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HORAŽĎOVICKÝ
V Y B Í R Á M E  Z  O B S A H U

M Ě S Í Č N Í K  V Ě N O V A N Ý  H O S P O D Á Ř S K É M U ,  K U L T U R N Í M U  A  S P O L E Č E N S K É M U  P O V Z N E S E N Í  M Ě S T A

OBZOR
BŘEZEN 2008

SLOVO STAROSTKY

28. února 2008 se konalo v Lodhéřově se-
tkání starostů a zástupců občanských ini-
ciativ z lokalit vytipovaných k umístění 
trvalého hlubinného úložiště vysoce radio-
aktivních odpadů.
Diskutovalo se zejména o úpravě „atomo-
vého zákona“ (zákon č. 18/1997 Sb.) v tom 
smyslu, aby souhlas obce, na jejímž katastru 
bude úložiště ležet, byl nepřekročitelným 
úkonem. Druhým důležitým tématem je 
snaha, aby v nově tvořené Politice územní-
ho rozvoje (dokument bude schvalovat vlá-
da ČR do konce r. 2008) nebylo těchto šest 
lokalit blokováno stavební uzávěrou, která 
by naprosto zamezila rozvoj obcí. Konkrét-
ně v Lodhéřově by mělo úložiště ležet přímo 
pod obcí! Podle vládou schválené koncepce 
nakládání s radioaktivními odpady a s vy-
hořelým palivem mají být až v roce 2015 vy-
brány dvě nejvhodnější lokality a zajištěna 
jejich ochrana v územních plánech.
Závěrem společného jednání jsme s panem 
místostarostou podepsali za město Horaž-
dovice otevřený dopis, který byl odeslán pre-
miéru Topolánkovi, ministrům Bursíkovi 
a Římanovi a dalším poslancům, senátorům 
a institucím.
První březnový víkend byl ve znamení další 
z řady rychlých povodní. Hladina řeky Ota-

Březen – měsíc internetu
Západočeská divadelní přehlídka
Počasí v roce 2007

Cenu diváka na divadelní přehlídce obdržel Tyjátr Horažďovice.

vy v sobotu odpoledne výrazně překročila 
třetí povodňový stupeň. Naštěstí toto vzed-
mutí nemělo trvalý charakter a již v podve-
černích hodinách došlo k opadnutí hladiny. 
Voda zaplavila část Ostrova, dostala se k sil-
nici pod mostem v Nábřežní ulici a rozlila se 
na Jarově. 
Ve stejných dnech dal o sobě vědět i další ži-
vel – vítr, tentokrát nazvaný vichřice Emma. 
Způsobila daleko menší škody než v loňském 

roce orkán Kyrill, ale přesto i ona strhla nebo 
poškodila v našem městě několik střech, ko-
mínů a vyvrátila velké množství stromů. 
Děkuji místním hasičům, technickým služ-
bám i všem dobrovolníkům za pomoc.
Ve dnech 6.–9. března 2008 se v Horažďo-
vicích konala jubilejní 25. Západočeská pře-
hlídka amatérských divadel. Během čtyř dní 
jsme mohli navštívit a zhlédnout osm di-
vadelních představení různých forem a žán-
rů. Je příjemné, že po „hubených“ letech se 
zaplňuje hlediště věrnými diváky a přichází 
i noví. 
Děkuji kulturnímu středisku pí Mužíkové za 
organizační zajištění celé přehlídky, za MěÚ 
Lucii Staňkové a Tyjátru Horažďovice pod 
vedením Karla Šťastného za úspěšnou re-
prezentaci města. 
V poslední době se v našem městě zvyšuje 
kriminalita a dochází k vykrádání různých 
nemovitostí. V souvislosti s tím proběhlo 
jednání s velitelem Policie ČR v Horažďo-
vicích npor. JUDr. Rychtaříkem a velitelem 
Městské policie p. Petrovicem. Úspěšnost 
při zásazích je podmíněna i dobrou spo-
luprací s Vámi, občany. Nebuďme lhostejní 

Povodeň 1. 3. 2008 19.30 hodin (foto J. Chalupný). – pokračování na straně 2 –



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 3/2008 | 2

…MUDr. Zdeňka Marka
V minulém čísle Horažďovického ob-
zoru se čtenáři dozvěděli, že k 1. břez-
nu 2008 byla v Horažďovicích zrušena 
pohotovostní služba. Jakým způsobem 
a kým je tato služba zajištěna nyní?

Po zrušení lékařské služby první pomoci 
k 29. 2. 2008 je zdravotní péče v Horažďo-
vicích a jejím spádovém okolí zajišťována 
24 hodin 7 dní v týdnu RZS (rychlou zá-
chrannou službou), jejímž zřizovatelem 
je Plzeňský kraj. Posádky RZS jsou pro-
fesionálně vyškolené k akutní záchraně 
lidského života. Přivolání této služby je na 
telefonním čísle 155, místem stanoviště je 
budova polikliniky Horažďovice.
Nejbližší LSPP (tzv. pohotovostní ordi-
nace s přítomností lékaře) je v nemocnici 
Strakonice, nemocnici Sušice, event. v ne-
mocnici Klatovy.   
     MUDr. Zdeněk Marek 

…radu města
Můžete nám v souvislosti s peticí adre-
sovanou radě města vyjasnit nejasnosti 
týkající se prodeje bytů?

Za redakci Lucie Staňková 

Vážení občané,
v poslední době se šíří po Horažďovicích 
zkreslující informace týkající se prodeje 
obecních bytů. Dokonce se objevují lidé, 
kteří od Vás vybírají příspěvek, nejprve 
ve výši 100 korun na jakési „papíry“ a ny-
ní 500 korun na právního zástupce. Pro-
ti komu Vás bude tento člověk zastupovat? 
Nejsme v soudní při. Vše je v kompetenci 
zastupitelstva města, toho zastupitelstva, 
které vzešlo z Vámi zvolených zastupitelů. 
Těch zastupitelů, kteří Vám poprvé nabí-
zí možnost koupit si byty. Do této doby se 
v Horažďovicích byty nikdy neprodávaly, 
přestože v ostatních městech ano. 
Zásady prodeje bytů jsme připravovali 
zodpovědně a vycházeli jsme ze zkušenos-
tí okolních měst. Díky tomu máte jistotu, 
že Vás nikdo nebude nutit ke koupi bytu, 
můžete v něm dál bydlet za stávajících 
podmínek – tj. platit nájem. Každý má 
možnost se svobodně rozhodnout, chce-li 
byt koupit a požívat všechny výhody vlast-

O T Á Z K A  P R O  Z A S T U P I T E L E

a všímejme si svého okolí. I včasná informa-
ce poskytnutá Policii ČR nebo Městské po-
licii, může vést k dopadení pachatelů.
Vandalstvím poškozená freska sv. Voj-
těcha byla opravena a z naší společné kapsy 
tak ubylo 7 600 Kč.
V březnu proběhla další z plánovaných bri-

gád v Oboře. Znovu se sešla celkem početná 
skupina nadšenců a udělala kus práce. Opět 
nám pomohli Mladí hasiči se svým vedou-
cím p. Lukešem i trojice skautů, Šimon Ma-
tějka, Michal Grolmus a Pavel Cvach, kteří 
zatím nechyběli ani na jedné brigádě. Ten-
tokrát jsme vyřezali náletové dřeviny ko-
lem zbytků venkovních zdí a čistilo se v okolí 

rybníka. Díky dobrovolníkům z řad občanů, 
kteří průběžně vyklesťují levou stranu Obo-
ry, dostává i tato část novou upravenou tvář. 
Děkuji všem.

Mgr. Jindřiška Jůdová
starostka města

SPOLKY 

Plánovaná přednáška „Čína historická 
i současná, olympijská, slovem i obrazem“ 
se uskutečnila 9. března ve 14.00 v kině 
Otava.
Slovem provázel předseda spolku rodáků 
a přátel Horažďovic pan František Moser. 
Na úvod každý účastník ochutnal pravý 
čínský čaj, podávaný v předsálí kina.
Podle závěrečného potlesku byla tato akce 
úspěšná.
Poděkování patří paní Mužíkové a čle-
nům pracovního kolektivu, kteří umož-
nili v prostorách kina uskutečnit fi lmovou 
projekci.
Za spolek rodáků a přátel Horažďovic dě-

kujeme.      
Jana Motyková

Sbor dobrovolných 
hasičů 

Výroční valná hromada (VVH) okrsku č. 8, 
Horažďovice, proběhla 16. února v Restau-
raci u Hlaváčků. Náš sbor zastupovali pá-
nové Havlík, Štěpán a Halml. Tuto VVH na-
vštívila též pí Jůdová. Hodnocen byl uply-

níka, pokud byt nechcete koupit a ostatní 
nájemníci ano, ani v tomto případě Vám 
nic nehrozí, souhlas musí být od všech ná-
jemníků. Budete-li chtít, můžete byt vy-
měnit za jiný, a to v domě, který nájemníci 
nebudou chtít prodat. Nebezpečí, že by 
někdo koupil Váš byt, může nastat pouze 
v případě, že odstoupíte od svého původ-
ního rozhodnutí (souhlasu) byt koupit, ale 
i pak máte nadále možnost dorovnat cenu 
vzešlou z výběrového řízení (tj. při prodeji 
třetí osobě obálkovou metodou). I pak mů-
žete v bytě dál bydlet na základě Vaší sou-
časné nájemní smlouvy. Všechny žádosti 
nájemníků bude rada města posuzovat in-
dividuálně se zájmem o své občany. Ceny 
bytů budou vycházet z odhadních cen dle 
cenového věstníku roku 2007 (orientační 
cena bytů = odhadní cena bytu 2. katego-
rie o ploše cca 70 m2 – 500–560 tisíc Kč, 
cena po slevě 400–450 tisíc Kč)
Pro Vaši informaci, rozdíl v odhadních ce-
nách roku 2005 a 2007 je zhruba 200 tisíc 
Kč, rok 2007 – únor 2008 je dalších 10 % 
navýšení. Je předpoklad, že ceny podob-
ným tempem dále porostou.
Nájemníci budou osloveni formou letáku, 
ve kterém se dozví informace, jak bude 
prodej bytů probíhat. Pokud budete mít 
zájem byt koupit, vyjádříte svůj souhlas 
a zašlete ho nebo zanesete na MěÚ. V tom-
to případě bude od Vás požadována částka 
5 000 Kč jako záloha na vypracování pro-
hlášení vlastníka, znaleckého posudku, 
návrhu vkladu do katastru a kupní smlou-
vy. Ale bude to pouze tehdy, když se stejně 
vyjádří nájemníci celého domu. 
Na každý byt, který je zařazen do prode-
je a jeho současný nájemce projeví zájem 
ho koupit, bude vypracován znalecký po-
sudek. 
V obecních bytech žije zhruba třetina oby-
vatel Horažďovic. Dvě třetiny lidí se mu-
sely o své bydlení postarat samy a žijí v ro-
dinných nebo družstevních domech. Prá-
vě tito lidé si museli své bydlení zaplatit ze 
sta a více procent (úroky z hypoték, úvěrů, 
půjček, atd.). Z pohledu toho je sleva 20 % 
z odhadní ceny bytu více než výhodná. 
Záleží pouze na Vás, zda toho využijete, 
nebo ne.

Za Radu města Horažďovic 
Mgr. J. Jůdová, Ing. L. Lenský

– pokračování ze strany 1 –
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nulý rok a vytyčeny cíle na rok letošní.
Nejčernějšími měsíci na požáry v Horaž-
ďovicích a okolí byly v loňském roce mě-
síce duben a červen. 13. dubna hořela pila 
ve Velenovech, kde se škoda vyšplhala na 
1 500 000 Kč. O tři dny později to byla ga-
ráž lakovny v Malém Boru, kde byla ško-
da ještě vyšší, a to 1 670 300 Kč. Do třetice 
to byl v Horažďovicích nákladní automobil 
se škodou 100 000 Kč. Měsíc červen začal 
opět v Horažďovicích, a to 6. června, kdy 
hořelo osobní auto Škoda Octavia – škoda 
byla 350 000 Kč. Dále následovaly dva další 
požáry (oba v Horažďovicích), a to 18. červ-
na byt, škoda se vyšplhala na 102 000 Kč, 
a 20. června bývalý výrobní objekt se ško-
dou rovného milionu.
1. března se konal v našem městě 
VIII. Okresní hasičský ples. Úvodní slovo 
měl starosta Okresního sdružení pan Fran-
tišek Křesťan a starostka města pí Mgr. Jin-
dřiška Jůdová. K tanci a poslechu vyhrával 
„EXPERIMENT“, který se všem zúčastně-
ným líbil. Byla bohatá tombola a květinová 
dámská volenka. Příjem činil skoro sto ti-
síc, výdaje cca čtyřicet tisíc. Přibližný vý-
těžek je tedy šedesát tisíc – bude použit na 
činnost sdružení a hlavně pro naší mládež 
v okrese.

Něco pro zasmání z Horažďovického ob-
zoru č. 12, roku 1932:
„O té koze z Boubína. Majitelem jejím je ces-
tář, koza byla na silnici tedy jako doma. Čas-
to zaměřila zraky k Horažďovicím a zatouži-
la po nich. Dne 17. listopadu t. r. se její sen 
splnil. V nestřežené chvíli pustila se na cestu 
a přímo do Horažďovic. Zvláště na náměstí 
se jí velmi líbilo. Ale nelíbilo se to strážci bez-
pečnosti, šel a kozu ve vší formě zatkl a zavřel. 
To se stalo v 11 hod. dopol. Druhý poloúřední 
akt nadešel téhož dne ve 3 hod. odpol. Koza 
byla vybubnována. Zatím majitel marně kozu 
sháněl do noci. Proto tím větší radost měl, 

když ráno se dozvěděl, že koza je v Horažďo-
vicích. Radost však zchladla, neboť měl kozu 
vykoupiti pokutou 20 Kč. Kroutil se, rozčilo-
val, ale nic platno, na radnici byli neúprosní. 
,A když už musím 20 Kč zaplatit, dám to do 
novin. 10 Kč by bylo správných, 5 Kč za vy-
bubnování a 5 za opatrování, ale 20! – do no-
vin s tím.‘ Hledal, kdo je od těch novin, našel, 
živě vyložil a uspokojeně odcházel se slovy: 
,Sakramentská koza! Ale jen ať to tam dají, 
na radnici to zasluhují. Když musím platit, ať 
je koza v novinách a je aspoň nějaká legrace. 
Jen ať to tam dají, já jsem za to zodpovědnej.‘ 
– A tak jsem to tam dal.“

Karel Halml 

Informace Hasičského 
záchranného sboru 
(HZS): 
Změna v oznamovací povinnosti pálení 
lesního a zemědělského odpadu
Dnem 1. 1. 2008 bylo zrušeno operační 
středisko ÚO (územního odboru) Klatovy, 
které zabezpečovalo obsluhu tísňového vo-
lání na čísle 150. Tímto dnem tuto činnost 
plně převzalo Krajské operační a informač-
ní středisko HZS Plzeňského kraje (KO-
PIS). Co se tím změnilo pro občany? Na-
dále zůstávají v platnosti tísňová čísla jed-
notlivých záchranných složek (150 – ha-
siči, 155 – záchranná služby, 158 – Policie 
ČR). Nově pak již lze plně využívat číslo tís-
ňového volání 112. Tato linka je zakončena 
na krajském operačním a informačním 
středisku a operátoři na této lince zajistí 
v případě nutnosti povolání všech ostat-
ních záchranných složek nebo přepojení na 
příslušnou záchranou složku. 
Změna v oznamovací povinnosti pálení les-
ního a zemědělského odpadu spočívá v tom, 
že tato činnost se oznamuje již jen na ope-

rační a informační středisko Plzeňského 
kraje, a to na telefonní číslo 950 330 110. 
Zde operátor oznámení zpracuje a zazna-
mená do digitálních mapových podkladů. 
Proto tuto činnost již není potřeba hlásit na 
Požární stanici Horažďovice.
Pro úplnost připomínáme, že tato oznamo-
vací povinnost je daná pro všechny práv-
nické a podnikající fyzické osoby naříze-
ním Plzeňského kraje ze dne 16. 4. 2002, 
kterým se stanoví podmínky k zabezpečení 
požární ochrany v době zvýšeného nebez-
pečí vzniku požáru, a je tedy závazné pro 
celé území Plzeňského kraje. Úplný text to-
hoto nařízení je k dispozici na webových 
stránkách Plzeňského kraje. 
www.kr-plzensky.cz

Petr Papoušek

ŠKOLY

Mateřské centrum 
Dráčkov 3 
PROGRAM NA MĚSÍC DUBEN: 
Po 7. 4.  Herna
Učíme se barvy: Červená (přijďte v čer-
vené, přineste si něco červeného…)
Vyrábíme: „červeně“

Pá 11. 4.   Herna
Cvičení pro maminky (20 min, pohodlné 
oblečení, pití, popř. ručník) – účast není 
povinná
Maminky cvičí a děti si kreslí

Po 14. 4.  Herna
Vyrábíme: ozdobný závěs do okna

Po 21. 4.  Herna
Vyrábíme: berušky

Pá 25. 4.  Herna
Cvičení pro maminky (20 min, pohodlné 
oblečení, pití, popř. ručník) – účast není 
povinná
Maminky cvičí a děti si kreslí

Po 28. 4.  Herna
Vyrábíme: veselé kolíčky

Najdete nás v prostorách Křesťanské ma-
teřské školy, ul. Jiřího z Poděbrad (vchod 
zezadu, bývalé jesle).

Lucie Listopadová

VIII. Okresní hasičský bál doprovázela skupina Experiment.
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KŘESŤANSKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Komu se nelení, tomu jde pletení a to-
mu se i zelení…

Největší křesťanské svátky – Velikonoce 
– jsme v naší duhové školce přivítali jasně 
vyzdobenými třídami a na 13. března si na 
odpoledne pozvali do třídy Rybiček všech-
ny maminky s dětmi, které navštěvují tuto 
školku, na „veselé jarní tvoření“. Pod vede-
ním paní Urbanové jsme si mohli vyzkoušet 
své aranžérské dovednosti z materiálů pří-
rodních i netradičních. Nechyběla dobrá ná-
lada a skvělé nápady. Proutěné košíčky se 
začaly plnit krásnými jarními dekoracemi 
s rozkvetlými petrklíči, vajíčky i jinými pří-
zdobami a doplňky. Po hezky stráveném 
odpoledni s vlastnoručně zhotovenými vý-
robky odcházely usměvavé maminky a dě-
ti domů. Dětské oči jim zářily, že dekorace 
budou zdobit jejich pokojíčky i balkony. Dě-
kujeme paní Urbanové za uskutečnění před-
velikonoční dílny. 
17. března jsme se vydali s naší třídou Ry-
bičky na exkurzi do zahradnictví Vesna. Do-
provázelo nás sice špatné a deštivé počasí, 
ale dobrou náladu nám nezkazilo. Zahrad-
nictvím nás provázela paní Polenová, která 

má v naší třídě své dva syny. Ukázala nám, 
jak se rostlinky řízkují, přesazují a ošetřují. 
Viděli jsme spoustu kvetoucích rostlinek, na 
kterých si děti vyzkoušely znalosti barev. Dě-
kujeme paní Polenové a majitelům zahrad-
nictví, že nám umožnili prohlídku skleníků. 

Za KMŠ třída Rybičky

MŠ LORETSKÁ

Velikonoce na venkově, 
aneb výlet do Prusin
Je 8.00. Zataženo, prší. Opravdu „ideální“ 
počasí na výlet. Naším cílem byly Prusiny. 
V luxusním autobuse se živě debatovalo 
o všem možném. Z kluků se stali rázem ři-
diči autobusu a nezdrželi se pikantního ko-
mentáře o způsobu a směru jízdy. Zabočili 
by úplně jinde než pan řidič a asi měli i prav-
du. Chvilku nám trvalo, než jsme našli tu 
správnou cestu ke škole v Prusinách. Te-
rénní stanice Prusiny se nachází nedaleko 
Plzně asi 15 km u obce Nebílovy. Náš vý-
ukový program nesl název „Velikonoce na 
venkově“. 
Před námi stojí budova s nápisem „ško-
la“. Už nás vyhlížely naše průvodkyně spo-
lupracující s občanským sdružením Ame-
tyst. Organizace se věnuje ekologické vý-
chově a ochraně přírody. Ametyst je čle-
nem Sdružení středisek ekologické vý-
chovy Pavučina, koordinátorem projektu 
M.R.K.E.V. (Metodika a realizace kom-
plexní ekologické výchovy) v Plzeňském 
a Karlovarském kraji. V roce 2004 byla 
založena síť mateřských škol se zájmem 
o EVVO („Mrkvička“), které je členem 
i MŠ Na Paloučku. Tolik o našem cíli. 
Vešli jsme do budovy, do které museli cho-
dit ještě naši prarodiče. Náš program začal 
seznámením se se symboly jara. Vyrobili 
jsme si paní Zimu, Moranu a s básničkou 
jsme ji vynesli ven k rybníku a vhodili ji do 
vody. Snad jaro na sebe nenechá dlouho če-
kat. Vrátili jsme se do školy a byli nám před-

staveni další obyvatelé (ovce, kozy, kůzlát-
ka, morče, králíci, husy…). Sami jsme zví-
řátkům přivezli chléb, rohlíky, mrkev a ja-
blka. Za odměnu jsme je mohli nakrmit 
z ruky. Naštěstí nikoho z nás zvířata ne-
pokousala. Prostě jsme šikovní.
Poté jsme byli pozvaní do velké třídy, kde 
jsme si obarvovali vajíčka ve slupkách z ci-
bule. Vajíčko s trávou jsme zavinuli do ob-
vazu. O výsledku až později…
Na dřevěné podlaze stálo osm papírových 
tašek s názvy a symboly předvelikonočních 
dní. Posadili jsme se dokola na polštářky 
vyplněné pohankovými slupkami a před-
stavili jsme se navzájem naší průvodkyni 
Aničce. Povídání o Velikonocích začalo 
Květnou nedělí – trháním kočiček. Násle-
dovalo Modré pondělí a Šedivé úterý, kdy 
jsme se ve dvojicích se zavázanýma očima 
oblékali. Škaredou středu jsme si přiblížili 
hrou na „Škareďáky“. Nikdo se po zazvo-
nění zvonku nesměl smát. Ale vydržte to…! 
Na Zelený čtvrtek jsme dostali řehtačky 
a dělali takový rámus, až hlava bolela. Na 
Velký pátek se prý otvírá země a vydává 
své poklady. Malovali jsme naše představy 
o pokladu, došlo i na „zlatokamen“. Na Bí-
lou sobotu se křtí a lidé v kostele mají bílá 
roucha. Neděle a pondělí nesou název Boží 
hod Velikonoční. O Velikonočním pondělí 
si kluci pletou pomlázku a chodí po kole-
dě. Naučili jsme se koledu i s krokovou va-
riací, „Koleda, koleda, koleda, proutek z vr-
by. Mlsný jazyk ten mě svrbí“. Děvčata s va-
jíčkem v ruce odpovídala, „kdo toto vajíčko 
dostane, do sta roků ostane“. 
A co naše obarvená vajíčka? Výtvory byly 
vskutku originální. Rodiče jistě souhlasí. 
Nesnědla-li se vajíčka hned po příjezdu, 
zdobí stůl ještě dnes!
To už nastal čas odjezdu. Autobus už čekal 
pod velkou lípou. Celou cestu jsme debato-
vali o zvířátkách, o jaru… a odezva dětí byla 
– bude další výlet? 

Předškoláci z MŠ Na Paloučku
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KULTURA

ZŠ BLATENSKÁ
Kurz na PC pro veřejnost
Ředitelství Základní školy Horažďovice, 
Blatenská ulice, oznamuje, že pro případné 
zájemce z řad veřejnosti uspořádá kurz prá-
ce na počítači. Kurz by probíhal v odpoled-
ních hodinách v pracovně informatiky ZŠ. 
Náplň kurzu je možno upravit dle poža-
davků zájemců (možné jsou tyto oblasti – 
např. zvládnutí textového editoru Word, ta-
bulkového editoru Excel, tvorba prezentací, 
práce s internetem, práce s perifériemi, mul-
timédii aj.). 
K zahájení kurzu je potřeba nejméně šest 
přihlášených účastníků.
Cena kurzu je 1 500 Kč.
Délka kurzu je 15 hodin.
Lektor: Mgr. Jůda Stanislav
Zájemci, hlaste se na tel.: 376 512 514
e-mail: JUDAZS@seznam.cz

Mgr. Stanislav Jůda

Vážení rodiče, děti a čtenáři Horažďovic-
kého obzoru,
opět jsem zde s aktualitami z naší ZUŠ. 
Jak jsem již předesílala v minulém čísle, 
naši žáci se zúčastnili okresních kol sou-
těže ve hře na klavír a smyčcové nástroje, 
která se konala v Klatovech v ZUŠ J. Klič-
ky. Všechny děti získaly ocenění.

VÝSLEDKY:
okresní kolo soutěže ve hře na klavír
 Petra Kovačová – 3. místo 
 Jan Šebek – čestné uznání
 Jana Brůžková – 2. místo

okresní kolo soutěže ve hře na housle
 Antonie Polatová – 1. místo
 Jolana Slepičková – 2. místo
 Petra Kovačová – 2. místo
 Anna Štruncová – 2. místo
 Marie Kolářová – 3. místo
 Tereza Mottlová – čestné uznání

okresní kolo soutěže ve hře na violu
 Barbora Klukanová – 3. místo

Účastníkům gratuluji, děkuji za svědomi-
tou přípravu a přeji do budoucna spoustu 
radostných setkávání s hudbou. V souvis-
losti s tímto musím poděkovat ZUŠ J. Klič-
ky pod vedením pana ředitele Gabriela za 
bezvadnou organizaci soutěže a přípravu 
perfektního zázemí. Zároveň děkuji i pe-
dagogům ze ZUŠ v Sušici – paní učitelce 
Haně Prančlové za vstřícnou spolupráci 
a paní učitelce Dagmar Ciompové navíc za 
klavírní doprovod našich houslistů.

ZUŠ HORAŽĎOVICE

Základní škola, Blatenská 540
Horažďovice
děkuje fi rmě

HAAS Fertigbau, spol. s r. o.
za poskytnutí kůry na školní zahradu

a těší se na další spolupráci

ZŠ KOMENSKÉHO
Pugét od otce
Květiny v pokoji přesladce voněly,
jak krásné jsou, moc dobře věděly.
Však každý květ nám jednou uvadne,
i ta největší krása ve zmar upadne.

Květiny uvadají pomalu a tiše,
dívka mladá u nich dopis píše.
Píše bývalému milému,
k dopisu přidá zvadlou chryzantému.

Květina vypadla z obálky dopisní,
v tichu koleje se dobře sní.
Však zradil jsi nevinnou krásku,
už nezískáš zpět její oddanou lásku.

Květiny tlejí na smetišti,
a dívka čeká, čeká na letišti.
Přiletí otec její starý.
Květiny dlouze umírají.

Anna Kolářová, 6. B, ZŠ Komenského

Dále si Vás dovolím informovat o změně, 
která nastala v názvu dětského pěvecké-
ho sboru a housl. souboru „Prácheňá-
ček“ vedeného paní učitelkou Radkou Pa-
nuškovou. Přejmenování bylo nutné, pro-
tože soubor téhož jména již dlouhou dobu 
existuje ve Strakonicích. Nadále bude 
náš sbor vystupovat jako „CVRČCI“. Tak 
si to zvolily samy děti. V nejbližší době se 
„CVRČCI“ připravují k reprezentaci ško-
ly na festivalu dětských pěveckých sborů 
„Je kraj, kde voní tráva“. Koná se 26. dub-
na v Sušici.
V letošním školním roce ZUŠ Horažďovi-
ce slaví 55. výročí založení. Připravujeme 
celou řadu akcí. Nejvýznamnějším pod-
nikem bude Den otevřených dveří, pořá-
daný 16. května v areálu školy. Čeká Vás 
bohatý program, milé dárečky a věříme, 
že i mnoho příjemných překvapení. Po-
drobnější informace o průběhu oslav při-
neseme v příštím vydání Horažďovického 
obzoru.
Těším se na shledanou v dubnu. 
 Eva Tichá Šelerová, 

za kolektiv pedagogů ZUŠ 

Upozornění 
kulturního střediska
Od 1. června se začnou vydávat 
přihlášky do Základního kurzu 
tance a společenského chování 

pro rok 2008

ZÁPADOČESKÁ 
OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA
AMATÉRSKÉHO
DIVADLA
Od čtvrtka 6. března do neděle 9. března 
2008 se v kulturním domě konal jubilejní 
25. ročník oblastní soutěžní přehlídky ama-
térského divadla.
Diváci spolu s odbornou a diváckou porotou 
letos viděli celkem osm představení ochot-
nických souborů z Plzeňského a Karlovar-
ského kraje, které se již tradičně této sou-
těžní přehlídky účastní. Kvalita soutěžních 
představení byla vysoká, protože úroveň di-
vadelních souborů se podle mého názoru jak 
po stránce dramaturgické, tak po stránce re-
žijní a herecké, rok od roku zvyšuje. Proto 
neměla odborná a divácká porota jednodu-
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chou úlohu při výběru těch nejlepších. 
V tvrdé konkurenci se neztratil ani horažďo-
vický soubor Tyjátr, který za komedii Robi-
na Hawdona „Úžasná svatba“ získal právem 
diváckou cenu a Klára Šťastná obdržela 
cenu za výborný herecký výkon. Největším 
oceněním pro místní ochotnický soubor 
byl ale určitě plný sál diváků z Horažďovic 
a okolí i přesto, že jejich čtvrteční soutěžní 
představení se konalo krátce po premiéře je-
jich hry a neviděli ho členové ostatních sou-
borů, které na přehlídku přijíždí až v pátek 
nebo v sobotu. 
Letošní přehlídka se nesla v komediálním 
duchu, neboť šest z osmi představení byly 
komedie. Hlavní cenu „Horažďovickou 
perlu“ si ale nakonec odneslo Studio Di-
vadla Dagmar a Pedagogické školy Kar-
lovy Vary za scénickou koláž „Antigoné“ 
francouzského dramatika Jeana Anouilhe 
na motivy antické Sofoklovy tragédie. Toto 
úvodní představení nedělního programu 
jako jediné nemělo klasickou jevištní for-
mu, ale bylo zahráno přímo na sále v kru-
hu sedících diváků. Blízký kontakt mezi 
diváky a herci pak umocnil umělecký zá-
žitek a po zásluze byl oceněn i dalšími ce-
nami odborné poroty – za dramaturgii, re-
žii a výpravu a za kolektivní herectví. Toto 
představení získalo zároveň nominaci na 
národní přehlídku amatérského divadla 
v Děčíně nebo Třebíči. Doporučení na tuto 
přehlídku pak také obdržel soubor SPO-
DINA Plzeň za ztvárnění klasické komedie 
N. V. Gogola „Ženitba“.
Při závěrečném hodnocení a předávání cen 
pak byla významně oceněna práce Libušky 
Mužíkové a celého kulturního střediska, 
které se již od roku 1979 stará o účastníky 
přehlídek tak, že například soubory z Kar-
lovarského kraje odmítly po vzniku své-
ho kraje založit vlastní oblastní přehlídku, 
a stále jezdí do Horažďovic na tuto tradiční 
Západočeskou přehlídku „bez hranic“. Mís-
topředseda západočeské oblasti Svazu čes-
kých divadelních ochotníků Vlastimil On-
dráček proto předal Libušce Mužíkové jmé-
nem celorepublikového předsednictva Sva-
zu českých divadelních ochotníků ocenění 
„ZLATÝ HARLEKÝN“ za dlouholetou pří-
kladnou činnost v ochotnickém divadle a za 
skvělou organizaci západočeské oblastní 
přehlídky činoherního a hudebního divadla.
Závěrem bych chtěl jménem spokojených 
diváků popřát všem západočeským ochotní-
kům i jejich přehlídce do dalšího čtvrtstoletí 
hodně zdaru a stále stejnou atmosféru při 
tomto setkávání. Neboť, jak napsal v jedné 
replice hry „Divadelní komedie“, zahrané 
v pátek sokolovským Divadlem bez zákulisí, 
fi nský dramatik švédského původu Bengt 
Ahlfors: „Poctivé je jen DIVADLO. Všechno 
ostatní je divadlo.“

Petr Mazanec,
předseda divácké poroty

Na realizaci XXV.
Západočeské ob-
lastní přehlídky 
se fi nančně či ma-
teriálně i pracov-
ně podíleli: Měs-
to Horažďovice, 
Lyckeby Culinar 

a Lyckeby Amylex, a. s., Horažďovice, Ha-
sit Velké Hydčice, Teraso, s. r. o., Horažďo-
vice, Bohemia Sport, s. r. o., Grammer CZ, 
s. r. o., Horažďovice, Kovaltos Horažďovice, 
Haas Fertigbau Chanovice, 1. JVS, a. s., Čes-
ké Budějovice, Vesa Velhartice, Hotel Zlatý 
Jelen, Penzion Houba Horažďovice, Střední 
škola Horažďovice, Petr Vachata Příbram, 

horažďovický občan pan Šefl er, Zahradní 
keramika pan Chejn Sušice, Pekařství Ka-
rel Rendl Sušice, Spak – VSD Austria Su-
šice, Květinářství Vesna Horažďovice, Elko 
Plzeň, Papírnictví Lukešů Horažďovice, Zá-
mecká cukrárna Káchů Horažďovice, Plzeň-
ský prazdroj, Řeznictví u Říhů Horažďovice, 
Maso West, s. r. o., Klatovy, Písmomalíř Mi-
roslav Vondryska Horažďovice, pan Jaroslav 
Hořejší Horažďovice, Centrum STROOM 
Dub u Prachatic, Tyjátr Horažďovice a ko-
lektiv Kulturního střediska Horažďovice.
Všem jmenovaným patří opravdu velký dík. 
Věřte, že všichni účinkující, porota a pořa-
datelé si Vaší spolupráce váží.

Libuše Mužíková

„Hele Pepe, jdem na pivo, v osm na zá-
kladně“. Tak takhle nějak většinou začí-
nají páteční večery průměrného sedmatři-
cetiletého chlápka z malého města. Tedy 
pokud nehrajete amatérské (sic!) divadlo 
a nejste nuceni kamarádovi sdělit smut-
nou zprávu, že „…dneska to Franto fakt 
nejde, mám zkoušku a tam musím, i kdy-
bych se na hlavu postavil, rejža by mě za-
bil“. Franta vám nejspíš řekne, že jste vůl 
a že by jste se měl ve svém věku věnovat 
něčemu užitečnějšímu. 
Zimní podvečery v Horažďovicích bejvají 
celkem nudný, venku je mlhavo, po šestý 
tma a v televizi jenom snůška stupidních 
seriálů. V kulturáku zatopeno, na baru 
horkej grog a okolo spousta známých tvá-
ří. Člověk nemusí být zrovna Belmondo, 
aby zahořel. Sice zase neumím text, to víš, 
Franto, nebyl čas a to jedno přečtení scé-
náře ve vaně asi není úplně košér, ale když 
se budeš tvářit dostatečně suverénně, rej-
ža ti to možná zblajzne. 
 A tak to jde zkouška za zkouškou. Až na-
konec navlečenej v zatuchlým kostýmu, 
Franto, zjistíš, že den D je tady. Refl ektóry 
žhnou, místní smetánka odkládá svrch-
níky do šatny a tobě se začnou pajtlovat 

kolena. Naposled projíždíš ušmudlanej 
scénář, rychle malou vodku s Rückerem 
na baru a už jseš jenom jejich. Dva kroky 
na forbínu a tvůj starej svět zmizí někde do 
tmy. Znova se rodíš jako úplně jinej člověk, 
žiješ cizí životy, prožíváš svých pět minut 
slávy pro ty neviditelný tam kdesi dole pod 
tebou. A ve fi nále tě postaví plácání dlaně 
o dlaň na piedestal, nevidíš a neslyšíš, kle-
peš na nebeskou bránu, vole a tak to je. 
„Ale na to pivo kámo fakt dneska nepudu“.
Jó Franto, vždycky se večer v koupelně po-
stavím před zrcadlo, prubnu si pár replik 
a stejně si řeknu, že vopravdovej herec ze 
mě asi nikdy nebude. Jenže vona ta pon-
dělní zkouška, kam se mi v pět vůbec ne-
chce, rejža má blbou náladu, hlavní milov-
ník neumí text a inspicientka spálila tátovi 
svíčkovou, ta je nakonec úplně fajn a ty dvě 
noční pivka u Hlaváčků mi chutnají jako 
nikdy. Práskneš dveřma, Zíma se zaškle-
bí a chlapíci u štamgastskýho stolu una-
veně zvedají hlavy od svýho jedenáctýho 
a uznale zamručí: „Hele, umělci přitáhli“. 
„Půjdem na to pivko zejtra, co ty na to, 
Františku?“

Josef Chalupný

PRKNA CO ZNAMENAJÍ SVĚT… 

PODĚKOVÁNÍ

Půlnoční překvapení.
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Po „zimní“ koncertní pře-
stávce se Pěvecký spolek 
Prácheň (PSP) opět dostává 
zpět do „provozní“ teploty. 
Kalendář akcí se pomalu, 
ale jistě zaplnil. Rád bych 
Vás nyní seznámil s někte-

rými novinkami.
V pátek 29. 2. 2008 se konala Valná hroma-
da PSP. V průběhu jednání byly řešeny ně-
které zásadní změny. Po ročním působení 
rezignoval na funkci předsedy spolku pan 
Václav Trčka. Výbor byl doplněn paní Jaro-
slavou Chalupnou a novým předsedou spol-
ku pak byl zvolen pan Martin Petrus. Valná 
hromada schválila jmenování pana Trčky 
čestným předsedou spolku. Doufáme, že 
spolupráce s ním bude i nadále pokračovat. 
Jako jeden z bodů jednání valné hromady 
byla projednána následná spolupráce PSP 
a ZUŠ v souvislosti s odchodem pana Jana 
Petruse z funkce ředitele ZUŠ. Zastupují-
cí ředitelka paní Tichá Šelerová přislíbila, 
že spolek může zkoušet v prostorách ško-
ly za stejných podmínek jako v minulosti.
V sobotu 8. 3. jsme v Žichovicích oslavili 
společně se všemi přítomnými ženami jejich 

SBÍREJ SAMOLEPKY 

(podrobnosti na www.knihovna.horaz-
dovice.cz, na vývěsce knihovny a v Ho-
ražďovickém obzoru)
Otázka měsíce č. 3: 
13. 3. 1928 se narodila spisovatelka 
Olga Hejná. 
Vyjmenuj alespoň tři knížky, které na-
psala. Najdeš je v naší knihovně.

Na vaše odpovědi čekáme v městské 
knihovně do 30. 4. 2008.

svátek. Sál byl zaplněn do posledního mís-
ta, což nás všechny velice mile překvapilo. 
Jednalo se o vůbec první vystoupení spolku 
v Žichovicích a doufáme, že ne poslední.
A co nás čeká v nejbližších týdnech? V pá-
tek 11. 4. vystoupíme s krátkým progra-
mem při slavnostním otevření hotelu Prá-
cheň. Do těchto krásných prostor se velmi 
těšíme. Mnozí členové se tak vrátí na zná-
má místa po mnoha letech.
19.–20. 4. absolvujeme tradiční soustředění 
v Železné Rudě. Čeká nás hodně práce při 
nácviku repertoáru na světské i církevní 
koncerty. A také písně na setkání sborů zá-
padočeské oblasti v Přešticích. V sobotu bu-
deme zpívat na společném koncertu s míst-
ním železnorudským smíšeným sborem. 
Přestože si Prácheň v loňském roce připo-
mněla výročí založení spolku a znovuobno-
vení činnosti, i v roce letošním máme před 
sebou hodně práce a doufáme, že i hodně 
radosti. Jsem nesmírně rád, že činnost po 
takovémto náročném roce nestagnuje, 
ale vše běží v tradičním tempu. A to i přes 
mnohé problémy. Ale musíme věřit ve své 
síly a doufat, že se vše podaří. 

Za PSP Martin Petrus

PĚVECKÝ SPOLEK PRÁCHEŇ

FOTOREPORTÁŽ Z DIVADELNÍ PŘEHLÍDKY

Lucie Staňková

Tyjátr Horažďovice, Úžasná svatba. Postel pro anděla – Podividlo ažažAš Plzeň.

Kulhavý mezek, aneb výbuch na Jičínském 
zámku.

Divadelní komedie v podání Divadla bez zá-
kulisí Sokolov.

Ženitba Spodiny Plzeň.
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SPORT

Březnové 
okresní přebory

V březnu pořádal náš klub opět dva okres-
ní halové přebory. 1. března se o titul 
okresní šampiónky utkaly mladší žákyně. 
V této kategorii po zásluze zvítězila domá-
cí Petra Halmlová, když ve fi nále přehrála 
Milenu Jůdovou, hráčku LTK TJ Klatovy, 

Okresní přebor mladších žákyň.

Semifi nalistky turnaje žen.

hladce 6:2 a 6:1. Petra pak dominovala 
i turnaji ve čtyřhře, který vyhrála společně 
s Terezou Štěchovou (taktéž TK Horažďo-
vice).
O čtrnáct dní později se konal turnaj žen, 
který zopakoval lednové fi nále okres-
ního přeboru dorostenek. Alžběta Šim-
ková znovu ve třech setech porazila Ka-
rolínu Peikerovou, tentokrát 6:3, 3:6 a 6:3 
a společně znovu vyhrály i turnaj v deblu. 
Do semifi nále se probojovaly hned tři svě-
řenkyně trenéra Zdeňka Kodýdka, který 
k turnaji řekl: „Je třeba pochválit obě fi na-
listky dvouhry a Martinu Beránkovou za 
vynikající výkon ve fi nále čtyřhry. Na dru-
hou stranu mají všechny rezervy v kon-
diční přípravě.“
Všem hráčkám i trenérům děkujeme a tě-
šíme se na blížící se letní sezónu a další 
pěkné zápasy.

Za TK Horažďovice Lucie Jůdová

Dne 6. 3. 2008 se družstvo sportovní gym-
nastiky ze ZŠ Komenského zúčastnilo 
okresních přeborů ve sportovní gymnasti-
ce v Klatovech, kde obsadilo pěkné 6. mís-
to. Děvčata závodila v kategorii 4.–5. třídy, 
a to povinnými sestavami na přeskoku, 
hrazdě, kladině a akrobacii ve složení: Pe-
tra Kovačová, Nikola Valvodová, Eva Cha-
lušová a Jennifer Bauerová. Aby družstvo 
bylo úplné, tzn. čtyřčlenné, museli jsme 
dvě nejmladší závodnice „postaršit“. Děv-

čata se ovšem tohoto handicapu nezalekla 
a sestavy odcvičila s elegancí a jistotou. 
Ještě jednou blahopřejeme! Zároveň dě-
kuji všem rodičům za to, že aktivitu svých 
dětí podporují.
Musím podotknout, že sportovní gym-
nastika fungovala před lety v Horažďovi-
cích na vysoké úrovni a jsem velmi ráda, 
že se mohu podílet na jejím znovuobno-
vení. Všestrannost gymnastické pohy-
bové průpravy je ideálním základem pro 
všechny ostatní druhy sportů a pro děti je 
především zdrojem rozvoje pohyblivosti, 
obratnosti a koordinace.
Cvičíme každý čtvrtek od 15.15 do 16.45 
hod. v tělocvičně na ZŠ Komenského. Ví-
táme každý zájem, případně nového čle-
na. Věřím, že se v Horažďovicích nabídka 
sportů a volnočasových aktivit rozšíří 
a rodiče nebudou nuceni za sportem se 
svými dětmi dojíždět.

Za oddíl sportovní gymnastiky při ŠSK 
ZŠ Komenského Mgr. Andrea Králová

GYMNASTICKÉ ZÁVODY

MOTOCROSS CLUB 
HORAŽĎOVICE v AČR 

Vás tímto srdečně zve na

ŠUMAVSKÝ POHÁR 
2008

TŘÍDY: 85CCM, 125CCM, 
OPEN, ČZ, ČTYŘKOLKY

1. KVĚTNA 2008
AREÁL SVATÉ POLE

Martin Mída

1. kolo krajské ligy 
a krajský přebor 
seniorů karate 2008 

Dne 8. 3. 2008 se uskutečnilo v Budvar aréně 
Gerbera v Českých Budějovicích 1. kolo kraj-
ské ligy a krajský přebor seniorů a mládeže.
Karate Horažďovice reprezentovala Edita 
Holubová v kategorii seniorky, Martin Rein-
singer v kategorii starší žáci, Petr Schoř v ka-
tegorii dorostenci a Jan Magoči v kategorii 
junioři.
Pro Editu, jediného zástupce něžného po-
hlaví našeho oddílu, to byl poslední letoš-
ní závod. Díky úpravám soutěžního řádu 
postoupila do kategorie seniorů a ti mají 
svoji soutěž pouze jednou ročně. Proto se 
rozhodla závodit i přes silné nachlazení.
Jako první šla na tatami Edita v kata. 
V prvním kole nastoupila proti trenérce 
oddílu, který cvičí styl karate goju-ryu. 
Větší zkušenost soupeřky se projevila 
a Edita prohrála. V druhém kole se díky 
vlastní chybě v zacvičené katě odsoudila 
ke čtvrtému místu. Medailové ambice si 
splnila v kategorii kumite, kde soutěži-
la ve dvou kategoriích ženy + 60 kg a bez 
rozdílu vah. V obou kategoriích skončila 
shodně na 2. místě, čímž získala stříbrné 
medaile. 
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ZAJÍMAVOSTI 

KLUB „NEBUĎ SÁM“ 
1. 4. v úterý od 15.00 hod. – harmonikář 
K. Šťastný, v denním centru DPS 1061. 

2. 4. ve středu od 14.00 hod. – procházka 
na Ostrov, sraz před DPS 1061. 

7. 4. v pondělí ve 13. 30 hod. – vystoupení 
dětí z družiny při základní škole v Blaten-
ské ulici, v jídelně DPS 1061.

9. 4. ve středu od 10.00 hod. – „Dílna“
– přijďte si vytvořit ozdobný květník na Vaši 
květinu – květník s sebou, v dílně DPS 1061.

16. 4. ve středu od 13.00 hod. – přednáška 
rehabilitační sestry M. Jordánové
na téma „Vhodná obuv na zimu“, v klu-
bovně ve čtvrtém patře DPS 1061.

23. 4. ve středu od 8. 00 hod. – výlet do 
Chanovic do skanzenu a do Maňovic 
na kamenného draka. Zájemci hlaste se 
v kanceláři charity.

30. 4. ve středu od 10.00 hod. – procház-
ka na Ostrov – pojďte se s námi ujistit, že 
i dopoledne je na Ostrově v parku krásně…
sraz před DPS 1061. 

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje
VEŘEJNÝ INTERNET
Po–Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00
Rezervujte si čas na telefonu 
376 511 999
e-mail:horazdovice@ciao.cz 

Třetí týden v DUBNU 
(14.–18. 4. 2008)
Pro občany Horažďovicka 
prvních 30 minut zdarma.

Martinovi svázala nervozita ruce a v ka-
ta nepostoupil z prvního kola. V kategorii 
kumite starší žáci nastoupil úplně poprvé, 
ale nervozita jako by z něj okamžitě spad-
la. V prvním kole sice těsně prohrál, avšak 
druhé kolo se mu vydařilo a vybojoval si 
krásné 3. místo. 
Honza díky své chybě v kata také skon-
čil v prvním kole. V kumite nastoupil také 
poprvé, ale předvedl výkon, který zvedl 
z laviček celé osazenstvo našeho oddílu. 
Utkal se ve třech zápasech, kdy první zá-
pas vyhrál, druhý prohrál a ve třetím, kdy 
se bojovalo o 3. místo, byl stav po přede-
psaném čase nerozhodný. V prodloužení 
se od Honzy štěstí odvrátilo a i díky únavě 
z předchozích těžkých zápasů o jediný bod 
prohrál. Skončil na krásném 4. místě.
Posledním nastupujícím byl Petr. V katego-
rii kata zacvičil výborně tři kata, čímž po-
stoupil do souboje o kov nejcennější. V bo-
ji o zlato mu snad vidinou vítězství ztěžkly 
ruce a nohy a jeho kata Jion nestačila na sou-
peřovu katu Wankan, a tak skončil „pouze“ 
na stříbrném místě. V kategorii kumite se 
mu už tak nedařilo a díky vlastním chybám 
prohrál oba své souboje. 
Všem zúčastněným blahopřejeme k úspě-
chům a děkujeme za vzornou reprezentaci 
našeho malého oddílu a města Horažďovice. 
Rádi bychom také uvítali v našem oddíle 
nové členy, kteří by nás reprezentovali na 
podobných závodech. 
Nábor bude probíhat od září roku 2008, 
ovšem už od konce května si můžete přijít 
s námi zacvičit nebo se pouze podívat. Při-
hlásit se mohou všichni od šesti let. 

Michal Novák a Zdeněk Holub

Pravidelné programy
– Každé úterý od 14.00 hod. se schází Klub 
seniorů v denním centru DPS 1061.
– Každý čtvrtek od 15.00 hod. probíhá Setká-
ní při modlitbě v denním centru DPS 1061.

Bc. Olga Šulcová

Uvítáme Vás v novém… 
Jaro se letos hlásí o slovo již neobvykle 
dlouho, zimní sezóna je zřejmě za námi 
a sluníčko vystrkuje svoje jarní paprsky. 
Vaše informační centrum však zanedlou-
ho vystrčí růžky…
Bude se stěhovat „do Modré“!
V turisticky klidnější zimní sezóně se ná-
vštěvníci města i místní zajímali o „své“ 
informační centrum a cestovní kancelář 
stále hojně. Nejčastěji o možnost využití 
internetu, velmi rychle roste prodej auto-
busových místenek, map a průvodců, hos-
té se dotazovali zejména na ubytovací mož-
nosti ve městě i okolí. Nabídku statisíců zá-
jezdů ze 200 druhů katalogů českých, ně-
meckých i rakouských, do tuzemska i za-
hraničí, kterou využily stovky z Vás, jsme 
nyní rozšířili o největší nabídku cestování 
v republice v systému INVIA.CZ 
Důležitá je informace pro sběratele turis-
tických a výročních známek: do nové se-
zóny jsme pro Vás připravili dvě nové tu-
ristické známky. Tyto oblíbené suvenýry 
jsou výhradně horažďovické a nesou jmé-
na Slavností kaše, které se letos uskuteční 

ve dnech 27.–29. června, a Jmenin města, 
letos 25.–27. července 2008. Známky jsou 
již v prodeji a lze je zakoupit i během ce-
lého roku a oslav, pro které byly speciálně 
na zakázku vytvořeny. 
Potěšíme též příznivce literatury, kterým 
představujeme novou publikaci U pra-
menů živé vody Strakonicka a okolí, kte-
rou vydalo město Strakonice. V současné 
době je v prodeji také v infocentru.
Přijďte se inspirovat a podívat k nám do 
informačního centra a cestovní kanceláře 
nejenom pro mapu, knižního průvodce, 
katalog, ubytování po celém světě či zá-
jezd, ale i pro letenku či jízdenku s mís-
tenkou do Čech i po Evropě.

Na Vaši návštěvu se těší
Kateřina Svatošová a kolektiv Regionálního 
informačního centra Ciao… Horažďovice,

do poloviny dubna v zámku, později pak 
Strakonická 152 – hotel Prácheň (dříve 
Modrá hvězda), tel. 376 511 999, e-mail: 
horazdovice@ciao.cz

Regionální informační a mapové centrum 
Prácheňska

TRVALÁ VÝZVA INFOCENTRA 
PODNIKATELŮM HORAŽĎOVICKA:
pro turisty – návštěvníky Horažďovicka 
– stále hledáme partnery v oblasti aktivit 
cestovního ruchu: ubytování, stravování, 
projížďky na koních, půjčovny kol, moto-
cyklů, automobilů, pořadatele kulturních 
či sportovních akcí.
využijte ZDARMA naše možnosti Vás 
propagovat
využijte ZDARMA naše www stránky
využijte ZDARMA naše infocentrum 
a přineste k nám Vaše propagační ma-
teriály pro návštěvníky města
Rádi bychom, aby od nás z Horažďovic 
každý návštěvník odjížděl spokojen a pře-
devším, aby se u nás zdržel déle a stále se 
do našeho krásného kraje rád vracel, ale 
abyste i Vy měli možnost profi tovat na čin-
nosti Vašeho infocentra. 

Kateřina Svatošová
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Občanské sdružení 
Diakonie Broumov 
ve spolupráci s Městským úřadem 
Horažďovice 
a ČČK – místní organizace 
Horažďovice vyhlašuje

HUMANITÁRNÍ
SBÍRKU
• letního a zimního oblečení (dámské, 
pánské, dětské), ze zimního oblečení 
především kabátů a bund,
• lůžkovin, prostěradel, ručníků, utě-
rek, záclon, látek,
• domácích potřeb – nádobí bílé i čer-
né – vše jen funkční,
• peří, péřových přikrývek a pol-
štářů, 
dek a přikrývek (obyčejné, vatované, 
larisy), 
• hraček a školních potřeb,
• novin, časopisů a knih,
• nepoškozené obuvi (dámské, pán-
ské, dětské)
• kabelek, tašek, batohů a peněženek.

VĚCI, KTERÉ VZÍT NEMŮŽEME:
• lyžařské boty; oděvy z umělých vlá-
ken (silon, nylon, dederon);
• ledničky, televize a počítače 
(nebezpečný odpad); 
• nábytek, jízdní kola, lyže a dětské ko-
čárky (transportem se znehodnotí).

Sbírka se uskuteční 
dne: 9. 4. 2008 – 11. 4. 2008
čas: 9.00–17.00 hod.
místo: Strakonická 1079,
Horažďovice 
(bývalý zámecký pivovar)

Věci prosíme zabalené do igelitových 
pytlů či krabic, aby se transportem ne-
poškodily.

Děkujeme za Vaši pomoc.

Bližší informace podá ČČK 
tel. 737 556 138. 
nebo dispečink Diakonie Broumov 
– 224 316 800, 224 317 203(fax).

Diakonie Broumov je nezisková hu-
manitární organizace, která poskytuje 
materiální pomoc potřebným ob-
čanům u nás i v zahraničí a dává práci 
lidem, kteří jsou těžko umístitelní na 
trhu práce. 

V pondělí 25. února jeli obyvatelé Horaž-
ďovic, Jetenovic, Babína, Poříčí a Slatiny 
do Prahy, do divadla Semafor na natáčení 
pořadu ČT Všechnopárty. Před začátkem 
představení nás přivítal režisér pořadu 
a popřál horažďovickým pěknou zábavu. 

V pořadu vystoupily tři sportovkyně. Před 
odjezdem domů se s námi pan Šíp vyfotil, 
abychom měli památku na natáčení. Další 
zájezd plánujeme do Vinohradského diva-
dla v Praze.

J. Jirsa, Horažďovice

Klimatický průběh února má tyto pranos-
tické fáze:
Hromniční obleva 
– Hromnice (2. 2.) – jara svíce.
Valentinská zima – Na svatého Valentý-
na (14. 2.), zamrzne i kolo mlýna.
Juliánská obleva – O svaté Julianě (16. 2.) 
připrav vůz, schovej sáně.
Petrská zima 
– Svatý Petr (22. 2.) vládne mrazem.
Matějská obleva 
– Svatý Matěj (24. 2.) seká ledy.
Ne, že by letos na Hromnice nebylo teplo: 
ale po teplém konci ledna jsme vlastně ani 
změnu nezaznamenali. Denní teploty za-
čátkem února šplhaly na 5 až 10 ̊ C, jen při 
nočním vyjasnění přimrzalo až k –6 ̊ C.
Valentin se svou zimou (byť jen v mírné 
podobě) přišel načas: od 13. 2. poněkud 
přituhlo, mírně mrzlo (až –7 ̊ C), ale i den-
ní teploty se držely jen kolem nuly. Ranní 
mráz –12 ̊ C v neděli 17. 2. nebyl na únor 
nijak výjimečný – a přece: tak nízkou tep-
lotu jsme už kupodivu nezaznamenali té-
měř dva roky (naposledy 8. 3. 2006)! 
I juliánské oteplení bylo celkem patrné: 
průměrné denní teploty se zase dostaly 
nad nulu.
Z petrské zimy zbyl jediný mrazík –4° C 
v noci na 20. 2. – a pak ještě týž den nasta-
lo výrazné matějské oteplení (slovo obleva 
by nebylo na místě: nemělo co tát). Teploty 
zase dosahovaly 8 až 12 ̊ C, Matěj přinesl 
v neděli 24. 2. dokonce rekordních 20 ̊ C 

ÚNOROVÉ POČASÍ NA HORAŽĎOVICKU
aneb pranostiky a skutečnost (2) 

a probudil i mouchy, v úterý 26. 2. bylo jen 
o málo méně: 16˚C.
Průměrná měsíční teplota 2,8 ̊ C značí, 
že únor 2008 byl velmi teplý (normál je 
–0,5     ̊ C). Oč byl únor teplejší, o to byl ale 
sušší. Sníh žádný, napršelo jen 13,5 mm 
a z toho ještě 8 mm až poslední den v měsí-
ci (srážkový normál je 30 mm).
Jakou pranostickou vyhlídku nám tedy 
dává teplý únor? MASOPUST NA SLUN-
CI, POMLÁZKA U KAMEN. Tak to se 
máme na jaře na co těšit.

Jiří Wagner
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NÁZORY

PETICE
k prodeji městských bytů v Horaž-
ďovicích
dle čl. 18 Listiny základních práv a svobod 
a zákona č. 85/1990 Sb., o právu petičním, 
adresovaná zastupitelstvu, radě a starostce 
města Horažďovice

My, níže podepsaní občané Horažďovic, 
prostřednictvím této petice vyzýváme Vás, 
zastupitelstvo, rado a starostko města Ho-
ražďovice, abyste se v rámci svých kompe-
tencí zasadili o přehodnocení a přehodnotili 
Zásady postupu při prodeji bytů a bytových 
domů v majetku Města Horažďovice, a to:

1) V bodu IV. 1. a) doplnili podmínku „Kupu-
jící má povinnost uhradit zálohu na budoucí 
náklady prodávajícího s prodejem souvisejí-
cími ve výši 5 000 Kč, a to nejpozději v den 
přijetí závazné nabídky prodávajícího.“ 
Důvodem k tomuto požadavku je jistota ku-
pujícího, že hradí náklady na administraci 
a řešení svých smluvních vztahů s prodáva-
jícím a nikoliv náklady na administraci a ře-
šení smluvních vztahů jiného budoucího 
kupujícího s prodávajícím.
2) V bodu V. 1. změnili výši slevy z 20 % na 
70 %.
Důvody k tomuto požadavku:
– Domy (byty) jsou velmi opotřebované, 
staré a mnohdy stavebně nekvalitní až hrubě 
laicky provedené. Neodpovídají dnešnímu 
průměrnému standardu bydlení a vyžadují 
velmi nákladné opravy.
– Horažďovice nejsou atraktivní lokalitou, 
hodnotu bytů nelze srovnávat s městy jako 
jsou Klatovy, Strakonice, Blatná.
– Skladba a množství pracovních příležitos-
tí v Horažďovicích jsou socioekonomicky 
nepříznivé a kupní síla občanů je následně 
nízká. Smyslem zvýhodněných cen pro ob-
čany je vytvoření reálné možnosti odkupu. 
– Jsme převážně důchodci a nízkopříjmo-
vé rodiny; pro nás jsou byty za nastavenou 
cenu nedostupné. Vaším rozhodnutím 
jsme se dostali do těžké situace, která pro 
životy některých z nás může mít fatální 
následky!!! Unese Vaše svědomí takovou 
odpovědnost?!!!
– Nastavením vysoké ceny jsme znevýhod-
něni všichni nájemníci bytů, nejen v prv-
ní, ale i v dalších etapách prodeje. V našem 
městě se tak zakládá na velké sociální pro-
blémy.
– Občané jiných měst dostali příležitost za-
koupit byty za nesrovnatelně výhodnějších 

Beseda o historii a současném 
využití psího zápřahu. Součástí 
besedy bude promítání ze závodu 
Šediváčkův Long 2008.

Martin Kotiš

12. dubna od 18.00 hodin
Ve vinárně Pod Věží

Stromy u Prácheňské 
cesty
Ovocné stromy, kterými začátkem loňské-
ho listopadu zušlechtili cestu vedoucí ku 
Práchni obyvatelé Horažďovic, mají za se-
bou svou první zimu. Naštěstí byla velmi 
mírná a všechny vysazené stromy, zdá se, 
na jaře vyženou své první listy. 

V současné době se snažíme získat pro-
středky k fi nancování druhé části revita-
lizace Prácheňské cesty. Tato proběhne 
pravděpodobně opět na podzim a jejím 
hlavním cílem bude ošetření stávajících 
starých jabloní, odstranění nemocných 
stromů a jejich nahrazení mladou výsad-
bou. Byli bychom rádi, kdyby výsadba 
opět proběhla formou veřejné akce. 
Prozatím velmi prosíme všechny, kteří mají 
vztah k již vysazeným stromům, aby je le-
tos nijak neošetřovali. Základní řez jsme již 
u většiny z nich provedli a záměrně nechává-
me první vegetační sezonu možnost co nej-
většího olistění koruny, aby stromy výrazně 
posílily svůj kořenový systém. Zároveň se 
během sezony postaráme o pohnojení stro-
mů. Děkujeme za pochopení. 
Jakékoliv dotazy rádi zodpovíme na: 
šumařina@centrum.cz, tel. 774 531 018. 
Krásné jarní dny přeje 

Tomáš Pollak, Šumařina, o. s.

Někteří lidé mají ke stromkům, potažmo 
cestě, velmi vřelý vztah.

podmínek. 
I při slevě 70 % bude pro nás příležitost ke 
koupi bytu v celostátním srovnání méně vý-
hodná.
– Kdybychom dostali příležitost ke koupi za 
dříve platných podmínek, byly by ceny bytů 
až pětinásobně nižší, než jsou nyní. Obča-
né jiných měst tuto příležitost dostali ! Volili 
jsme Vás proto, abychom ji dostali také! 
Cítíme se vaším rozhodnutím jako voliči 
zneváženi a jako občané diskriminováni ! 

Požadujeme svolání mimořádného za-
sedání zastupitelstva města Horažďovice 
k novému veřejnému projednání výše uve-
dených bodů Zásad postupu při prodeji bytů 
a bytových domů v majetku Města Horaž-
ďovice a k projednání argumentů petice a to 
nejpozději do 31. března 2008.
Dále vyzýváme Vás, zastupitelstvo měs-
ta i zastupitelé jako jednotlivci, rado města 
a starostko města, 
abyste podnikli potřebné kroky k odložení 
všech úkonů přípravy prodeje a prodeje 
bytů do doby, než bude vyřízena naše petice 
a věc projednána na mimořádném zasedání 
zastupitelstva.

Jsme si vědomi toho, že dřívější bytovou 
politiku Města Horažďovice ovlivňovali 
zčásti jiní zastupitelé a že k dnešní situ-
aci vedla také jejich dřívější rozhodnutí. 
Vy však máte možnost politováníhodné 
znevýhodnění horažďovických občanů při 
koupi bytů zmírnit poskytnutím vyšší sle-
vy. To již není věcí platných zákonů a vy-
hlášek. Je to věcí morálky. 

Děkujeme
Vaši voliči a spoluobčané

»Pozn. redakce – tématem prodeje bytů ve 
vlastnictví Města Horažďovice se zabývá 
článek na str. 2.«

MĚSTSKÝ ÚŘAD

Rada města 
Horažďovice 
dne 20. 2. 2008
SCHVÁLILA 
• nájemní smlouvu na pronájem části po-
zemků p. č. 1480/6, 1484/3 (prodejna 
nábytku) v k. ú. Horažďovice o výměře 
272 m2 mezi Městem Horažďovice a Jaro-
slavou Roudovou, Blovice 
• Smlouvu o poskytnutí technické pomoci 
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mezi Městem Horažďovice a společností 
GPL-INVEST, s. r. o., České Budějovice, 
na vypracování žádosti o dotaci z ROP Ji-
hozápad, 1.5. Rozvoj místních komunikací 
– Okružní ulice
• podání žádostí ZŠ Blatenská a ZŠ Komen-
ského o dotaci z ROP podpora 2.4. Roz-
voj infrastruktury základního, středního 
a vyššího odborného školství na realizaci 
projektu modernizace kombinované učeb-
ny fyziky a chemie a modernizace učebny 
jazyků (92,5 % uznatelných nákladů, 7,5 % 
spoluúčast) s tím, že ZŠ Komenského re-
alizuje projekt nejpozději do 31. 12. 2008 
a ZŠ Blatenská do 31. 8. 2009. V případě 
získání dotace souhlasí s předfi nancová-
ním projektů 
• podání žádosti o poskytnutí dotace z do-
tačního Programu pro poskytování fi -
nančních prostředků na ekologické pro-
jekty v rámci schváleného rozpočtu Pl-
zeňského kraje pro rok 2008 na akce „Ho-
ražďovice, Komenského a Třebomyslická 
ulice – vodovod a kanalizace“ a „Revitali-
zace a úprava obory na Chrástu“ 
• Dodatek č. 2 mezi Městem Horažďovice 
a fi rmou Václav Burda Elektroslužby týka-
jící se zvýšení hodinové sazby za provádě-
né práce ze 150,– Kč na 165,– Kč/hod. bez 
DPH ke Smlouvě o provádění prací, která 
byla uzavřena dne 25. března 1997
• fi nanční spoluúčast města 8 000,– Kč na 
projektech „Revitalizace aleje u Prácheň-
ské cesty“, „Dokončení naučné stezky Prá-
cheň“ a „Malá letní škola terénní ekologie“ 
realizované občanským sdružením Šuma-
řina, Praha
• koncepty kronik – Horažďovice za rok 
2006, Horažďovická Lhota a Komušín za 
rok 2007. 
• Smlouvu o podnájmu nebytových pro-
stor mezi Křesťanskou mateřskou školou 
Horažďovice a Mateřským centrem Dráč-
kov 3
• fi nanční příspěvek 4 000,– Kč a příspěvek 
5 ks vstupenek do Aquaparku v Horažďo-
vicích pro 2 osoby na 1 hodinu společnosti 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska, 
Okresní sdružení hasičů Klatovy na pořá-
dání VIII. Okresního hasičského plesu ko-
naného 1. 3. 2008 
• smlouvu o dílo uzavřenou mezi Městem 
Horažďovice a spol. Geo Vision, s. r. o. (po-
řízení dokumentace aktualizace generelu 
místního územního systému ekologické 
stability) 
• nájemní smlouvu o pronájmu nebytových 
prostor (bývalý zámecký pivovar) na dobu 
určitou 14. 3.–17. 3. 2008 uzavřenou mezi 
Městem Horažďovice a Jiřím Lukešem, 
Horažďovice 
• smlouvu o dílo na provedení opravy rozvo-
dů ciferníků věžních hodin na kostele sv. Pet-
ra a Pavla v Horažďovicích mezi Městem Ho-
ražďovice a Jindřichem Klingerem, Tlučná

SOUHLASÍ 
• s kácením dřevin rostoucích mimo les na 
pozemcích p. č. 166, 174/1, 173/1 v k. ú. 
Horažďovice investorem stavby „Prodejna 
potravin PENNY MARKET“ s tím, že o ká-
cení si investor požádá na MěÚ, odboru ŽP 
v Horažďovicích a o provedení náhradní vý-
sadby bude uzavřena dohoda
• s použitím části fi nančního příspěvku ve 
výši 4 094,50 Kč, který byl v roce 2007 po-
skytnut SDH Horažďovická Lhota na čin-
nost, na stejný účel v roce 2008
• s opravou elektroinstalace v zámeckém 
pivovaru dle nabídky fi rmy Václav Bur-
da – Elektroslužby, Horažďovice, za cenu 
19 778,– Kč

NESOUHLASÍ 
• se snížením nájemného žadatele P. Vaňka, 
Horažďovice, nájemce nebytových prostor 
v areálu zámku čp. 11 v Horažďovicích. 
Město Horažďovice je připraveno analyzo-
vat zdroje vlhkosti a realizovat opatření spo-
čívající v odvedení vlhkosti pod okny provo-
zovny sousedící s nádvořím a zajistí kontrolu 
zákazu parkování v těchto místech 

DOPORUČUJE 
• zastupitelstvu města na základě předcho-
zích projednání změny doposud platného 
územního plánu Města Horažďovice vydat 
opatření obecné povahy, kterým se mění plo-
chy v ulici Komenského p. p. č. 1197/65 dle 
KN a 1197/14 dle PK v k. ú. Zářečí v Horaž-
ďovicích na plochy občanské vybavenosti 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• Zprávu o činnosti a hospodaření Aquapar-
ku Horažďovice za rok 2007 

Rada města 
Horažďovice 
dne 5. 3. 2008
SCHVÁLILA 
• cenovou nabídku společnosti Libor Bou-
la, Plzeň na rozšíření projektových prací na 
akci: „Horažďovice, Komenského a Třebo-
myslická ulice“ včetně dodatku ke smlouvě 
o dílo ze dne 7. 9. 2007 ve výši 624 654,80 Kč 
včetně DPH a „Horažďovice, malý městský 
obchvat“ včetně smlouvy o dílo na zhotove-
ní projektové dokumentace pro územní roz-
hodnutí ve výši 364 432,– Kč včetně DPH 
• cenovou nabídku společnosti GPL–IN-
VEST, s. r. o., České Budějovice, na zajištění 
inženýrských činností pro projektovou do-
kumentaci „Horažďovice – malý městský 
obchvat“ ve výši 87 465,– Kč včetně DPH, 
cenu na uzavření budoucích smluv s vlast-
níky dotčených pozemků ve výši 1 904,– Kč 
včetně DPH za jednu smlouvu

• schvaluje povolení připojení sousední ne-
movitosti p. p. č. 170 v k. ú. Horažďovice 
na místní komunikaci ulici Loretská v Ho-
ražďovicích, z důvodu výstavby diskont-
ní samoobslužné prodejny potravin „PEN-
NY“ s doplňkovým sortimentem zboží do 
domácnosti 
• zadání veřejné zakázky na akci „ZŠ Blaten-
ská – rekonstrukce kuchyně“, výzvu k podá-
ní nabídky a prokázání kvalifi kace, smlouvu 
o dílo, seznam oslovených společností, usta-
novila hodnotící komisi a pověřuje hodno-
tící komisi všemi úkony souvisejícími s ote-
víráním obálek a posouzením kvalifi kace ve 
veřejné zakázce na stavební práce zadané ve 
zjednodušeném podlimitním řízení 
• cenovou nabídku na výrobu garnyží do 
sálu Regionálního centra cestovního ruchu 
od Jana Ryby, Horažďovice, za celkovou 
cenu 24 790,– Kč
• cenovou nabídku společnosti Petr Klér, 
Plzeň, na zajištění textilních závěsů, opony 
včetně pojezdu a mechaniky otevírání za 
celkovou cenu max. 139 669,– Kč 
• nejvýhodnější nabídku na rekonstrukci 
střech na domech v majetku Města Horaž-
ďovice: Hollarova č. p. 719–720, Jiráskova 
č. p. 721–722, Blatenská č. p. 738, Žižkova 
č. p. 762–763 – cenovou nabídku fi rmy Po-
krývačství Rostislav Končel, Horažďovice 
• s platností od 1. března 2008 nové platové 
výměry ředitelům ZŠ a MŠ 
• mimořádnou odměnu ředitelce KMŠ Ho-
ražďovice Aleně Průchové za úspěšné splně-
ní významného úkolu (program eTwinning 
– mezinárodní projekt Malí průzkumníci) 
• Volební řád pro volbu členů školské rady
• přijetí daru ve výši 1 960,– Kč pro Projekt 
Děti a čtení 2008 
• Prohlášení o partnerství v projektu Otav-
ská plavba uzavřené s Obecně prospěšnou 
společností REGIO Písek, o. p. s.

SOUHLASÍ 
• s pokácením javoru v Okružní ul. na po-
zemku KN 2706/4 v k. ú. Horažďovice 
• s pokácením jasanu a lípy v části obce Bou-
bín na pozemku
• s využitím prostor malého nádvoří zám-
ku a jeho pravého podloubí jako místa startu 
a cíle v rámci dálkového pochodu Horažďo-
vická padesátka konaného dne 24. 5. 2008 
• s uspořádáním humanitární sbírky ošacení 
ve dnech 9. 4.–11. 4. 2008 v prostorách zá-
meckého pivovaru 

NESOUHLASÍ 
• se záměrem rozšíření stávající čerpací 
stanice pohonných hmot Robin OIL o tech-
nologii LPG na pozemku p. č. 1480/1 v k. ú. 
Horažďovice z důvodu, že v době plnění 
podzemních zásobníků LPG bude výdej 
LPG uzavřen a stanice bude odstavena 
mimo provoz, tím bude zamezeno projíždě-
ní ostatních vozidel užívající komunikaci 
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ULOŽILA
MěÚ, odboru správy majetku, realizovat 
výběrové řízení se zájemci, kteří písemně 
projevili zájem o předmětný pronájem ne-
bytových prostor v areálu zámku – garáže 
a truhlářská dílna obálkovou metodou – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
správy majetku

Mgr. Jindřiška Jůdová, 
starostka města

Regionální centrum cestovního ruchu

Otevření Regionálního centra 
cestovního ruchu v Horažďovicích

V druhé polovině dubna 2008 zahájí provoz Regi-
onální centrum cestovního ruchu – Hotel Prácheň. 
Otevřením bude završen projekt, který byl realizován 
v letech 2004–2007. 

Tento projekt je spolufinancován Evropskou unií

Martina Benešová, majetkový odbor

FYZICKÁ OSOBA 
A STAVEBNÍ ODPAD
Stavební a demoliční odpady (dále jen 
SDO) vznikají při uskutečňování, údržbě, 
rekonstrukcích a odstraňování staveb. Při 
vhodném řízení jejich vzniku a stanove-
ném způsobu nakládání s nimi mohou být 
významným zdrojem primárních surovin. 
V současné době je požadováno, aby 
odstraňování stavby řídila odborná 
osoba, která zabezpečí vyloučení nebo 
alespoň minimalizaci kontaminace od-
padů případnými nebezpečnými látkami 
(např. azbestem, apod.). Přičemž při od-
straňování stavby nebo její části v rámci 
údržby stavby je nutné postupně odstra-
ňovat vymezené části stavby, které je 
z pohledu základního materiálu stavby 
možno považovat za příměsi komplikují-
cí recyklaci stavební suti. 
Stavební a demoliční odpad, který nelze 
využít v místě vzniku v mezích zákona 
o odpadech, by měl skončit v recyklač-
ních zařízeních. Nejbližší dostupné re-
cyklační zařízení pro SDO je zařízení fi r-
my AZS 98, s. r. o., v Sušici.
I když nakládání se stavebním a demolič-
ním odpadem v posledních letech doznalo 
podstatných legislativních změn, zkuše-
nost ukazuje, že v řadách obyvatel změny 
zaznamenány nebyly. Přetrvávají „pseu-
do terénní úpravy“ lesních cest, zavážení 
terénních nerovností stavební sutí, často 
i s příměsí eternitu…
Abychom si tak říkajíc nenaběhli a z ne-
dostatku informací se nestali účastníky 
správního řízení pro nezákonné nakládá-
ní s odpadem, nabízíme v tomto ohledu 
trochu osvěty:

1. Stavební a demoliční odpady nejsou 
odpady komunální, proto nejsou odstra-
ňovány prostřednictvím systému na-
kládání s komunálním odpadem města. 
Každý, komu takový odpad vzniká (po-
kud vzniká fyzické osobě – je jeho vlast-
níkem, pokud vzniká právnické osobě 
nebo podnikateli, je jeho původcem) je 
povinen se o tento odpad v mezích zá-
kona postarat sám.

2. Pokud vlastník nebo původce vzniklé 
odpady nemůže využít v místě vzniku, je 
povinen je předat k využití nebo odstraně-
ní pouze oprávněné osobě. Oprávněnou 
osobou se rozumí provozovatel zařízení 
pro nakládání s odpady nebo osoba/fi rma, 
která v rozsahu podnikatelského opráv-
nění může odpad převzít do svého vlast-
nictví. Je povinen si ověřit, že osoba, kte-
ré odpad předává, je oprávněnou ve smys-
lu výše zmíněného.
Fyzická osoba, tedy občan, nemůže převzít 
odpad od původce nebo jiného vlastníka.

3. Odpadem je i přebytečná vytěžená ze-
mina a kamení, pokud se jich někdo zba-
vuje tím, že ji předává k využití nebo od-
stranění.
Pokud se jedná o zeminu a kamení, které 
nejsou kontaminovány, lze požádat pří-
slušný  krajský  úřad o vydání rozhod-
nutí v pochybnosti, že se nejedná o odpad. 
Pokud bude vyhověno, pak již nejde o na-
kládání s odpadem a může být takovýto 
materiál předán komukoliv. Žádost o vy-
dání rozhodnutí v pochybnosti podává 
vlastník nebo původce zeminy. 
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Dne 4. dubna 2008 v cca 13 hod. zahájí 
pracovníci organizační složky Technické 
služby rozvoz kontejnerů na listí, trávu 
a větve.
Na místech uvedených v tabulce budou 

ČÁST MĚSTA DATUM

Otavská ul. – u č. p.1048 5. 4.–6. 4. 2008

Zářečská ul. – panelová plocha vedle lávky na Ostrov 5. 4.–6. 4. 2008

Komenského ul. – před prodejnou Auto diesel servis 5. 4.–6. 4. 2008

Jiráskova ul. – vedle školní jídelny 12. 4.–13. 4. 2008

Tržiště 12. 4.–13. 4. 2008

Loretská ul. – na křižovatce s ulicí Mírová 12. 4.–13. 4. 2008

Palackého ul. – travnatá plocha na boku domu č. p.931 19. 4.–20. 4. 2008

Šumavská ul. – za veterinární ošetřovnou 19. 4.–20. 4. 2008

Žižkova ul. – vedle katastrálního úřadu 19. 4.–20. 4. 2008

Okružní ul. – vedle č. p.573 26. 4.–27. 4. 2008

Prácheňská ul. – travnatá plocha za zdí bývalé tržnice 26. 4.–27. 4.2008

Nábřežní ul. – u městských hradeb 26. 4.–27. 4. 2008

Rybářská ul. – vedle prodejny Autospolu 3. 5.–4. 5. 2008

Zahrádky u Tvaru 3. 5.–4. 5. 2008

ROZMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA ODPAD

ROZPIS UMÍSTĚNÍ KONTEJNERŮ NA ODPAD

každý pátek umístěny dva kontejnery 
a odváženy budou vždy v pondělí ráno. 

Za organizační složku Technické služby 
Marcela Bryndová

Stavěli tesaři…
Město Horažďovice, na jehož webových 
stránkách je stavební úřad uveden vytvo-
řilo jejich nový vzhled a stavební úřad to-
hoto kroku využil k tomu, aby styk občana 
a úřadu zpřehlednil. Takže co se nám změ-
nilo a jak se na webu města chovat, abych 
docílil co nejkratší a nejefektivnější cesty 
k cíli?
Základní myšlenkou je postupovat na 
webu stejně, jako kdybych šel na úřad 
osobně. 
• V prvé řadě si otevřu stránky města 
www.muhorazdovice.cz 
• Pod kolonkou struktura úřadu najdu pří-
slušný odbor, v našem případě odbor vý-
stavby a územního plánování. 
• Na horní části stránky je shrnuta činnost 
odboru jako celku. 

• Pod ní jsou uvedení jednotliví pracovní-
ci a to jednak podle činnosti jednak podle 
území které jim přísluší. Pokud tedy víme 
co a kde chceme povolit, najdeme si přímo 
příslušného pracovníka u jehož jména je 
uvedené i telefonní číslo. 
• Ve spodní části jsou uvedeny předepsané 
formuláře pro podání. 
• Ostatní je již věcí jednání. 

Upozorňujeme při této příležitosti na sku-
tečnost, že i nadále dodržujeme dny pro 
styk s veřejností Po a St 8–17 hod. 
Důležité je rovněž připomenout, že žádos-
ti je podle zákona nutno podávat pouze na 
předepsaném formuláři. Tento formulář je 
platný celostátně a je nutno jej vyplnit ve 
všech bodech. Stejně tak je nutno při po-
dání žádosti mít jako přílohu již veškerá 
vyjádření uvedená v příloze. Pokud to-

            Upozornění:
Připomínáme občanům, že ve sběrném dvoře lze odkládat rostlinný odpad 
z údržby zahrádek, trávu, listí a drobné větve z ošetřování stromů.
Provozní doba sběrného dvoru je:    Úterý:  15.00–17.00
            Čtvrtek: 15.00–17.00
            Sobota:  9.00–11.00

4. Nakládání se zeminou se nepovažuje 
za nakládání s odpady, pokud vlastník 
pozemku, kde byla vytěžená ji použije na 
stejném nebo jiném vlastním pozemku, 
např. k terénním úpravám (samozřejmě, 
zde podle rozsahu terénním úprav se po-
hybujeme v režimu stavebního zákona).

5. Nelze se zbavovat vlastních odpadů 
(spadlé tašky, staré cihly) „takzvaným vy-
užíváním“ na pozemcích třetích osob ke 
zpevňování lesních cest a podobně. I když 
to byl v nedávných letech celkem šikovný 
způsob oprav těchto komunikací. Nyní je 
takovýto postup klasifi kován jako zalo-
žení černé skládky, protože cesta není za-
řízení pro nakládání s odpady. 

6. V poslední době je věnována velká po-
zornost odpadům s obsahem azbestu. Tyto 
odpady jsou považovány za nebezpečné. 
Jedná se převážně o střešní šablony, střešní 
krytinu typu Eternit, Beronit, netkané tex-
tilie NETAS, některé typy asfaltových pásů 
a jiné (jejich výroba byla ukončená někdy 
kolem roku 1990–1995). Tyto výrobky ob-
sahují mikrovlákna azbestu, které se mani-
pulací uvolňují do ovzduší a vdechováním 
se dostávají do plic. Jejich účinek je kar-
cinogenní, mohou způsobit rakovinu. 
Je nutné si uvědomit, že přebírání odpa-
dů do svého vlastnictví, případně naklá-
dání s odpady v místech, která nejsou za-
řízeními pro nakládání s odpady, jsou kla-
sifi kovány jako přestupky, jejichž řešení 
je v kompetenci České inspekce životního 
prostředí. Česká inspekce životního pro-
středí je za tyto přestupky, pokud se pro-
káží, povinná uložit fyzické osobě pokutu 
až do výše 1 000 000,– Kč.

Ing. Anna Vachušková, 
Odbor životního prostředí

tiž podáte žádost bez příloh, nijak tím její 
vyřízení neurychlíte, spíše naopak, neboť 
správní úřad Vám řízení buď přeruší nebo 
žádost vrátí. 
Při případných jednáních na stavebním 
úřadu doporučujeme, aby byl přítomen 
projektant nebo jiná způsobilá osoba, kte-
rá bude schopna na otázky přesně a jasně 
odpovědět, neboť jen tak se obě strany vy-
varují případných nedorozumění. 

Věříme, že uvedené zásady jsou přehled-
né, každému pochopitelné a budou li se 
jimi jak stavebníci i projektanti řídit, bude 
i tak problematická a složitá záležitost ja-
kou výstavba bezesporu je, činností bez-
problémovou a radostnou. 

Ing. Josef Kotlaba, 
vedoucí odboru výstavby a územního plánování
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FIRMA EUROBYT PLUS 

nabízí 

k pronájmu nebytové a kancelářské 

prostory o velikosti od 18 m2 

ve Velkém Boru, u hlavní 

komunikace Plzeň - České 

Budějovice. Čtyřpodlažní 

administrativní budova, v horním 

patře možnost zřízení bytové 

jednotky. V přízemí restaurace. 

Nájem od 100,-Kč / m2 / měsíc + energie. 

Dále přijmeme obchodní asistentku 

obchodní kanceláře ve Velkém Boru. 

Kontakt : 724 577 295.

Vishay Electronic, spol. s r. o., 

závod 25 Blatná – ESTA 

přijme montážní dělníky, 
elektrikáře, svářeče, zámečníky 

a lakýrníky 
do vícesměnného provozu.

Kontakt: 

tel. 383 455 511

VISHAY Electronic, spol. s r. o., 

Paštická 1243, 388 01 Blatná.

V pátek 18. dubna se 
na náměstí koná trh.

na Vašich oslavách, 
svatbách, plesech. Písničky z 60.–90. let, 
moderní i lidové.          www.duonatur.ic.cz
tel.:774 237 238, 721 403 239

Zahrajeme

nabízí novinku:
Stavební spoření 
pro děti do jednoho roku 
ZDARMA !!!

Akce trvá do 30. 4. 2008

Volejte: 603 478 755 
Stanislav Říkovský
Nebo nás navštivte v Malé 
zasedací místnosti 
MÚ Horažďovice
každé úterý 9–14.30 hod.
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Kareš, spol. s r.o. 
Horažďovice provozovna Blatenská 586

přijme 

do hlavního pracovního poměru

   pracovníky do dřevařské výroby

    • vyučení v oboru výhodou

    • nezaučené zapracujeme

    • vhodné i pro důchodce

Zájemci se mohou přihlásit 

na tel.: 376 512 709 

nebo v kanceláři 

na Mírovém náměstí 13, I.patro.

Bližší informace při osobním jednání. 

(bývalý hotel Modrá hvězda)

zahájí opět svůj provoz v druhé polovině dubna

nově zde naleznete:

Pizzeria Casa verde - restaurace s originální pecí 

na dřevo, italskou a mezinárodní kuchyní

Monroe caffé - kavárna s výběrem italských káv, 

dezertů a jiných specialit.

Společenský sál v secesním stylu, vhodný 

pro konání fi remních akcí, svateb, rautů, kongresů.

16 moderně vybavených hotelových pokojů včetně 

apartmanu.

Informační centrum s cestovní kanceláří.

www.hotelprachen.cz

BUDETE
KUPOVAT BYT?

Pokud nemáte celou hotovost, pomůžeme Vám se zaří-

zením úvěru ze stavebního spoření nebo s hypotékou. 

Stále lze získat výhodné úročení Vaší půjčky.

Obraťte se na kancelář OVB – Plzeňská 265

Ing. Pavla Králová – 731 446 058

V oblasti úvěrů a půjček spolupracujeme se všemi vel-

kými stavebními spořitelnami a hypotéčními bankami 

a dovedeme Vám vybrat to, co bude pro Vás nejvýhod-

nější. Zpracujeme i fi nanční úvěr do 200 000,- Kč (na 

osobu). Nenechávejte vše na poslední chvíli, vyřizujte 

své věci v dostatečném předstihu tak, abychom měli čas 

společně vybírat z různých možností a porovnávat vý-

hodnost. Ozvěte se telefonicky a dojednejte si schůzku, 

abychom se Vám mohli v klidu věnovat.

ZDE MŮŽE 
BÝT VAŠE 
REKLAMA



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 3/2008 | 17

Máte několik kilogramů navíc a máte chuť s tím něco udělat?

Hubnutí  s úsměvem
bez diety, namáhavých cviků a konečně natrvalo

odhoďte zimní kilogramy - začínáme 2. 4. 08 
Vtipnou a zajímavou formou se dozvíte jak zhubnout za 

rok klidně 30 kg, trvale, bez omezování, diety, namáhavých 
cviků a přesto v pohodě. Budete mít možnost si vyměňovat 
vlastní zkušeností, užijete spoustu legrace a shodíte nadby-

tečná kila.  Poznáte nové přátele a zvýšíte si sebevědomí. 
Nestyďte se a přijďte mezi nás. Setkáváme se každou středu 

od 18.00h v tělocvičně ve staré škole.

Kontakt: Ing. Petra Šustová - tel: 602 387 261
e-mail: hubnutisusmevem@seznam.cz

INSTALATÉR – TOPENÁŘ

Martin Bůžek
 

Provádíme :  

• montáže ústředního vytápění

• rozvody vody a kanalizace

• opravy a úpravy veškerých stávajících rozvodů

• kompletní rekonstrukce bytových jader atd.

Havlíčkova 41 ,  Horažďovice

e-mail:martin.b41@volny.cz

Tel.: 724 806 207

Černobílá verze Barevná verze
Rozměr inzerátu Cena Cena
(výška x šířka)cm

26x19 2800,- Kč 4500,- Kč
13x19 1400,- Kč 2000,- Kč
13x9 700,- Kč 1000,- Kč
6,5x9 350,- Kč 500,- Kč
3x9 150,- Kč 250,- Kč

HORAŽĎOVICKÝ

OBZOR

Využijte možnosti
plošné barevné 
a černobílé inzerce

2 600 výtisků 

7 000 čtenářů

distribuce do domácností
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ROSA Computers - provozovatel sít  RCnet
Práche ská 35, 34101 Horaž ovice
www.rcnet.cz, rosacom@rosacom.cz
tel.: 376 511 722, SIP: 378 774 143

Telefonování
bez paušálu

Ceník
Aktivace         1,- K
Tarify

RCnet VoIP            0,- K
 RCnet mini        350,- K
 RCnet maxi        495,- K
 RCnet profi        940,- K
 RCnet game        495,- K

Telefonování
Aktivace        0,- K

 P id lení tel. ísla 0,- K
 M sí ní paušál        0,- K
 Volání (pevná linka)  0,90/0,50 K
 Volání mobil        3,90 K

Objednejte si tarif RCnet VoIP
 a získejte telefonování bez m sí ního paušálu!
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Po íta  na Internet
a LCD monitorzdarma!

19” LCD monitor v cen  4 500,-
LG LCD 19" L192WS-SN 5 ms

GIGABYTE MB Sc AM2 M61SME-S2L, 
nVidia 6100/405, CPU AMD Athlon™ 64 
X2 Dual-Core 4200+ 2.2GHz, DIMM 
DDR2 1GB, Samsung 200 GB SATA, 
VGA integrovaná, LG DVD±R/±RW/RAM 
LightScribe, klávesnice, myš

PC Dual-core 4200+/1GB/200GB/DVDRW

zdarma!

9 499,- K
s DPH
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18. 4. pátek, 19. 4. sobota 20.00
VETŘELCI vs PREDÁTOR
USA – akční sci-fi .

25. 4. pátek, 26. 4. sobota 20.00
O ŽIVOT
ČR – komedie.

LOUTKOVÉ DIVADLO 
11. 4. pátek 17.00
ČERTI NA HRADĚ

Představení Čerti na hradě je posledním 
představením této sezony – až do října mají 
loutky PRÁZDNINY!!!

Další akce:
30. 4. středa 9.00 a 10.00
PŘEDSTAVENÍ PRO ŠKOLY

Změna programu vyhrazena.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
11. 4. pátek 16.00
KURZ TIFFANY VITRÁŽE
Zhotovení drobných šperků a ozdob. Pro 
děti od 10 let a dospělé. V klubovně keramiky 
DDM.

16. 4. středa 8.00
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
Okresní kolo v kategorii C. 

Téma – pole, louky, pastviny. V klubovně DDM.

16. 4. středa 16.00
ROSTLINY JARA
Exkurze, přírodovědná vycházka s výkla-
dem. Přírodovědná stanice Zářečí.

18. 4. pátek 16.00
KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
Zahajovací lekce – pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ 
a adekvátní ročníky gymnázia. V kulturním 
domě.

23. 4. sobota 8.00
BIOLOGICKÁ OLYMPIÁDA 
Okresní kolo v kategorii D. 

Téma – pole, louky, pastviny. V klubovně DDM.

24. 4. čtvrtek 14.00
PAPÍROVÁNÍ
Ruční výroba papíru. V klubovně DDM.

30. 4. čtvrtek 15.00
SLET ČARODĚJNIC 
Přehlídka čarodějnic spojená s volbou nejza-
jímavější čarodějnice. Akce je určena malým 
i velkým čarodějnicím – slet v zámku.

DDM připravuje:
3. 5. sobota  8.00
OKRESNÍ SOUTĚŽ 
LETECKÝCH MODELÁŘŮ

Sraz soutěžících v zámku v 8.00, vlastní sou-

těž proběhne od 10.00 na louce u Týnce.

17. 5. sobota 
DŮM DIVOČINY
Výlet na celý den do Bavorského lesa, kde 
můžete ve volné přírodě pozorovat vlky, rysy 
a divoké koně. Návštěva jeskyně z doby ka-
menné, dobrodružná cesta lesním podzemím 
a další. Přihláška a informace v DDM. Zájezd 
je určen pro děti a dospělé.

Otevíráme internetovou studovnu pro po-
třeby žáků ZŠ, studentů i dospělých. Provoz 
9.00–12.00, 13.00–18.00 hod.

Pro členy zájmových kroužků zdarma, ostat-
ní platí 10 Kč za hodinu.

KNIHOVNA
25. 4. 
uzávěrka soutěže ZDRAVÉ ZÁVISLOSTI

Neumíš si představit život bez knížky, své-
ho psího kamaráda, bez sportu nebo třeba 
malování? Můžeš o té své „zdravé závislos-
ti“ napsat krátké povídání, nakreslit obrá-
zek, vymodelovat ji nebo ztvárnit jakoukoli 
technikou.

Všichni účastníci obdrží samolepku v rámci 
„Sbírej samolepky“ a ti nejlepší knižní od-
měnu. 

Vyhodnocení soutěže: 

6. 5. 2008 ve 14.00 hod. 

na dětském oddělení knihovny

Podrobnější informace najdete na 

www.knihovna.horazdovice.cz nebo na 
nástěnce v areálu zámku.

7.–18. 4.
ZAVŘENO z důvodu malování

KULTURNÍ DŮM
2. 4. středa   10.00
O RUSALCE
Divadelní představení pro 5.–7. třídy ZŠ.

5. 4. sobota  21.00
KABÁT REVIVAL
Rocková zábava.

9. 4. středa 10.00
GORDICKÝ UZEL
Divadelní představení pro 7.–9. třídy ZŠ a SŠ.

12. 4. sobota 21.00
ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA
Rocková zábava.

18. 4. pátek 16.00
ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Pořádá DDM Horažďovice pro žáky ZŠ – 1. lekce.

19. 4. sobota  21.00
STAŘÍ PSI
Skvělá muzika pro každou generaci.

21. 4. pondělí 18.00
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA

23. 4. středa  19.30
PENZION PRO SVOBODNÉ PÁNY
Uvádí Divadlo A. Dvořáka Příbram. Předplat-
né skupiny A/1. Předprodej vstupenek v kině 
Otava, před představením v kulturním domě.

25. 4. pátek  16.00
ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
2. lekce. 

27. 4. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají Renata a Josef Pospí-
šilovi (znáte z rozhlasu i televizní obrazovky). 
Předprodej a rezervace vstupenek v kině Ota-
va, tel. 376 511 890.

KINO OTAVA
4. 4. pátek 20.00 a 5. 4. sobota 17.30
ASTERIX A OLYMPIJSKÉ HRY
Francie/SRN/Itálie – volné pokračování sé-
rie příběhů s českým dabingem.

11. 4. pátek, 12. 4. sobota 20.00
P. S. MILUJI TĚ
USA/Irsko – romantická komedie.

18. 4. pátek, 19. 4. sobota 17.30
PAN VČELKA
USA – animovaná komedie.

Změna programu vyhrazena.

OSTATNÍ INFORMACE

Kino Otava – předprodej vstupenek
tel. 376 511 890

Otevírací doba:

Po, Út, St    9.30–12.30

Čt, Pá, So 16.30–20.30

Městské muzeum
tel. 376 512 271

muzeumhd@seznam.cz

www.muzeumhd.cz

Aquapark
tel. 376 511 481

bazen@horazdovice.cz

www.bazen.horazdovice.cz

Městská knihovna
Tel. 376 547 591–94

knihovna@horazdovice.cz 

www.knihovna.horazdovice.cz
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HISTORIE

Prácheň
MgA. Jindřich Šlechta

Hrad Prácheň byl založen jako jeden z opěrných bodů vznika-
jícího Přemyslovského státu. Samotný název „Prácheň“ vzni-
kl buď od slova práchnivý nebo byl převzat od osobního jména 
Prahen. Současnému kamennému hradu předcházelo hradiště 
vystavené ze dřeva. Přestože neznáme jeho podobu, můžeme se 
opírat o poznatky z hradiště Kouřim, které bylo vystavěno sou-
časně s Práchní, byl zde kostelík zasvěcený sv. Klimentu a hra-
diště mělo i stejnou správní funkci. Nedostatek písemných pra-
menů se přičítá okrajové poloze hradu při jihozápadní hranici 
Čech a také skutečnosti, že hrad stál uprostřed rozsáhlých lesů. 
Přesto kronikáři zaznamenali, že se již v 11. století soustřeďuje 
obyvatelstvo kolem Práchně. Zmiňuje se tak Vintířova legenda 
v lovecké výpravě do „cuiusdam urbis, que Prahen dicitur con-
fi nium“ (pomezí jakéhosi města jež sluje Prácheň). Prácheň se 
skutečně stala centrem nejen správním, ale i kulturním, řemesl-
ným a vojenským. K Práchni se vázala celá řada menších hradišť, 
která tvořila jakýsi prstenec kolem něj. Jedním z nich byl Hradec 
u Ústalče, u dalších je třeba pro toto tvrzení provést archeologic-
ký průzkum. U hradišť se budovaly rovněž dvorce s řemeslnou 
výrobou, takový mohl stát na místě dnešního dvora Prácheň. Ně-
kdy v polovině 10. století zde tedy vzniklo správní centrum kra-
je. V roce 845 přijalo 14 z českých knížat křest v Řezně, jedním 
z nich mohl být první správce Práchně. Písemné zmínky se z to-
hoto nejstaršího období vzniku nedochovaly. Můžeme se opírat 
pouze o místní názvy nebo jména osob, zasvěcení svatému Kli-
mentu nebo název Horažďovice.
Šíření křesťanství se k nám dostalo z okruhu Konstantina a Me-
toděje po jejich příchodu na Velkou Moravu v roce 863. Ti si 
s sebou přivezli pro tuto misijní činnost také ostatky sv. Klimeta 
z Říma. Předpokládá se, že se později kolem Metodějova učední-
ka Gorazdy vytvořila skupina, která se vydala někdy kolem roku 
900 šířit křesťanství do pustého kraje pod Práchní. Tito Gorazdě-
jovici, jak se po svém učiteli nazývali, pak mohli být zakladateli 
Horažďovic. Na Práchni pak nechali postavit kostel, kam uložili 
ostatky sv. Klimenta.
Nevíme, zdali kostel vznikl pro potřeby již vznikajícího hradiš-
tě, nebo zatím jen jako strategické místo s dobrým rozhledem 
nad vznikající osadou Horažďovic. Kolem poloviny 10. století již 
byla dokončena soustava přemyslovských hradů s centry Prá-
cheň, Plzeň (dnes Starý Plzenec), Žatec, Sedlec, Bílina, Litomě-
řice, Mělník, Mladá Boleslav, Oldřiš, Kouřim, Šance u Březnice 
a Doudleby. Prácheň se stává v 11. století významným centrem 
také díky Vintířově stezce, která vycházela z bavorského bene-
diktinského kláštera v Rinchnachu, pokračovala na Zwiesel 
a dále přes Šumavu na Dobrou Vodu a Hartmanice a pootavím 
k Práchni. První nepřímá zmínka o Práchni se také úzce váže na 
benediktiny. Roku 1045 daruje kníže Břetislav pražským bene-
diktinům území v Prácheňském kraji s centrem v Nezamyslicích, 
kde si tento řád později zřídil proboštství. Pro nedostatek dalších 
pramenů k historii Práchně máme jen zmínky o zdejších kaste-
lánech. Roku 1184 zde sídlil Vítek, předek pánů z Rožmberka, 
v letech 1220–1222 Diviš, předek pánů ze Šternberka a roku 
1264 je zmiňován Purkart jako předek pánů z Janovic. Vzhledem 

k rozsáhlým územním celkům v této oblasti, které byly v majetku 
Bavorů ze Strakonic a pánů z Velhartic, je pravděpodobné, že se 
i oni účastnili nějakým způsobem správy na Práchni. Odměnou 
jim pak bylo obdarování panovníkem. Kastelány se však také stá-
vali druhorození synové Přemyslovců, jak je máme doloženy na 
hradech Plzeň a Žatec. Švihovští z Rýzmberka si vytvořili pověst 
o počátcích svého rodu hlásící se k Přemyslovské dynastii v oso-
bě prácheňského kastelána, knížete Křišťana bratra Boleslavova. 
Soustava hradišť, mezi která patřila i Prácheň, se rozpadla v po-
lovině 13. století. V roce 1268 se soudní pravomoci přenesly na 
Vyšehrad a hradiště bylo opuštěno. Strategická poloha Práchně 
a její význam zřejmě ovlivnily Bavora II. k založení hrazeného 
města Horažďovic pod tímto vrchem. V tomto započatém díle po-
kračoval jeho syn Bavor III. Je zmiňován stejně jako jeho otec ve 
funkci purkrabího na hradě Zvíkově. Roku 1315 získává od Jana 
Lucemburského pustou horu Prácheň, aby si na ní mohl posta-
vit hrad. Snad měl Bavor III. v úmyslu navrátit Práchni původ-
ní správní význam jako střediska svého panství. Stavbou hradu 
zřejmě pověřil královskou stavební huť činnou na Zvíkově a Pís-
ku, kde kromě hradu a kostela stavěla i nejstarší stojící kamenný 
most v Čechách. Hrad se hlásil svoji podobou ke královským hra-
dům s tzv. obvodovou zástavbou z 13. století. Připojení fl ankova-
cích bašt jako aktivní obrany proti nepříteli byla zřejmě přejata 
z francouzských kastelových hradů 13. století. V okamžiku, kdy 
je hrad téměř dokončen, Bavor III. roku 1317 umírá a jeho syn Vi-
lém ze Strakonic mění původní záměr. Veškerá agenda se od této 
chvíle vyřizuje v Horažďovicích nebo Strakonicích a Prácheň se 
stává po svém dostavění spíše jen trpěnou kulisou. Z úředníků 
na Práchni známe pouze komorníka Hosta z Poříčí zmíněného 
k roku 1358. 

Kresba – J. Willenberg, 1602.

Prácheň – 2. pol. 19. století.
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Kolem kostela svatého Klimenta stála kdysi stejnojmenná 
ves Prácheň, ta vznikla zřejmě současně s hradištěm Práchní 
v 10. století. V průběhu 14. století byla odprodána Bavory ze Stra-
konic horažďovickým měšťanům. Nejstarším známým majitelem 
vsi byl Michal z Obytec. Po jeho smrti roku 1404 si nárokovali 
jeho pozůstalost – ves Prácheň bratři Jan a Zbraslav ze Zahradky 
(u Nalžovských Hor) Měla být náhradou za 100 kop grošů, kte-
ré Michalovi z Obytec zapůjčili. Ves jim byla přiřčena roku 1414. 
Dalším majitelem vsi byl v roce 1417 Volna ze Zahradky. 
Ve stejném roce pronajímá Oldřich Leštnický z Práchně své mat-
ce louky pod Práchní za 4 kopy ročního úroku. O rok později, 
29. července 1418, dosvědčuje zmíněný Oldřich, že při případné 
prodeji jeho vsi Práchně má předkupní právo purkrabí na Ve-
lharticích Drslav z Jindřichovic. Téhož roku 29. října se zaručuje 
za Oldřicha jeho svědek Martin z Horažďovic půjčkou 32 kop 
grošů Drslavovi z Jindřichovic. Za to mu Oldřich z Leštnice po-
stupuje 3 kopy a 12 grošů z jeho vsi Práchně, jmenovitě na je-
jích obyvatelích Tomáškovi, Martinovi, Vavřincovi, Janovcovi 
a rybáři Ješkovi. Roku 1433 si stěžuje Oldřich z Práchně před 
městskou radou a Janem starším z Běšin, purkrabím na Velhar-
ticích, že mu nebyla doplacena suma za prodanou ves Prácheň, 
kterou od něj koupil sladovník Marta Holub za 78 kop. Ten při-
znává, že zmíněnému Oldřichu slíbil mimo kupní smlouvu ješ-
tě 10 kop grošů. Nakonec mu z vlastní vůle vyplatil ještě o 5 kop 

navíc. Bratři Matěj a Marta Holubové roku 1441 přikupují od Ol-
dřicha z Leštnice řeku Prácheňskou v ceně 30 kop. Jako svědka 
si pozvali Jana z Rýzmberka a ze Skály. Tolik z historie vsi, kte-
rá se rozkládala kolem kostela sv. Klimenta a která zanikla spo-
lu s hradem v průběhu 16. století. 
Při pozdějším několikerým obléháním města došlo zcela určitě 
i na dobývání Práchně, i když o tom nemáme doklady. O posled-
ní záchranu hradu se pokusil až Půta Švihovský z Rýzmberka. 
Ten dostal povolení od krále Vladislava II. Jagellonského v roce 
1473 ke stavbě čtyř hradů – Rabí, Švihova, Pušperka a Práchně. 
Přestavby se dočkaly jen hrady Rabí, Švihov a částečně Prácheň. 
Podle Bohuslava Balbína dal „Půta i zbořený hrad na Práchni tak 
opraviti, že v čas potřeby se v něm mohlo bydleti“. Jeho syn Jin-
dřich pak pojistil roku 1515 věno své choti kněžně Voršile z Mün-
sterberka v 2 500 kopách grošů českých na hradě Práchni, poplu-
ží Práchni a Horažďovicích. Následně pak 15. března roku 1542 
odkazuje dědictví své „v Práchni na hradu“, na dvoru poplužním, 
v Horažďovicích na hradu, na polovici města, na polovici před-
městí, na domech, krčmách a dvorech kmecích Voršile kněžně 
Műnsterberské. V roce 1558 je hrad zmiňován jako „pustý zámek 
Prácheň“. Od té doby byl hrad opuštěn a ponechán zkáze. 
O hrad se začali zajímat až počátkem 19. století majitelé panství, 
Rummerskirchové. Na Práchni nechali mezi hradní zříceni-
ny vestavět poustevnu ze které dnes zbyly pouze obvodové zdi. 
K poustevně se zachovali inventární seznamy z let 1856–1867. 
O její podobě se zmiňuje F. A. Heber ve své knize o hradech z roku 
1848. Píše zde, že z venkovní strany byla poustevna pokryta ků-
rou, uvnitř měla papírové tapety a na hřebeni střechy měla umís-
těnou zvoničku. Autor si dále stěžuje jak „barevná eremitáž“ 
spěje k rychlému zániku. Na vrcholu torza válcové věže vztyčili 
nakonec Rummerskirchové tři kříže v nadživotní velikosti. V ro-
ce 1818 navštívil hrad Prácheň císař František I. Za národního 
obrození byl v roce 1868 odvezen kámen z hory Práchně do zá-
kladů budovy Národního divadla. Roku 1894 dne 26. srpna na-
vštívil Horažďovice a Prácheň malíř Mikoláš Aleš. 

Cesta na Prácheň, 2. pol. 19. století.

Zaměření Práchně.
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Svatý Vojtěch a Horažďovicko
MgA. Jindřich Šlechta

K zamyšlení nad tímto tématem mě vedl název vsi Svaté Pole a ne-
dalekého vrchu Slavník. Pokud název vrchu Slavník pochází ze 
starší doby než z 19. století, musel být pojmenován po sv. Vojtě-
chu. Slavníkem byl totiž v historických pramenech nazýván pou-
ze otec sv. Vojtěcha a sv. Vojtěch sám, nikdo jiný. Termín Slav-
níkovci použil poprvé až historik František Palacký v 19. století. 
Název vsi Svaté Pole by pak mohl být odvozen od nějakého Voj-
těchova zázraku, požehnání kraji a podobně. Tím také můžeme 
vyloučit domněnku, že by vrch Slavník mohl v 10. století tvořit 
součást výšinných bodů tvořících kdysi hranice mezi panstvím 
Slavníkovců a Přemyslovců. 
Sv. Vojtěch se vydal celkem třikrát během svého života z Prahy 
přes Šumavu do Itálie. Poprvé, když potřeboval ke své funkci bis-
kupa svěcení a předání odznaků svého úřadu – berlu a prsten od 
císaře Oty II. ve Veroně roku 983. Jeho druhá cesta vedla roku 
988 do Říma. Z neznámých příčin tehdy opustil Prahu, aby se zde 
stal mnichem. Na podzim roku 992 byl však odvolán do Prahy, 
aby se ujal svého úřadu. Vojtěch s sebou vzal část mnišské komu-
nity do Čech. Podle pověsti s touto komunitou požehnal sv. Voj-
těch krajině u Nepomuka „v dobách velkého sucha lidu žijícímu 
pod horou, brzy začalo pršet a vrch se zazelenal, i ve městě pod 
horou pomoklo“ odtud Pomuk, později Nepomuk. O rok pozdě-
ji zakládají mniši spolu se svatým Vojtěchem klášter v Břevnově 
u Prahy. Jeho třetí a poslední cesta zpět do Říma vzešla z neshod 
na panovnickém dvoře a do Čech se již nevrátil.
K přechodu přes Šumavu mohl tehdy sv. Vojtěch použít jen dvě ces-
ty. Buď z Prachatic na Volary a Pasov, nebo z Plzně na Domažlice 
a všerubským průsmykem k Řeznu. Svatovojtěšské legendy se nám 
zachovaly z obou cest. U domažlické stezky je to legenda o pobytu 
sv. Vojtěcha u Milavče. U stezky prachatické je to legenda o založení 
a vysvěcení kostela ve Starých Prachaticích, Velké Blanici a kapli ve 
Lštění. Tuto prachatickou cestu absolvoval sv. Vojtěch patrně tři-
krát a snad si ji zvolil také proto, že celý kraj patřil tehdy členům 
jeho rodu „slavníkovcům“. Cesta tímto krajem mohla být pro něj 
zároveň i cestou bezpečnější. Horažďovice leží v pomyslné přímce 
mezi Nepomukem a Prachaticemi a není tedy vyloučeno, že tudy 
svatý Vojtěch skutečně kráčel. Svatý Vojtěch zemřel v roce 997. 
Svatovojtěšská tradice se na Horažďovicko vrací již roku 1045, 
kdy Břetislav I. daruje výše zmíněnému benediktinskému klášte-
ru v Břevnově, jenž svatý Vojtěch založil, řadu vsí s centrem v Ne-
zamyslicích, kde si tento řád později zřídil proboštství. Svatý Voj-
těch je patronem Prácheňského kraje. 

Podzámecký mlýn ve fotografi i 
Karla Nováka 
KJN

Článek o chystaném oživení Podzámeckého mlýna, uveřejněný 
v Horažďovickém obzoru č. 12/2007, mně připomněl, že tato 
stavba byla námětem i pro známého uměleckého fotografa a pe-
dagoga, horažďovického rodáka Karla Nováka, který na počátku 
minulého století byl jedním ze zakladatelů České fotografi cké 
moderny. Přesto, že jeho doménou v té době byly umělecký por-
trét, zátiší a secesní kompozice ženských postav, zhotovil i ně-
kolik snímků krajin a městských scenérií. Stalo se tak v letech 
1910–1911, kdy přechodně žil po návratu z Německa ve svém 
rodišti a připravoval se na profesůru na vídeňské grafi cké škole. 
V té době bydlel na Zářečí a věnoval se zejména tvorbě ušlechti-

K. Novák: Podzámecký mlýn, 12,3×10,5 cm, 
1910 (soukromá sbírka). 

K. Novák: Dům u vody s mostem, 18,5×10 cm, 
kolem r. 1910, gumotisk (UMPRUM, Praha). 
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lých a technicky velmi náročných tisků, které povýšily amatérskou 
a komerční fotografi i na úroveň obrazů předních malířů. Do svých 
černobílých snímků vnášel estetiku a poezii, oduševnělost a nad-
časovost. Jeho fotografi e Podzámeckého mlýna je toho dokladem. 
Byla pořízena na Lipkách z pravého břehu mlýnského náhonu, 
který pod Práchní vytéká z Otavy a spolu s ní vytváří dva samo-
statné celky, lesopark Ostrov a městskou část Zářečí („za řekou“).
Kompozice snímku je zaměřena na hru světla a stínu v podve-
černí náladě, kdy zapadající slunce osvětluje jen oblohu a bílé 
stěny mlýna, které se zrcadlí na vodní hladině. Kontrastem svět-
la jsou temné siluety stromů, jejichž větve a listy znehybněly ve 
večerním bezvětří. Snímek budí představu klidu a ticha, která je 
umocněna skupinou spících husí na vodní hladině, osvětlených 
odrazem bílých stěn mlýna. Není to dobový doklad městské sce-
nérie, ale nadčasový obraz působící svou poetikou. Tak vnímal 
snímek i jeho autor, což vyplývá z toho, že jej reprodukoval růz-
nými fotografi ckými technikami, v různých formátech, a dokon-
ce i v zrcadlovém pohledu (obr. 1 a 2). Zřejmě se snažil o docílení 
optimálního účinku na diváka.
Fotografi e Podzámeckého mlýna se nachází v několika veřejných 
i soukromých sbírkách a je i v horažďovickém Městském muzeu. 
Byla již představena na výstavách u nás i v zahraničí a publiko-
vána, a to v obou variantách, v přímém i zrcadlovém pohledu. 
Za nejvýznamnější lze považovat prezentaci na velké výstavě 
„Česká fotografi cká moderna“ v Praze v r. 1988, která byla poz-
ději rozšířena a pod názvem „Photographie der Moderne in Prag 
1900–1925“ instalována v letech 1991–1992 v několika evrop-
ských velkoměstech. Mnoho jejích návštěvníků tak mělo mož-
nost shlédnout i jednu scenérii ze starých Horažďovic, která se 
dodnes příliš nezměnila a bude i nadále snad zachována. 

 

PŘÍRODA

Historická těžba 
polymetalických rud 
u Pláničky na Klatovsku 
Aleš Červený, Městské muzeum Horažďovice

1. Úvod
Obec Plánička leží přibližně v polovině cesty mezi Klatovy a Ho-
ražďovicemi. Severně od obce se nachází vrch Stříbrník, jehož 
název už sám upozorňuje na souvislost s výskytem stříbra.V mi-
nulosti bylo toto ložisko hornicky dobýváno.
Při obhlížení terénu za účelem získání vzorků místních rud-
ních minerálů do muzejní sbírky mne zde zaujaly výrazné sto-
py po hornické činnosti. Z toho se neplánovaně vyvinul poměrně 
intenzivní povrchový průzkum této lokality v rozmezí ledna až 
června 2007.

2. Geologie
Okolí Pláničky je budováno dvěma geologickými celky. Středo-
českým plutonem, tvořeným hlavně granitoidy, a moldanubikem, 
reprezentovaným především biotitickými pararulami. Rozhraní 
těchto jednotek zde probíhá přes Hnačov, Pláničku a Čiháň. Na 

vrchu Stříbrník (kóta 642 m. n. m.), zde pararulami prostupuje 
1,5 metru mocná křemenná žíla směru JV–SZ, která představuje 
hydrotermální typ ložiska polymetalických rud, spjatý s horaž-
ďovickým geologickým zlomem. Jde o typ Pb, Zn, Ag zrudnění, 
kde minerály zastupuje především galenit a sfalerit. Stříbro bylo 
obsaženo v galenitu, proto byl také hlavní těženou rudou. Geolo-
gií a mineralogií ložiska se již dříve zabývali mnozí autoři (ZE-
PHAROVICH 1855, KRATOCHVÍL 1937–48, KRATOCHVÍL 
1952, TUČEK 1959).
 

3. Hornická činnost 
Terén lokality je těžko přístupný, se strmými zalesněnými svahy, 
a po zániku těžby zůstal opuštěn. Z tohoto důvodu se zde do sou-
časnosti dochoval zřetelný těžební areál (viz obr. 1). Pozůstatky 
po hornické činnosti najdeme na jihozápadním svahu vrchu. Jed-
ná se o pásmo jam a obvalů sledující tuto křemennou žílu z místa 
asi 100 metrů pod vrcholem kopce až na kótu 619. Délka tohoto 
pásma je přibližně 400 metrů. Zachováno je zde kolem dvaceti 
jam kruhového a oválného půdorysu, jejichž průměr je od 2 do 
8,5 metru a hloubka od 0,5 do 3 m. Některé z jam jsou na vedlej-
ších žilách souběžně s hlavní křemennou žilou. Jsou zde také již 
sotva zřetelné stopy po několika průzkumných rýhách vedených 
napříč hlavní žilou, které jsou až 8 metrů dlouhé, ale většinou jen 
0,3–0,4 m hluboké.
V horní části ložiska, pod vrcholem kopce, je pěkně zachovalý 
povrchový výrub dlouhý 42 metrů, široký 2–3 m, a v nejhlubším 
místě dosahuje dnes hloubky 8 metrů (viz obr. 2). V jedné ze stěn 
výrubu je několik čtvercových záseků pro uložení trámů (ana-
logie viz FRÖHLICH 2006, 38). Pod tímto výrubem je také nej-
mohutnější odval hlušiny v celém areálu. Ještě jeden rozměrnější 
odval je o 20 m níže u ústí zasypané šachtice. Ostatní jsou již jen 
drobné obvaly kolem ústí zasypaných jam a šachtic. Asi deset 
metrů nad výrubem byla nově zjištěna oválná plochá vyvýšeni-
na o rozměrech 19×40 m, u které je možno předpokládat, že zde 
bylo původní hornické sídliště i s menšími výrobnami (kovárna?; 
viz obr. 3). Odvaly (hlušina) jsou složeny především z úlomků sil-
ně hydrotermálně alterovaných hornin a křemene. Většinou jde 
o zchloritisované a prokřemenělé ruly. Křemen zde místy ob-
sahuje drobné závalky galenitu se sfaleritem. Stříbronosné rud-
ní minerály (galenit) se v hlušině vyskytují velmi sporadicky, což 
svědčí o kvalitním procesu třídění.
K dolování na Stříbrníku se nepřímo vztahuje jedna místní po-
věst, jejíž neúplné a časově nezařaditelné torzo se v lidové sloves-
nosti zachovalo v nedaleké obci Číhaň (ústní sdělení ing. P. Vi-
ták, Číhaň): „Mezi Stříbrníkem a Pláničkou byl nějaký krytý ka-
nál nebo potrubí, do kterého nahoře kdysi spadlo domácí zvíře, 
které pak vyplavalo dole v rybníce. Už se ani neví, šlo-li o husu, 
kachnu, nebo něco jiného.“ Je pravděpodobné, že pověst popisuje 
zaniklou dědičnou štolu, která zdejší doly odvodňovala, přičemž 
důlní voda byla svedena směrem k nynějším dvěma rybníkům.
 

Stříbrník – obr. 1 – mapa povrchových montánních pozůstatků, 
podle KRATOCHVÍL 1952, Tab. III. (34)
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4. Nálezy
4. 1. Minerály
Vzorky minerálů byly získány z malých sond v odvalech na růz-
ných místech areálu.
Nalezené minerály: křemen (obecný, křišťál, ametyst), kalcit, do-
lomit, galenit, sfalerit, chalkopyrit, pyrit, pyromorfi t, hematit 
(podrobněji zdejší minerály popisuje TUČEK 1959, 123–124). 
Výjimečný byl nález vzorku šedého křemene 4×3×2,5 cm, s plíš-
kem ryzího stříbra 6×3 mm. Stříbro a několik vzorků galenitu se 
sfaleritem analyzoval pomocí elektronového mikroanalyzátoru 
J. Sejkora, Národní muzeum, Praha. Ryzí stříbro je poměrně čis-
té a obsahuje 1,5–1,7 hmot. % Hg a do 0.3 hmot. % Sb. Galenit 
je velmi čistý bez příměsí Ag nebo Bi, patrný je pouze nízký ob-
sah Sb jen 0.03–0.05 hmot. %. Sfalerit je zcela bez Fe, obsahuje 
1.19–1.97 hmot. % Cd.
 

4. 2. Železné předměty
Jedná se o větší soubor předmětů spjatých s důlní činností, na-
lezených na lokalitě pomocí detektoru kovů (do hloubky 30 cm). 
Jsou to především pracovní nástroje, součásti osobní výbavy, vý-
stroje, nebo konstrukční prvky. 
Nejtypičtějším artefaktem jsou hornická želízka, určená k pri-
márnímu rozpojování horniny. Celkem bylo nalezeno 14 ce-
lých kusů, přičemž nejmenší váží pouhých 90 g a má rozměry 
2×1,8×6 cm. Nejtěžší o váze 230 g má rozměry 3×2×9,5 cm. Nej-
větší želízko měří 12 cm. Nejčastější váha je kolem 180 g (178, 
178, 179, 180, 196 g). Otvor pro násadu je obdélníkový a čtver-
cový, orientovaný s delší osou nástroje. Všechna želízka nesou 
stopy velkého namáhání, jeden kus je dokonce v celé délce esovitě 
prohnutý. Dále bylo nalezeno 14 zlomků těchto nástrojů. Větši-
nou jsou to ulomené hroty (mohou to být i hroty špičáku), nebo 

podél či napříč přes otvor pro násadu rozlomená želízka. Dalším 
častým artefaktem jsou různě velké zlomky koňských podkov, 
kterých bylo nalezeno 10 kusů. Jeden zlomek obruče z kola vozu 
a jedna součást postroje na koně (udidlo?). Kovové konstrukční 
prvky reprezentuje soubor 31 většinou torz hřebů a jedna kramle. 
K osobní výbavě horníků patřilo 5 nalezených zlomků nožů.
Mezi těžko určitelné nástroje můžeme zařadit snad plochou 
škrabku dlouhou 13,5 cm a 10 cm dlouhou karabinu s otočným 
kloubem (viz obr. 5). K souboru patří také 7 kusů Fe strusky. 
Ostatní Fe předměty jsou buď různé nezařaditelné zlomky a ple-
chy, nebo jde o předměty evidentně výrazně mladší (šroub, čelo 
visacího zámku z 19.–20. stol.), které mohou souviset s pozděj-
šími důlními pokusy, nebo s těžbou dřeva. Jediným časově za-
řaditelným Fe předmětem je 55 g těžký a 9,7 cm dlouhý hrot stře-
ly do kuše zařazený do druhé pol. 14.–15.století (datoval J. Fröh-
lich, Prácheňské muzeum, Písek).
(analogie viz DOLEŽEL–SADÍLEK 2004, 65–69)

4. 3. Předměty z barevných kovů
Nalezeny byly součásti výstroje. Jeden zlomek opaskové pře-
zky vážící 9 g a terčový knofl ík (3 gramy), z měďnaté slitiny (viz 
obr. 6).
Mince byla nalezena pouze jedna a to velmi poškozený zlomek 
(zhruba 1/4). Je to část pražského groše, velmi pravděpodobně 
z období vlády Václava IV. 1378–1419 (určil J. Leško, Horažďo-
vice). Zajímavý je nález dvou kulatých olověných závaží k vá-
žení stříbra o váze 27 a 7 gramů, přičemž menší má punc (ana-
logie viz HRUBÝ 2004, 6). Další zajímavostí je nález pěti kusů 
nepravidelných olověných slitků, pokrytých šedobílou matnou 
kůrou kolem 1 mm. Jejich váha je 85, 36, 27, 19 a 18 gramů, při-
čemž největší má rozměry 7,5×3×0,8 cm. Na nejmenším slitku 
(18 g) byly provedeny analýzy (analyzoval J. Sejkora, NM, Pra-
ha). Bylo zjištěno, že slitek je složen z vnitřně homogenního Pb, 
bez obsahů Ag, Sb,As, apod. (analogie viz ROUS–MALÝ, 2004, 
140). Předměty z barevných kovů byly také získány povrchovou 
prospekcí lokality pomocí detektoru kovů.

4. 4. Keramika
V hlušině odvalů se téměř žádný keramický materiál nevyskytu-
je. Veškerá nalezená keramika pochází z průzkumné sondy na se-
verním okraji povrchového výrubu, v místě vývratu stromu. Mís-
to bylo vytipováno díky zvýšené koncentraci úlomků křemene 
se závalky rudních minerálů. Pravděpodobně v tomto místě byla 
jakási výsypka odpadního materiálu od sídliště směrem k výru-
bu. Kromě uvedených rudních minerálů zde byly nalezeny zlom-
ky keramiky, mazanice, uhlíky, zlomky zvířecích kostí a drobné 
kousky Fe (okuje?). Celkem zde bylo nalezeno 781 zlomků kera-

Stříbrník – obr. 2 – povrchový výrub v centrální části ložiska.

Stříbrník – obr. 3 – nově zjištěná oválná vyvýšenina nad povrcho-
vým výrubem (předpokládané hornické sídliště).
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miky. Většinou se jedná o stolní a kuchyňskou keramiku (hrnce, 
poklice, džbány a. j.). Ojediněle o keramiku technickou (kahany) 
a mazanice. Setkáváme se zde se dvěma skupinami keramiky:

1) Keramika oxidačně vypálená: s drobnými kamínky křemene 
(kolem 1 mm),vyšší obsah slídy, chybí grafi t. Po výpalu je barva 
červenohnědá až hnědočerná, na lomu většinou tmavá. Výzdoba 
není zastoupena, na některých dnech nevýrazné značky. Jedná se 
o poměrně stejnorodý soubor. Datace – druhá polovina 13. sto-
letí (viz obr. 7). 

2) Keramika redukčně vypálená: tento soubor je velmi různorodý, 
povrch keramiky je různě barevný (černý, světle–tmavě šedý, hně-
dý, načevenalý). Velikost ostřiva je různá. Část souboru zdobena 
rádýlkem. Podle struktury na dnech nádob můžeme soubor dále 
rozdělit na jedince s podsýpkou (starší datování) a jedince bez 
podsýpky, podřízlé strunou (mladší datování). Celkově je možno 
tento soubor zařadit do období 14.–15. století.

Dále byly nalezeny 4 zlomky renesančních kachlů, zařazených 
do období 16. století. Jeden zlomek, okraj hrdla nádoby, má žlu-
té glazování a mohl by být zařazen až do období 19. století. Je-
likož byl ojedinělý, v následující tabulce s ním není pracováno. 
Keramiku z průzkumné sondy lze podle datování shrnout v ná-
sledující tabulce :

13. století 14.–15. století 16. století

208 zlomků 568 zlomků 4 zlomky

26,7 % 72.8 % 0.5 %

4. 5. Zajímavé keramické artefakty
Fragment aquamanile (?): válcovitý artefakt s třemi žebry, zdo-
benými rýhovými záseky, uprostřed válcová dutina, oba konce 
ve směru delší osy odlomené. Vypáleno oxidačně. Povrch svět-
le hnědý, na lomu tmavý. Ostřivo křemen (kolem 1 mm), datace 
14.–15. století.
Kahan miskovitý: kruhový, průměr okraje 10 cm, dna 8 cm, výš-
ka 2,5 cm, stěny zakončeny zaobleným okrajem, do kterého je 
z vnitřní strany vtlačený žlábek na knot. Výpal redukční, barva 
šedá, okolí žlábku černé po opálení knotem. Ostřivo křemen (ko-
lem 1 mm), datace 2. pol. 14.–1. pol. 15. století (viz obr. 9). 
Fragment drobné ženské plastiky: hlavička ženské sošky s čep-
cem a stuhou uvázanou pod bradou. Uvnitř malá dutina, zad-
ní strana nezdobená, stopy po natlačení materiálu prsty do 
dřevěné? formy. Materiál – velmi jemný světlý jíl. Rozměry – 
3,5×2,5×1,6 cm. Interpretováno jako hračka, analogické nálezy 
v ČR (MĚCHUROVÁ 1988, 71–76; 1987, 196), datace – 2. pol. 
14.–1. pol. 15. století (viz obr. 8). Archeologické nálezy odbor-
ně posoudil J. Fröhlich, archeolog, Prácheňské muzeum, Písek. 
Všechny uvedené nálezy budou evidovány a uloženy v Městském 
muzeu v Horažďovicích.

5. Závěr
Ložisko u Pláničky velmi pravděpodobně těžilo cisterciácké 
opatství v Nepomuku. Tento řád, původem z Německa, působil 
v Nepomuku od počátku 12. století a podařilo se mu zde vytvořit 
rozsáhlou doménu s téměř 90 vesnicemi, přičemž do nejjižnější 
části jejich území patřila pravděpodobně i tato lokalita. Nemalé 
příjmy řádu plynuly také ze zlatých a stříbrných dolů. Na počátku 
15. století se dostal řád do špatné ekonomické situace. Roku 1420 
nepomucké opatství dobyli husité, což však neznamenalo jeho 
defi nitivní zánik. K tomu došlo až na počátku 16. století (CHAR-
VÁTOVÁ 1994, 49–50 ; 1998, 229–234).
O těžbě cisterciáků u Pláničky mnoho zpráv není. Podle nalezené 
keramiky lze však předpokládat, že s těžbou zde bylo započato 

Obr. 4 – hornická želízka.

Obr. 5 – z leva: podkova, hrot střely z kuše, součást postroje (udi-
dlo?), karabina? 

Obr. 6 – opasková přezka a terčový knofl ík. 

Obr. 7 – keramické zlomky, 2. pol. 13. století.
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v druhé polovině 13. století, hlavní exploatace probíhala od dru-
hé poloviny 14. do první poloviny 15. století. Od 16. st. probíhala 
pravděpodobně již jen pokusná těžba. Poslední snahy o obnovení 
těžby jsou z přelomu 19.–20. století. Podle místních sdělení zde 
v letech 1893–94 kutal p. Pavlík z Merklína a 1896–97 jiní nezná-
mí podnikatelé (KRATOCHVÍL 1952, 315). Přesnější poznatky 
by mohl přinést archeologický průzkum, zejména v místě nově 
zjištěného hornického sídliště a intenzivní archivní bádání. Jeli-
kož v areálu nebyla nalezena struska po hutnění barevných kovů, 
lze někde v okolí, poblíž vodního toku, předpokládat pozůstatky 
hutního a úpravárenského areálu. Jejich lokalizace bude cílem 
dalšího terénního výzkumu.

Poděkování
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„Na Hrádku“ 
– pozoruhodná mineralogická 
lokalita v blízkosti Horažďovic
Aleš Červený – Městské muzeum Horažďovice, 
Jan Franěk – Česká gelogická služba 

Lokalita „Na Hrádku“ se nachází 0,5 km jihovýchodně od Horaž-
ďovic. Jedná se o polohu krystalického vápence s drobnými vložka-
mi rul a erlanů, uzavřenou v biotitických pararulách moldanubika.
Tato poloha byla v minulosti těžena třemi malými lomy. Roku 1881 
kupuje zdejší již činný lom rodina horažďovického podnikatele Na-
xary, který o rok později získává povolení ke stavbě menší vápenky 
v této lokalitě. Další osud lomů a vápenky není přesně znám. Těžba 
zde ustala pravděpodobně někdy kolem druhé světové války a pak 
již zde úřadovala s polními lopatkami jen Československá lidová 
armáda, nebo byly lomy nahodile zaváženy odpadem. Dnes poma-
lu zarůstají šípkovými keři skryty borovým lesíkem, který zde ko-
lem roku 1900 vysázel již zmíněný horažďovický podnikatel.
Nás bude zajímat prostřední z těchto tří lůmků. Jde o malý stěno-
vý lom, který je již značně zarostlý náletovou vegetací. Jeho čel-

Obr. 8 – fragment drobné ženské plastiky, 2. pol. 14.–1. pol. 15. století.

Obr. 9 – kahan miskovitý, 2.pol. 14.–1. pol. 15. století.

(fotodokumentace J. Chalupný)
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ní stěna je částečně zakryta porostlou sutí, pod níž se dá zvláš-
tě po levé straně tušit jakýsi kovový odpad. Krystalické vápence 
zde protíná V–Z zlomová zóna mocná mezi 0,5–1 metru, přičemž 
můžeme říct, že těžba byla kdysi ukončena právě na této zóně. 
Tvoří ji několik paralelních zlomů, vyplněných drobnými žilkami 
masivního křemene, které odděluje tektonicky rozdrcená okol-
ní hornina. Jednotlivé úlomky této tektonické brekcie jsou tme-
leny křemennými žilkami s menšími dutinami a hradbovitým vý-
vojem krystalů do 1 cm. Obdobné křemenné žíly pronikají vá-
pencem také vně zlomového pásma podél ploch foliace, kde však 
maximálně do 2 m od zlomů vykliňují. Zatím pouze ve třech po-
lohách byly v těsném okolí zlomové zóny zjištěny větší dutiny (až 
0,5 m3) čočkovitého tvaru, protažené ve směru foliace. Dutiny 
většinou leží těsně za sebou ve směru kolmo od zlomové zóny. 
V těchto dutinách se vyskytují krystaly křemene a kalcitu v ne-
velkém množství, ale velmi často v nádherných ukázkách. Kře-
men je ve formě křišťálu nebo velmi světlé záhnědy v dokonalých, 
často průhledných prizmatických krystalech do 10 cm, které jsou 
nezřídka oboustranně ukončené. Bohužel největší krystaly bývají 
většinou tektonicky podrcené. Kalcit se zde vyskytuje v různých 
krystalových formách v jedincích až několik cm velkých. Nejčas-
těji zde kalcit krystaluje v podobě velice nízkých klenců tvořících 
tabulky až tzv. „papírový“ kalcit. Velmi estetické jsou vzorky, kde 
oboustranně vyvinuté křemeny obrůstají mladší krystaly kalcitu. 
Zajímavé jsou také dokonalé oboustranně ukončené skalenoedry 
kalcitu o velikosti 0,5–3 cm.
Lze předpokládat že zdejší křemenné žíly krystalovaly z hydro-
termálníchroztoků přinesených podél V–Z zlomové zóny. Kře-
men téměř úplně vyplnil zlomy a zaplnil část prostor mezi úlom-

Lokalita „Na Hrádku“, bývalý Naxarův lom, naleziště křišťálu 
a kalcitu, stav 2008.

Světlá záhněda, velikost krystalu 4,5 cm, nález 2004.

Drůza světlých záhněd, 10,5×7,5×6 cm, nález 2006.

Oboustranně ukončené krystaly křemene na kalcitu, 22×28 cm, 
nález 2006.

Křemen, oboustranně ukončené krystaly, největší 12,5 cm, 
nález 2006.

Kalcit na křemeni, krystal 3,7 cm, nález 2006.
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ky sousedící tektonické brekcie. Roztoky také pronikly podél fo-
liačních ploch poměrně daleko od zlomové zóny, kde vyloužily 
v krystalickém vápenci zmíněné čočkovité dutiny. Velké krystaly 
křemene spolu s několika generacemi kalcitu v nich krystalovaly 
nejspíš až v pozdější fázi vývoje a jen v některých drúzových du-
tinách. Vývoj malého počtu velkých krystalů v jednotlivých du-
tinách ukazuje na klidnější podmínky krystalizace v porovnání 
s růstem staršího hradbového křemene. Lokální drcení křemen-
né výplně i přetnutí některých dutin zlomy, dokládají pozdější 
slabé pokračování tektonických pohybů. 
Lokalitu navštěvuji od roku 1986 a od té doby se podařilo získat 
řadu estetických mineralogických vzorků. Poslední významný 
nález je z ledna 2006, kdy se podařilo náhodně objevit třetí po-
lohu s dutinami. Po pár ranách palicí „tříkilovkou“ zmizel špičák 
bez varování kdesi ve skále a rozšířením otvoru se objevila dutina 
o rozměrech cca 50×50×15 cm vystlaná krystaly kalcitu mezi ni-
miž ležely průhledné krystaly křemene. 
Křišťály a záhnědy z této lokality nepatří sice mezi obry, ale mys-
lím, že je můžeme přiřadit mezi nejkrásnější krystaly křemene 
České republiky.
Zajímavé je, že tyto krystaly nejsou zastoupeny v historických 
mineralogických sbírkách, i když se s nimi museli lidé v době 
činnosti lomu běžně setkávat. Jediný historický vzorek z této 
lokality je štěpný fragment kalcitu, darovaný horažďovickému 
muzeu místním řídícím učitelem J. V. Horou v roce 1898. 
Nejkrásnější vzorky z této lokality můžete nyní obdivovat v mi-
neralogické expozici horažďovického muzea.

Použité prameny: kronika rodiny Naxerů, rodinné vlastnictví

Počasí na Horažďovicku 
v roce 2007
Jiří Wagner

Spory o globální oteplování se v minulém roce se až příliš přenesly 
z vědeckých pracovišť do politiky a zejména na stránky bulvárního 
tisku. Je to samozřejmě na úkor serióznosti, neboť smyslem těchto 
„debat“ je hlavně zdrtit politického protivníka či šokovat důvěřivé-
ho čtenáře palcovým titulkem, jen aby šel náklad titulu nahoru.
Skoro vždycky však u těch klimatologických soudů postrádám 
jednu výchozí základní úvahu: totiž, že klima na Zemi nikdy ne-
bylo stálé. A není nejmenší důvod si myslet, že právě nyní stá-
lé bude. Zemské klima miliony let kolísá v řadě period a s řa-
dou odchylek a to i v astronomických souvislostech mezi Zemí 
a Sluncem. V geologické minulosti byly dnešní Čechy jak dnem 

teplého tropického moře, tak ledovým nehostinným prostorem. 
V historii ne tak dávné vzpomeňme množství našich vinohradů 
v 16. století, či naopak tzv. malou dobu ledovou v 17. století, kdy 
se k nám Švédové za třicetileté války pohodlně dostávali přes 
tehdy v zimě běžně zamrzlé Baltické moře. Ptáme-li se tedy, 
jaké bude klima v 21.století a do jaké míry bude ovlivněno člo-
věkem, je prozatím poctivá jediná odpověď: nikdo neví a pro-
gnózy si odporují. 
I z tohoto nadhledu se zpětně podívejme na průběh počasí na Ho-
ražďovicku v uplynulém roce 2007.
Již konec roku 2006 se vyznačoval mimořádně nadprůměrnými 
teplotami a tento trend ještě ve zvýšené míře pokračoval i na za-
čátku roku 2007. Teploty kolem 10 ˚C nebyly v lednu zvláštností. 
Podivné počasí vyvrcholilo v noci ze 18. na 19. ledna, kdy se i nad 
naším územím přehnala vichřice přecházejí v orkán, který již 
v západní Evropě dostal jméno Kyrill. Až 23. 1. začalo mrznout 
a napadlo 20 cm sněhu – ale za na týden bylo po sněhu i po kra-
tičké zimě. Jaro nastoupilo už v polovině února, kdy teploty pře-
stupovaly 10 ˚C.
Začátkem března byly k vidění rozkvetlé fi alky a kromě krátkého 
ochlazení kolem 20. března převládalo slunečné počasí s odpolední-
mi teplotami kolem 15 ˚C. Protože i srážkově byl začátek roku mírně 
nad průměrem, vegetace měla oproti jiným létům náskok.
Duben přinesl teplé a slunečné počasí, v druhé své polovině už zce-
la s letními s teplotami 20 až 28 ˚C. Protože ale prakticky neprše-
lo (pouhé 3 mm), začalo být koncem měsíce sucho už kritické. Až 
ve dnech 5.–9. května přišla záchrana: napršelo vydatných 40 mm. 
Teplé počasí pokračovalo i v květnu a poslední dekáda měsíce při-
nesla vrcholné léto: teploměr ukazoval 25 až 31 ˚C, k tomu občasné 
bouřky a ještě další potřebná vláha. Teplé letní počasí s teplotami 
25 až 32 ̊ C pokračovalo také v červnu doprovázeno zpočátku i bouř-
kami, které však mnoho deště nepřinesly. Teprve v poslední dny mě-
síce přišlo ochlazení a opět trochu zapršelo.
Letní měsíce byly teplotně i srážkově trochu nad průměrem. Za-
čátek července byl sice docela chladný s teplotami do 20 ˚C, ale 
od 15. 7. jsme zažili tropický týden:teploty výrazně překračovaly 
třicítku: až 37 ˚C. Vedra zakončila v noci na 22. 7. bouřka s dlou-
ho nevídaným lijákem: 51 mm. Pak se počasí už vrátilo k let-
nímu normálu. Vydatně opět zapršelo ve dnech 9. až 11. srpna 
(42 mm), a také v bouřce 23. 8. (22 mm). Koncem srpna se ochla-
dilo na 20 ˚C a bylo nejen po létu ale i po téměř ročním období 
s nadnormálními teplotami.
Deštivě a chladně začalo září. Dne 6. 9. napršelo 37 mm. Den-
ní teploty se pohybovaly mezi 10 až 15 ˚C. V druhé polovině mě-
síce se přihlásilo slunné babí léto: teploty ještě nad dvacítkou, 
ale ranní chladna mířila k nule. Babí léto pokračovalo i v říjnu. 
Avšak 19. 10. bez varování nastoupila zima: sněhové přeháň-

Kalcit, štěpný fragment 12 – 8×5 cm, dar muzeu 1898.

(fotodokumentace A. Červený)

Následky orkánu Kyrill při silnici na Strakonice.
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ky střídal déšť, teploty jen trochu nad nulou. Po mírném otep-
lení koncem měsíce přinesl nastupující listopad opět chladna, 
od 9. do 14. 11. sněhové přeháňky, na Martina 11. 11. dokonce 
s bouřkou. Druhá polovina listopadu byla ve znamení mlhavé 
inverze. Ve dnech 26.–27. 11 napadlo až 10 cm sněhu a přituhlo, 
do konce měsíce však sníh roztál. V prosinci se oteplilo na 5 až 
10 ˚C,občas trochu zapršelo. Od poloviny měsíce opět zavládlo 
mlhavé inverzní počasí, teplota jen mírně kolísala kolem –5 ˚C, 
zatímco Šumava hlásila slunečné dny.
S průměrnou teplotou 9,3 ˚C byl rok 2007 extrémně teplý, což 
ale bylo způsobeno velmi teplou zimou a velmi časným nástupem 
jara. Druhá polovina roku byla teplotně v normálu. (Srovnejme 
průměrné měsíční teploty začátků posledních dvou roků: rok 
2006: leden –6,3 ˚C, únor –3,3 ˚C, březen 0,0 ˚C. A rok 2007: le-
den +3,3 ˚C, +3,0 ˚C, březen +5,5 ˚C).
Roční úhrn srážek 735 mm lze hodnotit jako mírně nadprůměrný.
Je zajímavé, že jarní vláhový defi cit (při teplém počasí prakticky 
nepršelo šest týdnů: od 25. 3. do 4. 5.) natolik snížil zásoby spod-
ních vod, že pozdější deště doplnily tyto zásoby (byť jen zčásti) 
až koncem roku. Vydatnost pramene Sv. Anny, která se v roce 
2006 pohybovala mezi 3 až 5 l/s, po celý rok 2007 vytrvale kle-
sala z 2,8 l/s až na 1,5 l/s začátkem října. Teprve v závěru roku 
dosáhla opět aspoň 3 l/s.
Nejteplejším měsícem roku se stal červenec s průměrnou teplo-
tou 18,3 ˚C. (červen 18,2 ˚C) Nejvyšší teplotu jsme zaznamenali 
16. 7. a to 37 ˚C. Stejný den byl i nejteplejším dnem roku s prů-
měrnou teplotou 26,8 ˚C. Nejchladnějším měsícem byl prosinec: 
průměr –0,5 ˚C. Nejnižší teplotu roku –9 ˚C jsme naměřili hned 
několikrát: 25. a 26. 1., 29. 11. a 19. 12. Nejstudenějšími byly dny 
25. 1. a 22. 12. s průměrem –6,5 ˚C.
Nejvíce za měsíc napršelo v červenci a to 109.5 mm – zejména zá-
sluhou noční bouřky 21. 7., která se s 51 mm srážek stala lijákem 
roku. Nejsušším měsícem se stal duben s pouhými 3 mm srážek.
Poslední jarní sníh (s deštěm) jsme viděli 20. 3. a poslední jarní 
mrazík přišel ještě 2. 5. 
První podzimní mrazík se objevil 14. 10. a už 18. 10. nečekaně 
i první podzimní sníh.
Mimořádně silný vítr, který se přehnal na Horažďovickem byl již 
zmíněný orkán Kyrill v noci na 19. ledna. Místy povyvracel stromy, 
lámal větve, shazoval tašky ze střech, trhal krytinu. Vzhledem k jeho 
síle (137 km/h) bylo skoro s podivem, že škody nebyly ještě větší.
Úplné zatmění Měsíce v noci na 4. 3. pro mraky nešlo pozorovat.

ŽIVOTNÍ PROSTŘEDÍ

Informace občanského sdružení 
„Jaderný odpad – děkujeme, 
nechceme!“
František Kába – místopředseda sdružení 
„Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!“ 

Naše sdružení vzniklo 8. 9. 2003 na základě iniciativ herce Mi-
loslava Šimka, Jiřiny a Františka Kábových, Radky a Jana Ben-
dových a JUDr. Vlasty Rohové poté, co byla v roce 2003 znovu 
oblast okolí Pačejova postavena Správou úložišť radioaktivních 

odpadů (SÚRAO) před skutečnost, že Vláda ČR chce budovat 
v blízkosti našich domovů hlubinné úložiště jaderného odpadu.
V létě 2003 na schůzi zastupitelstva Obce Pačejov přijel ředitel 
SÚRAO Ing. Duda osobně o zamýšlené stavbě informovat ob-
čany Pačejovska. Jak zastupitelé obce, tak všichni přítomní ob-
čané nemohli uvěřit tomu, co stát zamýšlí v regionu naší obce. 
Způsob podání této informace od státního úředníka Ing. Dudy 
byla jako z dob nejhlubší totality. Vyjádřil se asi v tom smyslu, 
že jsme byli vybráni jako druhá nejvhodnější lokalita pro stav-
bu úložiště a ani případný nesouhlas našich zastupitelů obce 
a občanů nebude pro stát nepřekonatelnou překážkou.
Takový postoj SÚRAO, která je organizační složkou státu, vel-
mi pobouřil obyvatelstvo Pačejovska. Proto se začaly hledat 
cesty, jak bránit území lokality, kterou stát vytipoval pro budo-
vání hlubinného úložiště a kterou si pracovně nazval „lokalita 
Pačejov-nádraží“. Tím stát však myslí nejen nejbližší okolí Pa-
čejova, ale i katastrální území obcí Kvášňovic, Maňovic, Cha-
novic, Velkého Boru a Svéradic. Kromě protestů zastupitelstva 
obcí bylo jednou z možností založit občanská sdružení, která 
by hájila zájmy všech, kteří chtěli společně něco učinit pro vy-
jádření nesouhlasu ohledně záměru státu ukládat jaderný od-
pad do hlubin země, nad kterými by v klidu měli žít stovky let 
občané Horažďovicka a tvářit se, že nemají žádné obavy z mož-
ných následků takové stavby.
Hned v počátcích činnosti našeho sdružení se staly jeho členy 
tisíce lidí z celé ČR, a to zejména díky osobnosti pana Miloslava 
Šimka, který měl bohaté osobní zkušenosti s praktikami na-
šich politiků i ze svých satirických televizních pořadů. Svým 
nenapodobitelným řečnickým vystupováním a neustále vyslo-
vovaným kategorickým protestem proti stavbě úložiště v Po-
šumaví, nadšeně upozorňoval všechny lidi, s kterými přišel do 
styku, na tak zásadní záměr státu, kterým by stavba úložiště 
jaderného odpadu bezesporu byla. Negativně by ovlivnila je-
jich životy a jejich životní prostředí způsobem, který nikdo ne-
dokáže do budoucna odhadnout. To Miloslav Šimek, který vel-
mi miloval tento kraj, věděl a nám všem dokázal připomenout, 
že si musíme tuto, zatím nedotčenou krajinu považovat a brá-
nit ji proti všem. Po založení občanského sdružení do něho 
vstupovali nejen jednotliví občané, ale i celé obce jako práv-
nické osoby, zvedl se masivní odpor proti záměru SÚRAO, kte-
rý stát nepředpokládal.
Sdružení od počátku své činnosti vyvíjelo horečnou aktivitu 
– připravovalo setkání související s problematikou hlubinného 
úložiště s odborníky, setkání s představiteli SÚRAO, organizo-
valo protestní demonstrace před Úřadem vlády ČR. Dále sdru-
žení spojovalo a informovalo jednotlivé obce a jejich obyvatele 
s cílem pokusit se všemi dostupnými prostředky zabránit snaze 
SÚRAO plánovat a budovat úložiště v Pačejově. Oslovovali jsme 
a získávali stanoviska a podporu politiků na všech úrovních, no-
vinářů, televizních štábů, pořádali debaty s politiky před volba-
mi, spolupracovali s občanskými sdruženími podobných zájmů, 
pořádali plesy, protestní cykloakce a pěší pochody, turnaje v te-
nise a stolním tenise, výstavy fotografi í z Černobylu, semináře se 
zástupci ostatních ekologických iniciativ, vyráběli a umisťovali 
billboardy – ve všech těchto aktivitách byl vždy jediným a hlav-
ním mottem zájem nedopustit budování úložiště jaderného od-
padu na Klatovsku.
Iniciovali jsme referendum v Pačejově, Maňovicích a Olšanech, 
aby občané mohli vyjádřit svůj názor, a dnes s odstupem času 
doceňujeme, jak důležitý zákonný prvek referendum s jasným 
vyjádřením proti úložišti je.
Velikost členské základny nám vždy dávala sílu v našem koná-
ní, utvrzovala nás ve vědomí, že bojujeme za dobrou věc. 
Sled jednotlivých akcí od roku 2003 do dnešní doby, jak se si-
tuace ohledně vyhledávání místa pro úložiště v ČR i činnost 
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našeho sdružení vyvíjí, lze najít na našich stránkách HYPER-
LINK „http://www.jadernyodpadne.unas.cz/“ 
www.jadernyodpadne.unas.cz.
V roce 2007 jsme spolu s Obcí Pačejov iniciovali a zorganizova-
li společné setkání zastupitelstev dotčených obcí a občanských 
iniciativ. Jako výstup z tohoto setkání jsme vypracovali Memo-
randum k výběru místa pro úložiště v ČR, které podepsaly všech-
ny okolní obce, čímž vyjádřily svůj jasný a legitimní nesouhlas 
s dosavadním postupem státu. Toto společné memorandum bylo 
zasláno všem zainteresovaným státním orgánům a institucím.
Bohužel zákony v současné době platné dávají šance státu pro-
sadit si podobné stavby i přes nesouhlas obcí a jejich občanů.
Poprvé v historii ČR je však součástí Programového prohlášení 
vlády i usnesení o tom, že vyhledávání úložiště musí probíhat 
transparentně a souhlas obcí je nepřekročitelnou podmínkou 
pro umístění úložiště. Za to patří náš dík straně Zelených, kte-
rá tento, pro nás velmi podstatný bod, dokázala prosadit ve slo-
žitých koaličních jednáních před vznikem současné Vlády ČR.
Jsme však realisty a vnímáme snahu SÚRAO dle vládních not 
(schváleného plánu činnosti SÚRAO na další roky) a současného 
znění tzv. atomového zákona i „Politiky územního rozvoje“ do-
sáhnout svých cílů a pokračovat v průzkumných pracích i v Pa-
čejově v roce 2008. Později pak určit ze šesti dvě nejvhodnější 
lokality v ČR, které budou součástí územního plánu kraje, kdy 
případná stavební uzávěra takto vybraných lokalit může bloko-
vat rozvoj dotčených obcí. K této problematice naleznete infor-
mace mimo jiné na HYPERLINK „http://www.calla.ecn.cz/“ 
www.calla.ecn.cz, v sekci ENERGETIKA a dále JADERNÝ OD-
PAD, na HYPERLINK „http://www.uur.cz/“ www.uur.cz a HY-
PERLINK „http://www.eps.cz/“ www.eps.cz. Vše související 
s důsledky stavby hlubinného úložiště, vliv na životní prostředí, 
studie proveditelnosti, průzkum názorů obyvatel, velikost stavby 
podzemního areálu hlubinného úložiště (stodevadesát krát větší 
než náměstí Českých Budějovic) a množství dalších dat posky-
tuje veřejnosti i samotné SÚRAO na svých stránkách HYPER-
LINK „http://www.surao.cz“ www.surao.cz.
Informací k dané problematice je to hodně, každý z nás si z nich 
může vybrat to, co ho zajímá, jaký vliv stavba bude mít na jeho 
život i na jeho okolí.
Za naše sdružení můžeme slíbit, že i nadále budeme spolupra-
covat s Obecním úřadem v Pačejově i ostatními okolními obce-
mi, budeme spolu s ostatními sdruženími v celé ČR diskutovat 
danou situaci a reagovat na vývoj zejména státem schvalované 
„Energetické koncepce státu“. Chceme oslovovat kompetentní 
zákonodárce s dalšími žádostmi, aby obec a občané měli mož-
nost stavbu hlubinného úložiště odmítnout, alarmovat média, 
aby o celé situaci objektivně zpravovali a aby problém nenechá-
vali bez povšimnutí. Vám, občanům, kdykoliv poskytneme in-
formace, pokud o ně budete mít zájem, a věříme, že Pačejov ne-
bude nakonec místem, kde bude ukládáno vyhořelé jaderné pa-
livo z atomových elektráren možná většiny evropských zemí.
Za tím účelem se pravidelně scházíme každý první pátek v mě-
síci od 19 hodin na Obecním úřadu v Pačejově, kde se konají 
schůze výkonného výboru sdružení. Každá Vaše návštěva nebo 
iniciativa na této úrovni je vítána. I v roce 2008 chceme po-
dobnými akcemi jako v letech 2003–2007 dosáhnout toho, aby 
stát permanentně věděl o tom, že lidé v Pačejově úložiště ne-
chtějí. K tomu budeme ve spolupráci s Obcí Pačejov důsledně 
oslovovat dotčené státní orgány a vyjadřovat jasná stanoviska 
občanů Pačejova, komunikovat s médii, organizovat odborné 
semináře a setkání se zajímavými lidmi, kteří také chtějí za-
chovat dosavadní ráz Pošumaví, již tradičně uskutečníme letní 
protestní cyklistickou akci a pěší pochod jako Memoriál Milo-
slava Šimka v srpnu 2008, budeme organizovat turnaje ve stol-
ním tenise (Velikonoce 2008), sbírat veškeré dostupné údaje 

o situaci a předávat je Vám, našim spoluobčanům. 
V závěru mi dovolte poděkovat právě Vám za vynikající spo-
lupráci a podporu v uplynulých letech, současně i za spolupráci 
všem dotčeným obcím v naší lokalitě. Bez této podpory by naše 
sdružení jen těžko mohlo dělat svou práci. 
Dne 28. 2. 2008 byla na společném setkání zástupců starostů 
a občanských iniciativ v jihočeském Lodhéřově projednávána 
aktuální situace snahy SÚRAO budovat v ČR hlubinné úlo-
žiště jaderného odpadu. Za občanské sdružení „Jaderný odpad 
– děkujeme, nechceme!“ a jeho více než 4 500 členů jsme zno-
vu, stejně jako zástupci Obecního úřadu Pačejov, svými pod-
pisy potvrdili své stanovisko k problematice vyhledávání hlu-
binného úložiště radioaktivních odpadů v roce 2008. Toto sta-
novisko ve formě otevřeného dopisu zástupců starostů z vy-
tipovaných lokalit ČR ohrožených stavbou úložiště a zástupců 
občanských iniciativ obdrží Premiér vlády ČR, Ministr životní-
ho prostředí, Ministr průmyslu a obchodu, Ministr pro místní 
rozvoj, Poslanecká sněmovna a Senát Parlamentu ČR, stejně 
jako Správa úložišť radioaktivních odpadů.

KULTURA

Březen – měsíc knihy a internetu
Lenka Šimonová, Eva Marešová, Petra Tomešová

V předešlých deseti letech byl březen v knihovnách ve znamení 
internetu. Dnes již internet téměř žádnou propagaci nepotřebu-
je, neboť se stal součástí našich životů.  Stejně jako kniha je naším 
přítelem, rádcem, ale začíná být i nebezpečím, a to především pro 
ty, kteří na něm začínají být závislí, podobně jako na automatech 
anebo nedodržují alespoň základní pravidla…

…o základních pravidlech bezpečného brouzdání po internetu 
jsme besedovali se studenty SŠ Horažďovice, kteří si v podstatě 
ve svém věku ani žádné nebezpečí, které by na ně mohlo v spletité 
síti internetu číhat, nepřipouštějí.
Mnohem méně nebezpečí číhá na čtenáře při využití znovu ob-
jeveného Komplexního Nezávislého Informačního Heterogenní-
ho Akvizitoru známého jako KNIHA (více viz Aktuality na webu 
knihovny).
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Její přednosti dětem přiblížila spisovatelka Martina Drijverová 
společně s malířem a ilustrátorem Vojtěchem Otčenáškem. Od 
něj se děti dozvěděly, jak obrázek putuje od malíře až na strán-
ky knížky.

Několik šťastlivců si doslova na vlastní kůži vyzkoušelo, jak ma-
líř pracuje, jak míchá barvy, nebo jak se soustředí na detail. Ob-
rázky draka, páva a vlkodlaka ozdobily tváře šťastných výherců 
soutěže, kterou pro děti připravili oba účinkující. „Čtení je velmi 
důležité“, řekla v průběhu besedy Martina Drijverová. Stejnou 
větu pak druhý den zopakovala starostka města Mgr. Jindřiška 
Jůdová při zahájení společného čtení. 

Společně s celým Českem jsme četli Čapka. A tak se dostalo i na 
ty, kteří raději poslouchají, než sami čtou. Ukázky z knih v po-
dání Jindřišky Jůdové, Martina Kříže, Boženy Salákové a Vác-
lava Trčky si poslechly děti ze školních družin a někteří čtenáři 
knihovny.

Vznik pověstí známých i méně známých přiblížil dětem spisova-
tel Vladimír Hulpach. Děti se ptaly, jak se pověsti projeví ve zna-
cích měst a jak se některé pověsti liší v podání různých národů. 
Nejvíce se líbilo vyprávění o ochráncích českých hor a ukázky 
z nové knihy Pověsti z Čech, Moravy a Slezska.

Další tematická příloha vyjde společně s Horažďovickým obzorem 27. června 2008.

Uzávěrka pro zasílání příspěvků bude 18. června 2008.


