šoltýsová / Patricie
Pagáčová, Ondřej Volejník / Václav Krátký, Adrian Jastraban / Jarmil Škvrna
Předprodej vstupenek on-line v síti
www.ticketstream.cz
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Ševčíkovy hudební
večery

01

Dubnový koncert
V pátek 8. dubna 2022 se posluchačům
Ševčíkových hudebních večerů v sále
hotelu Prácheň v 19.00 hodin představí dámské smyčcové kvarteto Quarteto
Harmonico. Během koncertu, konaného u příležitosti 170. výročí narození
horažďovického rodáka, světoznámého
houslisty a pedagoga Otakara Ševčíka,
zazní skladby Antonína Dvořáka, Maurice
Ravela a Otakara Ševčíka.
Quarteto Harmonico je české smyčcové
kvarteto, které vzniklo na AMU v Praze
v roce 2020. Hraje ve složení Ludmila
Waldmann Pavlová (1. housle), Miriam
Magdalena Haniková (2. housle), Anežka
Lada Jiráčková (viola) a Dora Hájková
(violoncello) a debutovalo na mezinárodním hudebním festivalu Podkrkonošské
hudební léto. Kromě soudobé hudby
a hudby 20. století kvarteto klade velký
důraz na dobovou interpretaci, hluboké
porozumění daným dílům a pochopení
hudební řeči autorů.
Vstupné 150 Kč, zlevněné vstupné
80 Kč (pro děti nad 10 let, studenty, důchodce a rodiče na rodičovské dovolené),
děti do 10 let zdarma. Rezervace vstupenek: 603 229 582.
01 Quarteto Harmonico

• za spolek Hudba bez hranic, z. s.
Ing. Magda Černá

Myslí a kladivem – otevření nové
stálé expozice v Městském muzeu
Horažďovice
Na Velký pátek se podle pověsti otevírají
skály a vydávají hledačům své poklady.
V horažďovickém zámku se země otevře
více jak týden poté, k vidění zde bude
spousta lesku a krásy neživé přírody. Řeč
je o nové expozici minerálů a hornictví
Horažďovicka, kterou pro své návštěvníky připravilo městské muzeum. Vernisážová sláva vypukne 23. dubna.
Uvidíte pravděpodobně největší sbírku
zlata rýžovaného na Otavě, otavské perly,
artefakty a modely těžby zlata a stříbra od
vrcholného středověku po těžbu uranové
rudy v době nedávné. Především bude
prezentována největší mineralogická
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sbírka horního Pootaví. Celkem spatříte cca 1500 mineralogických ukázek ze
38 míst. Jmenujme konkrétně ialové
ametysty ze Stohlavce, oranžový klinohumit z Rabí, sloupce černého skorylu,
křišťály a světlé záhnědy z Horažďovic,
černé a ialové dipyramidy spinelu z Krt,
ukázky kalcitu vápencových lomů v okolí.
Na přípravu stálé expozice padlo
celkem devět palet ztraceného bednění,
což je přes čtyři tuny betonu, vitríny
kryje 42 m2 bezpečnostního skla, plenty
a panely jsou tvořeny 65 m2 heraklitu,
výstavní graika je rozprostřena po 12 m2
potištěných dibondových desek a 3,5 m2

světelných boxů. Ze štoly na vás přimhouřenýma očima pohlédne horník těžící
uranovou rudu, stříbrnou rudu dobývá
na 24 havířů.
Ke zmiňovaným perlám místní neživé
přírody se na vernisáži přidá Lubomír
Brabec se svou kytarou.
Vše ostatní uvidíte na vlastní oči a uslyšíte na vlastní uši 23. 4. v 16.00!
• Za Městské muzeum Horažďovice
PhDr. Zdeněk Polanský
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Máme rádi pohyb
Jakýmsi předělem mezi zimním časem
a časem probouzející se přírody je masopustní období. Nebývá každý rok stejně
dlouhé. Jeho délka se určuje podle Velikonoc. I u nás v MŠ jsme oslavili masopust
– nejdelší veselici v roce. Děti se seznamovaly s názvy a průběhem masopustních
dní. Vyzdobily třídy a vyrobily si papírové
masky na obličej. Těšily se a vyprávěly si
o maskách, které si přinesou na maškarní
rej. Už to ale nejsou lidové masky jako
bába, kobyla, nevěsta, kominík nebo smrt.
V určený den přicházely do naší školky
princezny, ilmoví hrdinové, kouzelníci,
ježibaby, vodníci, víly, zvířátka a kovbojové. Po průvodu masek děti tančily a soutěžily. Užily si veselý a zábavný den.
Další zajímavou aktivitou z projektu Zdraví dětem byla pohádka Jedlík

Veselé pískání pro
zdravé dýchání
Je všeobecně známo, že hra na zobcovou
létnu má pozitivní vliv na zdraví dítěte.
Posiluje svaly bránice, pročišťuje dýchací
cesty, zvyšuje kapacitu plic a je doporučována i jako prevence proti vzniku respiračních onemocnění. V neposlední řadě
rozvíjí motoriku člověka, zlepšuje jeho
psychiku a učí radosti ze hry.
Velkou předností zobcové létny je skutečnost, že hra na tento hudební nástroj
je poměrně snadná. Zpočátku to chce trochu trpělivosti, ale když děti vydrží (a rodiče spolu s nimi), umí brzy zahrát první
lehké písničky, což je motivuje k další
výuce. Navíc létnu můžou vzít všude
s sebou (na návštěvu, mezi kamarády…)
a pochlubit se tím, co už umějí zahrát.
Že létnička není jen pouhý kousek
dřeva (nebo plastu), ale má i svoji duši,
kterou dokážeme rozeznít tím, že jí dáme,
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a Zdravík. Jednalo se o příběh dvou
kamarádů, kteří měli odlišný životní styl.
Zdravík se hodně pohyboval a vybíral si
zdravé potraviny. Jedlík dával přednost
tučným potravinám a nerad chodil ven.
Vyprávění pokračovalo u dědečka na
farmě, kde si oba vyzkoušeli práci na poli
a péči o zvířátka.
Předškolní třídy naší školky se zapojily do cvičení se Sokolem – Svět nekončí
za vrátky, cvičíme se zvířátky. Obsahem
projektu jsou pohybové aktivity a činnosti, při nichž se mohou děti lépe poznat
a prožívat radost nejen z pohybu. Motivací pro děti jsou zvířátka cestující po
světě vlakem. Na cestě zvířátka doprovází
sokolík Pepík, který zvolil cestu po jednotlivých světadílech. Vlak se skládá z lokomotivy a pěti vagonků, které představují
světadíly. Děti plní pohybové aktivity se
symbolem zvířátek a po splnění úkolů si
vylepují samolepky do svých deníčků. Učí

co potřebuje – lásku, píli, vytrvalost, a že
noty nejsou jen záhadné tajuplné znaky,
ale ukrývají v sobě hodně živé krásy, se
školáci ze ZŠ Komenského dozvídají už
v první třídě. A právě muzicírováním
se učí trpělivosti, disciplíně, a navíc si

se přirozená cvičení, trénují obratnost,
manipulaci s míčem a gymnastické dovednosti. Snažíme se tímto získat děti pro
svět plný pohybu a her.
• Eva Lešková, MŠ Na Paloučku

osvojují krásnou dovednost v podobě hry
na hudební nástroj.
Šikulky a šikulové z 1.A a 1.B
• Mgr. Dana Slepičková,
Mgr. Ivana Formanová
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Na svatého Řehoře
čápi letí od moře
Horažďovický čáp se asi příliš těšil na
svůj domov, nebo jen nezná letité pranostiky. Na Řehořův svátek nečekal a domů
dorazil ještě před koncem února. Pustil se
do úprav svého hnízda a pak už jen vyhlížel „paní čápovou“. Z naší školičky máme
na čapí hnízdo krásný výhled a návrat
jeho obyvatel je pro nás neklamným znamením, že jaro už opravdu ťuká na dveře.
Jaro chceme náležitě přivítat, proto
jsme uspořádali naši tradiční akci „Odemykání školní zahrady“. Společně s dětmi
a jejich rodiči jsme zahradu pohrabali,
upravili všechny záhonky a ostříhali
loňské trávy. Za vydatné pomoci dětí jsme
z těchto trav vyrobili Moranu a ozdobili ji
malovanými papírovými vajíčky. Po práci
jsme se občerstvili voňavým opečeným
špekáčkem či vynikajícím moučníkem od
našich skvělých kuchařek a vydali se na
cestu k řece. Tam jsme Moranu pustili po
vodě, aby s ní odplula i dosud vládnoucí
zima a přicházející jaro se mohlo ujmout
vlády celou svou silou.

Pohádkové
malování
Inovace ve výuce informační a komunikační technologie je projekt orientovaný
na inovaci ve výuce informační a komunikační technologie na ZŠ Komenského spočívající ve stavebních úpravách a pořízení
moderního vybavení počítačové učebny.
Má hned několik cílových skupin.
Hlavní cílovou skupinou projektu
zaměřeného na inovaci ve výuce informačních a komunikačních technologií
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Prosluněné dny nás lákají k vycházkám do přírody, nejčastěji do Panské zahrady či na Ostrov, tradičně navštěvujeme
i přírodovědnou stanici DDM. Všechna
tato místa umožňují dětem poznávat
přírodu kolem sebe a děje v ní probíhající
takřka na vlastní kůži. Je to ten nejlepší
způsob, jakým se mohou děti učit. Příkladem toho je „Dopoledne s lesníkem“,
které bylo právě v Panské zahradě připraveno Lesy ČR pro naše předškoláky. Děti
poznaly spoustu zajímavého, zahrály si
rozličné hry a vrcholem byl malý koncert
na lesní roh.
Až budete číst tyto řádky, budou mít
všechny třídy za sebou projektový den. Ve
Sladovně Písek navštíví interaktivní výstavu „Voda mne napadá“, při které zažijí
příběh vody.
S jarem se přiblížil i termín zápisu do
naší mateřské školy, který se letos koná
dne 4. 5. 2022 od 13.00 do 17.00 hodin.
Těšíme se na všechny nové kamarády
a jejich rodiče.
Krásné jarní dny všem!
• kolektiv KMŠ DUHA

jsou žáci ZŠ Komenského. Projekt v maximální možné míře přispívá k modernizaci výuky informatiky a cizích jazyků na
této základní škole v oblasti cizích jazyků
a práce s digitálními technologiemi, které
jsou klíčovými kompetencemi speciického cíle 2.4 Integrovaného regionálního
operačního programu. Díky projektu se
zvýší znalosti a schopnosti žáků v dovednostech komunikace cizích jazyků a v oblasti práce s digitálními technologiemi
hned v primárním vzdělávání.
Další cílovou skupinou jsou děti
mateřských škol. Naše škola má uzavřenou smlouvu s KMŠ Duha, Horažďovice.

A tak v pondělí 7. března propojil svět
pohádek a moderních technologií žáky
šestého ročníku s malými předškoláky. Že
dnešním dětem nejsou digitální technologie cizí, je známá věc, a že pohádky
stále táhnou, je milé zjištění. Dvě hodiny
společného malování pohádkových bytostí v graickém editoru utekly velice rychle
a předškoláci odcházeli plni zážitků a těší
se na další pokračování.
• Mgr. M. Šmrhová, ZŠ Horažďovice,
Komenského 211, příspěvková organizace
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Co jsi navařil,
to si také sněz!

04

Kdo zná význam tohoto rčení, nerad ho
slyší. U nás je to ale právě naopak. Co si
navaříme, to si také sníme. A moc nám
chutná.
03

Po delší době jsme na naší škole otevřeli kroužek vaření. Pracuje v rámci školní
družiny, je určený pro žáky 2.–5. ročníku.
Každé úterý odpoledne se z cvičné
kuchyně line lákavá vůně. Děláme klasiku
i nové věci, jsme kreativní. Vaříme, pečeme, zkusili jsme i nepečené dezerty.
Nabízíme alespoň malý výčet toho, co
se nám povedlo: palačinky, kuřecí řízečky
s bramborovou kaší a okurkovým salátem, dýňová polévka s krutóny, vánoční
nepečené karamelové kuličky a vosí hnízda, špagety s omáčkou, hamburgery…
Někdy toho navaříme tolik, že máme
ochutnávku i domů. A co je největší
pochvala? Když tatínek vzkáže, že bramborové šišky chutnaly jako od babičky
01

Základní umělecká škola
Začalo jaro. A tak přichází ten správný čas,
abychom naši práci začali více prezentovat
na veřejnosti. Ale velmi rád musím ještě
připomenout jednu událost, která nám
všem udělala velkou radost. 24. února se
tři naše žákyně zúčastnily okresního kola
v sólovém a komorním zpěvu. A výsledek
byl výborný. Susanne-Kathrin Schambach
získala 1. místo a Aneta Brůžková s Klárou
Šimanovou dokonce 1. místa s postupem
do kola krajského, které se uskutečnilo
26. a 27. 3. v Domažlicích. Všem děvčatům
děkujeme za skvělou reprezentaci školy
a věříme, že získají mnoho nových a zajímavých zkušeností.
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a vrstvený smetanový dezert byl lepší
než z cukrárny. Když děti podle receptů
doma samy připravují rodičům pohoštění, některá složitější jídla dělají společně.
A to je právě ten důvod, proč jsme kroužek vaření opět rozběhli. Taková práce
s dětmi má smysl. Více si můžete přečíst
a prohlédnout fotograie na webu naší
školy – Školní družina.
• Za ŠD Radka Benešová Šperlíková,
vedoucí kroužku
01 Hamburgery
02 Dýňová polévka a pizza šneky
03 Bramborové šišky
04 Oblíbené palačinky

02

V dubnu bude otevřena tradiční výstava prací žáků výtvarného oboru, která
se v letošním roce bude konat ve dnech
27. 4. – 22. 5. v malém sále horažďovického
muzea. Vernisáž se uskuteční ve středu
27. 4. od 16.30 hodin. Část výstavy bude
věnována pracím absolventským, protože hned 4 žákyně budou touto výstavou
absolvovat 1. stupeň základního studia.
Následující měsíce pak budou hlavně ve
znamení prezentace hudebního oboru.
Také je pomalu čas pomýšlet na to,
zda nepřihlásit své dítě do naší školy.
Vyučujeme tři umělecké obory (hudební,
výtvarný a literárně-dramatický) a můžeme nabídnout velmi pestrou nabídku
výuky hry na hudební nástroj. Přihlášky

je možné vyplnit na: www.izus.cz. Přijímat můžeme děti, kterým bude 1. září
alespoň 5 let. Žádné jiné věkové omezení
na naší škole neplatí, protože již dva roky
nabízíme i výuku pro dospělé.
Jménem celé školy přeji vám všem
mnoho zdraví, klidu a pohody do nadcházejících týdnů. Všem žákům i pedagogům
přeji mnoho sil do závěrečných příprav
všech aktivit, které nás ještě čekají. Určitě
se všichni moc těšíme a věříme, že se na
mnoha z nich společně budeme opět
setkávat a mít společnou radost ze všech
forem umění.
Za ZUŠ Horažďovice
• Mgr. Martin Petrus, ředitel školy
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Pozdrav z Horažďovic až ve vesmíru
I se současnými technologickými vymoženostmi se poměrně snadno můžeme
dostat do situace, kdy si člověk připadá
spíše jako ve vědeckofantastickém ilmu.
A přesně do takovéto situace jsme se dostali na multimediálním kroužku ZŠ Blatenská, v rámci něhož jsme se zapojili do
vědeckého projektu Mission Zero, který je
realizován Evropskou vesmírnou agenturou. Naším prvním úkolem bylo seznámit se s online kódovacím prostředím
Trinket. V další fázi se pak žáci museli
popasovat se základy programovacího
jazyka Python, aby v něm mohli realizovat náš vytyčený cíl, kterým bylo naprogramování krátkého pozdravu a skriptu
pro změření vzdušné vlhkosti na Mezi-

národní vesmírné stanici (ISS). Výsledný
kód totiž bude do konce června odeslán
na oběžnou dráhu Země, kde ISS krouží.
Následně se náš program přehraje na
speciálních počítačích Astro Pi, kterými
je vesmírná stanice vybavena. Jakmile se
tak stane, obdrží zúčastnění žáci jedinečný certiikát o svém zapojení do vědecké
mise. Teď už nezbývá než doufat, že tak
bohulibý projekt nebude smeten ze stolu
kvůli dění na východ od našich hranic.

Novinky z Domu
dětí a mládeže
Horažďovice

– v červenci Kemp tradiční lukostřelby,
v srpnu pak druhý ročník Letního vodáckého kempu, který opět strávíme na
rakouské Salze.
Pro velký zájem o akce příměstského
typu jsme se rozhodli přidat nový příměstský tábor pro děti 1. st. ZŠ. Tábor proběhne v přírodovědné stanici v prvním
srpnovém týdnu (1.–5. 8.) a jeho přihlašování bude spuštěno 1. dubna 2022.

Jaro se vrátilo do kraje a s ním i tradiční
jarní zprávy z naší činnosti. Níže se dozvíte více o našich letních táborech, dubnových akcích, činnosti kroužků a dalších
novinkách.
Letní akce (tábory)
K 1. únoru jsme spustili přihlašování na
letní tábory. Pro děti i rodiny jsme (zatím)
připravili 17 akcí. I letos jde o kombinaci
pobytových táborů v PROUDU, stanových
táborů na tábořišti Plácek a příměstských
v přírodovědné stanici a v zámku. Své
místo mají v nabídce letních akcí i soustředění našich sportovních kroužků
01

01

• Mgr. Petr Curko
učitel Př a Ch na ZŠ Blatenská
01 Oiciální plakát projektu Mission Zero.
Foto: ESA Education

Kroužky, kluby a kurzy
V průběhu března se rozběhl další běh
Keramiky pro dospělé. Po dlouhé odmlce
jsme v únoru opět spustili tréninky badmintonu, tyto se však po velmi slibném
začátku musely koncem března opět
zastavit, a to kvůli využití tělocvičny v ZŠ
Blatenská k humanitárním účelům. Během jara se rozhodne o rozšíření činnosti
lesního klubu Ostrůvek ze současného
dvoudenního provozu na vícedenní. Hlav-

ním naším cílem je provozovat v Horažďovicích plnohodnou registrovanou lesní
školku, neboť takto alternativa láká stále
větší počet rodičů a dětí.
Akce pro učitele a veřejnost
Duben bude bohatý na akce všeho druhu.
V sobotu 9. 4. (10–12.00) vás zveme na Velikonoční dílnu s Kačkou, která je určena
dětem věku ZŠ a proběhne v keramické
dílně v zámku. Tradiční oslavy Dne Země
mají letos tematické pojítko, tím jsou
ptáci. Ornitologické aktivity probíhají od
pátku 22. 4. (přednáška nejen o čápech),
přes sobotu (3 výpravy za ptáky do města
i terénu), až do neděle 24. 4. (prohlídka
přírod. stanice). Více informací o akci
najdete v letáku na jiném místě Obzoru,
případně na www.envicentrum.eu.
Pro pedagogy z jihozápadních Čech
připravujeme na 28. a 29. dubna seminář Zahrada, která učí. Akce proběhne
v PROUDU a jejím cílem je připravit pedagogy na náročný úkol přestavby pozemku
či školní zahrady v inspirativní místo,
které je možné opakovaně používat
k venkovní výuce napříč všemi předměty.
Novinkou v keramických aktivitách je
možnost zakoupení dárkového poukazu
na individuální lekce keramiky s naší lektorkou Kateřinou Červenou. Více o této
možnosti na www.ddm-hd.cz nebo na
FB stránce DDM.
Za celý kolektiv DDM zdraví a pěkné
jaro přeje
• Mgr. Tomáš Pollak
01 Tradiční badatelský tábor v PROUDU letos
s názvem Do hlubin!

Obzor • Horažďovice
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Stojíme za Ukrajinou
Duší i tělem být připraven pomáhat vlasti
a bližním... to je 3. bod skautského slibu,
posvátného závazku, který skládá každý
skaut k české státní vlajce. Naší vlastí
ovšem není jen Česká republika, ale také
celá Evropa, ba dokonce naše planeta.
Bližním je každý dobrý člověk, tím více
ten, kdo je v těžké životní situaci, nebezpečí či nouzi. Když „za humny“ vypukla
válka, hned druhý den vznikla v našich
řadách myšlenka vyjádřit náš občanský
postoj a podporu napadené Ukrajině
uspořádáním veřejného vztyčení ukrajinské státní vlajky v Horažďovicích. Všechno šlo ráz na ráz, naši starší členové –
roveři – odnesli na ramenou náš táborový
stožár na Panskou zahradu, kde ho vztyčili. Nechali jsme narychlo ušít ukrajinskou vlajku a přes sociální síť jsme svolali
událost, která začínala už za několik málo
hodin – 26. 2. 2022 v 18.00 na Mírovém

náměstí. Sešlo se asi 70 lidí, kromě skautů
přišlo i mnoho dalších občanů včetně
místních Ukrajinců. Zapálili jsme svíčky
a položili je k morovému sloupu pod symbolickou vlajku, po úvodním slovu promluvil také pan starosta Michael Forman
a pan farář Mariusz Piwowarczyk, který
pronesl modlitbu. Pak jsme v průvodu
následovali skauty nesenou ukrajinskou
vlajku až na Panskou zahradu, kde byla
za zvuku ukrajinské hymny vztyčena.
Celou událost uzavřel zpěv české hymny.
Atmosféra byla velmi silná a vedla ke
spuštění úspěšné humanitární sbírky
pro Ukrajinu ve spolupráci skautského
střediska Prácheň a Envicentra Proud.
Děkujeme všem, kdo se jakkoliv podíleli
a podílejí na pomoci Ukrajině.
• Šimon Matějka
skautské středisko Prácheň

Město • Horažďovice

Oznámení
Spolku rodáků
a příznivců města
Horažďovice
Spolek si tímto dovoluje pozvat členy
spolku na výroční členskou schůzi,
která se koná v neděli 3. 4. 2022 ve
14.30 hod. v restauraci U Hlaváčků.
Budeme hodnotit činnost za rok 2020,
2021 a prodiskutujeme plán činnosti
na rok 2022 (besedy, zájezdy). Důležitým bodem programu je volba výboru
na další funkční období. Podrobný
program je uveden na plakátu ve
vývěsní skříňce spolku. Na schůzi se
budou vybírat členské příspěvky za
rok 2022! Členové, kteří se nemohou
zúčastnit schůze, mají možnost zaplatit příspěvek na rok 2022, případně za
rok 2020, u paní Koladové v obchodě
Švadlenka na náměstí. Na schůzi rádi
přivítáme všechny, kteří mají zájem
stát se členy spolku. Zároveň na naši
výroční členskou schůzi srdečně
zveme i zástupce města Horažďovice,
kteří nás pravidelně informují o připravovaných akcích.
Za výbor spolku
• Jiří Zahnbauer, předseda
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Café dialog
beseda se starostou

středa 13. 4. od 18 h
salonek hotelu Prácheň
Zeptat se můžete na cokoliv, nejen starosty,
ale i radních – při kávě, kterou Vám nabízíme zdarma.

Městská knihovna • Horažďovice

Hrátky s pamětí
Nenechte svůj mozek zahálet!
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti
Přijď te mezi nás! A nezapomeňte na brýle!
čtvrtek 26. května 2022 • 14.30 hod.
• sál Městské knihovny Horažďovice

Obzor • Horažďovice

Povodeň v Horažďovicích v roce 1881
V březnu letošního roku uplynulo již
141 let od katastrofální povodně, která
postihla Horažďovice a široké okolí.
Rozvodněná Otava způsobila obrovské
materiální škody na majetku; její obětí
se staly i lidské životy. Situaci zachytil
renomovaný klatovský týdeník Šumavan ve svém vydání ze dne 12. 3. 1881.
Následující text je původní. Opraveny
byly pouze zjevné chyby.

01

Horažďovice staly se nedělní noci
dne 6. a v pondělí 7. března dějištěm
zhouby, povodně to jakéž tam není
pamětníka. Následkem rychlého roztání
sněhu, kteréhož v pátek a v sobotu
velké spousty napadlo, rozvodnila se
v neděli, počínaje 7. hod. večerní, řeka
Otava tou měrou, že předměstí Pastušky, ulice Nábřežní jakož i celé Zářečí
stály pod vodou. Voda stoupala s ohromnou rychlostí tak, že zejména v Pastuškách a Zářečí zbývalo sotva tolik času,
aby obyvatelé životy své a něco nejpotřebnějšího šatu zachránili a utéci se
mohli na půdy.
Dobytek, který vyveden býti nemohl,
stál ve výše položených stájích po krk ve
vodě, v níže položených utonul. Až do
druhé hodiny s půlnoci stoupala voda,
načež po 3. hodině mírně klesati počala,
po celé dopoledne v pondělí však ve
stejné výši se udržovala.
Pokud bylo nejmenšího přístupu po
lodi neb přebroděním, zachraňovaní
lidé jakož i dobytek po celou hrůzyplnou noc, v čemž hlavně sedmdesátiletý

Obzor • Horažďovice

stařec p. Josef Žahour se synem svým
na lodi a členové tělocvično-hasičské
jednoty „Sokol“ broděním vodou bezpříkladnou odvahou a statečností se
vyznamenali.
Voda v některých bytech dosahovala
do polovice oken, nábytek plaval po
světnicích, podlahy vodou vyzdviženy
a po dvorech plavalo všecko nářadí.
Dojem hrůzyplný zvyšovala tmavá noc
a neustálý déšť, hukot a šum vody, nářek a bědování postižených neštěstím
obyvatelů. 92 domy s příslušnými hospodářskými budovami stálo zaplaveno.
Svitem ranním bylo lze teprve seznati
hrůzy spousty v několika hodinách
učiněné.
Pod mostem přes Otavu vedoucím
nad Podmezským mlýnem až k tak
zvané Skalce zatarasena řeka krami
ledovými až na dno, čímž voda, na
místě řečištěm, Pastuškami běh svůj si
zjednala; mezi ledy viděti bylo několik
set metrů polenového dříví z ohrady
Schwarzenbergské, ohromné množství
kmenů a prken z ohrady Bubeníčkovy,
hradby a ploty zahrad, hospodářské náčiní, úly atd. Zácpa tato byla příčinou,
že celá ulice Nábřežní byla vytopena,
a že voda, valíc se zahradami v Pastuškách, pobrala hranice dříví z ohrady
Schwarzenbergské, vyvracela stromy
a pobořila zdě obřadní. Nejvíce škody
v Pastuškách na pozemcích učiněno zahradníkům, kterým skleníky, pařeniště
a školky valně poškozeny.
Ne lépe bylo v Zářečí. Pod Práchní nakupily se ledové kry výše domů, ucpaly
řečiště a voda mocným proudem hnala
se krásným parkem knížecím a zaplavovala celé Zářečí, které tvoříc ostrov, nebylo ze strany města přístupno. Kdežto
v noci alespoň v ulici Nábřežní poněkud bylo lze dostati se po lodi ohroženým ku pomoci, musely zůstaveny
býti osudu celé Pastušky i Zářečí, neboť
valící se proudy vody každý pokus po
lodi zmařily. Teprve v pondělí k poledni
možno bylo s nebezpečím života projeti
po lodi Zářečím, v Pastuškách pak dostati se do domů, ku straně města ležícím, po zdech zahradních a střechami.
Odpoledne pak, když voda neopadávala,
a znovu pršeti počalo, zachraňováni
obyvatelé Pastušek z domů při břehu
Otavy ležících. Hasiči sdělali z velkých
na sebe navázaných 7 sáhových žebříků lávku přes vodu, která se hnala
ulicí, položivše konce žebříků na zdě
hradební, vynášeli obyvatele po zdích
a přebrodivše až po pás vodou vnikli

i do nejodlehlejších budov. Zachránění
převedeni po lávce a přeneseni opět
vodou na sucho.
Obavy, že voda opět stoupati bude,
bohudík se neuskutečnily, takže z večera bděním a strachem rozčilené mysle
poněkud se upokojily. Než tu o ½ 8 hod.
večer stihnul telegram ze Sušice, že
voda opět stoupá a znovu činěny přípravy ochranné.
O půl jedenácté konečně hnuly se
ledy pod a nad městem nakupené
a voda v ulicích a domech opadla. V úterý ráno, kdy vše bylo přístupno, teprve
viděti bylo všecky spousty. V Pastuškách
a Zářečí cesty úplně vymlety a způsobeny rokle až 2 metry hluboké, zdě
pobořeny, ploty odneseny, dvéře a vrata
vyvráceny. Žel, že padly za oběť též dva
životy lidské. Jedna stará pradlena
v ulici Nábřežní vynesena byvši polomrtvá z vody, skonala v několika minutách, ač pomoc lékařská ihned byla
po ruce, a v Zářečí utonula 23letá žena
u dvéří chléva. Škoda způsobená jest
ohromná. Zahynulo 10 kusů hovězího
dobytka, 2 ovce, 2 kozy a velké množství
drůbeže.
Z ohrady Bubeníčkovy odplaveno 200 kusů klád až 10sáhových, asi
150 kusů rozličných dřev a 500 prken,
dříví polenového z ohrady Schwarzenbergské několik set metrů, mimo zásoby
jednotlivců.
Pováží-li se škoda v 92 budovách na
podlahách, dvéřích a oknech, nábytku
a hosp. náčiní, v zahradách, ve mlýnech, kde zejména ve mlýně Podmezském kůlna zbořena a odplavena a jez
poškozen, v parku a zahradě panské,
možno ji nejméně na 20 000 zl. páčiti.
Z větší části postižena však třída
méně majetná a mnohým zničeno vše.
Podomácku podporováni poškození
potravinami, při čemž dlužno v první řadě jmenovati nájemce dvora p.
Ad. Sterna, který 40 měr brambor daroval, a p. Bedřicha Schmiedla, zástupce
firmy Č. Bubeníček, jenž v bytu svém
zářecké děti hostil. Žel, že jest nám
zmíniti se o havranech v podobě lidské,
kteří jako na bojišti odplavené dříví skoro před očima vlastníků kradli, v čemž
hlavně vyznamenali se někteří obyvatelé sousedních vesnic na poříčí Otavy.
• Josef Růžička
01 Kaple na Zářečí, označení výšek povodní
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Stalo se…aneb
ohlédnutí v čase
Vážení, mojí snahou je, abyste se při čtení
mých příspěvků v Obzoru nejen dobře
bavili, ale načerpali i zajímavé informace
o událostech, které se udály před sto roky
a více v našem městě a okolí. Budu opět
čerpat z mého archivu. Než ale začnu,
dovolím si poznámku, ať se líbí, nebo
ne. Naši páni poslanci a poslankyně jsou
namnoze pouze loutky v rukou několika
jednotlivců a strach o poslanecký mandát
dovede utlumit i hlasitěji se ozývající cit
práva a spravedlnosti. A navíc pohled na
jejich jednání prostřednictvím televize
říká vše. Nyní již k slíbenému tématu:
Drobné zprávy z doby před sto lety.
Krok k zlevnění učiněn v letošním roce
tím, že na lokálních drahách navýšeno
dopravné o 100%, a že zvýšeny poštovní
poplatky, což lehko se dá zdůvodniti tím,
že zvláště lidé zamilovaní při levném
poštovném příliš si dopisují a tím úřady
zbytečně obtěžují. – Krádeže v době zimní
značně se v okrese našem šíří. Z 5. na
6. prosince spáchána byla značná krádež

u „Emanů“ (K. Halml) v M. Boru. Zloději
vypáčili mříž, rozbili okno a z místnosti odnesli šatstvo, peřiny, peří, hotové
peníze i vkladní knížky. Postižený nucen
byl šat svrchní i obuv si vypůjčiti, aby
krádež mohl oznámiti. Pachatelé dosud
nezjištěni. – 20. 12. byla vykradena iliálka
železničního konsumu v Horažďovicích
Babinech. Odcizeno bylo zboží v ceně
8 200 K. Zatčeni byli cikáni Horáček
a Růžička, kteří nalézají se ve vazbě v HD.
Pro podezření ze spoluúčasti zatčeni
také Jan a Alžběta Urbanovi z Hlupína,
kteří byli však již opět z vazby propuštěni. – V noci ze 3. na 4. ledna kol 24. hod.
v noci vloupali se neznámí pachatelé do
kanceláří komisariátu Stát. poz. úřadu
velkostatku horažďovického. Pachatelé
vytrhali zámky, úřední akta zpřeházeli,
odcizili z majetku S. P. Ú některé měřicí
přístroje, věci komisaře p. inž. Pistora,
tašky na akta, částku 450 Kč a jiné věci.
O práci a příděl půdy asi nestáli, neboť
přihlášky o půdu nechali na pokoji. Zato
přišla jim velmi vhod v jedné kanceláři
nalezená zásoba chutného kuřiva. Po pachatelích se pilně pátrá. – Do některých
místností zdejšího kláštera několikráte již
vhodili neznámí výrostci větší kameny,

aniž prozatím koho zranili. Jen škoda je
značnější. Četnictvo domnívá se býti pachatelům na stopě. Kradlo se, krade a jen
tak to asi nevymizí! A nakonec reklama:
Sukna! Cajky! Výbavy pro nevěsty. Látky
všeho druhu nejlevněji nakoupíte u irmy
F. Zíka, Horažďovice. Velký výběr a nejsolidnější obsluha.
Hezké a prosluněné jarní dny a požehnané Velikonoce vám přeje
• Karel Halml

Městská knihovna • Horažďovice
Oblastní charita • Horažďovice

Cvičení
pro radost

ZÁPIS ŽÁKŮ
DO 1.TŘÍD

protažení a cvičení doprovázené hudbou
s jednoduchými tanečními prvky
s Libuškou Holečkovou
13. dubna 2022 • 10.00 hod. • oblastní charita (4. patro)
S sebou velký šátek alespoň 90×90 cm, není podmínkou
Prosíme všechny účastníky o dodržování aktuálních bezpečnostních opatření

7 . DUBNA 2022
13:00 - 18:00
S SEBOU: OBČANSKÝ PRŮKAZ RODIČE
RODNÝ LIST DÍTĚTE
Zápis

je

povinný

pro

děti

narozené

V případě zájmu rodičů je zápis též pro děti narozené
od 1. 9. 2016 do 31. 12. 2016. Rodiče těchto dětí předloží u zápisu doporučení
pedagogicko-psychologické poradny.
K zápisu mohou dále děti narozené od 1.1. 2017 do 30. 6. 2017, zde je nutné
doporučení pedagogicko-psychologické poradny a dětského lékaře.
Více

informací:

+420 731 247 694, zsblatenska@horazdov
ice.cz

Horažďovice • perla Otavy
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od

1. 9

Velikonoční
jarmark
sobota 9. 4. 2022 • 9.00–12.00 • Mírové náměstí Horažďovice

Kdo snědl beránka?
10 stanovišť = 10 úkolů

Velikonoční detektivní
hra na Ostrově
od pátku 15. 4. do pondělí 25. 4. 2022
park Ostrov Horažďovice
Začátek a konec hry je u dřevěné infobudky
na začátku parku Ostrov.
Žlutá barva otázek (lehčí)
Červená barva otázek (těžší)
V infobudce najdete odpovědní kartičky a tužky
(k zápisu odpovědí).
Vyplněné kartičky bude možné vhodit v cíli do schránky.
Kartičky slosujeme a 10 výherců budeme kontaktovat.
Přejeme krásné Velikonoce.

• farmářský a řemeslný jarmark
• malá škola pletení pomlázek „upleť si sám“ s Otaváky
• Otavanka – pošumavská dechová hudba z Horažďovic
• od 10.00 jízdy pro děti na poníkovi – nádvoří zámku
• občerstvení

Horažďovice • perla Otavy

Horažďovice • perla Otavy

Obce z lokality Březový potok
Břežany, Chanovice, Kovčín, Kvášňovice, Malý Bor, Maňovice,
Olšany, Pačejov, Velký Bor a Město Horažďovice

Vás zvou v rámci celorepublikové akce na

DEN PROTI ÚLOŽIŠTI
Společné setkání všech, kteří jsou PROTI umístění úložiště
vysokoradioaktivních odpadů do kraje pod památnou Práchní!

Sobota 9. dubna 2022 od 12.oo hodin
12,00

varovné zvonění zvonů (místní rozhlas) v celé lokalitě

12,15

start cyklistické skupiny z hráze Kovčínského rybníka

12,30

start dvou běžeckých štafet složených ze členů místních
spolků a zdejších občanů po hranicích lokality po trasách
1. Kovčín, Olšany, Pačejov nádraží, Pačejov Ves, Velešice,
Břežany, Malý Bor, Třebomyslice, Horažďovice
2. Kvášňovice, Defurovy Lažany, Újezd u Chanovic, Chanovice,
Dobrotice, Holkovice, Velký Bor, Horažďovická Lhota,
Třebomyslice, Horažďovice
– každá trasa celkem 21,0 km

14,00

Horažďovice, Mírové náměstí – setkávání lidí, informace,
občerstvení, podpisy petičních listin, atd.

15,00

cíl štafety – Horažďovice, Mírové náměstí – společné
vystoupení starostů obcí z lokality a společné vydání
„Prohlášení obcí za lokalitu Březový potok“

14,30 – 16,30

vystoupí kapela Nektar Boys
hodnocení a diskuse účastníků

Ve všech pořadatelských obcích budou připraveny petiční listiny se společným
prohlášením. Svojí účastí a podpisem listiny velmi podpoříte snahu obcí.
Děkujeme!

Ve spolupráci s „Platforma proti úložišti, obce a občané hájí svá práva“.

SRDEČNĚ ZVEME VŠECHNY OBČANY NAŠICH OBCÍ.
PŘIJĎTE PODPOŘIT NÁŠ BOJ PROTI ÚLOŽIŠTI.

O

zor • Horažďovice
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Muzeum • Horažďovice

Myslí a kladivem
Minerály, hornictví, zlato a perly horního Pootaví
vernisáž 23. 4. 2022 • 16.00
na zámku v Horažďovicích
hudební doprovod Lubomír Brabec

Expozice vznikla ve spolupráci s Národním muzeem a za ﬁnanční podpory MK ČR v dotačním programu Podpora projektů expozic a výstav

Horažďovice • perla Otavy

O PTÁCÍCH A LIDECH

OSLAVY DNE ZEMĚ 2022


PÁ 2 2 /18:30
4 KAM LETÍ TEN ČÁP? - PŘEDNÁŠKA O ČÁPECH S RNDR. F. POJE EM A ING. J. VLČKEM (PROUD)
SO 2 3 /8:30
4 VÍTÁNÍ PTAČÍHO ZPĚVU - P CHÁZKA PA KEM OST V ZA PTAČÍM ZPĚVEM A UKÁZKY
ODCHYCENÝCH PTÁKŮ (OD LÁVKY NA OST V)
SO 2 3 /13:30
4 HORAŽ ĎOVICE Z PTAČÍ PERSPEKTIVY- VÝSTUP NA HO AŽĎOVICKÉ VĚŽE S NAHLÉDNUTÍM
DO ČAPÍHO HNÍZDA (OD P
SO 2 3 /16:30
4 S DALEKOHLEDEM NA RYBNÍK - POZO VÁNÍ PTÁKŮ /BI WATCHING/ S P
ESIONÁLY
- DOP AVA VLASTNÍ, NEBO PO PŘEDCHOZÍ DOMLUVĚ S NÁMI)
(ODJEZD OD P
VĚDNÉ STANICI (PŘÍ
.STANICE)
NE 2 4 /14:00
4 KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA CHOVŮ V PŘÍ





 



VÍCE INFO MACÍ NA
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RU .





NEBO NA TEL. 777486409





Poskytujeme pronájem pojízdného pódia 6x6m, ozvučení,
osvětlení a streamování pro Vaši sportovní/ kulturní/ společenskou akci. Dále nabízíme natáčení video záznamů
(např. absolventských koncertů, plesů, svateb, přednášek).
tel.: 602 680 390

1

matous.pilny@gmail.com

www.matysound.cz

inzerce

Internet a chytrá TV
od 265 Kč / měsíčně

SLEVA

50%

Instalace zdarma!

Rychlost až 300 Mb/s

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
www.kotis-sro.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
inzerce

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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UHLÍ BRIKETY KOKS
DŘEVO PÍSKY ŠTĚRKY

Jarní slevy na Uhlí
a UHELNé brikety!
DO VZDÁLENOSTI 20 KM A ODBĚRU NAD 20 q
- ROZVOZ ZDARMA!
Vážíme na digitální váze.

www.elika.cz
telefon: 376 511 881

mobil: 737 851 355



inzerce

SLEVA 50%

Platnost akce je 1. 3. 2022 – 10. 4. 2022.
Platí při nákupu kompletních brýlí.

NA SKLA PROTI
MODRÉMU
ZÁŘENÍ

Axis Optik:
Horažďovice – Ševčíkova 38

inzerce

Oblékáme Vaše oči
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Muzeum

Kulturní dům

Hotel Prácheň

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

9. 4. sobota • 19.00
Dymytry – Pharmageddon tour

8. 4. pátek • 19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
Quarteto Harmonico
Smyčcový kvartet. Koncert ke 170. výročí
narození Otakara Ševčíka.
Vstupné 150 a 80 Kč, děti do 10 let zdarma.
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582.

8. 4. pátek • 17.30 • divadelní sál muzea
Horažďovicko pod palbou hloubkařů
Přednáška PhDr. F. Vojtáška
23. 4. sobota • 16.00 • Městské muzeum
Myslí a kladivem
Vernisáž nové expozice minerálů, hornictví,
zlata a perel horního Pootaví za hudebního
doprovodu kytarového virtuóza Lubomíra
Brabce.

15. 4. pátek • 20.00
Brutus
Celovečerní velikonoční megabigbít
23. 4. • sobota • 20.00 • Kulturní dům
Kabát revival
Celovečerní bigít
24. 4. neděle • 15.00
Posezení s písničkou
Horalka

27. 4. středa • 16.30 • Městské muzeum
Vernisáž výstavy tvorby žáků výtvarného
oboru ZUŠ Horažďovice
Výstava bude trvat do 22. května

27. 4. středa • 19.00
Fantastická žena
Divadelní komedie, v hlavní roli Patricie Pagáčová a další

Městská knihovna

DDM

6. 4. středa 15.00 • sál knihovny
Dílnička s příběhem – velikonoční tvoření
Workshop pro děti se Žanetou Soukupovou

9. 4. sobota • 10.00 – 12.00 • Keramická dílna
v Zámku
Velikonoční dílna s Kačkou
Přijďte si užít společné chvíle tvoření s velikonoční tématikou. Určeno dětem věku ZŠ.
Cena dílny 40 Kč (na akci je dobré si přinést
zástěru nebo staré triko, které je možno
ušpinit).

13. 4. středa 10.00 • Charita Horažďovice
– 4. patro
Cvičení pro radost
Jednoduché protažení a cvičení doprovázené
hudbou s Libuškou Holečkovou
S sebou velký šátek – alespoň 90×90 cm,
není podmínkou
21. 4. 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

Město Horažďovice
9. 4. sobota • 9–12.00 • Mírové náměstí
Velikonoční jarmark
Farmářský a řemeslný jarmark, projížďky na
ponících, pletení pomlázek, zahraje Otavanka
9. 4. sobota • 14.00 • Mírové náměstí
Den proti úložišti
Cíl běžecké štafety, cyklojízdy, motojízdy,
kulturní program, občerstvení
13. 4. středa • 18.00 • salonek hotelu Prácheň
Café dialog
Beseda se starostou
15.–25. 4. • Park Ostrov
Kdo snědl beránka?
Velikonoční detektivní hra na Ostrově,
10 stanovišť, 10 úkolů, volně přístupná

20

22. 4. pátek • 18.30 • PROUD – Envicentrum
Podbranský mlýn
Kam letí ten čáp?
Přednáška nejen o horažďovických čápech
s RNDr. Františkem Pojerem a Ing. Jiřím
Vlčkem.
23. 4. sobota • 8.30 • park Ostrov
Vítání ptačího zpěvu
Ranní procházka Ostrovem za ptačím zpěvem
spojená s živými ukázkami odchycených
pěvců (sraz u lávky na Ostrov).
23. 4. sobota • 13.30 • město Horažďovice
Horažďovice z ptačí perspektivy
Výstup na horažďovické věže s nahlédnutím
do čapího hnízda (sraz u PROUDU).
23. 4. sobota • 16.30 • rybníky
na Horažďovicku
S dalekohledem na rybník
Je libo „birdwatching“? Pojeďte s profesionály
pozorovat vodní ptáky do okolí našeho města
(odjezd od PROUDU/doprava vlastní, nebo je
možné se po předchozí domluvě svézt s námi
– kapacita omezena).
24. 4. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Jarní komentovaná prohlídka chovů
v Přírodovědné stanici
Tradiční sváteční krmení zvířátek chovaných
v PS.

Kavárna Šibule
2. 4. sobota • 15.00
Velikonoce a bylinka jara
Pohodové odpoledne s paní Libuší Žákovou
10. 4. neděle • 15.00
Dostaveníčko...
Duo František Jančar a Šimáček a jejich lidové písničky
30. 4. sobota • 15.00
Slet čarodějnic
Rejdění se Zdeňkem Krýslem z Volšov

Ostatní
3. 4. • neděle • areál ve Svatém Poli
Mezinárodní mistrovství ČR v Motokrosu
od 7.30 tréniky
od 12.30 závody
15. 4. • pátek • 20.00 • Mashtal pub
Baestien (Post metal – crust)
Violence by nature (hardcore metal)
Koncert kapel
20. až 22. 4. • středa až pátek • Kult. dům
Horažďovice
Dráčkův jarní bazárek
Příjem věcí 20. 4. od 8.30 do 17.00
Prodej 21. 4. od 8.30 do 17.00
22. 4. od 8.30 do 12.00
Vrácení neprodaného 22. 4. od 15.30 do 16.30

Připravujeme:
6. 5. pátek • Horažďovice, Horažď. Lhota
Květnové oslavy
Odhalení pamětní desky plk. Říhy, pokládání
věnců, historická vozidla, Nektar Boys

Uzávěrka dalšího čísla je 19. dubna v 10.00 hod., vydání
29. dubna 2022. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění
příspěvky pisatelů podle potřeb OBZORU. Příspěvky
svým rozsahem delší než jeden list A4 budou redakčně
kráceny. Náklad 2700 výtisků. Distribuováno do každé
rodiny horažďovického obvodu zdarma. Titulní foto: Hana
K. Šebestová.
Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové
náměstí 1, IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, e‑mail:
obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou
správnost textu odpovídají autoři. Redakční rada: Ing. Hana
Kalná, Mgr. Ing. Pavel Vondrys, Jitka Chalupná. Povoleno
OkÚ Klatovy pod registrační značkou MK ČR E 11846.
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