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SLOVO STAROSTY
Řeči
„Jaké řeči?“, ptá se ten, kdo se nepřišel
podívat na 28. západočeskou přehlídku
amatérského divadla, která proběhla od
10. do 13. března v horažďovickém kulturním domě. Hrálo se: Neil Simon: Řeči
(Divadelní soubor TYJÁTR Horažďovice),
Federico Garcia Lorca: Dům Bernardy A.
(EVRYBÁBY A HOSTÉ Plzeň), Nikolaj
Erdman: Sebevrah (Divadlo Jakohost Plzeň), Jiří Brdečka: Limonádový Joe (Sušický divadelní spolek Schody Sušice), Jean
Dell, Gérald Sibleyras: Ať žije Bouchon!
(Podividlo ažaž AŠ), Jan Jílek: Procházka
růžovým sadem (Divadelní spolek JEZÍRKO Plzeň), Carlo Goldoni: Treperendy (Divadelní studio D 3 Karlovy Vary) a Noel
Coward: Rozmarný duch (DOS Rozmarýn
Dobřany).
Situační komedii Neila Simona jsem vybral jako název článku proto, že s tímto
titulem letos horažďovičtí ochotníci přehlídku (poprvé v její historii) vyhráli!
V režii Karla Šťastného získali herci našeho Tyjátru ve složení: Lenka Štěpáníková, Martin Petrus, Klára Šťastná, Vladimír Šlechta, Karel Šťastný, Jaroslava
Chalupná, Stanislav Sekyra, Milena Straková, Václav Burda a Kateřina Svatošová
prestižní hlavní cenu – Horažďovickou
perlu. Že to bylo vítězství velké, opravdové a zasloužené, svědčí i další tři čestná uznání a jedna cena za herecký výkon.
Tyjátr Horažďovice získal doporučení
k účasti na národní přehlídce Divadelní
Děčín 2011.
Co říci jako komentář k uvedeným faktům? Že obdivuji houževnatost a píli
našich herců, které je po letech dřiny dovedly k tomuto nespornému úspěchu. Že
jim přeji, aby jim jejich náročný koníček
přinášel stále radost a motivaci dosahovat dalších met, aby jejich představení
znovu a znovu vyvolávala smích, slzy,
zamyšlení a bouřlivý potlesk publika.
Že jim děkuji za reprezentaci města a za

Řeči, XXVIII. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla, foto: J. Chalupný
krásný příklad, jak smysluplně lze nakládat s volným časem a vlastním duševním
potenciálem.
A co říci k tomu, že se v Horažďovicích
po dlouhá léta koná divadelní přehlídka,
kterou nám mohou závidět mnohem větší
města? Tato tradiční soutěž amatérských
divadelníků svým věhlasem překročila
hranice západočeského regionu a přitahuje pozornost ochotníků z dalších českých
krajů; zájem souborů o účast bohužel nelze uspokojit a některé jsou – byť s těžkým
srdcem – odmítnuty. Proč každoročně
přijíždí vzácní hosté, aby zasedli v porotě,
proč je hlediště při představeních plné?
Jak si vysvětlit úžasnou atmosféru přehlídky a přátelské vztahy mezi soubory,
které by se měly vzájemně považovat za
konkurenci? Odpověď: Libuše Mužíková.
Vím že je mnoho těch, kteří k úrovni a popularitě přehlídky svým dílem přispívají
nebo dříve přispívali. K jejich vyjmenování bychom museli vydat zvláštní číslo
Obzoru. Všem děkuji a paní Libuši Mužíkovou a pana Karla Šťastného zvu na radnici k udělení Poděkování Starosty města,
pamětního listu, který se uděluje „za
vynikající pracovní, sportovní, kulturní
a jiné počiny, které přispívají k věhlasu
a rozvoji města“.
Karel Zrůbek

STALO SE
Historický úspěch
Tyjátru
Každoročně druhý březnový víkend jsou
Horažďovice mekou západočeských divadelních ochotníků. Letos 10.–13. 3. se
u nás konal již XXVIII. ročník Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla. Horažďovická přehlídka má velmi
dobrý zvuk, organizátoři nemohou zařadit do programu všechny soubory, které
usilují o účast. Mnoha ročníků se místní
ochotníci vůbec neúčastnili nebo hráli
„mimo soutěž“, ale v posledních letech se
mohou porovnávat s vyspělými divadelními soubory.
Opravdu jedinečný, historicky největší
úspěch zaznamenal horažďovický Tyjátr na letošní přehlídce. Odborná porota
rozhodla doporučit situační komedii Neila Simona „Řeči“, v nastudování našich
ochotníků, na národní přehlídku Divadelní Děčín 2011. Mimo to byl za režii oce-

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 3/2011

|

2

Tyjátr Horažďovice, Řeči, foto: M. Bučoková

Čtenář roku 2011

něn Karel Šťastný, čestná uznání obdrželi
Martin Petrus a Vladimír Šlechta a cenu
za herecký výkon Lenka Štěpáníková.
Tyjátr je v současné době, především díky
vedení Karla Šťastného, na vysoké úrovni.
Před několika lety přišli do souboru noví
mladí herci a spolu s dříve osvědčenými
podávají všichni vyrovnané výborné výkony. To zaznamenali místní příznivci
divadla, kteří jistě spolu s členy Tyjátru
mají velkou radost z dosažených výsledků.
Vítězství v Západočeské přehlídce je také
skvělou reprezentací našeho města.
Naši ochotníci se tedy poprvé mohou
účastnit národní přehlídky – patří jim
blahopřání a poděkování, všichni jim přejeme úspěch v Děčíně a těšíme se na další
jejich inscenace.
Václav Trčka

Tento titul získali v rámci Března – měsíce
čtenářů vybraní čtenáři Městské knihovny
v Horažďovicích. Slavnostního vyhlášení v obřadní síni městského úřadu se zúčastnil starosta města Mgr. Karel Zrůbek,
který převzal záštitu nad udělením titulu
v našem městě. Mgr. Hana Hendrychová reprezentovala regionální výbor SKIP
Plzeňského kraje a slavnostní atmosféru
podtrhl svým vystoupením operní pěvec
Jiří Langmajer st., který je zároveň pilným
čtenářem horažďovické knihovny a patří
také mezi naše vyhodnocené čtenáře.
Podle počtu půjčených knih byli vybráni tři nejlepší čtenáři za oddělení pro děti
a tři za oddělení pro dospělé. Nezapomněli
jsme ani na naše nejvěrnější dlouholeté čtenářky. Všichni dostali pamětní list, knihu
a drobné odměny. Absolutní vítězka Milada
Stulíková si zaslouží nejen obdiv (za loňský
rok přečetla úctyhodných 251 knih a pouze
3 knihy ji dělily od titulu Čtenář roku 2011
za Plzeňský kraj), ale také poděkování. Pomáhá v městské knihovně jako dobrovolník
a na její pomoc se můžeme spolehnout při
zpracování knihovního fondu i při pořádání akcí pro veřejnost.
Vyhodnocení čtenáři: oddělení pro dospělé
– Milada Stulíková, Jiří Slavík, Jiří Langmajer st., oddělení pro děti a mládež – Šárka Stulíková, Daniela Gronová, Aleš Rojt,
Eva Marešová

Horažďovická perla
zůstala v Horažďovicích
Obrovské nadšení, husí kůže, slzičky štěstí – tak by se mohla popsat reakce horažďovických ochotníků a všech příznivců divadla. Poprvé v historii 28 ročníků zvítězil
domácí soubor TYJÁTR, a tak hlavní cena
HORAŽĎOVICKÁ PERLA zůstala v Horažďovicích.
Chtěla bych touto cestou poblahopřát
účinkujícím hercům a také našemu „rejžovi“ za veliký úspěch. Mám z toho upřímnou radost a ta bude ještě větší, pokud
bude TYJÁTR vybrán na národní přehlídku do Děčína.
PODĚKOVÁNÍ patří také těm, kteří mně
pomohli při přípravách a realizaci celé
přehlídky.
Bez jejich podpory a pomoci bych mohla
těžko zabezpečit ﬁnanční příspěvek na
dopravu a ubytování zúčastněným ochotníkům a také vytvořit příjemné prostředí
v našem kulturním stánku.
Věřím pevně, že společnými silami se nám
podaří uskutečnit i ten další 29. ročník.
Vždyť se k nám všichni tak rádi vracejí
a my je přece nemůžeme zklamat.
Libuše Mužíková, za pořadatele

ní duševní svěžesti a pomáhá předcházet
nemocem ve stáří. Kurz zaměřený na vysvětlení a nácvik technik práce s dobrou
pamětí pro všechny, kdo chtějí pracovat
na rozvoji své osobnosti a udržet si duševní svěžest pořádá Městské knihovny
Horažďovice
11., 18., 25. května od 16 hod.
v sále knihovny
Kurz je zvláště vhodný pro seniory, maminky na MD a pro osoby, které si hledají práci.
Přihlášky a podrobné informace: Městská
knihovna – Petra Tomešová, tel. 376 547 593,
tomesova@knihovna.horazdovice.cz
Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci s městem Horažďovice a volnočasovým klubem DOK připravuje

LETNÍ LITERÁRNĚDRAMATICKÝ SEMINÁŘ
Čest, sláva a bohatství
POD VEDENÍM SPISOVATELKY
PETRY BRAUNOVÉ
14.–23. července 2011
pro děti ve věku 9–13 let
kromě celodenního programu
bude zajištěno také ubytování a strava
předběžná cena 3 000 Kč
více informací na
www.knihovna.horazdovice.cz

4. dubna uplyne 100 let od
narození autora Rumcajse,
Křemílka a mnoha dalších
pohádkových postav.
Jak se autor jmenuje?

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

KULTURA
Svatý Jiří zlatinky
nese na talíři, aneb
rýžování zlata
na Otavě
Trénování paměti
aneb Paměť nejsou
žádné čáry
Proč trénovat paměť? Trénink paměti je
důležitý jako preventivní cvičení k udrže-

Tato akce proběhne 16. 4. 2011 od 12 do
16 hodin v Horažďovicích u jezu na Lipkách (nad fotbalovým hřištěm). Městské
muzeum pro vás připravilo ukázky rýžování zlata přímo z říčního písku s možností vše si vyzkoušet, něco se o tom dozvědět
a případné zlato si i odnést.
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se zde však nerýžovalo jen na Otavě, ale
i na všech jejích přítocích. Dalo by se říct,
že každý potok pramenící na Šumavě je,
nebo přesněji byl zlatonosný.
Jaké byly obsahy zlata otavských nánosů
v dobách dávných rýžovníků se můžeme
dnes jen dohadovat, ale v současnosti se
obsahy zlata pohybují mezi 0,2–0,6 gramu na 1 m3 štěrkopísku.
U Horažďovic jsou největší obsahy zlata
v těsné blízkosti města a jsou vázány na
čtvrtohorní štěrkopísky a na třetihorní
jílovité a písčité sedimenty. Průzkum v letech 1943–44 zde prokázal průměrný obsah 0,78g /m3.
Aleš Červený, Městské muzeum Horažďovice

SPORT

Vybavte se holinkami, teplými ponožkami
a gumovými pracovními rukavicemi. Při
velmi špatném počasí, či povodňovém stavu řeky se akce nekoná!
Název „Svatý Jiří zlatinky nese na talíři“
je lidová pranostika vztahující se k dávnému způsobu obživy lidí ve zdejším kraji,
a to získávání zlata z otavských náplavů
pomocí rýžování. Popisuje skutečnost,
že rýžovací práce, se kterými se začínalo
v dubnu, již na svatého Jiří nesly ovoce
v podobě zlatinek (mikroskopických plíšků zlata) na talíři (rýžovací pánev). Zkrátka v tomto období měl již rýžovník nějaký
ten gram zlatého prášku narýžován.
Již název řeky Otavy pocházející z keltského At awa, což znamená bohatá řeka,
dokládá její zlaté bohatství. Poprvé zde
rýžovali snad lidé v době bronzové, pak

kolem 5. stol. před Kristem to byli Keltové,
kteří ze zlata začali i razit první zlaté mince. Rýžovnictví pokračovalo za Slovanů
a svého vrcholu dosáhlo ve 13.–14. století,
kdy se začaly propírat usazeniny a nánosy
na březích, mnohdy i velmi vzdálených od
říčních toků. Po husitských válkách začalo rýžování upadat a již nikdy nedosáhlo
takového rozmachu.
Dokladem obrovského rozsahu dávného
rýžování jsou v blízkosti toků uměle navršené pahrbky štěrku s částečně zasypanými jámami a strouhami. Říká se jim
sejpy, nebo také hrůbata a v roce 1895 odhadl F. Pošepný plochu, kterou pokrývají
na 75 km2. Dodnes se jich však zachovaly
jen skromné zbytky, které i tak překvapí svým rozsahem, jako například mezi
Velkými Hydčicemi a Žichovicemi. Zlato

FK Horažďovice
HRÁČ ŽÁKŮ MEZI NEJÚSPĚŠNĚJŠÍMI
SPORTOVCI KLATOVSKA
ZA ROK 2010
Ve středu 9. února 2011 byli v klatovském
kulturním domě vyhlášeni nejlepší sportovci okresu Klatovy za rok 2010. Mezi
nimi byl i hráč družstva žáků FK Horažďovice Jirka Motl. Na pódium se dostal hned
dvakrát. Nejprve jako kapitán fotbalového
družstva žákovského výběru OFS ročníku
1998, vyhlášeného nejlepším mládežnickým kolektivem. Výběr obsadil v celostátním ﬁnále soutěže Danone Cup 3. místo,
když prohrál jen se Slavií Praha 2:1. Dodejme, že v nominaci výběru se v průběhu
roku objevili i další naši hráči David Vaněček a Honza Boček.

PLUS/MINUS
Vaše příspěvky, které můžete zasílat na email: bucokova@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotograﬁí zveřejníme
na přání jméno autora.
Redakční rada

kaplička v předjarní šedi pod Jitexem

černá skládka u Horažďovic
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Rozpis zápasů jaro 2011 - FK Horažďovice
1. A třída - muži „A“
soupeř
zač.

Datum
2. 4. So
3. 4. Ne
9. 4. So
10. 4. Ne
16. 4. So
17. 4. Ne
23. 4. So
24. 4. Ne
30. 4. So
1. 5. Ne
7. 5. So
8. 5. Ne
14. 5. So
15. 5. Ne
21. 5. So
22. 5. Ne
28. 5. So
29. 5. Ne
4. 6. So
5. 6. Ne
11. 6. So
12. 6. Ne
18. 6. So
19. 6. Ne

V

19. Nepomuk

III. třída - muži „B“
soupeř
zač.

16:30
D
V

D
V
D

20. Chotíkov
21. Luby

15:00
16:30

V 1 15. SŠ Plzeň

10:00

D 1 16.Nepomuk

10:00

V 1 17. Klatovy

10:00

V
D

10. Svéradice
11. Měčín

13:30
10:00

D 1 18. Sušice

10:00

V

12. Sušice B

14:00
UMT
17:00

16:30
17:00

28. Sušice

17:00

D

29. Nýřany

17:00

V

30. H. Týn

15:00

OS - přípravka starší
soupeř
zač.

D

18. Bolešiny
19. Hrádek B

D 24. Kvasetice
15:00
D 25.Veřechov/HD 15:00

26. Týnec

Podruhé se Jirka na pódiu objevil jako
jeden z dvanácti oceněných mladých jednotlivců z různých sportovních odvětví.
V loňské sezóně byl na hostování v Sušici, kde hrál především divizi mladších
žáků a také za béčko krajskou soutěž. Na
podzim se do našeho žákovského družstva vrátil a společně s ostatními jsou po
podzimu v čele B skupiny krajské soutěže.
Jirka má ovšem program náročnější – na
střídavý start nastupuje zároveň za Slavii
Praha v české lize mladších žáků.
Přejeme Jirkovi Motlovi mnoho dalších úspěchů nejen ve fotbale, ale i ve škole a především
ať ho stále fotbal baví tak jako doposud.
Daniel Martínek vedoucí družstva žáků

Nohejbalistům začíná
jaro
Do nové sezony vstupují nohejbalisté
TJ Sokol VYNK Horažďovice Hapon. V ligových soutěžích bude startovat A tým
mužů i dorostenci. Další družstva se představí v krajském přeboru mužů, okresním
přeboru Strakonicka a zapojí se i žáci.

V
D

24. Křimice
10:00
25. Postřekov 10:00

V

26. Zruč

D

18. S.Hrádek

V
D

11. Mochtín
12. S. Hrádek

10:00
14:00

V

13.Žichovice

14:00

D

14. M. Bor

14:00

D

12. D. Ves

10:00

V
D

13. Bolešiny
14. Janovice

12:15
13:00

15.Chanovice

14:00

V
D

15. Sušice B
16.Klatovy B

10:00
10:30

V 16. Hradešice

10:00

V

17. Švihov

14:30

D

17.Hartmanice

14:00

D

18. Pačejov

13:00
V

18. Plánice

10:00

D

10. Kolinec

14:00

14:15
10:00

14:30

10. Bezděkov

15:00

15:00

12. 6. TJ Plasy (neděle 10. hod.), 18. 6.
TJ Spartak Čelákovice „B“, 3. 9. TJ Avia
Čakovice „B“

BOTAS DOROSTENECKÁ LIGA
Dorostenci se loni v nejvyšší soutěži představili v roli nováčka a obsadili lichotivé
páté místo. „Kluci jsou letos zkušenější,
proto se chceme porvat o medaiové pozice.
Máme v kádru tři hráče širšího juniorského
reprezentačního výběru a všichni mají šanci
bojovat o letenku na červnové mistrovství
Evropy ve Španělsku, takže věřím, že i tahle skutečnost pomůže k lepším výkonům,“
konstatoval trenér dorostu David Boška.
Rozpis domácích zápasů BDL – s výjimkou utkání s Modřicemi se všechny
zápasy hrají v neděli od 12. hod.: 27. 3.
SK Liapor WITTE Karlovy Vary, 10. 4.
SK Kotlářka Praha, 25. 4. TJ Sokol SDS
Exmost Modřice (pondělí 12. hod, Radomyšl), 29. 5. TJ Dynamo České Budějovice (dorost), 19. 6. TJ Sokol I Prostějov,
28. 8. Climax Přerov, 11. 9. NK ELNA
Počerady.
Hraje se za Sokolovnou, v případě nepříznivého počasí v hale ZŠ Blatenská.
(hh)

II. LIGA MUŽŮ
V kádru došlo k jedné významné změně.
Horažďovický dres oblékne Vladimír
Babka, ještě loni hráč extraligových Karlových Varů a zároveň úřadující mistr
republiky ve dvojicích. Ten bude zároveň
plnit roli hrajícího trenéra. „Patří mezi
deset nejlepších nohejbalistů v České
republice, takže s jeho pomocí ambice
celého družstva oproti loňsku významně
vzrostou,“ řekl sekretář oddílu Ladislav
Barák.
Rozpis domácích zápasů II. ligy – s výjimkou utkání s Plasy se všechny zápasy
hrají v sobotu od 14. hod.: 2. 4. TJ Sokol
Semily, 16. 4. SK Start Praha, 7. 5. TJ Dynamo České Budějovice, 28. 5. NK Dynín,
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Z RADNICE
Rada města 21. 2. 2011
schvaluje konání akce Jarní putování Rádia Blaník na náměstí v Horažďovicích
dne 30. 3. 2011 od 14.00 do 18.00 hod
schvaluje bezplatné poskytnutí prostor
sálu hotelu Prácheň pro koncert žáků
ZŠ Komenského dne 8. 6. 2011 a Pěveckého sboru Originál Band dne 16. 6. 2011

schvaluje poskytnutí ﬁnančního příspěvku ve výši 9 000 Kč Jaroslavu Houdkovi,
Komenského 748, Horažďovice na provoz
pojízdné prodejny v roce 2011
schvaluje vstup města Horažďovice do
Sdružení vlastníků obecních a soukromých lesů
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
Mgr. Jiří Fiala, akad. sochař, Zvíkovec 71,
Zbiroh na realizaci díla „Restaurování Mariánského sloupu v Horažďovicích“ s nabídkovou cenou ve výši 149 650 Kč + DPH
schvaluje pronájem bytu č. 2, Mírové náměstí 12, Horažďovice Pionýrské skupině
Prácheň, Horažďovice
v záležitostech ZŠ Blatenská:
bere na vědomí, že se Mgr. Hana Stulíková
vzdala pověření vedením příspěvkové organizace ZŠ Horažďovice, Blatenská ul. 540,
a rezignovala na funkci statutárního zástupce
pověřuje vedením a řízením příspěvkové
organizace ZŠ Horažďovice, Blatenská
ul. 540, a výkonem funkce statutárního
zástupce školy Mgr. Josefa Štěrbu do doby
konkursního řízení a jmenování ředitele
školy dle školského zákona
ustanovuje pracovní skupinu pro Strategický plán města Horažďovice jako iniciativního a poradního orgánu rady města ve
složení: předseda – Karel Zrůbek, členové
– Jan Buriánek, Martina Benešová, Václav
Trčka, Martin Grolmus, František Kříž,
Jana Mráčková, František Moser, Michael
Forman, Petr Koutský, Petr Mika, Hana
Smetanová, Karel Maxa, Petr Turek, Jiří
Bíza, Martin Kožnar, Josef Řáha, Pavel
Jánský, Miroslava Jordánová, Michaela
Makovcová, Blanka Matriková

Rada města 28. 2. 2011
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
ODYS s. r. o., Nebahovská 1200, Prachatice na akci „Výměna stoupaček v domu čp.
1062 a čp. 1063, Mayerova ulice, Horažďo-
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vice“ za celkovou cenu 226 151 Kč + DPH.
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo
na realizaci stavby „Stavební úpravy křižovatky Strakonická–Plzeňská“ uzavřené
se společností Lesní stavby, s. r. o., Palackého 764, Nýrsko, jehož předmětem
je změna rozsahu díla a navýšení ceny
o 295 832 Kč + DPH
v záležitosti úklidu skládek odpadů na pozemcích p.č. 1047, 1050 a 2661/1 dle PK
v k. ú. Horažďovice schvaluje součinnost
města při úklidu zmíněných pozemků

Zastupitelstvo města
28. 2. 2011
schvaluje rozpočet města na rok 2011, tj. příjmy 126 627 380 Kč, výdaje 153 692 000 Kč,
ﬁnancování 27 064 620 Kč
schvaluje poskytnutí zvýhodněných půjček z Fondu rozvoje bydlení města Horažďovice ze dne 18. 2. 2011
schvaluje poskytnutí peněžního daru
25 000 Kč účelově určeného na podporu
volnočasového klubu Dok pro neorganizovanou mládež v Horažďovicích a 25 000 Kč
organizaci Junák – svaz skautů a skautek
ČR, středisko Prácheň Horažďovice
schvaluje ﬁnanční příspěvek 169 500 Kč
Plzeňskému kraji na zajištění dopravní
obslužnosti území Plzeňského kraje veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou
v záležitosti akce „Otavská cyklostezka
– úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí“: schvaluje koupi části
p. č. 24083/3 o výměře cca 60 m2, p. č. 1073/2
o výměře cca 123 m2, p. č. 2408/1 o výměře
cca 115 m2, p. č. 1195/14 o výměře cca 46 m2
v k. ú. Zářečí u Horažďovic za cenu 50 Kč/m2
schvaluje odprodej části p. č. 197/2 ostatní plocha – jiná plocha o výměře 74 m2
v k. ú. Horažďovice, za cenu 200 Kč/m2
schvaluje odprodej bytové jednotky č. 781/6
na st. p. č. 729 a 730 ulice Pod Vodojemem za
cenu 443 000 Kč, č. 782/8 na st. p. č. 729 a 730
ulice Pod Vodojemem za cenu 272 000 Kč, č.
786/7 na st. p. č. 723 a 724 ulice Mayerova za
cenu 501 000 Kč, č. 877/11 na st. p. č. 1069/1
a 1069/2 Palackého ulice za cenu 401 000 Kč,
č. 934/18 na st. p. č. 1185 a 1186 Palackého ulice za cenu 703 269 Kč, č. 930/12 na
st. p. č. 1149 a 1150 Loretská ulice za cenu
526 000 Kč, č. 782/2 na st. p. č. 729 a 730 ulice
Pod Vodojemem za cenu 340 001
schvaluje Dodatek č. 4 k Zásadám postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku města Horažďovice
schvaluje ve smyslu ust. § 47, odst. 1 stavebního zákona jako určeného zastupitele pro zpracování územního plánu města
Horažďovice Mgr. Karla Zrůbka
v rámci projektu „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“:
schvaluje podání žádosti o dotaci z Regionálního operačního programu NUTS

II Jihozápad, 13. kolo výzvy k projektu
„Rekonstrukce a revitalizace Mírového
náměstí v Horažďovicích“ s celkovými
plánovanými výdaji 70 000 000 Kč
bere na vědomí Zprávu o činnosti Komise
k projednání přestupků města Horažďovice a rozbor přestupků a vymáhání pohledávek za rok 2010
vydává Zásady pro vydávání zpravodaje
Horažďovický obzor
vydává Obecně závaznou vyhlášku č. 1/2011, kterou se mění vyhláška
č. 4/2005, o pohybu psů a jiného zvířectva
na veřejných prostranstvích k zabezpečení místních záležitostí veřejného pořádku

ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola
Táta včera na venku
našel první sněženku,
vedle petrklíč,
zima už je pryč.
Také jste již nakoukli do zahrad a všimli si, jak nám to již všechno začíná pučet
a rašit? I my s dětmi jsme si začali všímat
prvních příslibů jara – tu vykukují první
sněženky, tu bledule a jinde zase krokusy.
Do váziček jsme si přinesli pár větviček
jívy, které děti znají spíše jako „kočičky“.
Dny se nám začínají prodlužovat a máme
tak více času být odpoledne venku.
I naše duhová mateřinka se oblékla výzdobou za spolupráce dětí do jarního kabátku
a oslavila nastupující jaro „jarními dílnami“ pro rodiče a děti. Na jednotlivých třídách probíhaly různé rukodělné práce za
spolupráce našich maminek. Třída Broučků zdobila ubrouskovou metodou květníčky s paní Blatskou, na Ptáčcích vyráběli
zajíčky s paní Kotlabovou, Ovečky malovaly sádrové magnetky s paní Kubaňovou
a na třídě Rybičky si rodiče s dětmi mohli
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připravit jarní dekoraci za pomoci paní Urbanové. Všichni si domů odnášeli kousíček
jara ve formě výrobků s jarní tématikou.
Jaroslava Panušková, za KMŠ

MŠ NA PALOUČKU
pořádá u příležitosti oslav 30. výročí
založení MŠ
veřejnou ŠKOLNÍ AKADEMII.
Kdy? V pátek 15. 4. 2011 od 16 hodin
Kde? V sále hotelu Prácheň
Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás s připraveným programem i překvapením.
Srdečně zvou zaměstnanci MŠ a Berušky,
Hvězdičky, Motýlci, Včeličky.

DALŠÍ NÁVŠTĚVA NA PALOUČKU
V naší školce jsme přivítali pejsky. Zapojili jsme se do projektu „Poznej svého psa“,
kdy mezi nás přijeli dva pejsci ze střediska
výcviku psů, kteří jsou speciálně vycvičení pro canisterapii. Co je to canisterapie?
Kromě pozitivních psychických účinků,
lze canisterapii využít jako podporu léčby
konkrétních zdravotních problémů. Rozvíjí jemnou a hrubou motoriku, podněcuje
komunikaci, rozvíjí orientaci v prostoru a v čase, pomáhá při nácviku paměti
a koncentrace, rozvíjí sociální cítění, působí při relaxaci, ale také podněcuje ke
hře a k pohybu, má velký vliv na psychiku
a přispívá k duševní rovnováze. Psi, kteří
byli u nás ve školce, budou navštěvovat
nemocné děti v nemocnicích a budou jim
pomáhat v uzdravování.
Děti se dále dozvěděly o tom, jak se chovat
pokud potkají psa, co dělat, pokud se pes
jeví jako zlý, naučily se jak psům správně
podávat dobroty, jak je vodit na vodítku.
Také si vyzkoušely jaké je to ležet na pejskovi a hrát si s ním různé hry.
Návštěva pejsků ve školce vzbudila v dětech velké zážitky.
MŠ Na Paloučku
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ZŠ Komenského
LETEM SVĚTEM V KNIHOVNĚ
My, žáci 6.B a 6.A Základní školy Komenského, jsme 4. 2. navštívili knihovnu města Horažďovice. Paní knihovnice vědí, že
naše škola tento rok žije projektem Letem
světem, a tak pro nás po domluvě s paní
učitelkou Libuší Motlovou uspořádaly
přednášku na téma mytologie starověkého Řecka a Egypta.To se nám hodilo, protože k vítězství v naší soutěži Letem světem potřebujeme mít dostatek informací
a dozvědět se co nejvíce kuriozit o „našich“ starověkých státech.
Dozvěděli jsme se, že tyto státy měly vlastní teorie o vzniku světa. Podle nich byl svět
stvořen několika bohy. Zaujalo nás také
to, že staří Řekové a Egypťané dokázali
bez strojů, které dnes ke stavbám budov
a jiných objektů neodmyslitelně patří, postavit tak nádherné stavby jako například
pyramidy, sﬁngy a také třeba Akropolis.
Tyto informace využijeme i v dějepise,
protože jsme nedávno probírali starověké
Řecko a Egypt.
Děkujeme knihovně za tuto přednášku,
protože mnohé poznatky se nám mohou
v budoucnu hodit i při dalším studiu.
Iva Kuderová, 6.B

ZŠ Blatenská
OKRSKOVÉ KOLO RECITAČNÍ
SOUTĚŽE
Každoročně začátkem března se v Domě
dětí a mládeže Horažďovice koná okrskové kolo recitační soutěže. Druhého března
letošního roku se ho zúčastnilo celkem
35 dětí, které postoupily ze školních kol na
ZŠ Blatenská, ZŠ Komenského, ZŠ Chanovice, ZŠ Pačejov a ZUŠ Horažďovice.
V nejmladší kategorii byly nejúspěšnější
Veronika Bořová, Denisa Roubalová (obě
ZŠ Blatenská) a Petra Kestnerová (ZŠ Komenského). V kategorii čtvrtých a pátých
tříd porotu nejvíce zaujaly Šárka Bělochová (ZŠ Pačejov) a Tereza Kvardová se Šárkou Chroustovou (obě ZUŠ). V kategorii
šestého a sedmého ročníku porota ocenila
Marii Kolářovou, Petru Kovačovou (obě
ZŠ Komenského) a Pavla Šmrhu (ZŠ Chanovice). Mezi nejstaršími recitátory vynikly Anežka Hromířová, Šárka Šatrová
(obě ZŠ Blatenská) a Michaela Štěchová
(ZUŠ). Porota navíc ocenila krásnou re-

citaci v podání Gabriely Bělochové z první
třídy ZŠ Pačejov. Diváci se letos shodli,
že nejpůsobivější text a výkon předvedla
Anežka Hromířová.
Za obětavou přípravu a krásnou recitaci děkujeme všem soutěžícím! Okresní
kolo se bude konat v Klatovech 31. března
2011. Těm, kdo budou reprezentovat naše
město, přejeme hodně úspěchů! Zároveň
děkujeme paní Evě Bláhové z DDM Horažďovice za možnost recitovat v důstojném a krásném prostředí a za perfektní
organizaci soutěže!
Mgr. Blanka Štěrbová

ZÁBAVA VE ŠKOLNÍ DRUŽINĚ
V polovině února nás navštívil kouzelník.
Za zvuku čarovné hudby přišel tajemný
Merlin. Kouzlil květiny, barevné šátky,
přemisťoval věci, měnil barvy předmětů,
došlo i na králíka vytaženého z klobouku
a nechyběli ani ptáčci v klícce. Nečaroval
však sám, některé děti se proměnily v jeho
asistenty a obdržely pak balónky ve tvaru
zvířátek.
Kouzelník nebyl vůbec skoupý a podělil se
s námi o tajemství kouzla s kartou. Napínavé bylo, když roztrhal a zmuchlal opravdovou bankovku (2 000 Kč), která patřila
paní vychovatelce. Napětím jsme ani nedýchali, ale kouzlo se povedlo a bankovka
byla opět jako nová. Jen škoda, že nevyčaroval alespoň jednu navíc. Snad příště.
Odměnili jsme ho bouřlivým potleskem,
moc se nám líbil.
Konec masopustu jsme oslavili pořádnou
masopustní veselicí. Družina se změnila v taneční sál. Obvyklé dětské osazenstvo se proměnilo v překrásné princezny,
udatné prince a rytíře, proháněla se zde
roztomilá zvířátka, křehké víly, svalnatí
sportovci i vojáci, kovbojové a pomalovaní

indiáni. Strach naháněli čerti a čarodějové, všechny uklidňovali rozvážní doktoři,
bavili je roztomilí klauni a vše sledovaly
vážené dámy. Po pořízení fotodokumentace jsme si zasoutěžili, rozdali odměny,
a pak se rozproudila volná zábava – tančilo se v divokém rytmu, zpívalo se, zapojily
se i paní vychovatelky. Energii jsme doplňovali z dobrot od maminek. Odpoledne
se povedlo a my se můžeme vrhnout na
činnosti k uvítání jara.
Radka Šperlíková, vychovatelka ŠD

ZUŠ
Vážení čtenáři,
jsou zde pro Vás nové zprávy ze Základní
umělecké školy Horažďovice.
Toto období bývá každoročně ve znamení soutěží v základním uměleckém školství. Jedna ze soutěží je již za námi. Dne
24. února 2011 se konalo v Klatovech
okresní kolo soutěže ve hře na klavír.
Z naší školy byly vyslány celkem 4 klavíristky:
I. kategorie:
Kateřina Šedivá – 1. místo
Tereza Koudelková – 3. místo
III. kategorie:
Antonie Polatová – čestné uznání
V. kategorie: Petra Kovačová
Všechna děvčata pilně pracovala na přípravě, nastudovala obtížný repertoár v časovém limitu 5–10 minut podle kategorie.
Konečné hodnocení poroty letos zaskočilo většinu zúčastněných žáků i pedagogů
z různých škol napříč kategoriemi. Odmyslíme-li subjektivní způsob hodnocení
poroty, je zarážející, že významná část
soutěžících nebyla nijak ohodnocena,
v jednom případě dokonce celá kategorie.
To vše bez bližšího vysvětlení. Dnes, kdy
pracujeme na vytváření školních vzdělávacích programů pro základní umělecké
školství a slovo motivace je zdůrazňováno
a skloňováno ve všech pádech, je tento přístup těžko obhajitelný. Naše zúčastněné
děti všechny zaslouží velkou pochvalu
za pečlivou přípravu. Předvedly kvalitní
a vyrovnané výkony.
V pátek 18. března 2011 proběhlo taktéž
v Klatovech okresní kolo soutěže ve hře na
housle – v sólovém a koncertantním obsazení. Na tuto soutěž jsme též vyslali naše
svěřence. Její výsledky dosud nejsou známy, ale jistě se o nich dočtete v některém
z příštích čísel HO.
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Měsíce březen a duben patří přehrávkám
jednotlivých tříd. V této chvíli má za sebou přehrávku celá houslová třída. Letos
proběhla netypicky, v podobě Houslového
maratonu, jehož jste se mohli zúčastnit
2. března. Tato neobvyklá akce s účastí
houslistů i ze ZUŠ v Sušici, kterou zorganizovala paní učitelka Panušková, se
setkala s velkým ohlasem. Děkuji paní
učitelce i všem účastníkům za příjemně
strávený večer. Další přehrávky nás teprve čekají, budou se odehrávat v sále ZUŠ
a zde uvádím již známé termíny:
24. března – ﬂétny – p. uč. Navrátilová
28. března – klavír + keyboard
– p. uč Petrus Martin, p. uč. Petrus Jan
30. března – ﬂétny – p. uč. Faltusová
14. dubna – klavír
– p. uč. Tesařová, p. uč. Tichá Šelerová
Tolik pro tuto chvíli k dění na naší škole. Příští
měsíc Vás již budou čekat pozvánky na velké
jarní akce! Přeji Vám krásné svátky jara, po
dlouhé zimě hodně zdraví a sluníčka.
Eva Tichá Šelerová,
za kolektiv pedagogů ZUŠ Horažďovice

Přírodovědná stanice
informuje
JARNÍ AKCE
Na sobotu 9. dubna srdečně zveme zájemce na 2. ročník sadařského semináře. Projdeme společně techniku výsadby
stromku, dojde na informace o odrůdách,
jejich odolnosti vůči chorobám a v závěru
si vyzkoušíme tzv. průklest – udržovací
řez vzrostlých jabloní. Akce začíná v 9.00
a lektoruje ji Ing. Miroslav Boček. Doporučujeme s sebou vzít vlastní sadařské
nůžky. Vstupné je 30 Kč. Za velmi nepříznivého počasí (vytrvalý déšť), bude akce
přeložena na nejbližší sobotu (16. 4.).

vázání mušek v podání pana Zdeňka Bečváře a členů Rybářského kroužku PS
rybářů, jejichž příprava na jarní zkoušky
nabírá tempo. Rádi bychom touto cestou
poděkovali panu Zdeňku Bečvářovi, který
s námi strávil páteční odpoledne a předvedl našim mladým rybářům umění, které
dnes již ovládá málokdo – vázání mušek.
Díky němu jsme shlédli výrobu např. suché a mokré mušky, došlo i na blešivce či
chrostíka.
Novinkou, kterou zamýšlíme rozběhnout
od září 2011, bude čistě chovatelský kroužek. Jeho členové dostanou možnost chovat u nás drobné zvířátko (králík, morče,
slípka, holub aj.) a stát se členy Českého
svazu chovatelů. Obsahově vyplníme program nového kroužku praktickou starostí
o chovaná zvířata, příp. jejich přípravou na
výstavy, současně se děti zdokonalí i v teorii biologie a ekologie chovaných druhů.
Tomáš Pollak, vedoucí pracoviště

KROUŽKY
Ze standardně fungujících kroužků bychom chtěli zdůraznit činnost mladých

České Budějovice – starší kluci na výpravě
se sušickými skautkami

Mladší chlapci na republikovém kole Závodu vlčat a světlušek v Děčíně – na vyhlídce
u Pravčické brány

SPOLKY
Kroužek mladých
hasičů Horažďovice

LETNÍ AKCE
O letošních letních prázdninách pořádáme dva typy táborů – příměstský v areálu
PS a pobytový na základně CHKO Šumava
na Hadím vrchu. I přesto, že jsme se oproti roku 2010 rozhodli přidat jeden turnus
příměstského tábora, zdá se, že i letos se
na některé zájemce nedostane. Upozorňujeme proto rodiče i případné účastníky, že
první turnus (11.–15. 7.) nabízí poslední
2 volná místa a zbývá několik volných míst
v termínu od 18. do 22. července. Počínaje
březnem je rovněž možné se hlásit na tábor Hadí vrch 2011, který je určen dětem
2. st. ZŠ. Více o letních akcích, včetně dokumentů nutných k přihlášení, najdete na
www.stanice.estranky.cz.

|

Skautské středisko
Prácheň
SKAUTI HLEDAJÍ TÁBOŘIŠTĚ
Pokud vlastníte (nebo znáte někoho, kdo
vlastní) louku, která je do cca 40 km od
Horažďovic, je u potoka, má dobrou přístupovou cestu (kvůli dopravě vybavení,
vody a potravin) a je v blízkosti lesa, budeme rádi, když se ozvěte na tel. 731 415 596
či mail janee@seznam.cz.
Táboříme 1.–17. července 2011. Revanšovali bychom se brigádou, příp. nějakým
rozumným nájmem.
Jana Mráčková, vedoucí střediska

19. února jsme se zúčastnily 13. zimního
srazu mladých hasičů v Nýrsku. Soutěží se
v sedmnácti disciplínách, například uzle,
topograﬁi, hod čepicí, šplh, skok přes
švihadlo, prostředky PO atd. Náš sbor reprezentovali dvě družstva starších a jedno
mladší. Soutěží se v pěti členných družstvech. V kategorii starších se zúčastnilo
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z celého okresu 60 družstev. Naše družstva
obsadili krásné 16. místo a 40 místo. V kategorii mladších se zúčastnilo 26 družstev
a my jsme skončili na 19 místě. Skoro polovina z družstva byla na první této soutěži.
Největší radost nám udělal Standa Kovařík, který vyhrál soutěž jednotlivců. Dále
bych chtěl ještě jednou poděkovat všem
soutěžícím za vzornou reprezentaci naše
sboru a města.
Pomalu se začneme připravovat na závěrečnou hru Plamen, která se bude konat v květnu.
Jiří Chaluš

Jak ten čas letí! Je tomu již 133 roků, kdy
se zrodil první hasičský časopis v Čechách s názvem „Český hasič“. Tento
časopis vyšel v Klatovech 25. dubna roku
1878. Je to náhoda či něco jiného? Právě
v ten den, měsíc i rok byl založen v Horažďovicích Sbor dobrovolných hasičů.
Idea hasičstva potřebovala ve svých počátcích propagaci na veřejnosti. Bylo třeba získat lidi pro činnost v dobrovolném
hasičstvu a na vesnicích, kde ještě sbor
neexistoval, dopomoci k jeho založení.
Obětaví dobrovolní hasiči z Klatovska
objížděli celý okres s cykly přednášek.
Tuto snahu bylo nutné podpořit vydáváním odborného časopisu nebo novin.
Roku 1878 vzešla od redaktora Šumavanu Aloise Kalendy myšlenka založení
časopisu. Maxmilián Čermák dal ve své
tiskárně tomuto nápadu reálnou podobu. A tak za přispění úzkého kolektivu
lidí (u začátku stáli: vydavatel Maxmilián
Čermák, jako redaktor V. F. Kohl a Jan
Tarantík) spatřil světlo světa časopis
„Český hasič“.
Uvádím úvodní článek v původním znění:
Bratři hasiči!
Není dlouho tomu ještě, kdy hasičství

bylo ve krajích našich věcí neznámou;
není tomu ještě dlouho, kdy znali jsme
jen placený sbor hasičský ve městě hlavním, v menších obcích pak nevědělo se
o hasičství ničeho. A jak změnily se poměry od doby té!
Nyní v každém menším místě zařizuje
se sbor hasičský, a to všude skorem výhradně dobrovolný. Myšlénky vyslovené
hesly: „Tužme se!“ a „Láska k bližnímu“
staly se skutkem sbory hasičskými.
Dnes snad již není člověka, který by nepochopoval, který by se zápalem neujímal se myšlének těch. Sama Vys. Vláda
uznala potřebu spolků hasičských a proto zřizování jich nařídila zvláštním zákonem a není snad nás daleko doba, kdy
Vys. Vláda sama vedení a správu hasičství převezme.
Mladé to ještě dítko – hasičství, roste
však a vyvinuje se rychlostí až překvapující a zmohútnělo již k rozměrům rozsáhlým. Vždyť zasvěceno jest věcí posvátné,
majíc za základ ctnost nejvyšší: lásku
k bližnímu.
Abychom pak ku zdatnému žádoucímu
vývoji tohoto nadějného dítka dráhu proklestili, odhodlali jsme se vydávati tento
časopis, kterým mají se sloučiti veškeré
síly českého hasičstva v jedno ku práci
společné; to pak stane se: 1. když každý
povolaný složí v něm zkušenosti své ku
prospěchu obecnému, a 2. když české
jednoty hasičské v tomto soustřeďovati
budou mohútné síly své, aby odtud pak
spojenými silami těmito dodělaly se výsledků, kterých jednotlivým dodělati se
doposud nepoštěstilo.
Z úmyslu vyhýbáme se tuto vzletným
slovům, jsouce si toho vědomi, že každý z Vás jednoduchými projevy našimi

přesvědčen, nejlépe věci této nakloněn
bude, a proto posíláme Vám toto první
číslo „Českého hasiče“ s upřímným pozdravem a pevnou nadějí, že se s Vámi
všemi v řadách bojovníků za prospěch
hasičství, v řadách našich přispívatelů
shledáme. Nuže tedy „Na zdar!“ a „Na
shledanou!
Karel Halml

Vážím si našeho
Prácheňského kraje
Když jsem před dvaceti lety přišel sem, do
nedaleké Radomyšle, často jsem si říkal:
Zde je kraj ušlechtilých lidí. A když jsem se
do tohoto kraje znovu po deseti letech vrátil, říkám si totéž. Svoje tehdejší přesvědčení jsem nezměnil, spíše se v něm stále
utvrzuji. Ostatně spisovatel Pavel Toufar,
který napsal krásnou knihu „Od Blatné
k Otavě“, píše v ní: „Vzduch je tu jiskřivější
a chutnější, lidé příjemní a usměvaví.“
V čem tedy spočívá zvláštnost tohoto kraje? Nevím, na tuto otázku nelze odpovědět
jednou jedinou větou. Tou první zvláštností je starobylost osídlení. Na hoře Sedlo jsou zbytky hradiště a zbytky osídlení
staré 2600 let! Proto můžeme říci, že svoji
vlídností a krásou upoutával prácheňský
kraj mnohé naše předky.
Na starobylé Práchni máme nenápadný
kostelík svatého Vojtěcha, původně svatého Klimenta, který je jakýmsi svědectvím,
že zde byli vlídně přijati Metodějovi žáci,
kteří byli vyhnáni z rozpadlé Velké Moravy. A kdybychom se zamýšleli nad tím,
kolik světců má vztah k našemu kraji, tak
pak se můžeme hrdě srovnávat s hlavním
městem Prahou.
Dalším darem Prácheňského kraje je
jeho krása. Z Horažďovic můžeme jet jakýmkoliv směrem a vždy jedeme krásnou
a vlídnou krajinou. Když denně jezdím po
našem rozsáhlém farním obvodě, který
čítá asi 30 vesnic, tak si říkám: „Kde mají
tolik krásy?“
Od 1. července roku 2010 jsem zde v Horažďovicích ustanoven farářem a jsem tomu
rád. I když moje cesta ke kněžské službě
byla složitá, trvala 17 let, nelituji toho, neboť díky této službě je možné rozdat hodně
radosti lidem a proto ji konám rád.
páter Petr

Historik Martin Kolář
a Horažďovicko
Martin Kolář se narodil 18.6. 1836 ve
Švihově u Klatov. Po studiích v Českých
Budějovicích, Klatovech a Praze se usadil v Táboře, kde působil jako profesor na
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reálném gymnáziu. Jako publicista psal
heraldické a historické podklady pro Ottův slovník naučný. Z jeho listinné pozůstalosti připravil historik August Sedláček
rozsáhlé dílo pod názvem Českomoravská
heraldika. Právě v písemné pozůstalosti
Martina Koláře chované dnes ve Státním
okresním archivu v Táboře se nachází
mimo jiné i řada zmínek k historii našeho regionu. Například se zde dočteme, že
zakladatel horažďovického muzea Štěpán
Karel Vydra žádá Martina Koláře o pomoc
v místopisném bádání, dopisem ze dne
11. 8. roku 1893. Vzniklá Muzejní společnost v Horažďovicích jej žádá v jiném listě
z 2. 4. roku 1898 o podporu své akce na
nové uložení náhrobních kamenů v kostele. Větší úsilí ve svém bádání věnoval Martin Kolář rodu Švihovských z Rýzmberka
působících v Horažďovicích a později
v Nalžovských Horách. Pro hraběte Eduarda Taaffeho, majitele panství Nalžovy
sepsal dílo „Geschichte der herrschaft
Ellischau“ tedy Dějiny panství Nalžovy,
za které získal v roce 1888 honorář 300
zlatých. Členové rodu Taaffe působili ve
vysokých politických funkcích. Důvěrně
se znali s Habsburky. Ludvík Taaffe byl
prezidentem komorního soudu ve Vídni.
Snad právě důvěrný styk s Habsburky byl
důvodem, proč listinný archiv chovaný
v zámku v Nalžovech vyhořel a tak Martin
Kolář byl zřejmě jediným historikem, který před touto zkázou mohl archiv prostudovat a tím i množství pramenů zaznamenat. Údajně byl zámecký archiv zapálen
úmyslně, protože měl ve své rodinné části
skrývat doklady, které by mohly objasnit
záhadnou smrt korunního prince Rudolfa Habsburského v Mayerlingu 30. ledna
roku 1889. Samotný rukopis o dějinách
panství Nalžovy se zřejmě nedochoval.
Nicméně rukopisné poznámky k dějinám
zámku, městečka Hor Stříbrných a okolních vesnic se v táborském archivu zachovaly. Z okolních vesnic někdejšího panství
Nalžovy je zpracována historie Hradešic,
Malého Boru, Neprochov, Těchonic, Velenov, Miřenic, Otěšína, Sedlečka, Zavlekova, Čejkov a dalších. V inventárním
seznamu jsou zmíněny i práce věnující se
historii rodů Horažďovicka jakými byly
Zmrzlíkové ze Svojšína, Chanovští z Dlouhé Vsi, Švihovští z Rýzmberka, Štmelínští
z Neprochov atd. Množství Kolářových
poznámek k historii včetně kreseb erbů
shromážděných z cest po Prácheňsku a jihozápadních Čechách zůstalo zatím neutříděno v několika dalších sešitech a čeká
na své úplné zpracování. Celý přehled rukopisné pozůstalosti je volně k nahlédnutí
v badatelně Státního okresního archivu
v Táboře. Martin Kolář zemřel 15. 5. 1898
v Táboře.
MgA. Jindřich Šlechta

Horažďovice
a Pražský Sušičan
O spolku Pražský Sušičan vi v Ho-ražďovicích hodně lidí. Ing. Karel Němec,
prof. Jaroslav Němec a prof. Jaroslav
Blahoš jsou čestnými občany města, ale
léta navštěvují i náš spolek, podobně jako
Ing. Říha, JUDr. Roubal a řádka dalších
pražských Horažďováků. Když jsem začal
jezdit v roce 1975 do okolí Práchně a ctít
její tradici, seznámil jsem se se všemi řediteli (kami) muzea, počínaje panem Šochmanem, a když jsem chtěl připomenout ve
spolku význam „prácheňského historika“,
Karla Němce otce, pozval jsem jeho syna,
aby o něm přednášel. Bylo to v prosinci
1986 a od té doby se stal i jedním z nejaktivnějších členů spolku a přivedl i další,
kterým scházel spolek pražských Horažďováků. Aktivní členkou se stala také paní
Vraná, dcera spisovatele Josefa Pavla,
proto jsme mohli jako spolek pomáhat při
jeho rehabilitaci po roce 1990. Ale spolupracovali jsme i při obnově zvonů, při patronaci sv. Gorazda, to zase s Otcem Karlem (Mons. Fořtem), který se až po roce
1990 mohl vrátit i do míst svého dětství.
Spolek se nezabývá jen Sušickem, jak by
se mohlo zdát z názvu. Další oblastí zájmu je Prácheňsko (v něm Sušicko kdysi
tvořilo jeho západní výspu) a také Šumava (do ní je Sušice jednou z „bran“). Je
tedy celá řádka akcí v Horažďovicích a na
Práchni, na kterých jsme spolupracovali,
protože jsme chtěli pomáhat „táhnout za
společný provaz“.
V minulém čísle Horažďovického obzoru
měl nový starosta města, Mgr. Zrůbek, celostránkový úvodník k bezpečnosti a pořádku. V principu je to ale článek o spolupráci na rozvoji města i na vytváření jeho
strategie, aby byla žádoucí pro všechny
občany města i jeho blízkého okolí. A je to
i výzva ke spolupráci vedení města a jeho
občanů. Historie i světové hospodářství
potvrzují, že všude, kde se daří stmelovat
lidi ke společnému cíli, tedy vytvářet pozitivní atmosféru, jde pokrok rychleji, než
tam, kde se lidé nechávají rozdělovat nejrůznějšími opozičními náměty či dokonce
naschvály. Ví to koneckonců každý, kdo
někdy řídil ať velké či malé kolektivy nebo
instituce.
Jsme rádi, že se i nový starosta města vydal cestou spolupráce, a to nejen v městě,
ale i v okolí a dokonce i s Pražským Sušičanem. Dokladem toho je, že 29. března
přijede na schůzku, aby si vytvořil vlastní
představu o spolku a jeho zaměření a také
sám vystoupil s myšlenkami spolupráce
města se spolkem. Budeme se zabývat regionálními aspekty, proto přijal pozvání
i předseda spolku pražských Psohlavců
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a při přednášce pana Červeného z městského muzea uvidíme také jím milované
nerosty a uslyšíme o jejich vlastnostech
i výskytech. A těšíme se, že spolupráce,
založená před pětadvaceti lety, bude pokračovat i do dalších let.
Doc. Zdeněk Papeš

ZAJÍMAVOSTI
Počasí
na Horažďovicku
v roce 2010
Nic prý není starší než včerejší noviny
a včerejší počasí. Co bylo, je pryč – ale
přece jenom. Někdy je zajímavé podívat se
i do starých novin nebo do záznamů o počasí. Časový odstup dává nadhled a šanci
vidět věci víc v celistvosti a v jejich vývoji.
Pokud jde o to počasí, chcete-li, podívejme se, jaké bylo na Horažďovicku v právě
uplynulém roce 2010.

PRŮBĚH POČASÍ
ZIMA
V lednu panovala klasická „ladovská“
zima: mírně, ale vytrvale mrzlo. Teploty se
pohybovaly kolem –5 °C. Každý týden trochu přisněžilo, a tak jestliže na Nový rok
jsme měli jen 2 cm sněhu, na konci měsíce
ho bylo už 18 cm. Z mírných mrazů vybočila jen středa 27. 1., kdy teplota při ranním vyjasnění poklesla na –23 °C!
I v únoru panovalo podobné počasí jako
v lednu: mírné mrazy kolem –5 °C s občasným sněžením. Ve čtvrtek 11. 2. připadlo najednou 14 cm a sněhu bylo celkem
30 cm, což je na Horažďovice už vrstva
úctyhodná. Teprve koncem února se odpolední teploty vyšplhaly až na 10 °C, ale
sněhu i díky stálým nočním mrazům ubývalo jen pomalu.

JARO
V prvních dnech března sníh téměř zmizel, ale radovali jsme se předčasně: tzv.
březnová zima ještě udeřila v plné síle.
Mrazy kolem –10 °C, v neděli 7. 3. dokonce ještě –16 °C. Den předtím opět napadlo
9 cm sněhu. Jaro přišlo téměř přesně podle
astronomických pravidel. Od 18. 3. se výrazně oteplilo na 15 °C, sníh roztál a teploty se koncem měsíce pohybovaly kolem
20 °C. Stejné jarní počasí pokračovalo
i v dubnu, jen od 10. do 15. 4. se ochladilo na 5 až 10 °C a bylo deštivo. Pak se jaro
vrátilo. Vyskytly se ještě ranní mrazíky,
ale odpolední teploty se pohybovaly ko-
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lem 20 °C, ve čtvrtek 27. 4. dokonce 27 °C.
A objevily se i první jarní bouřky, byť pršelo jen málo. Květen byl spíše chladnější
s teplotami 10 až 20 °C, jen několikrát
23 °C. Závěr měsíce byl deštivý, ale vláhy
spadlo jen málo.

LÉTO
První dny června byly chladné (10 °C)
a deštivé. Od 1. do 3. 6. napršelo 38 mm,
ale pak přišel týden letního počasí s teplotami kolem 30 °C. Druhá dekáda byla opět
chladnější (teploty kolem 20 °C) s občasným deštěm (13. 6. 23 mm). Poslední týden června se zase vrátily dny s teplotami
k 30 °C. Začátek července přinesl vedra až
33 °C. Po bouřce 5. 7. (17 mm) a přechodném ochlazení nastoupila od 8. 7. vlna největších veder, kdy teploty vystupovaly až
na 35 °C! V sobotu 17. 7. se postupně přihnaly tři bouřky, v nichž napršelo 61 mm!
Konec veder přinesla až bouřka v noci na
23. 7. (19 mm), kdy se ochladilo na teploty
kolem 20 °C. Srpen se vyznačoval letním
počasím s teplotami kolem 25 °C zpočátku přerušovaným vydatnými srážkami.
Ve dnech 5.–7. 8. napršelo 66 mm, 13. 8.
pak 22 mm a v bouřce 15. 8. pak dalších 24
mm. V posledních dnech srpna se ale výrazně ochladilo a bylo deštivo. V pondělí
30. 8. odpolední teplota dosáhla jen 12 °C
a v noci se na hřebenech Šumavy objevil
sníh! A bylo po létu.

PODZIM
Září bylo spíš chladné a už v úterý 7. 9. nás
překvapil první podzimní mrazík (zmrzlé kapky na sklech aut). Teploty se držely
na 15 až 20 °C, jen ve dnech 11., 12., 21.
a 22. 9. jsme se ještě letně ohřáli (26 °C).
Poslední týden měsíce byl deštivý a chladný, s teplotami pouze kolem 10 °C. Říjen
v tomto nevlídném počasí pokračoval,
ale od 8. 10. jsme si užili týden babího
léta s ranními mrazíky, avšak přes den až
18 °C. V polovině měsíce se zase ochladilo
na 5 až 10 °C. V pátek 22. 10. nás překvapil na tuto dobu silný mráz: –7 °C! A mráz
–5 °C byl do konce října ještě několikrát.
Listopad se přihlásil deštivým počasím
s teplotami zpočátku až 15 °C, ale postupně se ochlazovalo až k nule. Výjimečný byl
víkend 13.–14. 11, kdy odpolední teploty
vystoupily na 18 °C, resp. 20 °C! (teplota
20 °C byla předtím naposled 24. 9.). Poté se
zase vrátilo chladné deštivé počasí a teploměr ukazoval kolem 5 °C. Když v noci na
27. 11. začalo drobně sněžit a uhodil mráz
až –10 °C, nikdo netušil, že zima přichází
doopravdy a nadlouho. Poslední den listopadu leželo už 15 cm sněhu!

ZIMA
Hned 1. 12. připadlo dalších 11 cm a rázem jsme měli kolem 20 cm sněhu. Mrzlo i přes den, ráno až k –10 °C. Od 3. 12.

nastaly tři arktické dny s nočními mrazy
–16, –17 a –19 °C, které byly až v noci na
úterý 7. 12. vystřídány oblevou. Náledí,
déšť střídal sníh. Plovoucí kry v Otavě. Ale
teploty se držely kolem nuly, a tak sněhu
bylo stále kolem 20 cm, v sobotu 11. 12.
navíc vítr nafoukal až půlmetrové závěje. Občasné sněžení a celodenní mrazy
(v noci na 19. 12. zase –18 °C) trvaly až do
20. 12., kdy nastala trochu s předstihem
tzv. vánoční obleva, a teploměr ukazoval
hodnoty kolem nuly. Jenže hned 25. 12.
se mrazy až –10 °C vrátily a vrcholily v posledních dnech roku: ve čtvrtek 30. 12.
teplota klesla na –19 °C a v noci na Silvestra na –17 °C. Starý rok předával novému
roku pořádnou zimu s 18 cm sněhu.

TROCHU STATISTIKY
Rok 2010 s průměrnou teplotou 7,7 °C patřil k těm chladnějším (v roce 2009 to bylo
9,1 °C), a to především zásluhou tuhé zimy
na začátku i konci roku. Chladný byl také
říjen, naopak nad průměr teplý byl výrazněji jen jediný měsíc v roce, a to červenec.
Roční úhrn srážek dosáhl 726 mm, tedy
rok nadprůměrně vlhký, nejvíc deštivé
byly letní měsíce červenec, a zejména srpen díky bouřkám (pro srovnání: v roce
2009 činil úhrn srážek 856 mm). Rok byl
i mimořádně bohatý na sníh, kterého sice
nepadalo až tolik, ale díky trvalým mrazům netál a postupně přibýval. Zem byla
pod sněhem tři a půl měsíce roku (od ledna do poloviny března a celý prosinec)
Nejteplejším měsícem byl červenec s průměrnou teplotou 20,9 °C. Nejvyšší naměřená teplota je ze dne 16. 7., a to 36 °C.
Tento den byl také nejteplejším dnem
roku, s průměrnou denní teplotou 26,0 °C.
Naopak nejchladnějším měsíce roku se
stal prosinec s –5,2 °C, za zmínku však
stojí i leden s –3,8 °C. Nejnižší teplota byla
naměřena 27. 1., a to –23 °C. Primát nejchladnějšího dne však patří 4. a 30. prosinci s arktickou průměrnou teplotou
–13,8 °C.
Nejdeštivějším měsícem byl srpen se
159 mm srážek, v červenci napršelo
117 mm.
Nejsušším měsícem se stal říjen s 16 mm
srážek.
Nejvíce za jeden den napršelo v bouřkách
17. července: 61 mm. Největší souvislý
déšť ve dnech 5. až 7. srpna přinesl 66 mm
vláhy. V deštích od 30. května do 3. června
napršelo 47 mm.
Poslední jarní sníh se objevil 15. března,
poslední jarní mrazík jsme zaznamenali
24. dubna. První podzimní mrazík se místy
vyskytl už 7. září, ten s jinovatkou ale až 10.
října. První podzimní sníh napadl teprve
26. 11., ale za to hned ve vrstvě 7 cm.
Nejvyšší sněhová pokrývka byla v polovině února – kolem 30 cm (25–35 cm).

Rok 2010 byl ve znamení sněhu (sníh vyvezený k Otavě 16. 1. 2010).
Dnů s bouřkami jsme zaznamenali 17
(v roce 2009 jich bylo 29).
Vydatnost pramene u Sv. Anny se pohybovala od 3,5 l/s (v zimě) až po 5,0 l/s (po jarním tání a po srpnových deštích), což jsou
hodnoty nadprůměrné a svědčí o tom, že
po dvou letech bohatých na srážky jsou zásoby podzemních vod dostatečné.
Přestože rok byl na srážky hojný, voda žádné škody nezpůsobila. Jarní tání, z něhož
byly obavy, proběhlo postupně, v klidu,
Otava se zvedla na 2. povodňový stupeň
jen po deštích začátkem června. Mediální pozornost pak vyvolalo nahromadění
ledových ker, které bránily průtoku řeky
u Velkých Hydčic při oblevě 9. prosince.
Rok 2010 jsme tedy zvládli, pokud jde
o počasí, docela příjemně a bez větších pohrom. Lze si jen přát, aby to platilo i pro
letošek.
Jiří Wagner

Březen
Prvý to klimatologický měsíc jara. Matějské oteplení přechází obyčejně do prvních
březnových dnů. Paní Zima mnohdy toto
neuznává a rozhodne se, že si ještě zařádí
„březnovou“ zimou, někdy se jí říká také
„řehořská“. Ta někdy končí kolem poloviny měsíce, ale někdy si postaví hlavu
a zneuctí i první jarní den, jako to bylo třeba v roce 1976, kdy 21. března byl v Praze
Ruzyni naměřen mráz –12°C. Ale ať se
vzteká paní Zima jak chce, už si nepomůže. Nastupuje období časného jara, zvané
„josefovskomariánské“. Svátek sv. Josefa
se stal svátkem v roce 1324 a v roce 1654
byl sv. Josef prohlášen zemským sněmem
za českého patrona. Spolu se sv. Valentínkem a sv. Matějem se stal třetím patronem
přicházejícího jara.
Ale někdy než se březen pořádně rozhlédne, nechá se zbulíkovat únorem a ještě ji
podpoří na svém začátku. Jak si ale přihne
z kalichu jara, činí hned jarní předsevzetí.
Hvězdná obloha mu však připomene, že je
tu datum jarní rovnodennosti – tedy astronomický nástup jara. Vždyť on vlastně
vzkřísí v přírodě znovu nový život. Někdy
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si ještě vzpomene na své mlhy, že za sto
dní mají přinést v bouřkách, přeháňkách
či deštích životadárnou vláhu, vodu, jako
jednu ze základních potřeb všeho živého.
Její čistota, ubývající množství v přírodě
jest varujícím signálem pro lidstvo. Kdopak z dříve narozených si pamatuje, že by
se prodávala „nezávadná“ voda v lahvích?
Nezdá se vám, že jsme vkročili do Krakonošova, kdy Trautenberk hodlal kupčit
s vodou?!
Karel Halml

90 let od narození
Jaroslava Němce
Dne 15. března 1921 se narodil v Horažďovicích prof. Jaroslav Němec, významný
vědec, pedagog a výtvarník, čestný člen
řady našich i zahraničních učených společností a čestný občan rodného města.
Jeho životopis i dílo byly již mnohokrát
připomenuty a doklady o nich jsou uloženy i v archivu místního městského muzea.
Nebudu se proto jimi zabývat, ale chci
při této příležitosti připomenout některé
příběhy z jeho dětství a mládí, které mně
utkvěly v paměti a snad dokreslují jeho
charakteristiku i výjimečnost.
Jaroslav Němec byl prvorozeným synem
učitele na místní měšťanské škole Karla
Němce a Bohuslavy Němcové. Rodina
bydlela ve druhém patře obecního domu
č. 2 na náměstí v bytě vdovy po soudci
JUDr. Františkovi Kropsbaurerovi, která
byla naší babičkou. Do kolébky dostal při
narození od otce pedagogické a výtvarné
vlohy i touhu po poznání, po matce pak celoživotní optimismus, rychlé rozhodování
a uvědomování si hierarchie hodnot.
Po narození byl bratr dle vyprávění maminky velmi slabý a špatný a hrozilo, že
nepřežije. Lékařská věda, léky ani technika nebyly tehdy zdaleka na dnešní úrovni
a mnoho narozených dětí umíralo. Naštěstí byl bratrovým kmotrem náš strýc
MUDr. Jaroslav Karas, vážený místní
lékař venkovského typu, který měl velké
zkušenosti i schopnost správné diagnostiky. Mamince poradil, aby dávala bratrovi
každé ráno štamprli koňaku. A ono to zabralo. Jaroslav se zotavil a rychle nabral
životní sílu. Maminka po celou dobu našeho dětství a mládí, prožitého v Horažďovicích, pečovala o naše zdraví a tomu
i naší výchově obětovala svou profesní
učitelskou kariéru. Stejně jako koncem
první světové války, když otec onemocněl
plicní tuberkulózou a ona ho léčila. Dala
nám tak příklad lásky i smyslu rodinného
života. Dodnes ji s vděčností chovám ve
velké úctě.
Ale vrátím se k bratrovi, který byl o dva
roky starší. Cítil za mne jistou odpověd-

Jaroslav Němec na maturitní fotograﬁi
nost a snažil se mně po celý život pomáhat, proti čemuž jsem se někdy bouřil.
Vždy měl sklon k jistému vůdcovství.
Když mně byl asi rok, odjeli jsme s maminkou na kratší pobyt k tetě na východní Slovensko. Otec zůstal doma, kde měl
učitelské povinnosti a staral se o muzeum.
Teta byla provdána za polesného velkého
revíru u Mezilaborce. Jednou odešla s maminku na nákup a mne svěřily do bratrovy
péče. Ten přijal úkol velmi svérázně. Když
jsem plakal, myslel si, že mám hlad, a bez
dlouhého rozmýšlení mne nacpal lesním
mechem. Přežil jsem to a potvrdil tak názor strýce Karase, že každý člověk, má-li
být zdravý, musí sníst za rok kilo špíny.
Na první léta školní docházky si mnoho
nepamatuji. Starost o učení svěřil otec
plně mamince a pouze „dozoroval“. Po
ukončení obecné školy jsme dojížděli na
reálné gymnázium do Sušice. U bratra
se brzy projevily vrozené vlohy, ráznost
v rozhodování, zvídavost a touha po vědění i vyniknutí. Učitelé to brzy rozpoznali
a podporovali. Jeho doménou byla matematika a deskriptivní geometrie, ale vynikal i v kreslení a měl rád fyziku, chemii
a přírodopis. Naproti tomu neměl v oblibě
hudební výchovu a snad ani cizí jazyky.
Příčinou bylo, že nezdědil po rodičích hudební sluch. Také tělocvik ho moc nebavil,
protože se nerad podřizoval kolektivní
ukázněnosti typu sokolských cvičení.
Pro svou rychlost myšlení, rozhodování
i konání zaujímal ve třídě mezi spolužáky vůdčí roli. Jistý individualismus ho ale
doprovázel po celý život. Jeho největšími
studijními úspěchy byla všechna vysvědčení s vyznamenáním, pochvala při maturitě za mimořádné znalosti z matematiky
a cena časopisu Vesmír za objevení a popsání nového druhu divokého bezu. O její
získání měl zásluhu i otec, který ho při našich ozdravných prázdninových pobytech
v Oseku, ležícím v lesích mezi Velkým
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Borem a Olšany, naučil dobře znát živou
přírodu a podporoval i jeho snahu o vytvoření velkého herbáře.
V pozdějších letech gymnazijního studia
jsme trávili celé prázdniny již doma. V té
době naučil otec bratra všechny techniky
výtvarného umění, které sám ovládal –
kreslení, malování, grafiku i modelování,
ale i základní způsoby restaurování. Ve
volných chvílích jsme chodili na Lipky
hrát fotbal. Hrálo se v keckách nebo botách na hřišti v místě dnešního plaveckého bazénu. I tady se projevovala bratrova vůdčí snaha a razance. Jednou při
odkopu si utrhl celou podrážku.Vždy hrál
v útoku a jeho rány končily v brance nebo
na zahradě u Kandrů, několikráte i v Otavě a míč uplaval. Na dřevěné tribunce
u hřiště jsme často hráli karty. V oblibě
byl tehdy dudák, kaufcvik a licitovaný
mariáš. Hrálo se o drobné peníze. Bratr
vynikal v kombinatorice, nebál se riskovat, a tak si často vylepšil svou ekonomickou situaci (žádné pravidelné kapesné
jsme nedostávali). V zimě jsme chodili
sáňkovat na Loretu a bruslit na „šlajfkách“, zpočátku na Otavu pod mosty,
později na bažinatou louku Na mokré. Po
dlouhém přemlouvání jsme jednou k Vánocům dostali puk a hokejky. Bratr dal
puk hned na koberec a napálil ho tak, že
prorazil obě tabulky dvojitého okna a dopadl až na chodník před Matznerů v Havlíčkově ulici. A bylo po Štědrém dnu.
Léta gymnazijního studia rychle uběhla
a byl již třetí rok německé okupace. Vysoké školy byly uzavřeny a bratr, aby se vyhnul totálnímu nasazení na nucené práce
do Německa, odešel na studium dvouletého abiturientského kurzu strojnického na
Vyšší průmyslovou školu do Plzně. Bydlel ve Starém Plzenci a do Horažďovic se
již nikdy k trvalého pobytu nevrátil. Tak
se uzavřela kapitola jeho dětství a mládí
v rodném městě.
Přesto, že tehdy se svými vrstevníky příliš
nekamarádil, měl již v obecné škole dva
přátele, kteří zůstali po celý život v jeho
srdci, a to Karla Fořta (Msgr. Otec Karel)
a Jiřího Märze (PhMr. März – lékarník ve
Strakonicích). Snad je tato vzpomínka na
bratra potěší. I když jeho další život byl šíří
aktivit a zájmů až hektický, nezapomněl
odkud pochází. Do města pod Práchní
se rád a často vracel, mnoha studentům
z Horažďovicka pomáhal na vysokých
školách i v zaměstnání, byl v kontaktu
s vedením města a jeho muzeem. Nikdy
nikomu neodmítl žádnou žádost o pomoc
a vždy nalezl řešení. Často navštěvoval své
rodiče a ve chvílích krátkého oddechu rád
maloval město i okolní krajinu. Velký soubor těchto olejomaleb v krásných rámech
věnoval po letech spolu se svou ženou
Zdenkou Městskému muzeu. Z jeho vý-
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tvarného díla vyzařovala duševní pohoda
a radost ze života. Jeho aktivita a optimismus, zděděné po matce, byly povzbuzující
a nakažlivé. Zůstaly mu až do posledních
dnů (zemřel 2. 3. 2005). Ve své závěti odkázal Městskému muzeu velkou ﬁnanční
částku na doplňování sbírkového fondu.
Navázal tak na dílo svého otce i tradici
mecenášů z minulých dob.
Karel Jiří Němec

Zapomenutý rodák
Victor Fürth
16. únor 1893 by měl být zapsán zlatým
písmem do dějin Horažďovic. Právě tento
den se totiž v domě čp. 8 na horažďovickém náměstí narodila celebrita světové
funkcionalistické architektury a designu
Victor Fürth. Jeho otec (příslušník německy hovořící židovské minority) byl jedním
ze spolumajitelů horažďovické továrny na
výrobu papíru ze slámy. Po požáru továrny celá rodina na Horažďovice zanevřela
a odešla do Prahy. Zde o něco později najdeme otce mladého Victora coby obchodníka a továrníka.
Victor Fürth od roku 1910 studuje architekturu na pražské německé technice.
Vlivem válečných událostí studia načas
přerušil a absolvoval tedy až v roce 1921.
Již roku 1923 se svým spolužákem
Ernstem Mühlsteinem otvírá prestižní
pražský architektonický ateliér. Z nerealizovaných návrhů jistě stojí za zmínku projekt pro novou budovu Eskomptní banky.
Dalším neuskutečněným návrhem se stal
regulační plán pro centrální část Prahy
(okolí náměstí Republiky).
Krátce po zahájení provozu společného
ateliéru oba architekti prochází krátkým
obdobím expresionismu (do tohoto času
můžeme zařadit např. bubenečskou vilu
průmyslníka Kresse). Mezi lety 1928–
1934 dospěli ve své tvorbě k funkcionalistickému výrazu. Právě tehdy (1928–1930)
realizují svoji patrně nejznámější stavbu –
Schückovu vilu v pražské Tróji. Tento objekt najdeme ve všech katalozích funkcionalistických a modernistických objektů
(např. v britském katalogu Archinform).
Určitě zaujme i fakt, že tuto rodinnou vilu
s terasou v mírném svahu si jako rezidenci
vybral prominent komunistického režimu
Gustáv Husák. Dnes tu můžeme najít rezidenci korejského zastupitelského úřadu.
Kromě rezidencí však ateliér Fürth
a Mühlstein realizují i obchodní a administrativní paláce – např. obchodní dům
Te-Ta v Jungmannově ulici a palác Continental na Vinohradech.
Po roce 1934 radikálně mění oba architekti svůj umělecký výraz – hlásí návrat k romantickým stavbám.

Éra slavného ateliéru deﬁnitivně končí
osudným rokem 1939, kdy oba naši protagonisté musí kvůli svému rasovému původu emigrovat. Jejich cesty se sice rozchází,
ale přátelství a spolupráce trvá dále.
Victor Fürth odchází do Anglie přes Itálii
a Francii. Náš rodák se po skončení 2. světové války výrazně angažoval v obnově poničeného Londýna. Stal se i členem Královského institutu britských architektů.
Po deseti letech britského pobytu se Fürth stěhuje do Spojených států a od roku
1949 přednáší na Miami University v Oxfordu ve státě Ohio. Nejprve zastává post
hostujícího profesora a od roku 1954 pozici řádného profesora. Penzionován byl
roku 1963, ale dalších 13 let pokračuje
ve výuce. Za přečtení stojí následující citát: „Podle zveřejněného svědectví jeho
kolegů z Miami University přinesl Fürth
s sebou z Evropy kulturní rozhled, životní styl a osobní kouzlo, na jaké studenti
z Ohia nebyli zvyklí. Utkvěl jim v paměti
jako elegantně oblečený, vždy přátelsky
naladěný gentleman, provázený oddaným
pointerem Fetchem. Byl znalcem klasické
hudby a na procházkách i při práci si prozpěvoval operní árie. Příslovečný byl jeho
smysl pro humor. Na studenty přenášel
Fürth své nadšení a pracovní vervu, podle
slov pamětníka díky jeho přítomnosti byla
lepší architektura i život.“
Jak jsem již výše uvedl, i po druhé světové válce spolupracoval se svým kolegou
Mühlsteinem. Ten na rozdíl od Fürtha
zakotvil v Austrálii (a změnil své příjmení
na Milston). Kromě českých zemí (zejména Praha a okolí Náchoda) najdeme Fürthovi realizace – rodinné domy, výstavní
pavilóny a sociální stavby v americkém
Ohiu a Indianě, ale i v australském Melbourne a italském Cortina d´Ampezzo.
Victor Fürth zemřel v americkém Oxfordu 23. 8. 1984.
Zdroje:
VYBÍRAL, J. Osudy pražského architekta Victora Fürtha, Dějiny a současnost, 2005, č. 1.
LUKEŠ, Z. Splátka dluhu. Praha: Fraktály
Publishers, 2002. ISBN: 80-86627-04-7.
Informace z e-mailu od Zdeňka Lukeše ze
dne 4. 12. 2008.
Bc. Roman Vaněk
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
3. TÝDEN V DUBNU(18. - 22. 4. 2011)
pro občany Horažďovicka prvních 30 min
denně ZDARMA

ZÁŘEČSKÁ MÁJKA
Pozvánka do Horažďovic pro všechny
příznivce Zářečí a recese

6. ROČNÍK ZÁŘEČSKÉ MÁJKY
sobota 30. 4. 2011
17.00–18.00 hod. průvod veselých vozů
se zastávkou u krále Šneka I.
Posezení u májky
(zpěv, občerstvení, soutěže)
(řazení vozidel na parkovišti
f. Victory p. P. Svobody v 16.30 hod.)
Přijďte se pobavit!!!

ČIŠTĚNÍ OTAVY
16. 4. 2011
HORAŽĎOVICE
Sraz účastníků v 9.00 hod u ﬁrmy Obro
Odjezd v 10.00 hod
Čistí se úsek od ČEPICE most – LIPKY
Od 13.00 budou potápěči čistit řeku
nad a pod jezem na Lipkách.
Lodě, pytle a rukavice
budou připraveny na místě.
Přijďte podpořit naši VODÁCKOU akci.
Pomozte vyčistit Otavu.
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Průběh 28. zpč oblastní přehlídky činoherního a hudebního divadla
hudební složku v inscenaci J. Brdečky Liv Horažďovicích 2011 souboru D 3 Karlovy Vary
monádový Joe

Místo konání:
Kulturní dům v Horažďovicích
Datum konání: 10.–13.března 2011
Vyhlašovatel: Zpč Svaz českých divadelních ochotníků Plzeň
Pořadatelé:
Kulturní středisko v Horažďovicích
Svaz českých divadelních ochotníků,
zpč oblastní předsednictvo
Divadelní studio D 3, občanské sdružení,
Karlovy Vary
Odborná porota:
Prof.František Laurin, režisér, Praha
Mgr. Lenka Lázňovská, ředitelka NIPOS
Praha
Mgr. Marie Caltová, dramaturg DJKT v Plzni
Tajemnice poroty:
Hana Šiková, tajemnice zpč SČDO Plzeň
Čtvrtek 10. 3.
20,00 Zahájení oblastní přehlídky
Divadelní soubor TYJÁTR Horažďovice
Neil Simon: Řeči
Pátek 11. 3.
18,00 EVRYBÁBY A HOSTÉ Plzeň
Federico Garcia Lorca: Dům Bernardy A.
20,00 Divadlo Jakohost Plzeň
Nikolaj Erdman: Sebevrah
Sobota 13. 3.
9,30 Sušický divadelní spolek Schody Sušice
Jiří Brdečka: Limonádový Joe
13,30 Podividlo ažaž AŠ
Jean Dell, Gérald Sibleyras: Ať žije Bouchon!
16,30 Divadelní spolek JEZÍRKO Plzeň
Jan Jílek: Procházka růžovým sadem
20,00 Divadelní studio D 3 Karlovy Vary
Carlo Goldoni: Treperendy
Neděle 14. 3.
10,00 DOS Rozmarýn Dobřany
Noel Coward: Rozmarný duch

NA NÁVRH ODBORNÉ POROTY
UDĚLILI POŘADATELÉ NÁSLEDUJÍCÍ OCENĚNÍ:
Čestná uznání za herecký výkon
Martinu Petrusovi za roli Kena Gormana
v inscenaci N. Simona Řeči souboru Tyjátr
Horažďovice
Vladimíru Šlechtovi za roli Lennyho Ganze v inscenaci N. Simona Řeči souboru Tyjátr Horažďovice
Radku Nakládalovi za roli Limonádového
Joa v inscenaci J. Brdečky Limonádový
Joe Sušického divadelního spolku Schody
Jaroslavu Weinlichovi za roli Arlecchina
v inscenaci C. Goldoniho Treperendy Divadelního souboru D 3 Karlovy Vary
Luboši Štěpánovi za roli Beppa v inscenaci C. Goldoniho Treperendy Divadelního
souboru D 3 Karlovy Vary
Elišce Huberové za roli Catte v inscenaci
C. Goldoniho Treperendy Divadelního

Martinu Sobotkovi za roli Charlese Condomina v inscenaci N. Cowarda Rozmarný duch souboru Rozmarýn Dobřany
Čestné uznání
Karlu Šťastnému za režii inscenace N. Simona Řeči souboru Tyjátr Horažďovice
Zuzaně Baierlové-Navrátilové za osobní
přínos k obnovení činnosti divadelního
souboru v Sušici
Zvláštní čestné uznání
Anně Chocové, nejmladší účastnici přehlídky za příslib talentu v v inscenaci J. Brdečky
Limonádový Joe Sušického divadelního
spolku Schody
Ceny za herecký výkon
Lence Štěpáníkové za roli Chris Gormanové v inscenaci N. Simona Řeči souboru
Tyjátr Horažďovice
Haně Frankové za roli Bernardy v incenaci F. G. Lorcy: Dům Bernardy A. souboru
Evrybáby a Hosté Plzeň
Marii Mušce Chmelíkové za roli Marjy L. Podsekalnikovové v inscenaci Nikolaje Erdmana
Sebevrah souboru Divadlo Jako host Plzeň
Adéle Lučanské za roli Tonádo Lou v inscenaci J. Brdečky Limonádový Joe Sušického divadelního spolku Schody
Jolaně Zacharové za roli Odetty v inscenaci
Jacguese Jean Della, Gorale Sibleyrase Ať
žije Bouchon! souboru Podividlo ažaž Aš
Josefu Drápalovi za roli Penzisty v inscenaci J. Jílka Procházka růžovým sadem
Divadelního spolku Jezírko Plzeň
Cena
Michalu Cábovi a spol. za hudbu v incenaci F. G. Lorcy: Dům Bernardy A. souboru
Evrybáby a Hosté Plzeň
Gabriele Vaškové za dramaturgii a úpravu
inscenace Nikolaje Erdmana Sebevrah
souboru Divadlo Jako host Plzeň
Sušickému divadelnímu spolku Schody za

Treperendy, foto M. Bučoková

Jiřímu Hniličkovi za scénu k inscenaci
C. Goldoniho Treperendy Divadelního
souboru D 3 Karlovy Vary
Lence Bloudkové za kostýmy k inscenaci C. Goldoniho Treperendy Divadelního
souboru D 3 Karlovy Vary
Cena diváka
Divadelnímu spolku Jezírko za inscenaci
J. Jílka Procházka růžovým sadem
Hlavní cena
Divadelnímu souboru Tyjátr Horažďovice
za inscenaci N. Simona Řeči
Na národní přehlídku DIVADELNÍ DĚČÍN 2011 doporučena inscenace
Divadelního souboru Tyjátr Horažďovice
s inscenací N. Simona Řeči
Na jednání programové rady Celostátní přehlídky amatérského činoherního a hudebního divadla 2011 DD bude tuto zpč oblastní
přehlídku zastupovat Mgr. Lenka Lázňovská,
členka odborné poroty v Horažďovicích 2011.
Zpč oblastní přehlídka se uskutečnila za
ﬁnanční spoluúčasti MK ČR, Plzeňského kraje a za podpory Města Horažďovice
a dalších sponzorů.
Hana Šiková, tajemnice zpč. SČDO v Plzni

Limonádový Joe popis: Limonádový Joe,
foto L. Pouza
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Klub „Nebuď sám“
přijměte, prosím, pozvání na několik zajímavých akcí, které pro Vás chystáme.
5. 4. – úterý – Posezení s harmonikou.
Oblíbení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jídelně DPS Palackého 1061 od
15.00 hod. Přijďte se pobavit a poslechnout si hezké písničky!
6. 4. – středa – Nebojte se vážné hudby.
Připravili jsme pro Vás další zajímavé povídání s panem Janem Petrusem o životě
a tvorbě dalšího světoznámého českého
skladatele. Setkání se uskuteční ve společenské místnosti v suterénu DPS Palackého 1061 od 14.00 hod.
7. 4. – čtvrtek – Okruh Šumavou. Srdečně
zveme všechny nadšené turisty na výlet, který pro velký zájem opakujeme. Trasa: Sušice
– Srní – Prášily – Hartmanice – Petrovice.
Čeká nás taktéž setkání s králem lesa – navštívíme oboru s jeleny. Odjezd v 8.00 hod.
od DPS Palackého 1061. Návrat předpokládáme ve 13.00 hod. Příspěvek na dopravu je
80 Kč. Zájemci hlaste se v kanceláři OCH.
13. 4. a 14. 4. – středa a čtvrtek – Dílna.
Chcete-li Váš byt připravit na blížící se
Velikonoce, přijďte si vyrobit vlastnoruč-

Masopustní veselí
ní velikonoční dekoraci. Dílna v suterénu
DPS Palackého 1061 bude otevřena v oba
dny od 13.30 hod.
19. 4. – úterý – Velikonoční besídka dětí
ze školní družiny ZŠ Blatenská. Přijďte
se od 13.30 hod. podívat do jídelny DPS
Palackého 1061 jaké písničky a básničky
s velikonoční tématikou si děti připravily.
20. 4. – středa – A léta běží vážení. Pokud
se našich akcí pravidelně zúčastňujete,
nenechte si ujít ani tuto. V dílně v suterénu
DPS Palackého 1061 připravujeme vzpo-

mínání na výlety z minulých let nad fotograﬁemi z těchto akcí. Spojíme příjemné
s užitečným a fotograﬁe přitom vložíme
do alba. Začínáme ve 13.00 hod.
28. 4. – čtvrtek – Česko – Přijďte si zahrát hru
plnou otázek a odpovědí o České republice do
jídelny DPS Palackého 1061 od 13.30 hod.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se
sejít při mši svaté ve společenské místnosti
v suterénu DPS 1061. Rádi ale všem, kteří
budou mít zájem, nabízíme možnost setrvat několik chvil v prostorech duchovního
koutu, do kterého je bezbariérový vstup.
Kout je k dispozici kdykoli mezi 7.00–15.30
hod. od pondělí do pátku. Klíče Vám s radostí zapůjčíme v kanceláři OCH.
Každé úterý ve 13.30 hod. probíhá ve
společenské místnosti v suterénu DPS
1061 posezení v klubu seniorů.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Máte pocit nebo jste přesvědčeni, že
Vám blízká osoba v seniorském věku neužívá léky dle ordinace lékaře a Vám se
to nelíbí? Chtěli byste, aby byl Váš manžel/ka, rodič nebo prarodič pod odborným dohledem zkušených zdravotních
sester aniž by musel opustit svůj domov? Dělá Vám obtíže se pravidelně dostavovat na odběry krve atd. do ordinace
svého lékaře? Právě pro tyto případy na-
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bízíme služby naší domácí ošetřovatelské
péče v okruhu 15 km od Horažďovic v pracovní dny v době od 7.00–15.30 (individuálně lze sjednat výjimku) přímo v domácnostech. Služba není hrazena z veřejného
zdravotního pojištění.
Pokud Vás naše nabídka zaujala, můžete
nás kontaktovat:
osobně: Palackého 1061, Horažďovice
telefonicky: 376 512 596
e-mailem:
charita. horazdovice@tiscali.cz

Kultura v okolí

JARNÍ KONCERTY
SBORU VELKOBOR
Po téměř roční přestávce chystá
náš velkoborský sbor bohatý jarní
program pro své příznivce. V dubnu absolvujeme tři velké koncerty.
8. dubna jsme pozváni na 2. benefiční koncert horažďovické Charity, v neděli 10. dubna zavítáme do
chanovického zámku a další neděli
17. dubna se představíme našim posluchačům ve Velkém Boru. V květnu
budeme zpívat ve Svéradicích (21. 5.)
a v Domě s pečovatelskou službou
v Horažďovicích (22. 5.). Na koncertech zazní převážně lidové písně
ve dvojhlasé a trojhlasé úpravě, písně
Antonína Dvořáka a také písně velikonoční, které pak budeme prezentovat na nedělní bohoslužbě (Boží hod
velikonoční 24. dubna) v kostele ve
Velkém Boru.
Těšíme se na krásný kulturní zážitek
a radost ze zpívání, kterou můžeme
předat dál.
Velkobor

TCHOŘOVICE:
Auto-moto-antik sběratelská burza
letiště, 26. 3., 28. 5., 25. 6., 27. 8., 15. 10.,
12. 11. 2011 – všeobecná burza

Sčítání lidu
v Horažďovicích
před sto lety
Koncem března letošního roku proběhlo
v České republice sčítání lidu. Nic nového, sčítání lidí a majetků probíhá už od
starověku. V našich zemích se první moderní sčítání lidu datuje rokem 1869, kdy
byla stanovena i desetiletá perioda, která
byla s výjimkou válečného roku 1940 dodržena.
V strakonickém okresním archivu jsou
uloženy sčítací archy ze sčítání lidu
v Horažďovicích z doby před sto lety
(přesně to byla půlnoc z 31. 12. 1910 na
1. 1. 1911). Aniž tehdy kdo tušil, bylo to
poslední sčítání v Rakousko-Uhersku,
které již za pár let nemělo existovat. Sčítání však bylo provedeno se vší tehdejší
důkladností, kromě lidí se sčítal i nemovitý majetek a chovaná domácí zvířata,
uváděna byla podrobná osobní data jako
den a místo narození, rodiště, odkdy žil
kdo ve městě, domovská příslušnost či
náboženské vyznání, povolání či způsob obživy, poznamenávaly se i tělesné
a duševní vady. Sčítací arch musel vždy
vyplnit a podepsat majitel domu, v případě nájemního bydlení pak „přednosta
domácnosti“.
Stoleté sčítací archy jsou dnes detailní
sondou do života našich předků, které
zde všechny do jednoho najdeme.
Jak tedy Horažďovice před sto lety vypadaly? Domů bylo ve městě 325, z toho
deset neobydlených. V nich se nacházelo celkem 769 domácností. V den sčítání bylo přítomno 3 252 obyvatel, z toho
1 435 mužů a 1817 žen. Větší podíl žen
byl tehdy dán jeptiškami žijícími ve
zdejším klášteře. K národnosti české
neboli k „české obcovací řeči“ se hlásilo
3 226 obyvatel, k německé pouze 8.
Zjišťovala se také domovská příslušnost,
tzv. „domovské právo“. Toto domovské
právo bylo důležité pro nejnutnější sociální zabezpečení občanů - každá obec
měla tehdy povinnost postarat se o své
chudé. Také pokud občan vedl potulný
život bez zaměstnání, byl přikázán obci
a chtě nechtě přiveden do domovské
obce strážníkem, jak se tehdy říkalo „postrkem“. Domovské právo se v té době
dalo získat pouze narozením v obci nebo
sňatkem nebo mohlo být vydrženo desetiletým bezúhonným pobytem v obci, pokud občan nebral chudinskou podporu.
Z dnešního pohledu domovské právo
spíše ukazuje, odkud pocházeli lidé žijící v Horažďovicích, respektive ukazuje
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na pohyb obyvatelstva. Podle sčítacích
archů mělo domovské právo ve městě
jen 1988 obyvatel. V jiné obci tzv. politického okresu (tehdy Strakonice) mělo
domovské právo 473 lidí. V jiném politickém okrese bylo domovem 735 občanů
a z jiných zemí Rakouska-Uherska jich
pocházelo 38. V Horažďovicích se tehdy
nacházelo také 12 příslušníků cizích států. K víře římsko-katolické se přihlásila
drtivá většina: celkem 3 046 obyvatel.
Luteránského vyznání bylo pouze 5 občanů a dalších 8 bylo vyznání helvétského. Poměrně silná byla ve městě židovská
komunita: izraelské náboženství vyznávalo 198 lidí. Jen jeden jediný obyvatel
Horažďovic byl bez vyznání.
V městském chudobinci žili na začátku roku 1911 pouze 4 staří lidé (z toho
3 ženy), kteří požívali chudinské podpory od města. V c.k. věznici na náměstí se
v den sčítání nacházelo 6 mužů, ale ani
jeden nebyl občanem města. Šlo vesměs
o řemeslnické pomocníky z širšího okolí, dva byli dokonce až z chrudimského
okresu. Patrně byli zadrženi při vandru
za nějaký přečin. Obecní věznice v ten
den byla prázdná.
Kromě lidí se ale sčítala i domácí zvířata
chovaná ve městě. Celkem tu bylo ustájeno 65 koní. Úhrn hovězího dobytka činil
584 kusů, z toho 334 dojnic. Je zajímavé, že z celkového počtu je uvedeno ještě
44 volů, kteří byli vedle koní chováni jako
tažná zvířata. Za to ovcí bylo ve měst hlášeno pouze 5. Prasat však 173 a koz 131.
Z drůbeže dominovaly nenáročné slepice, kterých bylo spočteno 2 406, k tomu
60 hus a jen 17 kachen. Kromě toho ještě
102 kusů jiné drůbeže.
Horažďovičtí byli i pilnými včelaři: vlastnili celkem 115 úlů, z toho 33 pevných
a ostatní byly zčásti nebo zcela pojízdné.
Z počtů hospodářských zvířat vidíme,
v čem byly před sto lety Horažďovice
jiné než dnes. Obyvatelé města spoléhali v zásobení základními potravinami
(mléko, maso, vejce) převážně sami na
sebe. Obhospodařovali také pole a louky
v okolí města, které též byly zčásti zdrojem jídla, popř. krmiv pro dobytek. (obilí, brambory, popř. píce, seno).
A také při neexistenci automobilů by bez
koní, volů, krav byla místní doprava nemyslitelná.
Horažďovice byly na začátku roku 1911
poklidným zemědělským maloměstem.
Možná, že za dalších sto let v roce 2111
někdo otevře ty naše sčítací archy z letoška (pokud budou ještě někde uloženy)
a bude se také divit, jak moc se Horažďovice za sto let od r. 2011 změnily.
Jiří Wagner
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Ohlédnutí za
masopustním veselí
Snad každá vesnička v našem okolí zažila
během března masopust. Nejinak tomu
bylo i v Předměstí, kde letos poprvé ožila
tato lidová veselice. Jsem tomu velmi ráda,
že se najdou odvážlivci, kteří neváhají věnovat čas a snad i prostředky k tomu, aby
se pro naše děti zachovala jakákoliv tradice. Je trochu smutné, že se z Horažďovic
masopustní veselí poněkud vytratilo. Ale
jen zdánlivě, přece se našla malá skupinka
příznivců snažících se o znovuobnovení
lidového veselí. Doufám, že se v příštím
roce „pochlapí“ a celou akci pojmou ve
velké stylu. Přejme všem, co se nebojí udělat něco navíc hodně úžasných nápadů,
skvělé přátele a věrné příznivce.
Markéta Bučoková

1. Masopustní
průvod masek
v Horažďovicích
Předměstí
Ještě před několika měsíci jsme si nikdo
nedokázali představit, že bychom mohli uskutečnit masopustní průvod masek
naším Předměstím a přece se povedlo.
Stačilo pouze několik „odvážlivců“, kteří
přesvědčí místní, že i náš průvod může
být tak krásný jako v okolních vesnicích.
Otázkou ovšem bylo, kolik masek se takové akce zúčastní. Nechtěli jsme ponechat nic náhodě, a proto do průvodu byly
pozvány i naše děti, aby svoje masky používané na různých maškarních bálech
ukázali všem i na Předměstí. Určili jsme

datum 12. březen ve 14 hodin a přípravy
„modelů“ v domácnostech mohly pomalu
začít. Každý, kdo se na sobotu těšil, musel
mít velikou radost, už když se ráno probudil. Nejenom, že byl plný očekávání, jak to
bude vlastně celé probíhat, ale i to krásné
jarní počasí za okny, paráda…
Odpoledne jsme se sešli na mostě před
Předměstím a pozorovali, kdo a co si pěkného na sebe připravil. Průvod byl veden
svatebčany v mužském provedení a za
nimi se rovnaly další postavičky z dob minulých i současných. Z dospělých čarodějnice, řezník, silničáři, zahradnice, doktoři, fotografové, Křemílek s Vochomůrkou
dokonce ve dvojnásobné účasti a vojáci
se svým dělem, kteří měli na starost hluk
a střelbu po celé ulici. Děti se oblékly do
masek pirátů, čarodějnic, princezen, sněhurek, selky, vojáky, policajty a kuchaře
nevyjímaje. Musíme jim také poděkovat
za účast a hlavně za to, jak naše bydliště
krásně ozdobily různými nastřihanými
papírky, konfetami, pilinami, rozsypanou

moukou a kdoví čím vlastně ještě. Prostě
bylo co uklízet. Ale tak to má přece při masopustu být. Když už jsme u těch díků, nesmíme opomenout hudební umění, které
vždy patří k této tradici. Byli jsme doprovázeni muzikanty, kteří ukázali své umění
harmoniky a trubky. Tondo, i tvému kamarádovi ještě jednou díky.
Rozepisovat se o tom, jak to vypadalo
u každého stavení, by asi nebylo moudré,
a tak máte všichni možnost prostřednictvím fotek kouknout a zavzpomínat v naší
informační skříňce na hřišti v Předměstí,
jak asi vše probíhalo. Myslím, že se akce
velmi vydařila a příští rok s ní opět budeme počítat, ale teď už můžeme pomalu
přemýšlet nad stavbou májky,která se nezadržitelně blíží.
Jan Karásek, Předměstí

Nabídka práce
Město Horažďovice, organizační složka Technické služby hledá pracovníka
na pozici zahradník/zahradnice s nástupem od 1. 7. 2011.
Požadavky:
• střední vzdělání s výučním listem
v oboru zahradnictví
• praxe v oboru zahradnictví a péče
o městskou zeleň výhodou
• řidičské oprávnění skupiny „B“,
oprávnění pro práci s motorovou pilou
nebo perspektiva získání oprávnění
• dobrý zdravotní stav, předpoklad
práce ve výškách
• časová ﬂexibilita
• občanská bezúhonnost
Strukturovaný životopis a výpis z rejstříku trestu zašlou zájemci do 29. dubna
2011 na adresu: Město Horažďovice,
technické služby, Žižková 1010, 341 01
Horažďovice.
Ján Tropp, TS
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

Program na rok 2011:
Výstava velikonočních dekorací
Sobota !!!! 9. 4. 2011 od 15,00 hod. v sále hospody ve Vrbně se
koná velikonoční výstava. Velikonoční perníčky (prodej), jejich
zdobení na přání (kytičky, růžičky), reborn panenky háčkování,
doplňky pro děti, korálkování, drátkování, pletení z papíru (pletené slepičky, věnečky, košíčky apod.). Vše s ukázkou zhotovování odbornicemi
13. 5. Na kole napříč Amerikou s cestovatelem panem Šestákem
Více o besedách na www.vrbno-ubytovani.cz
e-mail hospoda.vrbno@seznam.cz
Změna programu vyhrazena, pokud není uvedeno jinak, je vstupné dobrovolné,
občerstvení zajištěno. Rezervace míst a informace na tel. 724119332,
nebo na www.vrbno-ubytovani.cz I vy si můžete náš sál zadat pro svojí akci.

/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu
a vysokou užitkovost/
trasa č. 30 Horažďovice
12 h Katovice /na městečku/ 13 h Horažďovice /v areálu
ČSCH/ 13,30 Malý Bor /před OÚ/ 14 h Nalžovské Hory /horní náměstí/ 15 h Plánice /spodní náměstí/ 15,30 Nepomuk /
na náměstí/ 16 h Žinkovy /na náměstí – naproti Poště/

Prodej 6. 5. 2011 AKCE!!!!!
Kuřice černé, červené /těsně před začátkem snášky/ stáří:
18týd. cena: 130 Kč
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1–3týd. 60–80 Kč
Kačeny barbarie /husokačeny/ 1–3týd. 90–110 Kč
Husy /bílé/ 1–3 týd. 130–150 Kč
Husy /landeské/ 1–3 týd. 130–150 Kč
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6–8 týd. 250–290 Kč

Prodej 9. 9. 2011
Kuřice černé, červené stáří: 14–18týd. cena: 130–150 Kč

KOUPÍM LES
v k.ú. Žďár u Nalžovských Hor a okolí.
tel. 721 77 57 56

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese:
Gallus Extra s. r. o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,
po–pá 8–15h!
gallusextra@centrum.cz

Firma ZÁLESÁK HORAŽĎOVICE
nabízí svým zákazníkům pro nadcházející jarní sezónu novinky ze svého sortimentu:
– rybářské potřeby špičkových značek DAIWA a CORMORAN
– vzduchovky, dalekohledy, puškohledy a příslušenství NORCONIA
– dalekohledy a puškohledy NC STAR, KONUS
– airsoftové zbraně, střelivo a doplňky
– oblečení, obuv, batohy, svítilny, kompasy a další potřeby pro pobyt v přírodě a táboření
JACK PYKE, WEB-TEX, MIL-COM, SAFARI SPORT, 5th REGINA
– taktické doplňky VIPER
– luky a kuše BEIER, BLACK FLASH, ARMCROSS včetně doplňků (šípy, terče, chrániče, atd.)
– nože HERBERTZ, PUMA, EKA, MARTIINI, MORA
– trekingová, lovecká a ochranná obuv TRUENO
a mnoho dalšího zboží pro všechny myslivce, střelce, rybáře, trampy a cestovatele. Přijďte se
přesvědčit sami do naší prodejny PRÁCHEŇSKÁ 88 HORAŽĎOVICE, nebo navštivte naše nové
internetové stránky:
www.zalesak.org, www.brokovnice.org, www.kulovnice.org, www.rybarina.org,
www.airsoft-cz.org
Pro další informace volejte 722 469 469 nebo pište na email zalesak01@email.cz
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NEBANKOVNÍ DŮM ActivFinance
Nebankovní půjčky Bez ručení a zástavy až 200 tisíc
Půjčky se zástavou i zadluženou
Konsolidace půjček • Nebankovní hypotéky
Výkupy nemovitostí

Vyplácení exekucí!!! Návrhy a rychlá realizace řešení problému
Poplatky u nás neplatíte
Tel: 608 708336, 775 909147
e-mail: activfinance@seznam.cz
(kompletní finanční poradenství, zprostředkování služeb)

Okamžité půjčky
– pro zaměstnance, důchodce, i pro podnikatele.
– konsolidace nevýhodných půjček, vyplacení
exekucí se zástavou bytu, domku nebo chaty
Zprostředkovatel vykonává zprostředkovatelskou
činnost pro více věřitelů a je oprávněn ke spolupráci při uzavření smlouvy o úvěru a péči o klienta po
uzavření smlouvy o úvěru.

Tel: 603 711 818
Pokud potřebujete peníze, jsme tu pro vás.

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, ﬁrma Dráb, opět prodává slepičky
snáškových plemen Hisex hnědý, Tetra hnědá a Dominant
žíhaný, kropenatý, černý a modrý.
Stáří slepiček 18–20 týdnů – Neprodáváme kuřice,
ale slepičky těsně před snáškou. Slepičky pouze z našeho
odchovu.
Cena: 138–148 Kč/ks dle stáří.
Prodeje se uskuteční – v sobotu 9. dubna 2011
Horažďovice – u vlakového nádraží v 15,50 hod.
Případné bližší informace tel: 728 605 840, 415 740 719,
728 165 166
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KINO OTAVA

AKCE

1. 4. pátek 2. 4. sobota

KULTURNÍ DŮM
2. 4. sobota

21.00

ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA
Rocková zábava.
JARNÍ VELETRH SPAR

9. 4. sobota

18.00

HD FEST – 2. ROČNÍK
E!E!, N.V.Ú., COMPROMYS, BIJOLIT,
SEKSNOUZE, RATUS RATUS, MARNÁ
SNAHA

12. 4. úterý

19.30

TELEVARIETÉ 2011
S novým pořadem opět přijíždí populární
travesti skupina HANKY PANKY PRAHA.
NENECHTE SI UJÍT VEČER PLNÝ PÍSNIČEK A ZÁBAVY! Předprodej vstupenek od
16. března 2011 v kině Otava, tel. 376 511 890.

16. 4. sobota

21.00

ODYSSEA
Rocková zábava s populární kapelou.

19. 4.–20. 4. úterý– středa

18. 4.

8. 4. pátek 9. 4. sobota

VELIKONOČNÍ DÍLNA
– výroba kraslic, pomlázek, velikonočních přání (s sebou vyfouknutá vejce)

15. 4. pátek 16. 4. sobota

20.00

22. 4. pátek

19.30

PIERRE-AUGUSTIN CARON DE
BEAUMARCHAIS: FIGAROVA SVATBA
Francouzskou komedii uvádí ochotnický
divadelní spolek KOLÁR ze Strašína. Předprodej vstupenek od 6. 4. v kině Otava, tel.
376 511 890.

24. 4. neděle

20.00

SVĚTOVÁ INVAZE
USA – Pozorování UFO se stane hroznou
realitou, nastane boj s nepřítelem. Akční sciﬁ do12 let nevhodné. Titulky. Vstupné 90 Kč.

21. 4. čtvrtek 22. 4. pátek

17.30

NA VLÁSKU
USA – Nejkomičtější příběh, při kterém vám
budou vstávat vlasy na hlavě. Animovaný rodinný ﬁlm s českým dabingem. Vstupné 85 Kč.

22. 4. pátek 23. 4. sobota

20.00

VARIETÉ
USA – Dívka z malého města, ale s velkým
hlasem objeví svět varieté… Hudební ﬁlm,
české titulky. Vstupné 85 Kč.

29. 4. pátek 30. 4. sobota

PRODEJNÍ TRHY

20.00

FIMFÁRUM DO TŘETICE
ČR – „Štěstí je krásná a přepychová věc“…
NENECHTE SI UJÍT! Vstupné 75 Kč.

Změna programu vyhrazena

1. 4. pátek

27. 4. středa

19.30

KEN LUDWIG: NĚŽNÉ DÁMY
Uvádí DOCELA VELKÉ DIVADLO. Hrají:
Pavel Nový, Jan Révai, Jana Galinová, Lenka
Lavičková a další.
Předplatné skupiny A/1, zbylé vstupenky
v předprodeji kina Otava, tel. 376 511 890
(změna otevírací doby).

28. 4. čtvrtek

16.00

17.00

DVAKRÁT O KOHOUTKOVI

SALVE CARITAS – SALVE VITA
Koncert pro žáky základních škol v rámci festivalu ve Strakonicích.

29. 4. pátek

21.00

SIFON
Májová zábava s oblíbenou kapelou.

Změna programu vyhrazena

klubovna DDM 15.30

19. 4.

kulturní dům 16.00

28. 4.

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
pro žáky 8. a 9. tříd a adekvátních ročníků
gymnázia

zámek 15.00

29. 4.

SLET ČARODĚJNIC
– přehlídka čarodějnic spojená s volbou nejzajímavější čarodějnice. Akce je určena malým
i velkým čarodějnicím.

na louce u Týnce 10.00

30. 4.

OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE
LETECKÝCH MODELÁŘŮ
PŘIPRAVUJEME

kulturní dům 18.00

27. 5.

ZÁVĚR SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
SOUTĚŽ VE STŘELBĚ ZE VZDUCHOVÉ
PUŠKY

KNIHOVNA
sál knihovny

NORSKÉ NÁRODNÍ PARKY
beseda s V. Hoškem v 9.00 pro 5. tř. ZŠ

sál knihovny

14. 4.
POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE!!! ZMĚNA
OTEVÍRACÍ DOBY V KINĚ OTAVA!!!
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
– HLAVNÍ VCHOD
předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů pro výlep (výlepové dny úterý a čtvrtek).
Otevírací doba:
pondělí–úterý–středa
9.30–12.30
čtvrtek–pátek–sobota 16.30–20.30
TATO OTEVÍRACÍ DOBA JE PLATNÁ DO
15. 4. 2011!!!
OD 18. 4. 2011 – OTEVÍRACÍ DOBA:
PÁTEK, SOBOTA 16.00–20.30

ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Pro žáky základních škol pořáda DDM Horažďovice – 1. lekce.

8.30 a 10.00

klubovna keramiky 17.00

VINUTKY
tvorba perliček ze skla (poplatek za materiál )

7. 4.

LOUTKOVÉ DIVADLO

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje HORALKA. Předprodej a rezervace vstupenek v neděli 27. 3.
v kulturním domě, poté v kině Otava, tel.
376 511 890.

29. 4. pátek

20.00

BĚH ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍCEM
Kategorie MŠ – 9 tř.

NEVINNOST
ČR – Příběh obvinění ze sexuálního zneužití
nezletilé pacientky. Drama do 12 let nevhodné. Režie: Jan Hřebejk. Vstupné 75 Kč.
CIZINEC
USA – Lehkovážný ﬂirt se stane smrtící
hrou… Drama do 12 let nevhodné. Titulky.
Vstupné 85 Kč.

7. 4. čtvrtek

v zámku 10.00

21. 4.

PRDÍ HADI V INDII?
Indická příroda očima M. Vobruby
– ZOO Plzeň
v 9.00 pro 7. tř. ZŠ v 10.30 pro 4. tř. ZŠ

dospělé odd. 15.00

14. 4.

ČTVRTKŮV KOLOTOČ
pro MC Dráčkov a veřejnost
PŘIPRAVUJEME:

květen KURZ TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
podrobnosti a přihlášky na dospělém odd.
Petra Tomešová tel. 376 547 593,
tomesova@knihovna.horazdovice.cz

Změna programu vyhrazena

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
9. 4.

Přírodovědná stanice Zářečí 9.00

SADAŘOVA SOBOTA
jak správně ošetřit ovocný strom – výsadba,
ořez stromu, ochrana proti chorobám. Vstupné 30 Kč

12. 4.
PAPÍROVÁNÍ
– ruční výroba papíru

klubovna DDM 15.30

MUZEUM
Interaktivní dílna „Návrat k tradicím“ je otevřena září–květen, po–pá od 9.00–15.30 hod.
Vhodné objednat se na tel. 376 512 271 nebo
muzeumhd@seznam.cz.

16. 4. sobota

jez na Lipkách 12.00–16.00

SVATÝ JIŘÍ ZLATINKY NESE NA TALÍŘI
ANEB RÝŽOVÁNÍ ZLATA NA OTAVĚ
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