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Měsíčník občanů města Horažďovice 
a přilehlých obcí.

Vážení spoluobčané,

měsíc červen byl plný událostí a setkání. 
Po delší době mohlo opět proběhnout 
oiciální vítání nových občánků. Měst-
ská knihovna zorganizovala pasování 
prvňáčků na Rytíře řádu čtenářského 
a těší se na jejich budoucí návštěvy. 
V rámci akce Paměti národa zpovídal 
kolektiv dětí ze ZŠ Blatenská našeho 
občana pana Karla Halmla a o jeho 
vzpomínkách na doby minulé natočil 
velmi pěknou videoreportáž (více uvnitř 
čísla). Hned začátkem měsíce se v na-
šem městě zastavili účastníci akce Na 
kole dětem. Velice je potěšil připravený 
kulturní program na náměstí a celkové 
přivítání vůbec. Kdo chtěl, mohl druhý 
den s pelotonem pokračovat v další 
etapě této cyklistické celorepublikové 
akce. Největší společenskou událostí 
byly celodenní Slavnosti Kaše zakončené 
večerním koncertem s Vojtou Kotkem. 
Úžasné bylo, že na obě venkovní akce vy-
šlo pěkné počasí. Naopak díky nepřízni 
počasí se nekonalo ilmové promítání 

v prostorách Parkánu organizované 
spolkem Kino na kolečkách.

V měsíci červnu zasedala příspěvko-
vá komise. Na základě žádostí v rámci 
programu „Podpora volnočasových aktivit 
a podpora činnosti neziskových organiza-
cí v roce 2022“ rozdělila mezi jednotlivé 
zájmové, kulturní a sportovní spolky 
částku 485 000 Kč.

 Velmi milou zprávou je, že naše město 
bylo vyhodnoceno Cenou odborné poroty 
za obnovu secesního měšťanského domu 
(Mírové náměstí 19) v rámci soutěže Má 
vlast – Cestami proměn. A dokonce jsme 
tzv. na celé čáře vyhráli i internetové hla-
sování, viz webové stránky https://www.
cestamipromen.cz/hlasovani-2021. 

Rekonstrukce Červené brány, již v mi-
nulém čísle avízovaná, začne v nejbližších 
dnech montáží lešení. „V novém kabátě“ 
by se nám tak mohl vyloupnout další 
zajímavý historický objekt. 

Další investiční akce jsou v běhu, nově 
se začne s rekonstrukcí plynové kotelny 
v MŠ Křesťanská. Jedná se o přebudová-
ní na nové, úspornější řešení. Z tohoto 

důvodu bude mateřská školka v červenci 
fungovat v prostorách druhé mateřské 
školky Na Paloučku. Práce na rozdělo-
vacím ostrůvku na Strakonické ulici 
byly dokončeny a do inále jde i oprava 
průjezdní komunikace v areálu čerpací 
stanice. Nové výkopové práce započaly od 
budované rozvojové plochy pod Loretou 
směrem ke smuteční síti, a to z důvodu 
překládky elektrického kabelu. Během 
léta se také zahájí rozsáhlá oprava sta-
videl v mlýnském náhonu poblíž ulice 
Otavská. Zde jde už o téměř havarijní stav 
a oprava je víc než nutná. 

V měsíci červenci vás zveme na slav-
nostní otevření masného krámu v ulici 
Hradební, na kulturní akci Open Air 
Street Food festival a na komentované 
prohlídky města pořádané městským 
muzeem.

Přejeme vám klidné prázdniny, hezkou 
dovolenou a šťastný návrat ze všech va-
šich cest domů. 

• Ing. Michael Forman, starosta 

Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Fotoreportáž
Dne 3. 6. 2022 se na Mírovém náměstí konala akce 
Na kole dětem

– celorepubliková cyklotour s Josefem Zimovčákem na podporu 
onkologicky nemocných dětí.

Hasiči Boubín – okrsková soutěž v Třebomyslicích

Ženy hasičky skončily na 
3. místě ze čtyř a muži 
hasiči na 5. místě z dese-
ti. Není nutné zvítězit, 
ale zúčastnit se. Gratulu-
jeme.
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Oznámení
Informace pro nájemníky obecních bytů a bytů v DPS

Vážení nájemníci,
město Horažďovice nebude v případě nedoplatku souhrnného vyúčtování zasílat 
poštovní poukázku typu A. Nedoplatek můžete zaplatit hotově nebo platební kar-
tou na MěÚ Horažďovice, odbor IRM, kancelář č. 234. Další možností je bezhoto-
vostní bankovní převod na č. ú. 821173339/0800. Uveďte váš variabilní symbol, který 
je uvedený v levém horním rohu na dokladu souhrnného vyúčtování jako Ev. číslo.

Rada města 
Horažďovice  
6. 6. 2022

• souhlasila s povolením úplné uza-
vírky provozu na veřejně přístupné 
účelové komunikaci inv. č. UK10 v k. ú. 
Babín u Horažďovic a k.ú. Horažďovice 
v rámci stavby „Oprava cesty Opěš–
Babín, II. etapa – polní cesta (úsek 
0,00–0,753 km)“ v termínu od 25. 7. 2022 
do 31. 10. 2022

Rada města 
Horažďovice  
20. 6. 2022

• schválila zvláštní užívání veřejného 
prostranství celého zámeckého parku 
– parkán (mimo Parkánových teras) 
dne 20. 8. 2022 od 13.00 do 23.00 hod. za 
účelem hudební akce p. Karlu Karešovi 
a p. Miroslavu Mráčkovi 
• souhlasila s přijetím neinvestiční 
dotace ze státního rozpočtu ČR na 
rok 2022 ve výši 30 000 Kč na realizaci 
projektu „Postupová přehlídka čino-
herního divadla Horažďovice 2022“ 
v programu „Kulturní aktivity“ v oblas-
ti podpory neprofesionálních umělec-
kých aktivit 2022 
• pověřila pana Pavla Matouška vede-
ním odboru investic, rozvoje a majet-
ku města MěÚ Horažďovice, do doby 
jmenování nového vedoucího odboru, 
se všemi právy a povinnostmi ke dni 
1. 7. 2022
• schválila přijetí inančního daru 
a uzavření darovací smlouvy mezi Jiho-
západní Dřevařská a.s., Sušice, kterou 
město Horažďovice přijímá dar ve výši 
50 000 Kč na inancování realizace 
naučné stezky
• schválila přijetí inančního daru 
a uzavření darovací smlouvy mezi 
Pfeifer Holz s.r.o., Chanovice, kterou 
město Horažďovice přijímá dar ve výši 
30 000 Kč na inancování realizace 
naučné stezky

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

  

 

 
 
Spolek "Jaderný odpad - děkujeme, nechceme! 
z.s." ve spolupráci s Obcí Maňovice pořádá 

 

 

19. ročník protestního pochodu a cykloakce 
proti záměru státu umístit do lokality "Březový potok"  

hlubinného úložiště jaderného odpadu 
 
 

 

Akce: "Na kole a pěšky proti HÚJO" –    
Memoriál Slávka Šimka 

 
Dne: 9. července 2022 (sobota) 

Sraz: ve 14 hodin 

Kde: před kulturním domem v Pačejově 
nádraží 
 

Konec trasy: Maňovice  
 
Info k trasám na www.jodn.cz 
 
 
 

 
 

V cíli v Maňovicích bude zajištěno pro všechny občerstvení, hosté 
pořadatelů ve svých proslovech zhodnotí aktuální stav k současné 

situaci kolem HÚJO a zpívat a hrát bude tradičně pan Svoboda  

 

 

 

 

 
 

Od 19 hodin pak k tanci nebo poslechu zahraje 
kapela “ŠTREKA” Pavla Smoleje 
 
Srdečně zvou pořadatelé - spolek JODN a Obec 
Maňovice 

 

 
 

Tajemník MěÚ Horažďovice, vyhlašuje  
 

výběrové řízení na pozici  
referent územního plánování a stavebního řádu 

na odboru výstavby a územního plánování MěÚ Horažďovice 
  

Popis pracovní činnosti: úředník odboru výstavby a územního plánování –    
  vyřizování příslušné agendy   
 

● výkon práce: území ORP Horažďovice ● prac. poměr: doba určitá ● nástup: dohodou  
 

Nabízíme: ● 9. plat. třída (odměňování dle platných předpisů) ● 5 týdnů dovolené  
+ 4 dny zdravotní volno ● stravenkový paušál   

Předpoklady: věk minimálně 18 let, bezúhonnost, způsobilost k právním úkonům 
Požadujeme: ● ukončené min. SŠ vzdělání ● kvalifikační předpoklady dle § 13a  zákona 
č. 183/2006 Sb. stavební zákon ● komunikativnost, týmová práce i samostatné řešení 
problémů ● dobrá znalost práce s PC  ● řidičské oprávnění skupiny B ● výhodou: stavební 
odbornost 
 

Podání přihlášek nejpozději do 27.07.2022, 12:00 hodin  
 

Podrobnější informace naleznete na  
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/   
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Odlehčovací služby pro pečující osoby
Pečují s láskou o své blízké (seniory, děti 
či dospělé osoby se zdravotním postiže-
ním), obětují jim vlastní čas, práci i ko-
níčky. Sami ale často potřebují pomoc, 
které se jim nedostává. Ať už se jedná 
o dovolenou na zotavenou, krátkodobou 
relaxaci, zařizování osobních záležitostí 
nebo třeba zajištění nákupu. Rodinné 
příslušníky nemá v péči o jejich blízké 
kdo vystřídat. Řešením pro tyto případy 
mohou být tzv „odlehčovací služby“. 

Jedná se o terénní, ambulantní nebo 
pobytové služby poskytované osobám, 
které mají sníženou soběstačnost z důvo-
du věku, chronického onemocnění nebo 
zdravotního postižení, o které je jinak 
pečováno v jejich přirozeném sociálním 
prostředí. Cílem služby je umožnit pečují-
cí fyzické osobě nezbytný odpočinek. 

Služby obsahují pomoc při zvládání 
běžných úkonů péče o vlastní osobu, 
pomoc při osobní hygieně, poskytnutí 
stravy nebo pomoc při zajištění stravy, 
poskytnutí ubytování v případě pobytové 
služby, sociálně terapeutické činnosti atd.

Občané Horažďovic mohou odlehčo-
vací služby využít v terénní, ambulantní 
nebo pobytové formě. Pobytové odlehčo-
vací služby pro seniory nad 65 let, kteří 
potřebují pomoc jiné osoby, zajišťují 
Sociální služby města Sušice, které mají 
v současné době 3 lůžka. Péči je možné 
poskytnout nejdéle na 3 měsíce. Cena za 
celodenní péči vč. stravy je 455 Kč/den. Zá-
jemci o tuto službu se mohou obracet na 
sociální pracovnici Mgr. Andreu Vetráko-
vou (tel.: 376 547 312, e-mail: vetrakova@
socialni-susice.cz).

Terénní odlehčovací služby zajišťují 
péči o klienty v jejich přirozeném do-
mácím prostředí. Tyto služby poskytuje 
Charita Sušice, a to seniorům, osobám se 

zdravotním postižením, osobám s chro-
nickým onemocněním a rodinám s dět-
mi. Provozní doba odlehčovacích služeb 
je od 5.30 do 21.00 hod. včetně víkendů 
a svátků. Služby jsou poskytovány v ob-
cích s dojezdovou vzdáleností přibližně 
20 km od středisek charity (Sušice, Koli-
nec). Jízdu kvaliikovaného pracovníka ze 
střediska do domácnosti klient nehradí. 
Placené jsou pouze samotné odlehčovací 
služby – 135 Kč/hod. Zájemci o tyto služby 
se mohou obracet na vedoucí služeb soci-
ální péče Ing. Štěpánku Brabcovou (tel.: 
731 402 910, e-mail: os@susice.charita.cz, 
webové stránky: https://www.susice.chari-
ta.cz/jak-pomahame/odlehcovaci-sluzby/).

Terénní odlehčovací služby nabízí 
i Domácí hospic sv. Markéty Strakonice, 
a to pro všechny věkové kategorie bez 
omezení. Provozní doba je v pracov-
ní dny od 7.00 do 17.00 hod. Dále pak 
o víkendu i ve svátky dle individuálních 
potřeb a domluvy. Služby jsou poskyto-
vány v okruhu do 20 km od Strakonic. 
Cena za poskytovanou péči je 135 Kč/
hod. K této ceně se připočítává i čas 
ošetřovatelky, který stráví na cestě 
ke klientovi. Zájemci o tyto služby se 
mohou obracet na sociální pracovni-
ci Bc. Janu Kurkovou (tel.: 731 680 439, 
e-mail: info@hospicmarketa.cz, webové 
stránky: https://www.hospicmarketa.cz/
terenni-odlehcovaci-sluzby).

Ambulantní formu odlehčovacích 
služeb pro děti s tělesným, mentálním 
nebo kombinovaným postižením ve věku 
od 1 do 18 let zajišťuje Centrum Hájek 
z. ú. ve Štáhlavicích. V případě zájmu 
nabízí svým klientům řadu fakultativ-
ních služeb (dětská rehabilitace, vodo-
léčba, speciální pedagogika, ergoterapie, 
aj.) či svozovou službu. Nejbližší svozové 

místo je v Nepomuku, resp. do 30 km od 
Hájku. Provozní doba Centra Hájek z. ú. 
je pondělí – pátek od 7.30 do 16.00 hod. 
(mimo státní svátky). Cena za ambulantní 
odlehčovací služby činí 130 Kč/hod. V pří-
padě využití svozové služby se ještě při-
počítává 9 Kč/km. Zájemci o tyto služby 
se mohou obracet na sociální pracovnici 
Mgr. Barboru Tolarovou (tel.: 602 555 493, 
e-mail: socialnisluzby@centrumhajek.eu, 
webové stránky: https://centrumhajek.eu/
socialni-sluzby/odlehcovaci-sluzba)

Pro osoby s těžším mentálním posti-
žením, kombinovaným postižením nebo 
poruchou autistického spektra ve věku 
od 15 do 64 let je možné využít pobytové 
odlehčovací služby Pírko v Merklíně. Tyto 
služby zaštiťuje Diakonie ČCE – středisko 
Západní Čechy. Klient služby má zajiš-
těnou 24 hodinovou péči, která vychází 
z jeho potřeb a zachovává aktuální míru 
jeho schopností, dovedností a návyků. 
Zajištěn je celoroční nepřetržitý provoz 
této služby včetně všech svátků. Cena 
za ubytování na jednolůžkovém poko-
ji činí 210 Kč/den a na dvoulůžkovém 
pokoji 190 Kč/den. Za celodenní stravu 
je účtován poplatek 180 Kč/den. Úkony 
péče mají jednotnou sazbu ve výši 130 
Kč/hod. Zájemci o pobytové odlehčo-
vací služby Pírko se mohou obracet na 
koordinátora odborné práce Bc. Miluši 
Jarolínovou (tel.: 773 683 191, e-mail: 
miluse.jarolinova@diakoniezapad.
cz, pirko@diakoniezapad.cz, webové 
stránky: https://www.diakoniezapad.
cz/sluzby-diakonie-zapad/pro-lidi-s-po-
stizenim/pirko-pro-osoby-s-postizenim/
jak-a-komu-pomahame/)

• Lucie Oudová,  

odbor sociálních věcí a zdravotnictví

Oznámení 
o odstávkách 
dodávky 
elektrického 
proudu

Jelikož se množí případy, kdy společnost 
ČEZ Distribuce, a. s. přeruší dodávku elek-
trického proudu a rozezlení odběratelé 
volají na městský úřad s tím, že o ničem 

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 zá-
konnou povinnost informovat odběratele 
o přerušení dodávky.
3) Za dodávku elektrické energie neod-
povídá 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 za-
registrovat se na stránkách www.cezdis-
tribuce.cz a bude Vám chodit informace 
přímo do Vašeho telefonu,
– zasílá informaci městu Horažďovice, 
které je obratem zveřejňuje na strán-
kách města www.mesto-horazdovice.cz/
muhd/.

• Pavel Matoušek, investiční technik

4 Obzor • Horažďovice



 

Cesta zpátky 
do pohádky
Městská knihovna Horažďovice také letos 
uspořádala tradiční „Pasování prvňáčků 
na Rytíře Řádu čtenářského“. S divadel-
ním představením jsme pozvali principá-
la Kočovného divadla Ježíbaba Zdeňka Za-
jíčka spolu s paní Renatou Sedláčkovou.

Představení Cesta zpátky do pohádky 
bylo pro děti odměnou za celoroční sna-
hu a zvládnutí čtení. Školáčci si společ-
ně zazpívali, zkusili probudit Šípkovou 
Růženku a poslechli si pověst o horažďo-
vických perlách. 

Po společné pasovací formuli se sta-
rosta města Ing. Michael Forman ujal 
obřadního meče, opasoval jednotlivé děti 
a každý nový rytíř byl katovskou sekerou 
poslán mezi čtenáře. 

Děti si odnesly knížku Dubánek a tajný 
vzkaz, vydanou v rámci projektu „Už jsem 
čtenář – Knížka pro prvňáčka“, která byla 
napsána výhradně pro účastníky projek-
tu a nelze ji běžně koupit.

Děkujeme všem hostům, rodičům 
a příznivcům čtení za vytvoření slav-
nostní atmosféry a městskému muzeu za 
zapůjčení historického sálu.

• Eva Marešová 

Zprávy ze školní 
družiny a klubu 
ZŠ Blatenská

Jede, jede mašinka, kouří se jí z komínka, 
jede z hor i z nížiny, veze děti z družiny, pro-
vezla je celým rokem, veze je na prázdniny… 

Ano, je to tak, máme za sebou další škol-
ní rok. Když jsme v září 2021 začínali naši 
jízdu, museli jsme se vyrovnávat s covido-
vými opatřeními. Čekala nás řada omeze-
ní, ale nejdůležitější bylo, že jsme chodili 
do školy a nemuseli zůstávat doma.

Profrčeli jsme podzimem, netrpělivě 
jsme vyhlíželi Vánoce. Přehoupl se leden, 
únor a už jsme se nemohli dočkat jara, 
tepla a sluníčka. Oslavili jsme Velikono-
ce, svátek maminek, Den rodiny a plnou 
parou jsme vjeli do léta. Co nejvíce jsme 
pobývali venku, trávili jsme čas pohybem 
a sportováním.

V důsledku válečných událostí jsme 
do družiny a klubu přijali několik dívek 
a chlapců z Ukrajiny. 

Že jsme si nerozuměli, protože každý 
mluvíme jinou řečí? Ale kdepak. Kde 
je dobrá vůle, rozumíte si i beze slov. 
A u dětí to opravdu platí.

Celý rok probíhal při družině kroužek 
Vaření. O jeho činnosti jste si mohli pře-
číst v dřívějším vydání Obzoru. I zde děti 
pracovaly s plným nasazením až do konce 
června a pochutnaly si na spoustě dobrot, 
které si samy podle receptů připravily.

Posledního června se dveře družiny 
zavírají, ale ne na dlouho. O hlavních 
prázdninách, vždy týden v červenci 
a týden v srpnu, přivítáme zájemce 
o prázdninový provoz z naší školy a ze 
ZŠ Komenského. 

S dětmi pronikneme do zákulisí 
hasičské stanice, navštívíme knihovnu, 
nachodíme kilometry, poodhalíme tajem-
ství života v lese i ve vodě, vydáme se za 
drakem, prozkoumáme hradní zříceniny. 
Možná i osvobodíme zakletou princeznu 
nebo objevíme ukrytý poklad. 

Zázemí nám zajistí paní kuchařky 
a my si po prožitém dobrodružství vy-
chutnáme výborný oběd. 

Z prázdnin pak zbyde jen pár dnů, ve 
kterých paní vychovatelky připraví družinu 
i klub na další školní rok. Zápis do družiny 
a klubu proběhne 1. září 2022. Ale nepřed-
bíhejme. Léto je teprve před námi. Přejeme 
všem léto plné poznávání a nezapomenutel-
ných zážitků, navazování nových přátelství, 
spoustu času na odpočinek a zábavu ve 
společnosti lidí, se kterými je nám dobře. 

• Za kolektiv vychovatelek ŠD Blatenská 

Radka Benešová Šperlíková

01 Naše mini ZOO

02 Vyhlíželi jsme Vánoce
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Léto klepe na dveře
Měsíc červen děti z mateřinky Na Pa-
loučku zahájily dětským dnem v ZŠ Ko-
menského. Žáci ze ZŠ připravili bohatý 
program plný her a soutěží. Utvořila se 
krátkodobá přátelství mezi školáky a dět-

mi ze školky, bylo velmi hezké pozorovat, 
s jakou ochotou a vstřícností se starší děti 
chovají k mladším, provádějí je jednot-
livými disciplínami. Tímto děkujeme 
pedagogům i žákům ze ZŠ za pozvání 
a těšíme se na další spolupráci. I v naší 
školce jsme si užili Mezinárodní den dětí 
– na školní zahradě pedagogové připravili 
pro děti spoustu zábavných her. Všechny 
děti byly za svoji snahu odměněny medai-

lemi a sladkostí. Plavecký výcvik našich 
předškoláků se pomalu blíží ke svému 
závěru, děti za svoje plavecké výkony 
obdrží mokré vysvědčení. Děti ze třídy 
Zajíčci a Motýlci navštívily Požární stanici 
v Horažďovicích, kde se mohly seznámit 
s povoláním hasiče a prohlédnout požár-
ní techniku. Děkujeme panu Dleskovi za 

odborný a zajímavý výklad. Děti odcháze-
ly s tím, že se stanou hasiči. Předškolním 
třídám počasí přálo, a tak se vypravily na 
Ostrov na tematickou poznávací stopovač-
ku a společně rozluštily detektivní hru.

S velkým úspěchem nejen u dětí, ale 
i u rodičů proběhlo pasování na školáky. 
Předškolní třídy Včelek a Motýlků navští-
vily herečky z divadla Múza a v dobových 
kostýmech vtipně okomentovaly vstup 

dětí do ZŠ, třídní učitelky dětem předaly 
batohy a knihy pro vzpomínku na před-
školní léta. Společně celá školka jsme se 
vydali na školní výlet za zvířátky do ZOO 
Ohrada Hluboká nad Vltavou.

Prázdniny se blíží a děti z Paloučku 
se těší na léto. Za celý pracovní tým MŠ 
přejeme všem krásné a sluníčkem rozzá-

řené dny a budoucím školáčkům úspěšný 
vstup do základní školy.

• Eva Smetanová (Prokopcová),  

MŠ Na Paloučku

01 Na návštěvě u hasičů

02 Na výletě v ZOO Hluboká

Den pro zdraví
I když už se drtivé většině z nás určitě 
nechce vzpomínat na restrikce spojené 
s onemocněním covid-19, neměli bychom 
si naivně nalhávat, že všechny dozvuky 

tohoto těžkého období našich životů jsou 
tytam. I v současné době se lze setkat 
s lidmi, kteří mohou trpět psychickými 
či fyzickými neduhy, jež byly přímo či 
nepřímo zapříčiněné řáděním okem 
neviditelného viru. A právě z těchto dů-
vodů jsme na ZŠ Blatenská připravili pro 

všechny žáky projektový Den pro zdraví, 
jehož hlavním cílem bylo připomenout, 
že zdraví je opravdu tím nejcennějším 
statkem, který v životě máme. Během 
projektového dne si žáci vyzkoušeli 
intenzivní i klidová cvičení, sestavili 
zdravý a vyvážený jídelníček, připravili si 
nutričně hodnotnou svačinku, dozvěděli 
se o zásadách kvalitního spánku, nacvičo-
vali techniky pro redukci stresu, poznáva-
li léčivé byliny pěstované na zahrádkách, 
propojili principy fungování svého těla 
s fyzikálními zákony nebo si stanovili 
koncentraci vitaminu C ve vybraných 
potravinách a nápojích. Věříme, že každý 
žák si z projektového dne odnesl informa-
ce, které využije v praktickém životě.

• Mgr. Petr Curko,  

učitel přírodopisu na ZŠ Blatenská

01 Práce v chemické laboratoři.  
Foto: Mgr. Petr Curko.
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Školka už nám 
mává, mává…
…usedneme do lavice po prázdninách. 
Slovy této písničky se s mateřskou školou 
loučili naši předškoláci. V důstojném 
prostředí kostela sv. Petra a Pavla jsme je 
slavnostně pasovali na skutečné školáky. 
Roky ve školce utekly jako voda a najed-
nou zde máme dívky a chlapce, kteří 
jsou připraveni vykročit na další cestu za 

poznáním a vzděláním, ba co víc – jsou na 
ni natěšeni. Z celého srdce jim přejeme, 
aby tato cesta byla úžasná, povzbuzující 
a inspirativní, stejně jako učitelé, kteří je 
na ní budou doprovázet!

Než jsme se rozloučili s našimi školáky, 
byl měsíc červen nabitý spoustou aktivit 
a akcí. Hned na jeho počátku jsme s radostí 

přijali pozvání dětí ze ZŠ Komenského, 
které pro nás připravily kupu zábavných 
her a soutěží na oslavu Dne dětí. Děkujeme 
zejména žákům sedmých, osmých a devá-
tých tříd, kteří se stali laskavými průvodci 
našich školkáčků tímto dnem.

Závěr školního roku je také tradičním 
obdobím školních výletů a není tomu 
jinak ani v naší duhové mateřince. Mra-
venečkové se letos vypravili za zvířátky na 
farmu Zulejka do Velenov, kde největším 
zážitkem byla dozajista jízda na koníčkovi. 
Třída Ptáčků navštívila mlýn Hoslovice 
a poznávala, jak žili a pracovali naši před-
kové. Třída Oveček zvolila stejně jako naši 
nejmenší cestu za zvířátky – tentokráte do 
Dvora Krutěnice. Děti poznaly, co obnáší 
péče o koně a samozřejmě se na koních 
i projely. Děti ze třídy Broučků vyšly po 
stopách Jana Žižky a prozkoumaly hrad 
Rabí. Před prohlídkou hradu stačily ještě 
navštívit kamarády v rabské školce. Brouč-
kové se společně s dětmi ze třídy Rybiček 
ještě vydali na Šumavu do environmentál-
ního centra v Kašperských Horách.

Samotní předškoláci měli toto období 
nabité spoustou akcí, jako byl například 
cyklovýlet, návštěva ZUŠ, kde pro nás byl 
připraven koncert, výprava do přírody 
u jezírka v Čimicích a zakončení plavecké-
ho výcviku. Jednou z nejočekávanějších je 

tradiční akce „Cesta za pokladem“ spojená 
s přespáním ve školce. Všechny úkoly 
vedoucí k nalezení pokladu děti úspěšně 
splnily a poklad byl objeven. Odměnou za 
jeho nalezení byly nejen medaile a dobro-
ty v něm obsažené, ale i výborný opečený 
špekáček k večeři. Po setmění pak všichni 
předškoláci prokázali svou statečnost 
zdoláním stezky odvahy vedoucí setmělou 
školní zahradou. A pak už honem do haj-
an! Zavrtat se do spacáku, poslechnout si 
pohádku a těsně před usnutím si popřát 
dobrou noc s dobrotivou bílou paní duho-
vé mateřinky.

Usměvavé a spokojené tváře „našich“ 
dětí jsou nám odměnou za úsilí, vyna-
ložené na přípravu těchto akcí. Všichni 
si přejeme, aby děti na svou mateřskou 
školu rády vzpomínaly a dobu v ní 
strávenou mohly považovat za báječnou. 
Z naší strany tomu tak je – všechny děti, 
které školkou projdou, se nám zapíšou do 
našich srdcí a vždy se s nimi i po letech 
s radostí setkáváme.

Krásné léto všem!

• kolektiv KMŠ DUHA

01 Hoslovice mlýn

02 Výlet Rabí 

03 Cesta za pokladem

Ztraceni v čase
Závěrečná akce čtenářského klubu zamo-
tala hlavičky žákům 2.B. Při podvečerní 
procházce Horažďovicemi zkoumali histo-
rii města. Do našeho programu se ochot-
ně zapojila i paní Eva Marešová z knihov-
ny a paní Simona Sládková z muzea. Asi 
byly hodně překvapené, když se s námi 
ocitly v minulosti. Bojovali jsme o holý 
život a loupili perly, abychom měli peníze 
na mouku. Při krádeži nás překvapil sa-
motný pan Půta Švihovský z Rýzmberka. 

Do zvonu jsme museli hodit naše posled-
ní penízky. Vše dopadlo jako v pohádce. 
Pan Půta nás přesvědčil, že pro Horažďo-

vice byl ve své době pokrokovou osob-
ností. Penízky nám vrátil a všechny nás 
pasoval na ochránce města. A tak městská 
policie už nemusí hledat nové členy. Měli 
jsme strach, že se nevrátíme do správné 
doby a rodiče budou čekat na nádvoří 
zámku marně. Sešli jsme se! Tak šťastné 
rodiče jsem už dlouho neviděla. 

Přeji dětem pohodové prázdniny 
a děkuji všem z knihovny i z muzea za 
dlouhodobou spolupráci.

• Mgr. Marie Buchtová, tř. uč. 2.B
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Příběhy našich sousedů 

V Horažďovicích a v Sušici proběhl již 
druhý ročník školního projektu Příběhy 
našich sousedů, který pořádá organizace 
Post Bellum. Ze žáků druhého stupně 
se na šest měsíců stali dokumentaristé 
a reportéři a zaznamenali vyprávění pa-
mětníků, kteří byli poznamenáni totalit-
ním režimem. Za Horažďovice se zapojila 
ZŠ Blatenská a tým dětí vedl Mgr. Petr 
Curko. Žáci oslovili horažďovického rodá-
ka Karla Halmla a zpracovali jeho životní 
příběh do krátké videoreportáže. V pátek 
17. 6. 2022 byl projekt zakončen slavnostní 
závěrečnou prezentací v sušickém kině. 
Představilo se zde pět týmů ze Sušice a je-
den tým z Horažďovic. Akce se zúčastnili 
žáci, pamětníci, učitelé, rodiče a staros-
tové obou měst. Závěrečné poděkování 
patří městu Horažďovice, které projekt 
inančně podpořilo. Všechny reportáže 
jsou dostupné na webu projektu www.
pribehynasichsousedu.cz.

• Mgr. Petra Hoblová, koordinátor projektu 

Příběhy našich sousedů, Post Bellum, z. ú.

01 Pamětník pan Karel Halml

02 Představení zpracování – Laura Sulánová a Pepa 

Behenský 

Příběhy našich sousedů podruhé

V pátek dne 17. června se v sušickém 
Kině Sirkus uskutečnilo prezentování žá-
kovských výstupů, které vznikly v rámci 
dalšího kola vzdělávací akce organizace 
Post Bellum s názvem Příběhy našich sou-
sedů. Na této jedinečné události rozhodně 
nemohl chybět ani tým ze Základní školy 
Blatenská v Horažďovicích – ale vezměme 
to hezky popořadě, abychom zbytečně 
nepředbíhali událostem. Příběhy našich 
sousedů je vzdělávací projekt určený pro 
žáky osmých a devátých tříd základních 
škol a tercií a kvart víceletých gymnázií. 
Úkolem aktérů je vyzpovídat místního pa-
mětníka, natočit jeho životní vzpomínky, 
digitalizovat získané fotograie, prozkou-
mat různé archivy a nakonec vytvořit 
rozhlasovou, televizní nebo psanou repor-
táž či dokument. Mnohým čtenářům se 
možná ještě vybaví krátký dokumentární 
ilm o paní Boženě Salákové, který žáci 
naší školy realizovali v prvním pololetí 
právě končícího školního roku. A jeli-
kož jsme díky účasti v projektu Příběhy 
našich sousedů získali velké množství 
nezapomenutelných zážitků a neoceni-
telných zkušeností, přihlásili jsme se do 
dalšího vyhlášeného kola bez jediného 
mrknutí oka. Čerstvý tým byl tentokrát 
složen ze žáků Pepy Behenského, Mag-
dy Bílkové, Kristiána Mlnaříka, Laury 
Sulánové a Verči Švambergové, přičemž 

všichni jmenování navštěvují třídu 8. B. 
Naším vůbec prvním úkolem bylo najít 
v Horažďovicích pamětníka, který by 
se s námi neváhal podělit o svůj životní 
příběh. Po náročném hledání, když už 
to vypadalo téměř beznadějně, nás osud 
spojil s panem Karlem Halmlem – nadše-
ným dobrovolným hasičem, jenž nedávno 
oslavil úctyhodných 85 let. Vlastní natáče-
ní s panem Halmlem bylo bez nejmenší 
nadsázky strhující – pamětník nám vylíčil 
hrůzy druhé světové války, zavzpomínal 
na křivdy z období socialismu, ocenil 
vlídná srdce lidí, kteří se navzdory všem 
rizikům těžkých časů rozhodli pomáhat 
a v neposlední řadě se s námi také podělil 
o zážitky z doby, kdy sloužil u dobrovol-
ných hasičů. Získáním zvukové nahráv-
ky z rozhovoru se rozběhly týdny tvrdé 
práce, při kterých žáci sestavovali scénář 
výsledného produktu, natáčeli průvodní 

slovo příběhem, tvořili graické podklady 
pro originální animované sekvence a na 
úplném konci vše poskládali do videore-
portáže, jež byla veřejnosti představena 
na už zmiňovaném slavnostním prezento-
vání v sušickém kině Sirkus. Do krásného 
prostředí místního kina se sjely nejen 
týmy zúčastněných žáků, ale také jejich 
rodinní příslušníci, zapojení pamětníci 
a v neposlední řadě i starostové měst 
Horažďovice a Sušice. Dokument našich 
žáků sklidil v nesmírně těžké konkurenci 
dalších pěti zapojených týmů velké uzná-
ní a ten, kdo se díval pozorně, si mohl 
povšimnout i několika slz, které při pre-
zentování výstupů ukáply. V samotném 
závěru slavnostního večera pak byli všich-
ni žáci odměněni obrovským potleskem, 
taštičkami s věcnými dary od místních 
sponzorů a také dobrotami ze švédských 
stolů. Před odjezdem domů našim žákům 
osobně poděkoval i pan starosta Forman, 
což pro některé bylo gestem, na které 
se nezapomíná. Na závěr bychom chtěli 
poděkovat lidem a institucím, bez kte-
rých by naše snažení bylo bezvýznamné. 
Děkujeme městu Horažďovice za inanč-
ní podporu projektového vzdělávání 
i v těchto náročných časech, koordinátor-
ce paní Hoblové, jež s námi měla ohromu-

jící trpělivost, panu Josefovi Chalupnému 
za poskytnutí dechberoucích dobových 
fotograií, vedení ZŠ Blatenská za organi-
zační podporu, ale především pak panu 
Karlovi Halmlovi za to, že našel odvahu 
převyprávět žákům vzpomínky ze svého 
života. Já osobně pak děkuji žákům, kteří 
odvedli ohromný kus skvělé práce. Video 
o životě pana Halmla můžete zhlédnout 
na webových stránkách ZŠ Blatenská.

• Mgr. Petr Curko, vedoucí týmu 

ZŠ Blatenská v projektu Příběhy našich 

sousedů

03 Žáci zapojení do projektu s panem Halmlem 
Foto: Mgr. Petr Curko

03

01

02

8 Obzor • Horažďovice



 

Sportovní úspěchy žáků ZŠ 
Komenského v roce 2022
Po dvouleté pauze způsobené zákazem 
akcí v souvislosti s covidem jsme se utrhli 
z řetězu a hlásili jsme se téměř na všech-
ny soutěže, na něž jsme dostali pozvánku.

Vše zahájily naše žákyně Julia Maria 
Cottier, Charlotte Ludmila Cottier a Va-

nessa Khínová, které trénují v klatovském 
oddílu sportovní gymnastiky a na krajské 
soutěži v Tlučné 10. 4. 2022 Julia získala 
1. místo ve své III. kategorii, Charlotte 
také 1. místo ve IV. kategorii. Charlotte 
navíc získala 2. místo v soutěži družstev, 
kde s ní soutěžila i Vanessa Khínová. 
I když se jednalo o mimoškolní soutěž, 
máme velkou radost, že máme ve škole 
tak šikovné dívky.

Jako každý rok jsme i letos uspořádali 
Švihadlovou soutěž pro 1. stupeň, které 
se zúčastnilo 78 skokanů. V kategorii 
1.–3. tříd byla nejlepší Květuška Šimí-
ková se 142 přeskoky za minutu a Niki 

Ježková za 4.–5. třídy se 170 přeskoky. 
Školní rekordman Jan Ouda s 206 skoky 
za minutu si tak svůj rekord z minulých 
let stále drží. 

Dále byl na řadě fotbal, kdy jsme pořá-
dali 22. 4. okrskové kolo na Lipkách. Poda-
řilo se nám vyhrát obě kategorie a postou-
pit do okresního kola, kde 4. května žáci 
1.–3. tříd získali bronz a 6. května žáci 
4.–5. tříd dostali pohár a stříbrné medaile.

Mezitím jsme si ještě 29. 4. zaběhli na 
Štafetový pohár s žáky 1.–5. tříd do Klatov 
pro stříbro a v pátek 13. 5. jsme na kraj-
ském kole v Horšovském Týně ve velké 
konkurenci urvali krásné 5. místo.

10. 5. se konaly v Sušici atletické závody 
pro 8. a 9. třídy a tady se dívky umístily 
na 10. místě a kluci na 13. pozici. Dvanác-
tého května získaly dívky na stejné soutě-
ži pro 6. a 7. ročník bronzovou medaili.

Ani lorbal jsme na jaře nevynechali 
a získali jsme na turnaji pořádaném klu-
bem Florbal sport klub Klatovy 1. a 2. mís-
to v kategorii 1.–3. třídy a 4. místo v kate-
gorii dívky 4. a 5. třídy.

Nyní nás čeká vodácký a cyklistický 
kurz a pak už je těšení se na prázdniny. �

Všem sportovcům gratulujeme k úspě-
chům a děkujeme za reprezentaci naší 
školy a města Horažďovic. Naše přání do 
budoucna je pravidelně sportovat v hodi-
nách tělesné výchovy, v oddílech Školního 
sportovního klubu při škole i v jiných 
sportovních družstvech. Běhat venku od-
poledne s kamarády. Jen tak si můžeme 
posilovat imunitu těla a celkovou psychic-
kou odolnost.

• ZŠ Horažďovice Komenského 

J. Stichenwirthová

01 MC Donalds cup

Z Horažďovic do Neapole
Poznávání cizích zemí je důležitou součástí rozvoje mladých 
lidí. Tuto skutečnost si na horažďovické střední škole uvědo-
mujeme, a proto se snažíme zprostředkovat přímou zkušenost 
i našim žákům. Poslední květnový týden strávili naši žáci oboru 
Food design v oblasti italské Neapole, kde navštívili tamní 
michelinskou restauraci, učili se nakupovat na tamních trzích 
a vařit z regionálních potravin. Podívali se také do Pompejí a sa-
mozřejmě si užili i trochu slané vody.

• Lucie Staňková

Výlet na farmu
„Bez práce nejsou koláče“ – o tom jsme 
se přesvědčili na farmě Moulisových 
v Milínově, kterou jsme navštívili v rám-
ci školního výletu.

Při společném posezení jsme se 
dozvěděli, odkud se vzal název obce 
Milínov a jaké aktivity nás na farmě 
čekají. Potom jsme se rozeběhli na 
jednotlivá stanoviště. Zjistili jsme, že se 
dá dobře podojit „model krávy“, stloukli 

jsme a ochutnali máslo, pečovali o další 
hospodářská zvířata. Vyzkoušeli jsme 
mlátit obilí pomocí cepu, a dokonce 
jsme hledali i jehlu v kupce sena. Líbila 
se nám jízda na koních a česání poníků. 
V Nepomuku jsme obdivovali výstavu 
historických vozidel a veteránů.

Věříme, že každý si z výletu odnesl 
příjemný zážitek a někdo možná i myš-
lenku budoucího povolání.

• ZŠ Komenského Horažďovice,  

Mgr. Marie Buchtová  

a Mgr. Jana Renčová, tř. učitelky 2. tříd
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Základní umělecká 
škola
Máme za sebou další školní rok. Jsme 
velmi rádi, že celý rok probíhal (i když 
byl poznamenán několika omezeními) ve 
škole a ne ve virtuálním prostředí. Díky 
tomu jsme se mohli vrátit k mnoha ak-
tivitám, které v předchozích dvou letech 
nebylo možné zrealizovat.

Žáci výtvarného oboru se zúčastnili 
několika soutěží, ve kterých nás velmi 
dobře reprezentovali. V městském mu-
zeu uspořádali tradiční výstavu a jako 
odměnu si pro ně paní učitelka připra-
vila krásný a inspirativní výlet na Kle-
novou. Prožili jsme tři krásné absolvent-
ské koncerty (v konírně chanovického 
zámku a ve velkém sále horažďovického 
muzea). Musíme poděkovat panu Petru 
Kláskovi, starostovi Chanovic, za vřelé 
přijetí a přípravu výborných podmínek.

Krásné úspěchy získaly naše zpěvač-
ky. Aneta Brůžková a Klára Šimanová 

postoupily do krajského kola soutěže 
v sólovém zpěvu, kde Anetka získala 
krásné 3. místo. V soutěži Hlas Česka 
se dokonce do inálového (celostátní-
ho) kola probojovala dvojice Susanne-
-Kathrin Schambach a Klára Šimanová, 
kde obě děvčata získala čestná uznání.

Báječnou reklamu nám v posledních 
týdnech udělal náš orchestr, který se 
představil na třech krásných akcích. 
Svá povedená vystoupení odehrál na 
Dnech Sušice, Švihovském hudebním 
létě a při Zahradní slavnosti pořáda-
né ZUŠ Starý Plzenec. Na všech akcích 
získali žáci nové zkušenosti a kolegyně, 
vedoucí orchestr, mnoho užitečných 
kontaktů, nápadů a inspirací. Na všech 
těchto zájezdech se naše vystoupení 
setkalo s velkým ohlasem a obdivem, že 
tak malá škola, jako je ta naše, má vůbec 
svůj orchestr a ještě k tomu tak dobrý.

Kdo má zájem patřit do naší umělec-
ké rodiny a prožívat společně s námi 
mnoho krásných a zajímavých akcí, 
musí udělat v první chvíli jednu zá-
sadní věc. Vyplnit přihlášku na: www.

izus.cz. Jediným věkovým limitem je 
minimálně 5 let. Dál už věkové omezení 
nemáme, protože nabízíme i studium 
pro dospělé. 

Těší se na vás kolektiv šikovných, 
obětavých, ochotných, komunikativních 
a spolupracujících pedagogů, kteří spo-
lečnými silami tvoří a formují tuto naši 
školu. Za to jim patří obrovské poděko-
vání. Je skvělé být součástí tohoto týmu. 
Všem žákům přeji krásné prázdniny 
a dospělákům klidně prožité dovolené. 
Načerpejme mnoho sil do dalšího škol-
ního roku, který tady bude co nevidět. 
Již nyní se těšíme na nové žáky (samo-
zřejmě i ty stávající), na všechny nové 
výzvy a aktivity, které nás budou čekat.

• Mgr. Martin Petrus, 

ředitel ZUŠ Horažďovice

105. výročí bolevecké katastrofy
Úvodem článku dávám „slovo“ očitému 
svědkovi, tehdejšímu veliteli hasičů 
města Plzně Františku Dlaskovi, který 
byl přímým účastníkem všech záchran-
ných akcí: 

„Pátek 25. květen 1917 byl klidný, 
slunný, teplý den, když náhle ve 13 hod. 
32 min., jak přesně ukázaly elektrické 
hodiny požárních hlásičů nalezené při 
odklizovacích pracích, otřásla bole-
veckou muniční továrnou Škodových 
závodů, širokým okolím i Plzní ohrom-
ná detonace. V témž okamžiku se zřítily 
skoro všechny střechy objektů továrny. 
Nad Bolevcem se objevil několik set me-
trů vysoký oblak hustého dýmu. Ihned 
vyjeli plzeňští hasiči, ale s automobilo-
vou stříkačkou se nemohli k hořícímu 
objektu přiblížit. Ve 14.10 hod. došlo 
k dalšímu strašnému výbuchu. Ten-
tokrát to bylo skladiště hotové muni-
ce. Náboje různých ráží pokryly celé 
široké okolí, takže chůze v okolí se stala 
vrcholně nebezpečnou. To už se sjela zá-
chranná i nákladní auta ze „Škodovky“ 
První pomoc začali poskytovat městští 
i soukromí lékaři. Provizorní obvazi-
ště byla v dělnické kolonii na Orlíku, 
u hřbitovní zdi, v hostinci Na Zavadile 
a na radnici.

V 15.05 se zachvěla země v širokém 
okolí další ohlušující detonací. Nad bo-
leveckou Škodovkou se ve chvíli objevil 
obrovský hřib černého dýmu. Had tímto 
hřibem kroužil několik vteřin nějaký 
předmět, který vzdálenější pozorovatelé 
považovali za letadlo. Byla to však želez-
ná traverza o délce 8 metrů, která pak 
dopadla v blízkosti sklárny v Třemošné. 
Všem bylo jasné, že došlo k výbuchu 
černého prachu ve skladu, kde bylo 
uloženo 90 tisíc kg, místo povolených 60 
tisíc kg. Byl to největší výbuch, V širo-
kém okolí pokosil vzrostlý borový les 
jako lán obilí a ten hořel. Způsobené 
škody vyvolaly paniku obyvatel Plzně 
i okolních vesnic.

Lidé houfně opouštěli s nejnutnější-
mi zavazadly město a mnozí se vrátili 
až ráno. Vždyť např. prasklo mnoho 
oken, i velké tabule kavárny v Měšťan-
ské besedě, v justičním paláci se zřítila 
příčka v kanceláři… Spoušť způsobená 
výbuchy byla nepopsatelná, jen trosky 
a sutiny. Přesto za tohoto vrcholného 
nebezpečí, krok za krokem prohledá-
vali hasiči dílny a dvory a pátrali po 
zraněných. V mnoha dílnách docházelo 
stále k jednotlivým výbuchům. Skladi-
ště dynamonu naštěstí nevybuchlo. Na 
trati u závodu hořely dva vagony smoly. 

I likvidace tohoto požáru znamenala 
nasazení životů. Ráno oddíly dobrovol-
níků a vojáků pod vedením pyrotechni-
ků odstraňovaly či alespoň označovaly 
nevybuchlé náboje. Další vyprošťovali 
zraněné a mrtvé z trosek.

Znetvořená, spálená těla obětí (někdy 
jen části těl), byla ukládána do jedno-
duchých rakví. V důsledku teplého 
počasí docházelo k rychlému rozkladu, 
a tak panoval všude příšerný mrtvol-
ný zápach rozkládajících se mrtvol 
a roje much způsobovaly nesnesitelné 
podmínky. 

Čtvrtý den po katastrofě se konal 
první hromadný pohřeb obětí na 
hřbitově v Bolevci. Další byly v příštích 
dnech, ale pohřbívalo se ještě v srpnu. 
Z městského požárního sboru bylo 
vážně zraněno osm mužů. Všichni však 
prokázali velké hrdinství a obětavost.“

Za 1. světové války zemřelo nejvíce 
Plzeňanů při výbuchu bolevecké mu-
ničky. Za 2. světové hlavně při náletech 
a v koncentračních táborech.

Každá válka je jiná, ale všechny při-
nášejí utrpení… 

• Karel Halml 
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Horažďovický orchestr po letech zpět 
na festivalu
Před pěti lety si dvě kolegyně a kamarád-
ky splnily sen a založily v ZUŠ Horažďovi-
ce orchestr.

Zpočátku pouze žákovský orchestr se 
v loňském roce otevřel i pro bývalé žáky 
a kolegy, kteří si rádi zahrají ilmové, 
muzikálové melodie a úpravy moderních 
písní. Nevyhýbáme se ani klasické hudbě.

Po nepříjemné době covidové jsme se 
opět sešli a dali dohromady program 12 
skladeb a využili jsme několik pozvání do 
okolí. 21. 5. jsme měli premiéru na Dnech 

Sušice a zdá se, že náš HD ORCHESTRA 
(náš nový název) mile překvapil. Velká 
výzva se konala v sobotu 4. 6., kdy jsme 
se zúčastnili Švihovského hudebního 
léta, což je tradiční festival dechových 
orchestrů. Byl to již 49. ročník a my jsme 
se dozvěděli, že po letech se horažďovický 
orchestr vlastně do Švihova vrací. Byl to 
velký zážitek a motivace pro další práci. 
Získali jsme nové kontakty a pozvání pro 
další sezonu.

Chtěly bychom moc poděkovat všem 
členům orchestru, kolegům, kteří s námi 
spolupracují a podporují nás.

Těšíme se, že zahrajeme v příští sezoně 
i horažďovickému publiku. Všem přejeme 
krásné léto!

• Radka Panušková a Zuzana Navrátilová 

ZUŠ Horažďovice

01 Švihov 

02 Starý Plzenec

Kroužek mladých 
hasičů
Květen je pro hasiče měsícem soutěží. 
První soutěž proběhla v neděli 15. května 
v Sušici, kde se konalo okresní kolo do-
rostu – jednotlivců. Nás reprezentovala 
Viki Smolíková a dosáhla ve své věkové 
kategorii na šesté místo. Soutěž se skládá 
ze tří disciplín. První je znalostní test. 
Následuje dráha 100 m, kde soutěžící 
překoná příčné břevno, sebere dvě hadice 
a přeběhne 8 m dlouhou lávku, pak 
připojí hadice na rozdělovač a doběhne 
do cíle. Třetí disciplínou je 100 m trať, 
kde soutěžící proskočí oknem a přenese 
hasicí přístroj na podložku tak, aby zůstal 
stát, a běží do cíle. 

Závěrečné hry Plamen, která se letos 
konala 21. května v Rabí, se zúčastnila 
družstva mladých hasičů z celého okresu 
Klatovy. Soutěže se za Horažďovice zú-
častnilo družstvo mladších i starších. Po 
sečtení sedmi disciplín se mladší umístili 
na 9. místě a starší obsadili 10. místo.

Chtěl bych poděkovat všem soutěžícím 
za dobrou reprezentaci sboru i města Ho-
ražďovic. Do prázdnin nás čekají jenom 
schůzky, při kterých se budeme věnovat 
hrám. V létě pojedeme jako každý rok 

na týdenní pobyt na táboře ve Lnářském 
Málkově s Otaváky.

• Vedoucí kroužku
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57. ročník 
Horažďovické 
padesátky … a opět 
s rekordní účastí! 

Ve dnech 27.–28. května jsme se setkali 
na 57. ročníku tradiční Horažďovické 
padesátky. Stále tak platí skutečnost, že 
Horažďovická 50 je letošním ročníkem 
i nadále nejstarším bez přerušení kona-
ným pochodem v Čechách a náš „soupeř“, 
pochod Praha–Prčice, jehož první ročník 
se v roce 1966 konal o týden dříve než 
H50, ztrácí dva ročníky.

 Počasí celý týden před pochodem stále 
hrozilo deštěm, nakonec se ale přece je-
nom objevilo „startovací okno“ a vydařilo 
se k plné spokojenosti pořadatelů i účast-
níků. Teplota nic moc, ale sluníčko přece 
jenom trochu vykukovalo a to muselo při-
spět k dobré náladě každého. Snad i „na-
drženosti“ po dlouhé době uzávěry kvůli 
pandemii lze přičíst další rekordní účast, 
a to 1327 pěších nebo cykloturistů! To bylo 
určitě více, než jsme očekávali a na co 

vypadal pomalý ranní „rozjezd“. Po osmé 
hodině ale došlo k obratu a hlavně účast 
na kratších trasách nakonec znamenala 
další rekord v celé historii pochodu. 

 Celkem pěší část absolvovalo 833 turis-
tů, nejvíce na krátké trase H15 – 352 turis-
tů, a na „dětské“ trase k Oboře, kam jich 
vyrazilo 345. Cyklotrasy projelo 494 cyklis-
tů, nejvíce na trase H30 – 204.

 Perfektně pracoval start, kde jsme 
opět rozdělili startovací místa do dvou 
stanů a do dvou časových oddílů, i cílové 
zabezpečení. Každý účastník dostal na 
startu popis trasy s mapkou a sušenku, 
v cíli potom suvenýrovou skleničku a di-
plom za účast. 

 V letošním ročníku jsme zařadili na 
delších trasách samokontroly u lesního 
divadla v Břežanech a u nově vybudované 
zvoničky u Třebomyslic, snad to přispělo 
k oživení pochodu. Pro pěší trasy byl za-
řazený krásný úsek kolem rybníka „Zmrz-
lík“, který jsme v historii pochodu zařa-
dili poprvé. Každý také procházel nebo 
projížděl přes kontrolní bod u vjezdu 
do Obory u Chrástu s možností opéct si 
špekáček a občerstvit se. Pro děti připra-
vili dětský koutek soutěží a her pionýři 
ze skupiny Otaváci, která se od letošního 

ročníku stala zastřešující organizací 
Klubu přátel H50. Další doprovodnou 
aktivitou byl letos pro účastníky pochodu 
volný vstup do muzea na mineralogickou 
expozici.

 Na závěr mého příspěvku děkuji všem 
velkým sponzorům, Šumavě-Net, s. r. o., 
městu Horažďovice a irmám Pfeifer, 
s. r. o., Lyckeby Amylex, a. s., Lyckeby Cu-
linar, a. s., Elika, s. r. o. a lékárně „U Špi-
tálníků“ a dále dalším osmi, ať už jejich 
pomoc měla jakoukoliv formu. Jejich loga 
jste měli na všech materiálech pochodu 
a případně na startu. Stejně tak za sebe 
děkuji pionýrské skupině Otaváci za za-
jištění kontroly u Obory a všem pořada-
telům a kamarádům, bez kterých by po-
chod nebylo možné zajistit. Spolu s nimi 
se na vás, účastníky letošní Horažďovické 
padesátky, ale i na všechny ostatní, kteří 
jste letos z různých důvodů nemohli, 
těšíme na setkání na 58. ročníku. Bude-
me všichni doufat, že nám situace dovolí 
uspořádat příští ročník v řádném termí-
nu a v klidu čtvrtou květnovou sobotu 
27. května 2023. Těšíme se na vás!

• za skupinu Otaváci a Klub přátel H50 

Ing. Rudolf Dvořák
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Před prázdninami
Poslední měsíc před prázdninami jsme si 
pěvecky pěkně užili. Nejprve jsme zpívali 
4. června v rámci XXV. ročníku Evrop-
ského festivalu duchovní hudby „Šumava 
– Bayerischer Wald 2022“ v Kolovči spolu 
s Fojtovým komorním sborem z Roud-
nice nad Labem. Bylo to naše první vy-
stoupení v tomto městysi a jeho příjem-
ném kostelíku Zvěstování Panny Marie. 
O týden později jsme si zazpívali v pátek 
10. června na Noci kostelů v horažďovic-
kém děkanském kostele Petra a Pavla na 
náměstí. 

O horkém víkendu 18. a 19 června 
jsme po dvou letech přestávky (kdy nám 
to znemožnil covid) měli opět soustře-
dění. Stejně jako v roce 2019 jsme se sjeli 
na faře v Myslívě a zejména vzhledem 
k počasí to byla velice dobrá volba. Nikdo 
z našich blízkých, kteří se pekli při více 
než třicítkových teplotách, nám nevěřil, 
že zpíváme v jednom i dvou svetrech. Ale 
kamenná stará fara má prostě své výho-
dy… Během soboty a neděle jsme zkoušeli 
cca 11 hodin a připravovali se tak už na 
podzimní zářijový koncert k 160. výročí 
založení spolku a na Mezinárodní sbo-
rový festival hudebního romantismu ve 
Vlachově Březí v polovině října. V neděli 
před polednem jsme se účastnili – a svým 
zpěvem snad i přispěli k větší vážnos-
ti – mše s prvním přijímáním v kostele 
Proměnění Páně ve Hradešicích. Bylo to 

naše poslední vystoupení (a i poslední 
zkoušení) před prázdninami. 

Příště se sejdeme v pondělí po horaž-
ďovické pouti, tedy 22. srpna v 18 hodin 
ve vestibulu městského muzea. Třeba 
někdo z vás do té doby usoudí, že by 
bylo fajn se každý týden potkat s přáteli, 
trochu si s nimi zazpívat, občas si s nimi 
popovídat i mimo zkoušku a v neposlední 
řadě – párkrát do roka – zkrášlit den svým 
sousedům, známým či blízkým lidem 
společným koncertem. Pokud vás něco 
takového napadne, budeme rádi, když 

se za námi přijdete naprosto nezávazně 
podívat. Pravidelné zkoušky se konají 
většinou v neděli, ale občas se stane, že 
je zkouška přesunuta na jiný den (napří-
klad jako tentokrát z důvodu pouti), tak 
se případně můžete zeptat na níže uve-
dených kontaktech. Určitě všechny mezi 
sebou rádi přivítáme. 

• Za PS Prácheň Simča Sládková 

tel. 606 561 772, e-mail: psprachen@email.cz

01 Soustředění v Myslívě

Novinka z našeho 
regionu

Zmizelá Šumava – S Emilem pěšky

Jedinečný turistický průvodce vytrácejí-
cí se šumavskou historií

Okouzlila vás dokumentární série 
Zmizelá Šumava? Tak nazujte výletnické 
boty a vydejte se po stopách polozapo-
menutých šumavských příběhů! Vašimi 
průvodci budou režisér Jan Fischer 
a svérázný vypravěč Emil Kintzl. Jednot-
livé trasy a příběhy doplňují současné 
i archivní fotograie, díky nimž můžete 
porovnávat, jak jednotlivé části Šumavy 
vypadaly dříve. Zmizelá místa šumavské 
historie svým způsobem stále existují 
a čekají jen na vás, až je objevíte.

Knihu zakoupíte v knihkupectví: 
Mírové náměstí 15, Horažďovice.

Cidre punk fest 
popáté!
Pátému ročníku Cidre punk festu 
se opět po roce 16. 7. 2022 otvírají 
vrata moštárny v Újezdě u Cha-
novic. Můžeme se opět těšit na 
pořádnou dávku muziky! Na scéně 
se postupně během odpoledne 
a večera vystřídá šest kapel, včetně 
legendárního pardubického Volan-
tu. Hudba, tanec, dobré jídlo a pití 
i možnost vyspat se ve stanové 
vesničce. Přijďte si užít pohodový 
den!

01
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Poštovní diligence
Většina čtenářů už asi s jistotou nebude 
vědět, co tenhle pojem znamená. A přece 
byla doba, kdy ho znal každý. Vždyť mno-
zí poštovní diligenci s radostí vítali, neboť 
přivážela nové zprávy, spojení se světem… 
Ale vezměme to tedy popořádku. 

Člověk putoval z místa na místo 
odjakživa. Pěšky, později na koni, popř. 
i vozem, který koně táhli. A čím více se 
civilizace rozvíjela, tím toho cestování 
bylo více. Přeskočme starověk, středověk, 
počátky novověku. V půli 18. století na-
stupoval kapitalismus, obchod se rozvíjel, 
a dosavadní způsoby cestování nevyhovo-
valy. Bylo třeba přepravit více informací 
i osob – a rychleji! Nu, a tak se objevily 
poštovní diligence, tedy poštovní kočáro-
vé vozy, jimiž se začala přepravovat nejen 
pošta, ale i osoby. Podstatné bylo, že se 
tak dělo po stanovených trasách a podle 
jízdního řádu. Zapřáhli se koně, postili-
ón vzal opratě do ruky, na krk blyštivou 
trubku, kterou oznamoval svůj příjezd do 
jednotlivých poštovních stanic. Do kryté-
ho kočáru se posadili cestující, na střechu 
nebo do kožených brašen vzadu na voze 
se dala pošta a jelo se. Byl to samozřejmě 
pokrok, ale úplně bezpečné cestování 
to taky nebylo: cesty ve srovnání s těmi 
dnešními byly prachšpatné, hrozily 
nejrůznější kolize. Jak popsal ve své básni 
„Pocestný“ i F. L. Čelakovský: „…  / Však na 
pány v krytém voze / taky někdy trhne: 
/ jednou se jim kolo zláme / jindy vůz se 
zvrhne…“ Za slušnou byla tehdy poklá-
dána cesta, na níž nehrozilo převrhnutí 
povozu nebo uváznutí v močálu. Stát si 
byl vědom těchto nedostatků, a proto se 
od poloviny 18. století intenzivně praco-
valo na výstavbě silnic. V roce 1823 byla 
páteřní síť silnic v Čechách hotova, a tak 
se začalo cestovat už lehčími vozy nebo-
li dostavníky. Takové cestování patřilo 
k 19. století. 

Spojení měst a obcí tedy bylo v odpo-
vědnosti státní pošty (diligence znamená 
něco jako náležitá péče). Jezdilo se na 
stanovených trasách od poštovní stani-
ce k poštovní stanici. Většinou koňské 
dvojspřeží nebo čtyřspřeží. Postilión 
v uniformě jezdil zpočátku po vojensku 
na jednom z koní, kterému se říkalo 
podsední a vpravo měl koně náručního. 
Vzhledem k délce tras se koně ovšem 
museli přepřahat. Mít čerstvé koně 
k dispozici bylo povinností každého 
správce poštovní stanice neboli poštmis-
tra zvaného též „poštapán“. Není divu, že 
taková poštovní stanice kromě úřadu byla 
také rozsáhlým hospodářstvím. Krom 
výměny koní bylo třeba, aby si i cestující 
odpočinuli a občerstvili se. To také byla 

starost poštmistrova. Vždyť třeba taková 
jízda z Prahy do Vídně trvala v 1. polovině 
19. století (i s těmi přestávkami na jídlo) 
37 hodin. Poštovní stanice bývaly od sebe 
vzdáleny (kvůli koním a odpočinku) při-
bližně dvě poštovní míle, tj. asi 15 km. 

A jak to bylo s poštovní diligencí v Ho-
ražďovicích? Podobně jako jinde: zdejší 
poštovní stanice (později povýšená na 
poštovní úřad) byla v tehdejší Postgasse 
neboli Poštovské ulici (dnes Strakonická) 
od r. 1751 v domě, kde dnes sídlí f. Koval-
tos. Od r. 1782 její provoz dědičně zajišťo-
val rod Schönhanslů. (tzv. dědičný pošt-
mistr). Pochopitelně, že poštmistr, jako 

představitel státní moci, požíval ve městě 
patřičné vážnosti. Ostatně posledním 
horažďovickým c. k. starostou byl císař-
ský rada a vrchní poštmistr Josef Schön-
hansl. V časopise „Poutník od Otavy“ 
z 20. června 1862 jsem našel nový jízdní 
řád, platný tehdy na trase České Budějo-
vice-Domažlice. Tak aspoň pro představu, 
jak rychle se tehdy cestovalo. Z Budějovic 
vyjížděla diligence o 8. hodině večerní. 
Přes zastávky v Pištíně, Vodňanech, Stra-
konicích. Z Horažďovic pokračoval spoj 
ve 4.45 h. ráno dál do Zavlekova, Klatov 
a Kdyně a ve 12.50 h. dorazil do Domažlic. 
Zde se spoj otočil a v 1 h. odpoledne se 

02
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Historie domů v Horažďovicích v letech 
1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 49

V roce 1622 kupuje spáleniště domu 
řečené Kobzovské od Anny Vodičkové 
Jiřík Pokorný za 113 kop. Dům leží mezi 
domy téže Anny Vodičkové a domem Jana 
Špalka Štěchovského. (Pojmenování domu 
Kobzovského může odkazovat na původ-
ního majitele Krištofa Kobzu zmíněného 
v Horažďovicích v roce 1548.) Ještě než 
tento dům Anna Vodičková prodala, „dala 
na dvůr prodaný dveře a vokna prv ne-
bývalých ve zdi udělati, ty dvéře a vokna 
má dáti (znovu) zadělati na svůj náklad“. 
Při koupi domu uvádí Jiřík Pokorný, že 

by chtěl do zdi sousedního domu Anny 
Vodičkové zazdít trámy, to mu bylo po-
voleno. „A to až po dolejší sklepy klenuté 
nadepsaného spáleniště, nic dále“. Pokud 
budou trámy do zdi sousedního domu 
zazděny, mají společně řešit náklady na 
žlaby pro dobytek. Protože měla Anna 
Vodičková velké náklady se stavbou této 
zdi, je povinen přidat Jiřík Pokorný Anně 
Vodičkové ještě 13 kop. Tento zápis byl vy-
konán v domě zmíněné Anny Vodičkové 
v přítomnosti radních Matouše Kryspa-
cha, Brikcího Malkovského a Purkhar-
ta Saxe. Za úřadu purkmistra Jakuba 
Královského, Jana Malkovského, Matouše 
Kryspacha, Cypryána Mylnera, Zachariáše 
Hladíka, Matěje Markovic, Jana Špalka, 
Václava Racka a Jana Boudy. V berní rule 
z roku 1654 je uvedena živnost Jiříka 
Pokorného výroba pálenky, doslova 
„pálený pálí“, k tomu osíval 23 strychů 
polí a choval 1 svini. Dále vlastnil dům na 
Zářečí a dvůr na předměstí. V roce 1666 je 
majitelem domu uváděna Marta Pokorná. 
Ta prodává dům, respektive zbořeniště 
domovní v roce 1679 Petru Madotovi 
a Alžbětě manželce za 80 zlatých. Dům 
ležící mezi domy Tomáše Brexla a domem 
Šalamouna žida koníře. V matrikách je 
Petr Madot uváděn jako Vlach, povoláním 
železník, tedy jako obchodník se želez-
ným zbožím. Do Horažďovic se přistěho-
val v roce 1673. Petr Madot dále přikupuje 

od sousední nemovitosti majitele Tomáše 
Brexla (čp. 52, bývalá Komerční banka) 
„zadní marštal“ za 219 zlatých. V roce 
1717 prodává vdova Alžběta Madotová 
dům Antonínu Wolkerovi felčaru, zeti 
svému, za 227 zlatých s dědinou o rozloze 
6 strychů. Antonín Wolker je povinen 

vydal zpět. Z Horažďovic odjížděl v 9.15 h. 
večer a v 5.50 h. ráno byl zase v Budějovi-
cích. Na jednotlivých stanicích bývaly asi 
desetiminutové zastávky pro koně a od-
počinek. Takže nějakých 17 hodin cesty 
tam a stejně opačným směrem. Dnes to 
trvá rychlíkovému vlaku na této trase (ale 
přes Plzeň) něco přes tři hodiny. 

Při pohledu na mapu poštovních spojů 
z r. 1837 je zajímavé, že Horažďovice měly 
v té době poštovní spojení se všemi okol-
ními městy: Klatovy, Nepomuk, Strakoni-
ce, Blatná, Písek (přímo nebo nepřímo), 
jen se Sušicí ne. Tam v té době ještě 
patrně dávaly poštovní lišky dobrou noc. 
V polovině 19. století zažívaly poštovní 
diligence svou největší slávu. Ale na ob-
zoru se již pomalu objevoval konkurent: 
železnice! V r. 1868 se už z nádraží Babín 
dostal člověk nesrovnatelně rychleji 
a pohodlněji do Plzně, do Budějovic, Od 

r. 1888 už přímo z nového horažďovické-
ho nádraží také do Sušice, Klatov, a pak 
i do Domažlic. Od r. 1908 už poštu roz-
vážely automobily, a poštovní diligence 
se staly historií. Tak, jako se jí časem 
jistě stane i mnohé, co je pro nás dnes 
samozřejmé a nepostradatelné. 

• Jiří Wagner 

01 Poštovní diligence v 19. století

02 Horažďovická pošta patrně někdy z přelomu 
19. a 20. století, kdy už poštovní diligence 
končila. Všimněte si toho bláta na hlavní ulici 
ve městě (tehdy Postgasse). A pošta sama 
vypadala spíš jako lehce zchátralý statek, než 
jako důležitý c.k. státní úřad. 

✂ • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
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Dotaz 
na pamětníky
V Horažďovicích pan Steiner Eduard 
před druhou světovou válkou vyráběl 
ve své irmě, která byla v Trhové ulici 
číslo 109, petrolejová kamínka značky 
Vesuv.
Prosím pamětníky, kteří o tomto 
výrobku něco vědí, ať se ozvou na 
telefonní číslo 602 109 005, nebo mail: 
stanislavmarek@seznam.cz

• Stanislav Marek
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Alžbětu Madotovou do smrti živit, šatit 
a po smrti vystrojit pohřeb. V témže roce 
žádá Antonín Wolker radní, aby mohl být 
přijat do města za felčara, ti souhlasili 
a sjednali s ním roční taxu 6 zlatých, 2 
strychy žita a 4 sáhy dříví s poznámkou 
radního „až budou lepší časy, že se jemu 
bude moci přilepšiti“. Příjmení je zde 
komoleno na Walcker. V matričních kni-
hách je Antonín Wolker uveden již v roce 
1698 s povoláním „nýdrlantník“, mohlo jít 
o správce oranžerie, která se tehdy nachá-
zela v panské zahradě, dnes je v těchto 
místech přírodovědná stanice. V roce 1722 
prodává Antonín Wolker dům Františko-
vi Antonínu Foschenbauerovi z Netolic 
a Amabalii manželce za 310 zlatých. Dům 
leží mezi domy Maxmiliána Stroboliuse 
a ovdovělé Gregorové. Na domě je „želez-
ná kráva“, tj. pravidelný roční poplatek 
k záduší kostela sv. Petra a Pavla. (Pojem 
železná kráva vznikl poté, co si majitel 
domu pronajal jeden kus dobytka z farní-
ho chléva – zatímco zvíře po čase uhynu-
lo, poplatek z krávy zůstal a plynul trvale 
ve prospěch záduší). V hotovosti složeno 
ihned 200 zlatých, zbylé peníze na splát-

ky. Následně se dostává dům do majetku 
obce, v jejím držení je uváděn v roce 

1767, kdy je citován jako „dům obecní 
Foschenbauerovský“. V roce 1783 prodává 
obec dům várečný Janu Matznerovi za 
1100 zlatých. Dům ležící mezi domy Filipa 
Smolky a Matěje Malkovského. Syn Jana 
Matznera Jan byl v roce 1797 společně 
s bratrem Antonínem na žádost strýce, 
probošta Wenzela Adalberta von Herites, 
(pocházející rovněž z Horažďovic) pový-
šen do šlechtického stavu. Získal tak titul 
rytíř z Heritesu. (Historie horažďovických 
rodin Matzner a Herites jsou umístěny 
na internetu pod titulem Familie von He-
rites.) Následujícím majitelem domu byl 
v roce 1839 uveden Karel Matzner. 

• MgA. Jindřich Šlechta

01 Horní část ulice Havlíčkova s domem čp. 49 na 
snímku pro chystanou asanaci města, rok 1971, 
archiv p. Meduny

02 Vnitřní zástavba objektu před radikální 
přestavbou, kolem roku 1970, Archiv NPÚ Plzeň

03 Erb z nobilitační listiny z roku 1797 bratrů Jana 
a Antonína Matznerových

04 Plán na přestavbu kupeckých krámů a vložení 
dřevěných výkladců z roku 1892 

05 Detail výkladců na příčném řezu

06 Současná podoba objektu (rok 2015)

01

05

04

06
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MŮJ KOSTIČKOVÝ SVĚT
Pod pojmem „Kostičkový svět“ si každý představuje něco 
jiného. Zkuste ztvárnit svou originální představu a pochlubte se 
i ostatním. 
Můžete zvolit jakoukoli výtvarnou techniku a materiál, kreslit, 
skládat, modelovat, můžete vymyslet kostičkový příběh formou 
básničky, povídky, komiksu, … cokoli vás napadne. 
Fantazii se meze nekladou!

Vyhlášení soutěže: 
1. 7. 2022
Uzávěrka soutěže: 
20. 9. 2022
Vyhodnocení: 
5. 10. 2022 v 15.00 
oddělení pro děti

Odevzdáním soutěžních prací souhlasí účastníci s jejich zveřejněním v knihovně a na webu knihovny. 
Vyhodnocení soutěžící získají knihy a drobné odměny.

Městská knihovna • Horažďovice

vyhlašuje soutěž pro všechny tvořivé děti

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

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

PALIVOVÉ DŘEVO  
Štípané (25-60cm) 
Kulatina v metrových a                                 
dvoumetrových délkách 
Pytlované dřevo 
Piliny 

Dále nabízíme služby v lesnictví . 
       
Tel: +420 737 290 440 

www.drevuska.cz 

drevuska@post.cz 

 FB: Palivové dřevo Dřevuška 
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Muzeum
Ve dnech 5. a 6. července otevřeno.

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

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 pe-
rel horního Pootaví

denně mimo pondělí • 9.00–17.00
A. Červený: Diagnóza krystal 
Stálá expozice alpských minerálů

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 • Masné krámy
Slavnostní otevření masného krámu
v ulici Hradební

pátek a sobota • 20.00 • sraz na zámeckém 
nádvoří
Večerní komentované prohlídky města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Termíny: 1. 7., 2. 7., 8. 7., 9. 7. a 15. 7.
Možnost rezervace místa v IC

16. 7. sobota • 11.00 • sraz na zámeckém 
nádvoří
Mimořádná komentovaná prohlídka města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Možnost rezervace místa v IC

pátek a sobota • 20.00 • sraz na zámeckém 
nádvoří
Večerní komentované prohlídky města
Provází Mgr. Roman Vaněk
Termíny: 16. 7., 22. 7., 23. 7., 29. 7. a 30. 7.
Možnost rezervace místa v IC

DDM
24. 7. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice
Komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek

Městská knihovna 
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
16. 7. sobota • 14.00 – 22.00 • Mírové náměstí
Open Air Street Food festival
Dobré jídlo světa a horažďovické kapely

Kavárna Šibule
3. 7. neděle • 15.00 
První prázdninová neděle
Veselé posezení se Zdeňkem Krýslem 
 
17. 7. neděle • 15.00 
Dostaveníčko…   
Pavel Hlobík a Fanda Šimáček s lidovými 
písničkami 

29. 7. Šipkový turnaj • 18.00

Stodola
5. 7. úterý • 20.00
Narozeniny Houby 
Hraje Experiment, prasátko na grilu
 
9. 7. sobota • 10.00
VO-KO Challenge
Voda, kolo, soutěž dvojic
 
23. 7. sobota • 20.00
ERA koncert

30. 7. sobota • 10.00 
Nejrychlejší Javorná
Cyklozávod 

Ostatní
9. 7. sobota • 14.00 • Pačejov 
19. ročník protestního pochodu a cykloak-
ce proti záměru státu umístit do lokality 
„Březový potok“ hlubinné úložiště jaderného 
odpadu
Start: před KD Pačejov nádraží
Cíl: Maňovice
občerstvení, kulturní program
19.00 kapela Štreka

29. 7. • pátek • Mashtal pub
Warm Up Rampa Fest
Hopes, Pyromann, Safecourse – přijďte se 
dobře nažhavit

30. 7. sobota • Mashtal pub
After Party Rampa Fest
DirtyDJ Želvín

30. 7. sobota • skate park
Rampa fest
II. ročník – hardcore punkový festival

MC Houba
15.–16. 7. pátek–sobota
Koktejlové večery
Nové míchané nápoje – jak tradiční, tak 
netradiční

23. 7. sobota
Finlandia párty

Chanovice
9. 7. sobota • 9.45 • zámecký areál a skanzen
Den řemesel – přehlídka řemeslných doved-
ností Plzeňského kraje
tradiční řemesla, hudebníci šermíři...

23. 7. sobota • 13.00 • Defurovy Lažany
Memoriál L. Duchoně
hasičská soutěž a následně veselice s hudbou 

Uzávěrka dalšího čísla je 19. července v 10.00 hod., vydání 
29. 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.

20 Obzor • Horažďovice


