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Vážení spoluobčané,
měsíc květen započaly oslavy 77. výročí
osvobození města americkou armádou
a už se zase řítíme do jeho konce. Letošní
oslava výročí osvobození byla rozšířena
o odhalení pamětní desky plk. Jana Říhy,
pilota RAF v naší přidružené obci Horažďovická Lhota. Hlavní program s příjemnou atmosférou a za slunečného počasí se
odehrával na parkovišti před restaurací
U Hlaváčků.
Ke svému konci zdárně spěje komunitní plánování sociálních služeb v ORP
Horažďovice na období 2023–2025. Součástí sociálních služeb je samozřejmě i dům
pro seniory. Podle posledních informací
od společnosti SeneCura by měla být
během měsíce podaná žádost o stavební
povolení a pokud bude vše v pořádku,
měl by být během léta položen základní
stavební kámen. Na jaře otevřela tato společnost další SeniorCentrum, tentokrát
v Humpolci. Nyní jsme snad na řadě konečně my. Díky tomu, že se nám podařilo
zařadit kapacitu domova (120 lůžek) do
základní sítě institucí poskytujících tuto
službu v Plzeňském kraji, budou nově
vzniklá lůžka dotována přes kraj ze státního rozpočtu. To znamená, že úhrada
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za pobyt v domově se bude řídit podle
platné úhradové vyhlášky Ministerstva
práce a sociálních věcí ČR. Aktuální výše
k dnešnímu dni je cca 13 800 Kč měsíčně.
V květnu pokračují práce na dvou
největších letošních investičních akcích
města, a to v sídlišti Šumavská – Pod Vodojemem a ZTV Loreta. Zejména v sídlišti,
kde dochází k odstraňování starých
chodníků, děkujeme všem za opatrnost,
trpělivost a ohleduplnost. Byly dokončeny opravy objízdných tras uzavírky při
rekonstrukci Strakonické ulice, které
hradila společnost ŘSD ČR. Opravené
povrchy jistě uvítají řidiči nejen v Palackého a Šumavské ulici, ale i na cestě do
Předměstí. Prosíme dodržujte vodorovně
naznačená parkovací místa v ulici Palackého, ať nedochází špatným parkováním
ke zbytečnému snížení kapacity parkovišť. Po dokončení opravy u rozdělovacího
ostrůvku při čerpací stanici Robin Oil ve
Strakonické ulici, kterou provádí zhotovitel této části společnost M – silnice, a. s.,
proběhne ještě oprava křižovatky Nábřežní ulice se Strakonickou ulicí a průjezdní
komunikace v areálu čerpací stanice.
Dokončeny byly rovněž úpravy části
ulice V Lukách a 5. května. Zde ještě čekáme na uzavírací asfaltový zástřik. Proto
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je provoz dočasně omezen, aby zbytečně
nedošlo k rozrušení povrchu. V ulici V Lukách ještě připravujeme instalaci lamp
veřejného osvětlení.
V červnu společnost Stais-Kt, s.r.o.
zahájí rekonstrukci Červené brány, dojde
nejen k opravě fasády a střechy, ale i k restaurování znaku, maleb stropu v průjezdu a kamenných prvků. V interiéru dojde
k opravě vnitřního schodiště a prvků
krovu. Pro zpříjemnění prostředí bude
zároveň opravena fasáda přilehlých domů
čp. 68, 70 a 71.
Mateřská škola Na Paloučku oslavila
40 let od svého vzniku. Zábavné odpoledne plné zpěvu, her a společného setkání
s rodiči a dětmi se vydařilo. Školce přejeme další léta úspěšného fungování, plno
dětí, nápadů a vstřícného zřizovatele. Na
konci měsíce nás čeká slavnostní zahájení
letní turistické sezóny v městském muzeu. Již otevřená mineralogická expozice
má velký úspěch a do muzea přilákala
množství nových návštěvníků.
Přejeme vám hezký červen plný plánů
na dovolenou a prázdniny.
• Ing. Michael Forman, starosta
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Oslavy osvobození se konaly 6. května 2022

Odhalení památníku plukovníkovi
letectva
Další akcí bylo odhalení památníku plukovníkovi letectva Janu Říhovi, který se narodil
v Horažďovické Lhotě, v místě dnes stojícího
rodinného domu čp. 2.
Jan Říha se narodil 26. 2. 1918 a zemřel
30. 11. 1999 v Praze. Byl pilotem 311 ČS bombardovací perutě RAF a nositelem řady
vyznamenání. A jak už to bývalo zvykem za
komunistického režimu, byl po válce za své
hrdinství „po zásluze odměněn“ a režimem
byl perzekvován.
Pan Říha žil po válce v Praze. Dle pamětníků svou rodnou vesnici ještě za svého
života dvakrát navštívil a vyprávěl starousedlíkům zážitky ze svého života.
Odhalování pamětní desky byl přítomen
vnuk pana Říhy s rodinou a potomci příbuzných pocházející ze Lhoty z čp. 34.
• Eva Zoubková

2

Obzor • Horažďovice

Tradiční setkání obcí Prácheňska na vrchu Prácheň

Jaro ve Lhotě
V Horažďovické Lhotě dodržujeme zvyky
našeho kraje. Děti obcházely naši krásnou
vesničku a chřástaly. Jakubskou noc jsme
si všichni užili, sešlo se nás hodně. Opékali jsme buřtíky a klobásky, popili pivko,
děti limonádu. Vrcholem bylo vystoupení
čarodějnic, které musely opakovat své
ojedinělé vystoupení.
• Blažena Slavíková
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Rada města Horažďovice 25. 4. 2022
• schválila uzavření smlouvy mezi
Plzeňským krajem a městem Horažďovice
o poskytnutí účelové dotace z programu
„Zachování a obnova kulturních památek Plzeňského kraje“ na restaurování
městského znaku na fasádě a nástěnných
maleb v podhledu průjezdu Pražské brány v souboru městského opevnění ve výši
100 000 Kč
• přijala cenovou nabídku společnosti ČEVAK a. s., České Budějovice, IČO:
60849657 na realizaci strojní a materiálové
obnovy dílčích částí provozních linek č. 3
a 4 na ČOV ve výši 2 017 719,77 Kč vč. DPH
• rozhodla o přijetí nabídky společnosti
ŠAFINVEST, s.r.o., Písek, IČO: 28078756 na
stavební práce s názvem „Rekonstrukce kotelny MŠ Jiřího z Poděbrad, Horažďovice“
za nabídkovou cenu 1.607.843,83 Kč vč. DPH
• souhlasila s uzavřením MŠ Na Paloučku v době od 1. 7. 2022 do 31. 7. 2022, dále
od 29. 8. 2022 do 31. 8. 2022 a Křesťanské
MŠ DUHA dne 1. 7. 2022, dále od 1. 8. 2022
do 31. 8. 2022. Mateřská škola, která bude
přes prázdniny otevřena, bude zajišťovat
provoz i pro děti z uzavřené mateřské
školy. Křesťanská MŠ DUHA bude zajišťovat provoz v měsíci červenci v prostorách
MŠ Na Paloučku v době od 2. 7. 2022 do
31. 7. 2022

10 let pracovního
života – vedoucí
strážník Pavel Bláha
V letošním roce po 10 letech pracovního
poměru ukončil své působení u městské
policie její vedoucí strážník Pavel Bláha.
Při jeho odchodu na jiné pracovní působiště jsme mu nejen poděkovali za dobrou
spolupráci a ochotu řešit problémy, ale položili jsme mu i pár následujících otázek:
Jakou úlohu podle vás hraje městská policie
(MP) v obci?
MP všeobecně ve vztahu k obci hraje především roli ochránce veřejného pořádku,
ochrany bezpečnosti osob a majetku.
Jedná se o podpůrnou roli Policie ČR, kdy
v těchto rolích má MP, kromě spáchaných trestných činů, stejné pravomoci
tyto věci řešit. Pokud obec má zřízenou
MP, jedná se určitě o výraznou pomoc pro
Policii ČR, která se tak může více věnovat
záležitostem spadajícím do jejich kompetencí a povinností. I vzhledem k tomu, že
působí na mnohem větším teritoriu než
MP, jejíž působnost, dle zákona o obecní policii, je ohraničena katastrálním
územím obce. Zároveň by měla být MP
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Rada města Horažďovice 23. 5. 2022

15769976 na stavební práce s názvem
„Průzkumné vrty Ostrov“, za nabídkovou
cenu 1 460 566,80 Kč vč. DPH
• schválila uzavření nájemní smlouvy
s Petrem Novým, Pod Kalichem 125/III,
Sušice (nájemce) na pronájem pozemků
p. č. 2857 ostatní plocha neplodná půda
o výměře 6 626 m2 a p.č. 2856 trvalý travní
porost o výměře 7 848 m2 v k.ú. Horažďovice na dobu určitou s účinností od
1. 6. 2022 s tříměsíční výpovědní lhůtou
a za nájemné ve výši 1 Kč/m2/rok do zahájení provozu, poté 2,50 Kč/m2/rok
• schválila pronájem nebytových prostor o výměře 166,47 m2 v čp. 11, Mírové
náměstí, Horažďovice Lence Soukupové,
Horažďovice, IČO: 01252909 za účelem
provozování prodejny cukrářských
výrobků s platností od 1. 8. 2022 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou
za nájemné ve výši 715 Kč/m2/rok
• schválila změnu vnitřní směrnice
Křesťanské MŠ DUHA a MŠ Na Paloučku pro úplatu za předškolní vzdělávání
s částkou pro celodenní docházku 500 Kč/
měsíc s platností od 1. 9. 2022
• schválila uzavření Městské knihovny Horažďovice v době od 1. 8. 2022 do 12. 8. 2022

• přijala nabídku společnosti Stavební
geologie – geoprůzkum České Budějovice, spol. s r. o., České Budějovice, IČO:

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

tzv. prodlouženou rukou vedení města při
potřebě řešení věcí, které vedení města
zjistí a chce sjednat nápravu, samozřejmě
pokud to lze řešit dle platné legislativy.

Jak vidíte současnou bezpečnostní situaci
ve městě z pohledu MP?
Co se týče města Horažďovice, situace je
zde nyní dlouhá léta bezpečná a klidná,
problémy lze nalézt vždy samozřejmě
především v dopravě a parkování. Během
letních měsíců je dobré se věnovat návštěvníkům města, vodákům na Lipkách
a také návštěvníkům kulturních akcí.
Jako všude při zvýšené migraci lidí nastává více problémů.

• vzala na vědomí provoz školní družiny při ZŠ Blatenská od 11. 7. 2022 do
15. 7. 2022 a od 22. 8. 2022 do 26. 8. 2022,
protože byla splněna podmínka minimálního počtu 20 přihlášených žáků

Rada města Horažďovice 9. 5. 2022
• schválila uzavření pachtovní smlouvy
s MVDr. Františkem Kramlem, Horažďovice (pachtýř) na propachtování p. č. 362/3
orná půda o výměře 4 228 m2 a části p. č.
362/2 orná půda o výměře 470 m2 v k.ú.
Babín u Horažďovic za pachtovné ve výši
8 050 Kč/ha + DPH
• schválila uplatnění valorizace smluvního nájemného z bytů v majetku města
s platností od 1. 7. 2022
• schválila dotaci Diakonii ČCE – středisko celostátních programů a služeb, IČO:
48136093 ve výši 2 000 Kč na poskytování
sociální služby rané péče
• schválila dotaci Hospici svatého
Lazara, z. s., Plzeň, IČO: 66361508 ve výši
3 000 Kč na poskytování hospicové péče
(zdravotnický materiál a léky)

Jaké byly nejčastěji řešené situace za vašeho působení u MP v Horažďovicích?
Za mého, téměř 10ti letého působení v Horažďovicích, se řešily většinou
situace týkající se dopravy, nesprávného
parkování, neplacení parkovného. Sem
tam veřejný pořádek, hlavně při pořádání
kulturních akcí či řešení následků řádění
vandalů po víkendu. Ale minimálně. Na
úplném začátku mojí činnosti v roce 2012
se řešilo i několik vloupání do rekreačních chat u Tvaru a nezákonné návštěvy
a rabování objektu bývalého podniku
Grammer. Toto skončilo během několika
málo let, kdy většina z těchto pachatelů
byla za své delikty potrestána několika
měsíci či lety vězením a do města Horažďovice se již nevrátila. Jednalo se ve
většině případů o osoby obývající objekt
ubytovny na ulici Strakonická.
Jaká byla vaše spolupráce se státní policií?
Spolupráce s Policií ČR byla vždy dobrá
a na dobré komunikaktivní úrovni. Vždy
jsem se s npor. Kovačem či npor. Šmatem
dokázal na všem domluvit.

•

Ing. Hana Kalná, místostarostka

NEJLEPŠÍ KUCHAŘI
Slavností Kaše 2022
(25. 6. 2022) – výzva!
Hledáme týmy do soutěže o nejlepší
kuchaře. Vařit budete na místě svoji
nejoblíbenější kaši. Poskytneme
vám dřevěný stánek a přípojku
el. energie. Proplatíme suroviny,
obdržíte inanční odměnu a ceny
dle pořadí v soutěži. Přihlaste se do
13. června e-mailem na chalupna@
muhorazdovice.cz.Bližší info na stejném e-mailu nebo tel.: 371 430 557.
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Odpadové hospodářství
Informace o obecním systému
nakládání s komunálním odpadem
za rok 2021

plast, sklo, textil, jedlý olej, kovy, bio
odpady rostlinného původu, nebezpečné
odpady, objemné odpady a SKO.
Pro oddělené soustřeďování papíru,
plastů, skla, kovů, jedlého oleje, textilu
a BIO rostlinného původu je stanoveno
využívat kontejnery rozmístěné na území
města. Všechny uvedené komodity kromě
SKO lze odevzdat též ve sběrném dvoru.

Obecní systém nakládání s komunálním
odpadem je stanoven obecně závaznou
vyhláškou města č. 3/2021. Dle této vyhlášky je stanoveno odděleně soustřeďovat
tyto složky komunálního odpadu: papír,

Pro oddělené soustřeďování nebezpečných odpadů, objemných odpadů,
většího množství BIO odpadu (též dřeva)
a v omezeném množství stavebního odpadu jsou vyhrazeny kontejnery ve sběrném
dvoru.
Přehled o množství odděleně sebraných komunálních odpadů v roce 2021:

Množství vytříděných komunálních odpadů (v tunách) podle způsobu soustřeďování
způsob
soustřeďování

Papír

Sklo

Plast

Textil

Olej

Kovy

BIO

Dřevo

NO

OO

Stavební

SKO

do kontejnerů
SD
popelnice

79
39
-

71
10
-

51
22
-

16
0
-

1,7
0
-

3,5
19
-

223
217
-

421
-

9,5
-

300
-

483
-

1053

Použité zkratky: SD – sběrný dvůr, OO – objemný odpad, NO – nebezpečný odpad, SKO – směsný komunální odpad
Poznámka: BIO a Dřevo jsou uvedeny včetně odpadů z údržby zeleně
VÝDAJE na provoz obecního systému nakládání s komunálním odpadem v roce
2021 činily cca 6 970 000 Kč, z toho:
• náklady na provoz a odstranění odpadů soustředěných ve sběrném dvoru
cca 1 935 000 Kč
• náklady na provoz kontejnerů na stanovištích na tříděný sběr cca 2 080 000 Kč
• náklady na odstranění SKO
cca 2 955 000 Kč

PŘÍJMY do odpadového hospodářství
města z provozu obecního systému
v roce 2021 činily cca 3 961 000 Kč,
z toho:
• z místního poplatku od trvale žijících
občanů 3 031 000 Kč
• z místního poplatku od vlastníků rekreačních objektů 192 000 Kč
• od podnikajících subjektů využívajících obecní systém 18 000 Kč
• ze zpětného odběru elektrozařízení
pocházejících z domácností 21 000 Kč

• z prodeje druhotných surovin (kovů,
papíru) 34 000 Kč
• z příspěvku od EKOKOMu za zajištění
zpětného odběru obalů ve výši 665 000 Kč
Obecní systém nakládání s komunálním
odpadem byl v roce 2021 zadotován
částkou téměř 3 000 000 Kč z rozpočtu
města.

Upozornění ke splatnosti
místních poplatků

Žádáme proto všechny, kteří ještě tak
neučinili, aby poplatky urychleně uhradili. V opačném případě můžou být poplatky dle OZV navýšeny až na trojnásobek
a následně vymáhány včetně nákladů
souvisejících.
Poplatky uhraďte nejlépe bezhotovostně bankovním převodem na účet číslo
19-821898399/0800 pod variabilním symbolem stejným jako v roce 2021.

Rovněž je možno uhradit poplatky na
pokladně města Horažďovice hotově nebo
platební kartou.
Platební údaje a veškeré další informace
lze sdělit telefonicky na tel. 371 430 552 nebo
e-mailu havrankova@muhorazdovice.cz.
Sdělené údaje lze použít i v následujících letech, je možné si zřídit trvalý příkaz. V případě potřeby kontaktujte paní
Danu Havránkovou – inanční odbor.

nevěděli, dovolujeme si Vás touto cestou
seznámit se skutečnostmi a jak se této
situaci vyhnout:
1) Dodavatelem elektrické energie je Váš
obchodník prostřednictvím společností
ČEZ Distribuce, a. s., která zajišťuje její
přenos do Vašeho objektu.
2) Společnost ČEZ Distribuce, a. s. má zákonnou povinnost informovat odběratele
o přerušení dodávky.
3) Za dodávku elektrické energie neodpovídá město Horažďovice a ani nemá
se společností ČEZ Distribuce, a. s. žádný
smluvní vztah. V případě přerušení
dodávky elektrické energie se proto

prosím obracejte na společnost ČEZ
Distribuce, a. s.
4) Za účelem dostatečné informovanosti
odběratelů společnost ČEZ Distribuce
– nabízí každému odběrateli možnost zaregistrovat se na stránkách www.cezdistribuce.cz a bude Vám chodit informace
přímo do Vašeho telefonu,
– zasílá informaci městu Horažďovice,
které je obratem zveřejňuje na stránkách města www.mesto-horazdovice.cz/
muhd/.

Připomínáme tímto občanům, kteří ještě
neuhradili místní poplatky, že 31. 3. 2022
uplynula splatnost poplatku za psy
a 31. 5. 2022 končí splatnost poplatku za
odpady za letošní rok. Povinností každého
občana je poplatek uhradit dle splatností
daných Obecně závaznými vyhláškami
města Horažďovice (OZV).

Oznámení
o odstávkách
dodávky
elektrického
proudu
Jelikož se množí případy, kdy společnost
ČEZ Distribuce, a. s. přeruší dodávku elektrického proudu a rozezlení odběratelé
volají na městský úřad s tím, že o ničem
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• Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

• Pavel Matoušek, investiční technik
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Ševčíkovy
hudební večery
Červencový koncert
V pátek 1. července 2022 v 19.00 hodin se
mohou všichni milovníci krásné hudby těšit na komorní koncert, který se
uskuteční ve velkém sále Muzea v zámku.
Koncert je projektem sólo-létnistky Symfonického orchestru hl. m. Prahy FOK
Hany Knauerové ve spolupráci s koncertním mistrem FOK, houslistou Romanem
Patočkou, violoncellistkou a lektorkou
Ševčíkovy akademie Petrou Malíškovou
a přední českou cemballistkou Monikou
Knoblochovou. V jejich podání si budou posluchači moci vychutnat skladby
barokních mistrů Johanna Sebastiana
Bacha a Georga Philippa Telemanna,
které doplní hudba Bohuslava Martinů
a Clauda Debussyho.
Kromě svého působení v orchestru
FOK, kde působí na postu sólo-létnistky
již od roku 2003, je Hana Knauerová laureátkou mnoha mezinárodních interpretačních soutěží a jako sólistka spolupracuje s předními českými i zahraničními
orchestry. Roman Patočka je jedním
z nejúspěšnějších českých houslistů
své generace. V minulosti působil jako
koncertní mistr Německého symfonického orchestru Berlín, je členem Talichova kvarteta a klavírního tria Eben
trio a je podepsán pod řadou nahrávek
pro ČRo Vltava i mezinárodní televizní

a rozhlasové stanice. Petra Malíšková
absolvovala studia v Česku i v zahraničí a má na svém kontě mnoho ocenění
z mezinárodních hudebních soutěží.
Vystupuje sólově s mnoha orchestry a je
členkou orchestru FOK a souborů ALEA
Trio a Eve Quartet. I Monika Knoblochová je držitelkou mnoha prestižních
ocenění, nahrála také řadu cenami
ověnčených alb a spolupracuje s řadou
sólistů i souborů. Její repertoár sahá od

autentické interpretace staré hudby přes
klasiku až k soudobé hudbě.
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.
za spolek Hudba bez hranic, z. s.
• Ing. Magda Černá

Letní Kino na kolečkách
opět zavítá do Horažďovic
Pokud jste fanoušky ilmu a libujete si
v letním počasí, máme pro vás skvělou
zprávu! Ke sledování ilmů pod širým
nebem vás totiž zve město Horažďovice
a odbor památkové péče, školství a kultury, společně s putovním Kinem na kolečkách, které dorazí do parkánové zahrady,
jako minulý rok, s kulturním zážitkem
v nebývalé atmosféře, a to hned s několika snímky. Organizátoři pro následující
sezónu připravují zajímavý program a vy
si do svých diváckých diářů zapište 28. 6.
od 21.45 – „Vyšehrad: Fylm“ a 26. 7. od
21.30 – „Po čem muži touží 2“.
• Kino na kolečkách
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Velký třesk aneb stěhování knihovny…
Přestěhovat knihovnu není lecjaká jednoduchá věc. Když nám město svěřilo klíče
od budovy kina, kladli jsme si stejnou
otázku jako známý klasik: „Kam s nimi?“,
myšleno kam s regály. A tak začalo kombinování, vyměřování, rozvrhování…. A podařilo se! Za pomoci křídy se nám povedlo
vybrat místo pro všechny regály.
Vlastní stěhování proběhlo za nepříznivého aprílového počasí, ale s pomocí

šikovných chlapů z městských technických služeb všechno proběhlo na
jedničku.
Náhradní prostory kina Otava se zaplnily regály a posléze i knihami a časopisy. Nechybí ani počítače pro veřejnost
a dětský koutek.
A tak jsme mohli v pondělí 25. dubna
přivítat první čtenáře, dokonce o týden
dříve, než bylo naplánováno.

V našem dočasném působišti, kde
bychom měli setrvat do podzimních dnů,
si můžete půjčit knihy v nezměněné půjčovní době.
Děkujeme pracovníkům městských
technických služeb a také ochotnému
panu elektrikáři, který se podílel na úpravách osvětlení.
Přijďte si vypůjčit něco hezkého ke
čtení, těšíme se na vás!

Senioři
na školním výletě

(= Katovickou) horu. Ta je pojmenována
podle svých majitelů, tedy zejména katovické farnosti.
Pod vedením pana lektora PhDr. Petra
Menšíka, Ph.D. a při jeho vyprávění
o historii jsme po pěkné cestě vyšli do
míst, kde jsou vidět pozůstatky obranných valů původního slovanského raně
středověkého hradiště. To se nalézá nad
levým břehem Otavy a má rozlohu více
než 10 hektarů. Datováno je do 9. století
až do počátku 10. století. Podle výzkumu
archeologů ze ZČU v Plzni se však podařilo doložit už dřívější osídlení, to nejstarší
již přibližně 9 000 let před naším letopočtem. Valy hradiště jsou ještě dnes dobře
zřetelné, i když i zde se promítá zásah
současné techniky při údržbě lesního porostu. Hradiště zaniklo zřejmě za ovládnutí jižních Čech Přemyslovci, v době kdy
vznikla např. i Prácheň jako jeden z mnoha hradů při řece Otavě. Areál hradiště je
chráněnou kulturní památkou.

Na Kněží hoře jsou vidět i pozůstatky
z doby důlní těžby graitu a jinou zajímavostí z jejího okolí je starý kamenný most,
který kdysi vedl přes Březový potok.
Všichni jsme byli z dvouhodinového
výletu za historií v přírodě nadšeni. Procházka lesem, poznání nových míst, další
informace, radost z nalezeného „střepu“
starého přes tisíc let (bude cenný?), pohoda
i zakončení u katovické vyhlášené zmrzliny. A příště je v plánu návštěva nově otevřených expozic ve strakonickém muzeu, kam
nás k návštěvě pozval jeho pracovník a náš
další přednášející, pan Mgr. Vlastimil Král.
Už dnes jsme natěšeni! A všem seniorům
vzkazujeme: zařaďte se také do studia
Univerzity třetího věku. Témata studia jsou
různá, dozvědět se cokoli nového a dalšího
je vždy příjemné. A neznámkuje se!!!

„Katovická hora? Ano, tu znám, to je na
cestě do Strakonic a bývali tam muloni…“
Toto povědomí o známém místě, kousek
před Katovicemi, máme většinou stejné. Ale
ačkoliv to mnozí nevědí, je to i trochu jinak.
I pro mnohé z nás, studentů Univerzity
3. věku v Horažďovicích byly, v rámci studijního předmětu Regionální archeologie
a historie, mnohé poznatky získané z přednášek lektorů nejenom zajímavé, ale jistě
i úplně nové. A navíc jsme měli tentokrát
i možnost vidět historii doslova „in natura“.
Na jedné z přednášek jsme se domluvili,
naplánovali termín a vydali se do přírody
za poznáním. Osazenstvo šesti osobních
aut vyrazilo v krásném teplém a slunečném odpoledni směrem na Strakonice
a právě na onu historií opředenou Kněží
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• Alena Podlešáková
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Jaro nám konečně přineslo teplejší dny,
pampelišky pozlatily trávníky, sluníčko svítí a láká nás ven. Jsme rádi, že už
můžeme využívat různé akce, navštěvovat
divadla, jezdit na výlety a zkoumat pří-

centra v Kašperských Horách, kde děti
získaly znalosti na téma „Dobrodružství
vody“. Dále proběhl zápis do MŠ, kde
jsme přivítali nové kamarády. V minulých dnech oslavila naše školka 40. výročí
založení s bohatým programem na školní
zahradě. Děti pilně nacvičovaly jarní
písničky a každá třída obohatila program
svým vystoupením. Skákací hrad, malování na obličej či bublinková šou přilákaly

ozvučení, SŠ Horažďovice za zpestření občerstvení dodávkou sladkostí, zvláště pak
panu řediteli SŠ V. Gregerovi za zdokumentování celé akce a DSO Horažďovicko
za sponzorování v podobě drobných
dárečků pro děti. V následujících dnech
nás čeká oslava Dne dětí v ZŠ Komenského a veselé dopoledne děti prožijí později
i na naší školní zahradě. Navštívíme ZUŠ
a společně pojedeme na výlet do ZOO.

rodu. Oslavili jsme Den Země návštěvou
přírodovědné stanice, kde byl pro nás
připraven bohatý program. Zkoumání
listoviště, výroba vlastního hmyzího
domečku nebo krmení zvířátek byl pro
děti zajímavý zážitek. Všechny třídy se
vypravily na výlet do environmentálního

spousty dětí. Paní kuchařky se postaraly
o občerstvení, všichni hosté si mohli
prohlédnout vnitřní prostory, fotogalerii
i výstavku dětských obrázků. Doufáme, že
si zde každý našel něco zajímavého, prožil
radostné odpoledne a odcházel s pocitem
uspokojení. Děkujeme ZUŠ za pomoc při

Předškoláci budou pasováni na školáky
a ukončí plavecký výcvik. Potom už se
budeme těšit na prázdniny.

Jarní zprávy
z Paloučku

EU hravě
Abych oživila výuku občanské výchovy,
pozvala jsem na naši školu ve středu
4. dubna Petru Johansson, zástupkyni
klatovské pobočky Europa Direct. Tato
organizace zprostředkovává občanům
ucelené informace o Evropské unii. Má
také navázanou spolupráci s Evropským
domem, v němž mají sídlo Zastoupení
Evropské komise a Informační kancelář
Evropského parlamentu v ČR. Lektorka
pro naše deváťáky zvolila program „REFERÁT O UNII“. Poutavě je seznámila se
základními fakty o EU. Prostřednictvím
metody kritického myšlení, tzv. pětilístku, se žáky zformulovala hlavní principy fungování této organizace. Žáci si
zahráli formou videohry na europoslance a stali se účastníky přímé a nepřímé
demokratické volby. Zábavně se v rámci
skupiny nebo individuálně zamýšleli
například nad výhodami, které nám
EU přináší. Žáci diskutovali o svých
budoucích možnostech studovat či
pracovat v zahraničí. Zajímavou novin8

• Z MŠ Na Paloučku Ivana Polerecká
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kou bylo pro ně zjištění, že s myšlenkou
spolupráce evropských států přišel již
v 15. století český král Jiří z Poděbrad.
V závěru besedy vyplynulo poznání, že
člověk si může najednou zapamatovat
přibližně sedm procent informací, a je
tedy přínosné si získané informace neustále připomínat.

• Mgr. Andrea Jarešová,
třídní učitelka 9. A,
Mgr. Šárka Zeithamlová,
učitelka občanské výchovy
na ZŠ Blatenská
01 EU hravě – deváťáci v akci
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Červnové večerní
hřmění – ryb a raků
nadělení…
Raky v naší duhové mateřince sice nemáme, ale třídu Rybiček ano. Ale nejen rybičky u nás umějí plavat. „Naše“ děti opět
po delší pauze navštěvují kurzy plavání,
kde se učí nejen plavat, potápět a hrát si
ve vodě, ale také jak se chovat k ostatním
01

plavajícím v bazénu nebo na koupališti.
Děti už se nemůžou dočkat letního slunce, až nám vyhřeje bazény, rybníky, řeku
a koupaliště a nabyté zkušenosti uvedou
do praxe a pochlubí se rodičům, co se na
kursech naučily.
Ale plavání není jediný sport, kterému se zde děti věnují. Nedávno vyrazily
s paní učitelkou Verunkou na koloběžkový výlet, ze kterého byly všechny nadšeny
a patřičně si ho užily. Mimo jízdních
schopností si děti zdokonalily znalosti
dopravních předpisů.
Koncem dubna měli naši předškoláci možnost vyjet na třídenní pobyt

04
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v přírodě na Jiřičné. Děti se jako mávnutím kouzelného proutku staly indiány, podnikaly výlety do okolního lesa,
luk i polí, kde každý den zažívaly něco
nového a dobrodružného, jako je např.
vaření oběda na ohni, který si musely
samy rozdělat, poznávání okolní přírody,
rostlin, brouků a dalších obyvatel lesa,
zdolávání terénních překážek a lanové
dráhy, soutěžení za vzájemné spolupráce, výroba vlastního indiánského trička
a čelenky a mnoho dalšího. Děti si určitě
odnesly spousty zážitků a všem bylo na
02

stromů, jak z malého semínka vyroste tak
mohutný a krásný strom a jakým nástrahám moderní doby jsou všechny stromy
vystaveny, proč je třeba vysazovat nové
a jak je chránit. Pak společně postavily ze
sebíraných klacků hnízdo, ve kterém by
jistě chtěl žít každý ptáček….
Začátek května byl u nás ve znamení
zápisu nových dětí, které nahradí odcházející předškoláky. Bylo přijato celkem
35 dětí, na které se v září velmi těšíme!
Pro děti, které k nám přišly se svými
rodiči z válkou zkoušené Ukrajiny, pro03

konci pobytu smutno, že je třeba zabalit
a vyrazit na autobus směr Horažďovice…
Počasí nám letos přálo – ani horko, ani
zima – a doufáme, že se na Jiřičnou vrátíme i příští rok.
2. května proběhl projektový den,
kterého se zúčastnily třídy Broučků
a Rybiček. Hlavním tématem byly stromy
a ptactvo žijící v jejich korunách. Děti
je pozorovaly dalekohledem v přírodovědné stanici a přilehlém parku Panská.
Reprodukovaným zpěvem se je snažily
přilákat, aby se mohly dozvědět zajímavosti o jednotlivých druzích. V parku
si pak povídaly o životě zde rostoucích

běhne zápis do MŠ 7. 6. 2022. Podrobnosti
najdete na našich stránkách.
Všem přejeme krásné jarní dny.
• Kolektiv MŠ DUHA
01 Jiřičná – vaření oběda
02 Jiřičná – chůze ve dvou
03 Jiřičná – lanová dráha
04 Koloběžky
05 Kurz plavání

05
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Také v letošním roce se můžeme
blýsknout v předmětech český jazyk a literatura a dějepis úspěchy našich žáků
druhého stupně na okresní, dokonce
i na krajské úrovni.
Celkové pořadí olympioniků není
v podstatě důležité, protože vlivem silné
konkurence a vyrovnanosti znalostí jeden
jediný bod může znamenat rozdíl až tří
míst ve výsledkové listině. Navíc objem
vědomostí i dovedností a tolik cenného
času, které je bezpodmínečně nutné do
úspěchu investovat, je značný.
K zahození také není, že některé střední školy zohledňují úspěšné řešitele olympiád při kritériích přijímacího řízení.
Jmenovitě bych velice rád touto cestou
pogratuloval Magdaleně Toningerové
k 5. místu v okresním kole Dějepisné
olympiády, tamtéž se mezi úspěšnými
řešiteli umístili také Tobiáš Janoš a Jiří
Uhlík, jejichž výkony si rovněž zaslouží
ocenit. Potěšující je, že všichni tři jmenovaní jsou žáky osmých tříd, takže je zde

Něco navíc
Zejména v současné době, kdy je ve školství akcentován princip inkluze, a je tudíž
vynakládána spousta lidské energie a prostředků na potřeby žáků se speciickými
studijními potřebami, je bezpodmínečně
nutné nezapomínat na žáky nadané, neboť to budou právě ti, kdo jednou potáhne
kupředu naši společnost.
Nezáleží tolik na tom, v čem kdo vyniká,
zda sportuje, hraje na hudební nástroj
nebo třeba skejtuje na rampách, ale na tom,
že je dnešní mladý člověk vůbec ochoten
vystoupit ze své komfortní zóny, pozvednou
oči i mysl výše, než je obrazovka smartphonu, a investovat svůj čas do „něčeho navíc“.
Na ZŠ Komenského máme to štěstí, že se
nepotýkáme s nedostatkem zájemců o školní olympiády, které každoročně realizujeme
podle jednotlivých předmětů. Daří se nám
„držet ligu“ – pravidelně se účastnit okresních i krajských kol olympiád.

Staňte se patrony
vesmírného
dobrodružství
Asi každý z nás ve svém životě alespoň
jednou zažil příjemnou letní noc, kdy se
člověk mohl vymanit z rutiny všedních
dnů, vzhlédnul k nebi posetému nekonečným množstvím blikajících hvězd
a položil si otázku: „Jaké to tam nahoře
asi je?“ A stejnou otázku si na hodině
přírodopisu položili i žáci ZŠ Blatenská.
Odpověď by se určitě dala najít na internetu nebo v učebnici, ale přiznejme si,
že to by byla prostě nuda. A proto jsme
se rozhodli, že na věc půjdeme jinak – do
vesmíru se jednoduše podíváme! Tedy,
ono to snadné vlastně vůbec nebude.
Na naší vědecké expedici nás potká
spousta výzev, s nimiž se chceme se ctí

popasovat. Hlavním úkolem žáků bude
sestavit malou sondu, kterou následně
vyšleme do výšky kolem 35 km. Zde, ve
stratosféře, nám sonda vyfotí zakřivení Země a naměří velké množství dat.
Abychom tak ale mohli učinit, potřebujeme pomoc široké veřejnosti. Se žáky
jsme připravili tzv. crowdfundingovou
kampaň, v rámci které nám může
kdokoliv přispět zcela libovolnou částku
na pokrytí relativně vysokých nákladů.
A zde si dovolíme srdečnou prosbu – pokud byste se chtěli stát našimi patrony
a měli chuť a možnost nás podpořit, lze
tak učinit na stránkách www.hithit.com,
kde stačí dohledat projekt s názvem
Umožněte žákům ZŠ Blatenská dotknout
se vesmíru. Každé pomoci si srdečně
vážíme, protože nám umožní dosáhnout
něčeho jedinečného. Děkujeme.
• Mgr. Petr Curko,
učitel přírodopisu na ZŠ Blatenská

nemalá šance probojovat se na okres, ba
i výše třeba také příští školní rok.
Při řešení okresní Olympiády z českého jazyka nás úspěšně reprezentovaly
Julie Salvová (8. ročník) a Kateřina Růžičková, která je, jakožto „deváťačka“, již
přijata ke studiu na gymnáziu. Druhá zde
jmenovaná, Kateřina Růžičková, ve veliké
konkurenci obsadila nádherné 3. místo
v okresní soutěži Olympiády z českého
jazyka, což pro ni znamenalo postup do
krajského kola, kde nás opět, velice úspěšně, reprezentovala. Příjemně potěšující
bylo, že všichni češtinářští olympionici
účastnící se krajské Olympiády z českého
jazyka získali možnost týdenního pobytu
na prázdninovém campu pro nadané
žáky, v rámci projektu Podpora talentů
Plzeňského kraje.
Všem nadaným žákům i jejich učitelům děkujeme za jejich úsilí a přejeme do
budoucna hodně dalších úspěchů.
• Jan Řehoř, ZŠ Horažďovice, Komenského 211

Loučení s Kvítkem
Dne 4. května jsme přijeli do Střelských
Hoštic na další úžasné třídenní soustředění pěveckého sboru Kvítek, který funguje
od roku 2004 pod vedením Dany Slepičkové a Dagmar Kovačové. Na klavír doprovází Alena Tesařová. Na soustředění zapojilo
všech 42 zpěváků své úsilí, aby pro vás
nacvičilo 13 nádherných písniček na jarní
koncert. Ten se pořádal 19. 5. a kromě
zpěvu na něm rozhodně nechyběly ani
nástroje a tanec.
I když jsme, jakožto žákyně 9. ročníku
letošní soustředění prožívaly naposledy,
naplno jsme si užily chvíle plné zpěvu,
smíchu a radosti. Bude těžké rozloučit se
s naším milovaným sborem. Zažily jsme
soustu zážitků a odneseme si s sebou
mnoho krásných vzpomínek, na které
nikdy nezapomeneme. Věříme ale, že po
nás přijdou další pěvecky nadané děti
a zaplní naše místo v Kvítku i Poupatech.
• Zuzana Rojtová a kamarádky
z 9. ročníku ZŠ Komenského HD

Honební společenstvo Horažďovice se sídlem Babín 15, 341 01 Horažďovice
zastoupené honebním starostou p. Václavem Soukupem
všem členům Honebního společenstva Horažďovice

POZVÁNKA NA VALNOU HROMADU
dne 13. 6. 2022 ve 14 hodin
v zasedací místnosti Městského úřadu v Horažďovicích (přízemí vlevo)
Program: Výplata nájemného členům.

10

Obzor • Horažďovice

Tváří v tvář smrti – Čeští RAFáci
Těmito slovy by se dala nazvat vzpomínková přednáška PhDr. Daniela Švece,
lektora UK Praha a soukromého historika, které se v horažďovickém muzeu
zúčastnili žáci 8. a 9. ročníku. Jak už sám
titulek napovídá, hlavními hrdiny jsou
českoslovenští letci v řadách RAF, kteří
bojovali v zahraničních jednotkách za
2. světové války za naši vlast a naši svobodu. Po válce se však dočkali místo úcty
snad ještě většího utrpení – byli odsouzeni za spáchání nejtěžších trestných činů
proti republice. Na pozadí historických
událostí let 1938–48 PhDr. Švec, sám ustrojený do letecké uniformy RAF, poutavě
a s velkým zapálením vyprávěl nelítostné
příběhy a osudy jen některých – F. Peřiny,
F. Fajtla a J. Brykse. V doplňkové výstavce
jsme měli možnost si také prohlédnout
celou řadu dobových předmětů, dokumentů, odznaky, zbraně, munici, uniformy a jiné artefakty. Kromě toho, že se žáci
dozvěděli mnoho zajímavostí, vciťovali
se do napjatých emocí a prožitků letců,

Hurá do školy
Na naší škole připravily učitelky
I. stupně pro budoucí školáky kroužek
„Hurá do školy“.
Náplní jsou naučné, vzdělávací,
sociální i pohybové činnosti. Děti
hravou formou rozvíjejí své schopnosti
a dovednosti potřebné pro úspěšné
vykročení do 1. třídy.
Poslední lekce probíhá společně s rodiči. Zde jim děti předvedou, jak jsou
šikovné a co už umějí. Na závěr je čeká
sladká odměna a zábavné hry.
Na budoucí prvňáčky se těší

01

odnesli si povědomí o tom, jak moc může
být velká síla lidského ducha.

01 Tváří v tvář smrti – tentokrát naštěstí s úsměvem

• Mgr. Andrea Jarešová,
třídní učitelka 9. A na ZŠ Blatenská

Z Horažďovic do Bruselu
V dubnu se nám, dvěma žákům ze Střední
školy v Horažďovicích, naskytla výjimečná příležitost. Díky aktivnímu působení
ve školním a Plzeňském studentském
parlamentu jsme měli možnost vycestovat do Bruselu. Prohlédli jsme si centrum
města a Parlamentarium. Potom násle-

doval rozhovor s hejtmanem Plzeňského
kraje a námi zvoleným europoslancem.
Cestou zpět jsme navštívili památku bitvy
u Waterloo. Celý výlet byl velmi zajímavý
a těšíme se na další.
• Tadeáš Johansson a Daniel Boltík

• Mgr. Květoslava Chodová
a Mgr. Martina Pomplová

Obzor • Horažďovice

11

Den Země v DDM
a co se chystá
v létě?
Letošní jaro proběhlo konečně bez covidových omezení a věříme, že při tom
i zůstane. Koncem dubna jsme oslavili
Den Země. Svátek naší planety se slaví
celosvětově již 52 let, my jsme se letos
tematicky přiklonili k ptačí říši. Během
víkendu (22.–24. 4.) proběhla série 4 akcí,
jejichž společným jmenovatelem byli
obyvatelé ptačí říše. Zahájili jsme v PROUDU páteční přednáškou nejen o horažďovických čápech s F. Pojerem a J. Vlčkem.
Druhý jmenovaný ornitolog se pak
během soboty v roli průvodce angažoval
ještě na ranním kroužkování ptáků na
Panské, odpoledne pak skupina zájemců
pozorovala čápy na pivovarském komíně
z horažďovických věží. V podvečer jsme
vyrazili na předměstské rybníky, kde
jsme kromě řady druhů vodních ptáků
mohli pozorovat impozantní orly mořské
a jiné dravce.

01

Základní umělecká škola
Vážení čtenáři,
letošní školní rok se blíží ke svému
konci. I přes různá omezení jsme jej
zvládli v prezenční formě, za což jsme
velmi rádi. Mohli jsme se zúčastnit nebo
uspořádat několik tradičních akcí. Ani
v červnu ale nebudeme zahálet.
V sobotu 4. června se náš orchestr představí ve Švihově v rámci tradiční akce „Švihovské hudební léto“. Ve středu 8. června
vyrazíme se žáky převážně výtvarného
oboru na výlet na Klenovou, kde si prohlédneme aktuální výstavy, připraveny
pro žáky jsou výtvarné dílny a samozřejmě
si žáci něco krásného nakreslí. Ve čtvrtek
16. června pak orchestr vyrazí na poslední zájezd, tentokrát do Starého Plzence.
Zúčastní se akce „Hraní pod rotundou“.
A tradičně poslední akcí bude „Závěrečný
12

Výukové programy a pobytové kurzy
Spolu s končícími kroužky se nám otevírá
více prostoru pro aktivity v oblasti environmentální výchovy a vzdělávání. Po
celý květen a červen tak můžete v Horažďovicích potkávat skupiny dětí – většina
z nich míří na naše jednodenní výukové
programy, které se odehrávají v PROUDU
či v areálu přírodovědné stanice. Často
také vyrážíme s dětmi na koloběžkách na
Ostrov, případně pěšky na Prácheň a do
okolí řeky Otavy, která vytváří pro naše
terénní aktivity ideální podmínky. V oblasti vícedenních kurzů, které probíhají
v pobytovém centru PROUD v Nábřežní
ulici, jsme letos nabídli dvě novinky – Týden terénní přírodovědy a Vodácký kurz
na Otavě. Oba tematické kurzy se setkaly
se zájmem škol, díky čemuž přivítáme
v květnu ZŠ Bratří Čapků z Příbrami,
v červnu pak proběhnou celkem 3 vícedenní vodácké kurzy pro ZŠ Dobřany
nebo Waldorfské lyceum z Českých Budějovic. Kromě toho čekají PROUD návštěvy škol z Plzně (pobytový kurz Sklizeno
zaměřený na potraviny a farmaření) či
několik dalších vícedenních kurzů orientovaných na přírodovědné bádání.

Letní tábory
Letošní léto pořádáme 18 táborů, přičemž
některé z nich ještě nabízejí volná místa.
Je možné se přihlásit například na pobytové tábory v PROUDU. Tábor Babi s dědou
na mlýně je určen pro prarodiče s vnoučaty, Léto s tátou je řemeslným táborem pro
tatínky či dědečky s dětmi školního věku,
závěrem je možné se vydat Do hlubin!,
což je název letošního ročníku badatelsky
orientovaného tábora pro děti 8–15 let.
Z příměstských táborů je ještě možné
obsadit místa na PT Hledá se Dory a PT
Expedice na Ptačí ostrov. Letní dílny s keramikou pak mají volné místo na zkráceném 3. turnusu (29.–31. 8.). Více informací
o všech našich letních akcích najdete na
www.ddm-hd.cz pod záložkou Tábory.
Přejeme vám příjemný vstup do léta
a těšíme se na viděnou na některé z našich akcí.
• Tom Pollak a tým pedagogů
z DDM Horažďovice
01 Základní pomůckou ornitologa je kvalitní
dalekohled (podvečerní pozorování na rybníku
v HD Předměstí)
02 Chytil se i říční drahokam (ornitolog Jiří Vlček
ukazuje ledňáčka říčního)

02

koncert“, který se uskuteční ve středu 22.
června od 17 hodin v sále Hotelu Prácheň.
Velmi se těšíme na všechny nové zájemce o hru na hudební nástroj (nabízíme
jich celkem 15), zpěv, divadlo i výtvarku.
Hlavní je mít chuť něco se naučit, prožít
s uměním mnoho krásných chvil, najít
nové kamarády. V tuto chvíli potřebujeme
jediné – vyplnit přihlášku do naší školy na
internetové stránce: www.izus.cz. My se
poté ozveme a domluvíme si další postup.
Naše nabídka je velmi pestrá, i když
jsme malá škola. To nám nabízí možnost
individuálního přístupu ke všem žákům
a jejich potřebám. Velký důraz klademe
na spolupráci mezi jednotlivými obory.
V rámci hudebního oboru často pracujeme v různých hudebních uskupeních,
ať už jednorázových či dlouhodobějších.
Vedle klasické individuální výuky nabízíme také kolektivní práci. Na škole pracuje

pěvecko-hudebně-rytmický sbor Cvrčci
pro naše nejmenší. Dále pak létnový
a houslový soubor, smíšený orchestr,
rocková kapela a pěvecký sbor pro starší
žáky. Tak neváhejte a přijďte mezi nás.
A to hlavní na závěr. Horní věková
hranice pro přijetí do školy neexistuje,
neboť již dva roky nabízíme i studium
pro dospělé.
Přejeme čtenářům klidný červen, dětem úspěšné zvládnutí posledního měsíce
školního roku a nám všem pak hlavně
hodně zdraví, klidu, pohody a radosti,
třeba i z maličkostí. Těšíme se na všechny
nové impulsy. Tak přijďte, staňte se součástí naší zuškové rodiny a zažívejte vše
společně s námi.
Jménem pedagogů ZUŠ Horažďovice
• Mgr. Martin Petrus – ředitel školy
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Třebomyslice
Letošní velikonoční svátky byly tak,
jak mají být. Hezké počasí s koledníky
a řehtačkami za vrátky. Na koledníky jsme
čekali dva roky. Každý rok na konci dubna
se také scházíme u stavění máje a pálení
čarodějnic. Sešli jsme se na panské zahradě u táboráku, kde nám posloužila stará
májka na otop. U ohně jsme opekli špekáčky a prožili jsme večer v sousedském povídání. Viktoria z Ukrajiny, která u nás našla
azyl s maminkou a malou dcerkou, nám
večer od 21.00 předvedla krásnou ohňovou
šou. Máj jsme přivítali opravdu skvěle.
Přeji krásnou jarní pohodu a zdraví.
• Božena Hošková, kronikářka

Protektorátní
tragédie
Už je to dávno. Přímí pamětníci patrně
nejsou, stará generace má ještě trochu
povědomí o těch událostech, ta mladá
už méně, pokud vůbec. Na náměstí jsou
dvě nevelké žulové pamětní desky. Václav
Tůma, Josef Šroub. Ale nejsou to zdaleka
jediní, jejichž život ukončila německá
okupace v letech 1939 – 1945. Pojďme si ta
jména a příběhy připomenout.
První obětí z našeho města, ještě před
okupací, byl Bohumír Majer. Mladý muž,
vojín SOS (Stráž obrany státu), jehož při
střežení státních hranic 28. září 1938
zastřelili ordneři (bojůvky sudetských
Němců) v Eisendorfu (Železná) na Domažlicku. Bylo mu 27 let. „Postřelen padl za
vlast“ zapsal pan farář do horažďovické
knihy zemřelých. Tragicky skončil i jeho
bratr Vladimír, který byl později zatčen
pro ilegální odboj a popraven ve věznici
na Pankráci. Přišly další tragédie. Od
roku 1941 se scházeli v Zámecké hospodě
někteří horažďovičtí občané a poslouchali zakázaný zahraniční rozhlas. Na
základě udání zatklo gestapo v době od
12. 3. do 17. 7. 1942 postupně 28 účastníků
této akce. Někteří byli propuštěni, někteří
odsouzeni k vězení od 1 roku do 4 let.
Karel Boublík a Jan Zlatník byli v Berlíně
odsouzeni k trestu smrti, v r. 1943 popraveni. Z vězení se už nevrátili Václav Polívka a Stanislav Sborník. Jeden z propuštěných účastníků, Josef Šroub byl následně
znovu 5. dubna zatčen za rozšiřování
letáků a 4. května 1943 v plzeňské věznici
na Borech umučen.
Při poslechu zahraničního rozhlasu v bytě Josefa Štěrby byla náhodně
zatčena skupina lidí, odsouzena k vězení
od 1,5 roku do 5 let. Jeden z nich, Karel
Obzor • Horažďovice

Polanka útrapám ve vězení podlehl. Jiná
skupinka mladých mužů se pokusila
přejít hranice k zahraniční čsl. armádě.
Krom jednoho byli dopadeni a uvězněni.
Během heydrichiády byli za schvalování atentátu na zastupujícího říšského protektora Heydricha popraveni ve
Spáleném lese u Klatov Otto Škoda, Karel
Reiman a mladičký Karel Ciněk, student
obchodní akademie v Písku. Tehdejší
tísnivou atmosféru ve městě lze vyčíst
i z dopisu, který 26. června 1942 psal
jeden zdejší mladý muž svému bratranci:
„Z nových událostí z Horažďovic ti sděluji,
že Karel Ciněk a Otta Škoda, autodopravce, byli dne 25. t.m. odsouzeni k smrti
zastřelením a jejich majetek zabaven…
Pamatuj na přísloví, že mlčení je zlato.
Nevěř nikomu, ani sobě.“
Ředitel záložny Václav Tůma byl poslán
do koncentračního tábora za to, že nechal
u sebe přespat dva studenty, kteří rozšiřovali ilegální tisk. Dne 23. března 1943 podlehl v Osvětimi mučení. Za rozšiřování

letáků byli během okupace zatčeni další
horažďovičtí občané, uvězněni v žalářích
nebo v koncentračních táborech. Jeden
z nich, Matěj Pechanda se už z koncentráku v Mauthausenu nevrátil. Za podporování rodin vězněných či za sabotáže
bylo ještě koncem války uvězněno několik
dalších místních lidí. Když válka skončila,
v prvních dnech po osvobození pronásledovali v lesích někteří horažďovičtí občané prchající německé vojáky. Při tom byl
postřelen Václav Mareš, který na zranění
zemřel 15. června 1945.
Toto je připomenutí horažďovických
občanů, kteří německé okupaci tak či onak
vzdorovali a stálo je to život. K těm je však
nutno připočítat velkou skupinu občanů,
jejichž jediným proviněním v očích nacistů
byl jejich židovský původ. Byli posláni
26. 11. 1942 do koncentračních táborů, kde
kruté zacházení skoro nikdo z nich nepřežil. Jenom na vypsání jejich jmen by byla
potřeba celá dlouhá kapitola.
V r. 1947 byl postaven všem obětem
z válečných let z let 1914–1918 a 1939–1945
v parčíku na náměstí žulový památník.
Slavnostní odhalení se konalo při oslavách
28. října, proběhla u něj vojenská přísaha
a přehlídka. Promluvila tu i řada řečníků,
mimo jiné i tehdejší poslankyně dr. Milada
Horáková. Nikdo netušil, že ji za necelé tři
roky potká podobně tragický osud. Při nedávné rekonstrukci náměstí byl památník
přemístěn o kus dál, vedle kostela. Je na
něm nápis „Věrni zůstaneme“ a připomíná
nešťastné a tragické osudy lidí, kteří také
kdysi žili v Horažďovicích.
• Jiří Wagner
01 Památník obětem válek původně dominoval
parkové části náměstí. Při nedávných úpravách
náměstí byl přemístěn ke kostelu, v jehož blízkosti
ale poněkud zaniká. Foto J. Wagner
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Horažďovice • perla Otavy

Cyklotour

s Josefem Zimovčákem
2022 napříč ČR
pátek • 3. 6. 2022 • Horažďovice • Mírové náměstí
Ve dnech 1.–11. 6. 2022 vyrazí Josef Zimovčák a peloton cyklistů na etapovou cyklojízdu
napříč Českou republikou. K tradiční jízdě, jejímž hlavním cílem je získání finančních
prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocných dětí. Přidat se může každý,
na kousek, jednu etapu nebo celou trasu. V pelotonu potkáte mnoho známých tváří
a osobností. Hned na startu se přidají Prof. Pavel Pafko a Prof. Jan Pirk, připojí se také
známý paralympijský cyklista Jiří Ježek a mnoho dalších.

Program:
16.30 vystoupení Mažoretky
ZŠ Blatenská
16.40 vystoupení Dance Mix I.
DDM Horažďovice
16.50 příjezd pelotonu, předání šeku
17.10 vystoupení Dance Mix II.
DDM Horažďovice
3. etapa 2022: Horažďovice–Veselí nad Lužnicí
Start 4. 6. 2022
8.00 Horažďovice – Mírové náměstí
9.40–10.10 Strakonice – Palackého náměstí
11.00–16.30 Volyně – Vodňany – Týn nad Vltavou – Veselí nad Lužnicí
Jak můžete pomoci i Vy?
– aktivně se zúčastnit cyklojízdy a přispět dobrovolným startovným do kasičky
– zakoupit si triko a jiné předměty Na kole dětem
– přispět na konto veřejné sbírky nadačního fondu Na kole dětem 107-484410267/0100

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 16. června 2022 • 14.30 hod.
• sál Městské knihovny Horažďovice

Horažďovice • perla Otavy
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Slavnosti
Kaše
sobota 25. 6. 2022
Mírové náměstí • 9.00–22.00

9.00
Bohatý jarmark
9.30–12.30 Otavanka
13.00
Zahájení slavností starostou města
Odstartování vaření kaše
13.10
Duo Přiměřeně
14.20
TEATRO Piccolino – Neviditelný cirkus
15.10
Parkour show
15.30
Vyhlášení nejlepšího kuchaře
15.50
Soutěž o největšího jedlíka kaše
16.10
Kašohraní
16.50
TEATRO Piccolino – Šprušle
17.40
Parkour show
18.30
BrassAvenue
20.30

Th!s

doprovodný program:
střelnice, ukázky zbraní, rytířský stan, celetnictví, kořenářka, kat, skákací hrad, hra přelez, přeskoč a další
vstup zdarma

MIŠÁK EU s. r. o.

inzerce

15

16

inzerce

inzerce
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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
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

matous.pilny@gmail.com

www.matysound.cz

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

Městská knihovna

denně mimo pondělí • 9.00–17.00
Pravidelné prohlídky zámeckých prostor
Poslední prohlídka v 16.00
Po celou letní sezónu (do 2. října)

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

denně mimo pondělí • 9.00–17.00
Pohled do obrazu
Výstava ak. mal. R. Klouzy
Technologická kopie obrazů starých mistrů
jako tvůrčí studijní proces
Výstava potrvá do 2. října
denně mimo pondělí • 9.00–17.00
Myslí a kladivem
Stálá expozice minerálů, hornictví, zlata a perel horního Pootaví
denně mimo pondělí • 9.00–17.00
A. Červený: Diagnóza krystal
Stálá expozice alpských minerálů
1. 6. středa • 17.00
Absolventský koncert ZUŠ
Velký freskový sál
3. 6. pátek • 20.00–24.00 • Městské muzeum
Muzejní noc s Tyjátrem Horažďovice
Večerní a noční prohlídky zámku
Možnost rezervace místa v IC
(tel. 371 430 634)
pátek a sobota • 20.00 sraz na zámeckém
nádvoří
Večerní komentované prohlídky města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Červnové termíny: 17. 6., 18. 6., 24. 6. a 25. 6.
Možnost rezervace místa v IC
19. 6. neděle • 19.00 • Zámecký velký sál
Letní koncert
Volné sdružení horažďovických zpěváků
a muzikantů
1. 7. pátek • 19.00 • Zámecký velký sál
Ševčíkovy hudební večery
Komorní soubor létnistky Hany Knauerové.
Hudba od baroka po 20. století.
Vstupné 150 a 80 Kč, děti do 10 let zdarma.
Rezervace vstupenek na tel. 603 229 582
2. 7. sobota • 18.00
Slavnostní otevření masného krámu
v ulici Hradební

DDM
26. 6. • neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek

Uzávěrka dalšího čísla je 21. června v 10.00 hod., vydání
1. července 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 2 700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny
horažďovického obvodu zdarma.
Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové
náměstí 1, IČO 00255513. Tel.: 371 430 557, e‑mail:
obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou
správnost textu odpovídají autoři. Redakční rada: Ing. Hana
Kalná, Mgr. Ing. Pavel Vondrys, Jitka Chalupná. Povoleno
OkÚ Klatovy pod registrační značkou MK ČR E 11846.
2788‑080X. Tisk: Dragon Press, Klatovy.
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Městská knihovna upozorňuje na změnu
půjčovní doby
od 1. července do 31. srpna 2022
oddělení pro dospělé
Po
8.00–12.00, 13.00–17.00
St
8.00–12.00, 13.00–16.00
Pá
8.00–12.00, 13.00–16.00
oddělení pro děti a mládež
Po
8.00–11.00, 12.00–16.30
St
8.00–11.00, 12.00–15.00
Pá
8.00–11.00, 12.00–15.00
1.–12. 8. 2022 ZAVŘENO!!!

Město Horažďovice
3. 6. pátek • 16.30 • Mírové náměstí
Na kole dětem
Kulturní program, příjezd pelotonu
4. 6. sobota • 8.00
Cyklojízda s účastníky Na kole dětem
Účast na trase v pelotonu
25. 6. sobota • 9.00–22.00 • Mírové náměstí
Slavnosti Kaše
Největší historické slavnosti s bohatým kulturním programem (jarmark, cirkus, parkour
show, hudební vystoupení skupiny Th!s
s Vojtou Kotkem apod.)
28. 6. úterý • Parkán
Kino na kolečkách
Letní promítání nového českého ilmu
Připravujeme:
16. 7. sobota • 14.00 – 22.00 • Mírové náměstí
Open Air Street Food festival
Dobré jídlo světa a horažďovické kapely
26. 7. úterý • 21.50 • Parkán
Kino na kolečkách
Letní promítání nového českého ilmu

Kavárna Šibule
5. 6. neděle • 13.30
Madeira, Portugalsko
Cestopisná přednáška handicapovaného
cestovatele Jakuba Greschla
12. 6. neděle • 15.00
Dostaveníčko...
Duo Františkové Jančar a Šimáček se svými
lidovými písničkami
17. 6. pátek • 20.00
Oldies Night
Highlander&Company
Večer plný skvělé muziky...

Obzor • Horažďovice

