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SLOVO STAROSTY

Bezpečnost a pořádek 
Kvalita života občana je podmíněna mno-
ha jevy, které bychom mohli hrubě rozdě-
lit na subjektivní a  objektivní, tedy na ty, 
o které se musí postarat občan sám (napří-
klad zdravý životní styl) a na ty, jejichž za-
jištění si občan platí prostřednictvím daní 
(například bezpečnost a pořádek v obci). 
Bezpečnost a  pořádek jsou „jednovaječná 
dvojčata“. Oba jevy jsou podmíněny do-
držováním obecně uznávaných pravidel, 
zákonem počínaje a  obyčejnou lidskou 
slušností konče. Dnešní doba je bohužel 
poznamenána výrazným snížením respek-
tu vůči jakýmkoliv závazkům, tedy i  vůči 
dodržování předpisů všech stupňů a forem. 
Praktické důsledky vidíme takřka na kaž-
dém kroku: hulvátství, podvody, korupce, 
násilí, dopravní nehody, alkoholismus, to-
xikománie, prostituce, zanedbávání péče 
o  děti a  blízké osoby, černé skládky, van-
dalismus, odpadky a psí exkrementy v uli-
cích, volně pobíhající psi,… Až na člověka 
z toho výčtu ohrožení padá tíseň.
Na druhé straně nástroje k udržení pořádku 
máme v rukou všichni, instituce i jednotliví 
občané. Záleží na tom, jak je využijeme. 
Úkolem vedení města je maximální využití 
všech institucionálních prvků bezpečnos-
ti a  jejich efektivní koordinace. Jde o  práci 
městské policie, součinnost s českou policií, 
preventivní programy pro děti a mládež ga-
rantované jednak odborem sociálních věcí, 
jednak neziskovými organizacemi místní-
ho nebo okresního významu, jde o  využití 
projektu Bezpečný kraj, do kterého se měs-
to přihlásilo, jde o  přizpůsobení místních 
nařízení zvýšeným nárokům na bezpečnost 
a  pořádek ve městě atd. Především je ale 
nutné důsledně vymáhat dodržování záko-
na a obecně závazných vyhlášek. 
Úkolem občanů pak je pomoci městu v re-
alizaci bezpečnostní politiky, a  to pasivně 
i aktivně. Pasivní podpora je nejjednodušší 
a  nejúčinnější projev vůle občana po bez-
pečném a  spořádaném životě v  obci. Spo-

čívá prostě v dodržování zákona a místních 
nařízení, v  minimální péči o  pořádek ne-
vytvářením nepořádku. Čím více občanů 
bude takto jednat, tím výrazněji vyniknou 
ti, kteří se obecným pravidlům nedokáží 
přizpůsobit. Příklad: Když tři sta majitelů 
psů nebude po svých miláčcích uklízet exkre-
menty, těžko je někdo uhlídá; bude-li tako-
vých nepořádníků dvacet, městští policisté 
si s  nimi snadno poradí. Aktivní občanská 
podpora bezpečnostní a  pořádkové politi-
ky pak spočívá ve všímavosti a  upozorňo-
vání na nedodržování závazných norem. 
Spočívá také v deklaraci obecného postoje 
k pravidlům. Jestliže si soused postěžuje na 
pokutu za špatné parkování, mohu to ko-
mentovat poznámkou: „To je vůl, ten poli-
cajt!“ nebo poradit: „Tak si příště dej pozor, 
kde parkuješ.“ (Mimochodem, jak byste 
reagovali vy?)
Vedení města připravuje řadu konkrétních 
opatření na podporu bezpečnosti a pořádku 
ve městě, která budou v následujících měsí-
cích postupně uváděna do života. Jedná se 
například o personální posílení a dovybave-
ní městské policie, zkvalitnění kamerového 
systému, úpravy vyhlášek, zintenzivnění 
spolupráce s relevantními institucemi a pře-
devším – jak již bylo zmíněno – důsledná 
kontrola dodržování závazných norem. 
V  této souvislosti oslovuji všechny občany 
s prosbou, aby úsilí vedení města o zlepšení 
veřejného pořádku a bezpečnosti respekto-
vali a  podpořili. Žádný krok, který ve věci 

učiníme, nebude samoúčelný, nebude mít za 
cíl obtěžování nebo omezování práv občanů. 
Naopak, smyslem této aktivity je posílení 
práva občana na klidný a  spořádaný život 
a posílení občanských jistot, aby se ten, kdo 
se cítí obtěžován či ohrožován, měl kam ob-
rátit o podporu a pomoc. 
A kam se obrátit? V situaci bezprostřední-
ho ohrožení je nejlepší volat známé tísňové 
linky 158 (policie), 150 (hasiči), 155 (zdra-
votnická záchranná služba) nebo 112 
(jednotná tísňová linka). V pracovní době 
je možné kontaktovat městskou policii 
v Horažďovicích na čísle 376 547 539. Stíž-
nosti na rušení veřejného pořádku nebo ji-
nou formu porušování obecně závazných 
předpisů přijme podatelna městského 
úřadu nebo městská policie. Stížnost lze 
také zaslat městskému úřadu poštou nebo 
e-mailem. Pro připomínky, náměty a stíž-
nosti týkající se bezpečnosti a pořádku zři-
zuji také zvláštní e-mailovou adresu pora-
dek@muhorazdovice.cz. Občan, který si 
přeje projednat jakoukoliv věc (nejen stíž-
nost) se starostou nebo místostarostou, 
může je navštívit v jejich kancelářích kaž-
dou první středu v měsíci mezi 16. a 17. ho-
dinou (v  jinou dobu je vhodné si předem 
telefonicky sjednat termín). 
Mnozí z nás pamatují starý americký fi lm 
Podporujte svého šerifa. V  analogii s  ním 
žádám všechny občany: podporujte bez-
pečnost a pořádek ve své obci! 

Karel Zrůbek
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Poděkování starosty 
města Horažďovice
Obdivuji každého, kdo svojí pílí a velkým 
nasazením dokáže něco mimořádného. 
A  nemusí to být zrovna světový rekord 
nebo vynález hodný Nobelovy ceny. Kaž-
dý takový počin, ať je dílem jednotlivce 
nebo kolektivu, ať se podařil horažďovic-
kému rodáku nebo s Horažďovickem sou-
visí místně či věcně, každý takový počin je 
příspěvkem k prestiži města a regionu. 
Proto jsem se rozhodl vyjádřit svůj postoj 
k  chvályhodným iniciativám a  počinům 
přijetím jejich původců na radnici a předá-
ním upomínkového listu „Poděkování sta-
rosty města Horažďovice“ spolu s  malým 
dárkem. Informace o  udělení poděkování 
by se pak měla objevit vždy v  nejbližším 
vydání Horažďovického obzoru. 
Na významné počiny (úspěchy v soutěžích 
a  sportu, mimořádné pracovní výkony, 
nezištnou práce pro obec, dobročinnost 
a  podobně) může upozornit každý ob-
čan nebo instituce osobně, dopisem nebo 
e-mailem (zrubek@muhorazdovice.cz). 
Za předané návrhy předem děkuji. 

Karel Zrůbek

STALO SE 

14. PRÁCHEŇSKÝ 
REPREZENTAČNÍ PLES
V sobotu dne 22. ledna 2011 se konal v ho-
ražďovickém kulturním domě tradiční, již 
14., Prácheňský reprezentační ples. Slav-
nostní večer zahájil pan starosta Mgr. Ka-
rel Zrůbek a pak již následoval bohatý pro-
gram. O předtančení se postarala skupina 
Avanti Domažlice, příjemnou podívanou 
připravil Boutique Jana Pojžárková a Ele-
gance Markéta Bučoková se svými mane-
kýnkami, hostem večera byl Petr Beneš 
alias Luis Armstrong a k tanci i poslechu 
vyhrával taneční orchestr Dance Band 
Plzeň. Návštěvníci se mohli dle chuti po-
silnit míchanými nápoji či navštívit doko-
nale zásobený raut. Pohodovou atmosféru 
dotvářela nádherná květinová výzdoba, 
o kterou se postaralo Květinářství Vesna, 
manželé Petříkovi a  Ing. Jindřich Chejn 
s keramickou dekorací.
Touto cestou bych chtěla poděkovat všem, 
kteří se podíleli na přípravě plesu a  jeho 
zdárném průběhu.
Těšíme se na shledání v  příštím roce, na 
jubilejním 15. reprezentačním plese.

 Libuše Mužíková

Obhájení akreditace
V  roce 2007 byl horažďovické nemocni-
ci udělen certifi kát o  udělení akreditace 
od Spojené akreditační komise ČR, jako 
jediné nemocnici v  Plzeňském kraji. Pro 
všechny naše klienty to znamená, že zde 
o  ně bude postaráno na špičkové úrovni 
a  že všechny léčebné a  ošetřovatelské po-
stupy jsou prováděny podle velmi přísných 
norem. Akreditace je proces kontinuální, 
pokud akreditaci získáme jednou, nezna-
mená to, že jí budeme mít nastálo. Vždy po 
3 letech probíhá reakreditace, kdy nás opět 
navštíví auditorský tým a  posoudí změny, 
které nastaly v oblasti kvality a bezpečí po-
skytované péče za tříleté období.
Tři roky uplynuly jako voda a  my jsme do-
spěli do stádia, kdy jsme museli obhájit, že 
jsme si udělení akreditace zasloužili. Proto 
jsme využili konzultačních služeb Spojené 
akreditační komise před samotnou akredi-
tací. Konzultanti navštívili naší nemocnici 
v  červnových dnech. Zpráva z  konzultační 
návštěvy obsahovala zjištěné nedostatky 
a  následná doporučení k  jejich odstranění. 
Tato doporučení pro nás byla velice přínos-
ná a znamenala pro nás další krok k úspěš-
nému obhájení akreditace.
V  meziobdobí akreditace a  obhajoby se 
všichni zaměstnanci pomalu vžívali do přís-
ných standardů, celý proces a  posloupnost 
úkonů v péči o klienty se postupně zautoma-
tizoval. To, co před pěti lety patřilo do nad-
standardních služeb, je dnes zcela běžné. 
Neustále se snažíme zlepšovat kvalitu na-
šich služeb. Ve snaze zlepšovat i nadále svou 

práci jsme provedli další úpravy v akreditač-
ních i  ošetřovatelských standardech. Jejich 
následné plnění poskytne klientovi ještě 
více kvalitní péče, sníží rizika spojená s hos-
pitalizací a  zvýší pocit bezpečí, který je ze-
jména pro naše starší klienty velmi důležitý. 
Začátkem listopadu přijela tříčlenná ko-
mise, která vyhodnocovala plnění jednot-
livých standardů. Prvotní věcí akreditač-
ního šetření byl úvodní pohovor s vedením 
nemocnice. Inspektoři se dále seznamovali 
s  vypracovanými vnitřními předpisy tak, 
aby při vlastní kontrole provozu mohli 
posuzovat soulad mezi činností našich 
zaměstnanců s  těmito předpisy. Dále byla 
kontrolována zdravotnická dokumentace, 
osobní spisy zaměstnanců, lůžkové oddě-
lení, ambulance, areál nemocnice atd. Po 
dvou dnech komise došla k závěru a dopo-
ručila, aby nemocnice byla akreditována. 
Nemocnice slavnostně převzala certifi kát 
31. ledna 2011 z  rukou zástupce ředitele 
SAK ČR MUDr. Františka Vlčka. 
Snažíme se skloubit vytvoření domácího 
prostředí s tou nejvyšší kvalitou péče. Pouču-
jeme se z vlastních chyb, čerpáme informace 
ze zkušeností příchozích klientů z ostatních 
zařízení. Zkoumání a  svobodné vyjádření 
spokojenosti klientů i  zaměstnanců je dnes 
standardním procesem. Odměnou za všech-
nu vynaloženou námahu nám bývá poděko-
vání klienta či jeho rodiny za příkladnou péči 
a doporučení naší nemocnice ostatním, čímž 
získáváme společenskou prestiž. 
Na svůj úspěch jsme hrdí. Jistě i proto, že všech-
ny zaměstnance tato akreditace stála spoustu 
úsilí, času, nervů a občas i sebezapření. 
Díky patří všem zaměstnancům. Bez nich 
by získání akreditace bylo nemožné. 
Přítomni byli také vyjma jmenovaných 
v  článku: MUDr. Pokštefl  z  VZP Plzeňské-
ho kraje, MUDr., Bc. Tomáš Fiala – ředitel 
strakonické nemocnice, Mgr. Marie Janouš-
ková – náměstek pro ošetřovatelskou péči 
(nemocnice Strakonice), Dana Kosinová – 
náměstek pro ošetřovatelskou péči (nemoc-
nice Sušice), Jaroslava Kotálová – sociální 
pracovnice (nemocnice Sušice) a  ostatní 
zaměstnanci NNP LDN Horažďovice, s. r. o.

Za kolektiv Nemocnice následné péče LDN 
Horažďovice, s. r. o., Mgr. Šárka Lupíšková 

– manažer kvality
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Nově zrekonstruovaný domek v Zářečské ulici. Zábor veřejného prostranství, stavební suť Hornická ulice.

PLUS/MINUS  Redakční rada

Vaše příspěvky, které můžete zasílat na email: chalupna@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotografi í zveřejníme na přání jméno autora. 

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

Jak se říká knihám, které 
shromažďují informace z různých 

oborů?

KULTURA 

V letošním roce vyhlásil Svaz knihovníků 
a  informačních pracovníků nultý ročník 
nové celostátní akce Březen – měsíc čte-
nářů. Navazuje tak na akce 2. poloviny 
20. století, kdy se březen slavil jako mě-
síc knihy a v posledních letech jako měsíc 
internetu. Vždy za velké účasti knihoven 
celé republiky. Tentokrát se do centra zá-
jmu dostává nejen kniha či knihovna, ale 
především čtenář. Ať už se jedná o čtenáře 
knih, časopisů, e-zdrojů, aktivní uživatele 
knihovny, nebo o  ty, kteří v  knihovně ni-
kdy nebyli a (zatím) ani být nechtějí.
Také horažďovická knihovna připravuje 
v tento měsíc vždy bohatý program. 
1. 3. Severní Amerikou s  děravou 
kapsou – Jan Kavale o národních parcích 
USA – pro 9. tř. ZŠ od 9.00 hod.
1. 3. Čtvrtkování – vyhlášení výtvarné 
soutěže – pro veřejnost
2. 3. To nejlepší z Austrálie – beseda se Sta-
nislavou Nopovou – zajímavosti, studium, 
práce v Austrálii – pro 5. tř. ZŠ od 9.00 hod.
8. 3. Čtenář roku – ocenění nejlepšího do-
spělého i  dětského čtenáře za rok 2010 za 
přítomnosti starosty Mgr. Karla Zrůbka
15. 3. Knižní móda – vytváříme šatičky a do-
plňky pro knihy – obálka a záložka – pro ŠD, 
ZŠ, pro veřejnost v Charitě od 13.30 hod.
17. 3. Trénování paměti – pro veřejnost – 
sál knihovny od 15.00 hod.
25. 3. Blázniví donkichoti – beseda 
s Ivonou Březinovou na téma Španělsko – 
pro 3. tř. ZŠ od 9.00 hod.

Na objednávku:
Bullerbyn je ve Švédsku – beseda o Ast-
rid Lindgrenové a dalších švédských auto-
rech knih pro děti – pro 3. tř. ZŠ
Italské národní pohádky – beseda o ital-
ských autorech a pohádkách – pro 3. tř. ZŠ
Francouzské pohádky – Charles Perrault 
a další autoři bajek z Francie – pro 4. tř. ZŠ
Bohové a králové starého Egypta 
– pro 6. tř. ZŠ
Staré řecké báje a pověsti – pro 6. tř. ZŠ
Čtvrtkův kolotoč – pohádky Václava 
Čtvrtka, pro 1. a 2. tř. ZŠ

 Lenka Šimonová

Městská knihovna Horažďovice
vyhlašuje v rámci projektu Děti a čtení 

2011 výtvarnou soutěž

ČTVRTKOVÁNÍ
Postavičky z pohádek Václava Čtvrtka 

jakoukoliv technikou 
Uzávěrka soutěže 31. 5. 2011

Vyhodnocení soutěže a předání odměn 
27. 11. 2011 na Dni pro dětskou knihu

Podrobnosti v knihovně a na 
www.knihovna.horazdovice.cz

Klavírní recitál 
Veroniky Böhmové
V  pátek 21. ledna vystoupila v  secesním 
sále hotelu Prácheň v  Horažďovicích kla-
víristka Veronika Böhmová – v  současné 
době považována za velkou naději mladé 
české pianistické generace. Je laureátkou 
mnoha mezinárodních soutěží, např. v Itá-
lii, Německu, Francii, Belgii a dalších.
Pro své vystoupení si zvolila náročný pro-
gram – Händlovu Suitu f moll, Rachmani-
novy Variace na Corelliho téma a  Chopi-
novu Sonátu h moll. V průběhu koncertu 
přesvědčila posluchače sebevědomým 
výkonem, zejména ve Variacích S. Rach-
maninova. Její hra má v  technicky expo-
novaných pasážích až mužný charakter, 
což je vzhledem k jejímu subtilnímu zjevu 
s  podivem, a  je to důkazem velké vnitřní 
energie a  snahy přesvědčit o  svých kvali-
tách. Silový projev u romantické skladby, 
jakou je Chopinova Sonáta h moll, mohl 
však působit poněkud překvapivě. V  zá-
věrečných přídavcích etud Skrjabina, De-
bussyho a  Stravinského prokázala opět 
pozoruhodnou technickou vyspělost.
Koncert uspokojil přítomné posluchače, 
a  to jak ty, kteří hudbu vnímají plně či 
částečně profesionálně, tak i širokou obec 
posluchačů, kteří vnímají hudbu emocio-
nálně, rádi ji poslouchají a vedle poslechu 
z  médií dovedou ohodnotit a  plně prožít 
i poslech živé hudby.
Není bez zajímavosti připomenout kon-
cert Veroniky Böhmové v horažďovickém 
muzeu v  rámci Zámeckého hudebního 
léta v roce 1997 (hrála tehdy na bílé křídlo 
zn. Bohemia), jehož program předzname-
nal profesní vývoj mladé klavíristky do 
současnosti. Potěšilo i  velmi kladné hod-
nocení nástroje v Práchni, o němž prohlá-
sila, že se jí na něm hraje „jako doma“. V té 
souvislosti si uvědomme, že není mnoho 
měst, která se mohou pochlubit stejnými 
podmínkami pro rozvoj hudebního dění. 
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Podpora minulého zastupitelstva a  laskavé 
pochopení vedení hotelu Prácheň umožni-
lo občanskému sdružení Hudba bez hranic 
uvést v  život koncertní sezónu Ševčíkových 
hudebních večerů a  pomoci tak splatit čás-
tečně určitý dluh tomuto slavnému horažďo-
vickému rodákovi. Zakoupením koncertní-
ho křídla nesmírně získala i zdejší ZUŠ, která 
zde může provozovat své žákovské koncerty 
a na skvělém nástroji dát vyniknout talento-
vaným žákům. Nejen za tuto možnost bude 
jistě samozřejmostí jejích učitelů, ale i učitelů 
hudby ze základních škol propagovat u svých 
žáků poslech živé hudby, být jim příkladem 
v  návštěvě koncertů, aby pak mohli s  nimi 
o  poslouchané hudbě v  hodinách hovořit 
a přispívat tím k výchově zasvěcených poslu-
chačů takzvané vážné hudby.
Závěrem lze říci, že dosavadní spojené 
úsilí všech zúčastněných složek zaslouží 
pochvalu a  lze si jen přát, aby dosavadní 
spolupráce pokračovala dál. Uvědomme 
si, že zkvalitňování vzdělanosti na všech 
frontách se promítne především v  našich 
dětech – budoucnosti národa.

H. Matušková

Ševčíkovy 
hudební večery
pátek 25. března v 19.00 hodin, secesní 
sál hotelu Prácheň
Při dalším koncertu Ševčíkových hudeb-
ních večerů se v  Horažďovicích představí 
Adamusovo trio. Mezinárodně uznávaný 
komorní soubor je tvořen laureáty mnoha 
významných hudebních cen: Jan Adamus 
– hoboj, anglický roh (1. cena v mezinárod-
ní soutěži Pražského jara), Jitka Adamuso-
vá – housle, viola (1. cena na Mezinárod-
ním festivalu mladých hudebníků v Anglii), 
Květa Novotná – klavír (laureátka meziná-
rodních soutěží v  Bolzanu, v  Neapoli, ve 
Zwikau, 3. místo v  mezinárodní soutěži 
Pražského jara, zvláštní cena Gézy Andy 
v Zürichu za nejlepší provedení Schuman-
nových skladeb). Trio předvede posluchač-
sky atraktivní romantický program složený 
z děl J. Brahmse, A. Dvořáka, R. Schuman-
na, F. Schuberta a J. Suka. Barevná souhra 
dechového a  smyčcového nástroje s  klaví-
rem ve špičkové interpretaci mistrovských 
děl často budí dojem, že na pódiu vystupuje 
soubor s daleko větším obsazením. Adamu-
sovo trio vystoupilo ve většině evropských 
zemí, ve Spojených arabských emirátech; 

do Horažďovic soubor přijíždí ze Srí Lan-
ky, kde absolvoval náročné turné. Trio vy-
dalo několik společných CD, řadu nahrávek 
mají za sebou i jednotliví členové souboru. 
Jako obvykle bude otevřen bufet v  před-
sálí, před i  po koncertu můžete navštívit 
sousední restauraci. Vstupné činí 100 Kč, 
zlevněné vstupné 50 Kč (děti, studenti, dů-
chodci a  rodiče na rodičovské dovolené). 
Těšíme se na hojnou návštěvu a na společ-
ný příjemný večer s krásnou hudbou.

Za občanské sdružení 
Hudba bez hranic, o. s. Ing. Jitka Kutišová

 

Z muzea
V lednu a na začátku února základní školy 
opět využily naši nabídku přednášek.
13. 1. proběhla přednáška na téma horaž-
ďovických cechů. Od Mgr. Smetanové si 
žáci 7. třídy ZŠ Komenského vyslechli pou-
tavé vyprávění o zajímavé historii zdejších 
řemeslných cechů a  pak si v  expozici pro-
hlédli dochované cechovní památky.
27. 1., 1. 2. a 3. 2. žáci 4. a 9. tříd ZŠ Bla-
tenská absolvovali přednášky Minerály 
Horažďovicka.

Aleš Červený je seznámil s geologií a mine-
ralogií zdejšího regionu. Pak si se zasvěce-
ným komentářem prohlédli novou mine-
ralogickou expozici a  na závěr si prakticky 
vyzkoušeli některé vlastnosti minerálů jako 
např. tvrdost, štěpnost nebo magnetizmus.

Městské muzeum Horažďovice

SPORT 

FK Horažďovice 
– fotbalový bál
Dne 5. 2. 2011 se po dlouhé době konal 
v  Horažďovicích fotbalový bál. Při této 
příležitosti jsme vzpomněli na 90 let od 
založení klubu. V  horní části kulturního 
domu byla uspořádána výstava fotografi í, 
na nichž si lidé mohli připomenout, jak to 
kdysi vypadalo na Lipkách a kteří hráči za 
horažďovický tým nastupovali. Byly vysta-
veny poháry, diplomy a historický dres. Bál 
slavnostně zahájil předseda klubu Ing. Mi-
chael Forman. Bál zpestřila dvě předtan-
čení. Velký potlesk sklidily mažoretky 
a taneční skupina z Blatné. Hlavně pánské 
návštěvníky jistě potěšilo vystoupení ta-
nečnic ŠOKRAN HABIBI ze Sušice. K tan-
ci a  poslechu hrála kapela Fortuna. Hotel 

Prácheň nabízel ochutnávku míchaných 
nápojů. Přichystali jsme bohatou tombolu 
a dražbu originál fotbalového dresu Vikto-
rie Plzeň s podpisy hráčů. 
Děkujeme všem fi rmám i  jednotlivcům, 
kteří přispěli do tomboly. Hostům bálu, 
kteří svou účastí podpořili místní fotbalo-
vý klub, patří také poděkování. Za rok na 
shledanou.

Česko-německá 
fotbalová škola
Tento název asi mnoho lidí ještě neslyše-
lo. Česko-německá fotbalová škola je ce-
loevropský projekt na podporu mladých 
fotbalových talentů (www.dtfs.de). České 
a německé děti společně trénují fotbal a sou-
běžně navštěvují jazykový kurz. Tato škola 
letos v  lednu pořádala další z  mnoha akcí 
a tou byla prezentace projektu Tým Evropa 
na ambasádě Bavorska před zástupci EU. 
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Jedním z hráčů, kteří se této akce zúčastnili, 
byl Jirka Motl. Během cesty po Belgii, Fran-
cii a  Německu kluci sehráli zápas s  RSC 
Anderlecht Brusel, navštívili Eiffelovu věž, 
zhlédli pařížské památky, bojiště ve Verde-
nu a prošli vinné sklepy. Celá akce byla za-
končena halovým turnajem v Trieru, kde se 
utkali s takovými mužstvy jako je Borussia 
Dortmund, Borussia Möchengladbach, FC 
Metz, 1. FC Kaiserslautern. Česko-němec-
ká fotbalová škola nabízí rozvoj dětí jak po 
stránce sportovní, tak i  v  oblasti vzdělání. 
Cestu do ní má otevřenou každý zájemce.

FK Horažďovice

XXXII. FUCHS OIL 
RALLY AGROPA 2011
5.–6. srpna 2011
Na společné schůzce se v pondělí 31. ledna 
sešli v  Horažďovicích zástupci Automoto-
klubu Pačejov v  AČR se členy organizač-
ního výboru FUCHS OIL Rally Agropa, 
zástupci městských a  obecních úřadů, 
s  nimiž pořadatelé tradičně nebo i  nově 
spolupracují při zajišťování této populární 
automobilové soutěže. Pozvání přijali i se-
nátorka JUDr. Jiřina Rippelová a poslanec 
Poslanecké sněmovny Parlamentu České 
republiky Ing. Jiří Papež. 
Loňský XXXI. ročník FUCHS OIL Rally Ag-
ropa se do historie této soutěže zapsal jako 
jeden z nejúspěšnějších vůbec, přestože se jel 
v extrémně náročných podmínkách. Celkové 
hodnocení ze strany delegovaných činov-
níků, novinářů, a  především pak ze strany 
soutěžních posádek bylo a  je pořadatelům 
z AMK Pačejov nejen zaslouženou odměnou, 
ale i povzbuzením do další práce. Organizač-
ní výbor si rovněž cení reakcí sponzorů rally, 
představitelů města Horažďovice a okolních 
obcí, jichž se průběh rally dotýkal.
Letošní 32. ročník rally se pojede jako 
součást Mistrovství ČR v  rallysprintu, 
Mistrovství ČR v  rally historických au-
tomobilů a  Poháru ČR v  rally opět v  ter-
mínu 5.–6.  srpna 2011. Již vloni zavedly 
nové technické tratě soutěžní posádky 
do jižních Čech a  nejinak tomu bude i  le-
tos. Pořadatelé chystají další překvapení 
v  podobě zbrusu nové rychlostní zkouš-
ky. Podstatnou a  bezesporu kvalitativní 
změnou byl i návrat servisu na plochu bý-

valého letiště v  Poli. Dá se očekávat start 
absolutní špičky, samozřejmě včetně pri-
oritních jezdců. To pochopitelně přispěje 
k vysoké sportovní úrovni soutěže. Diváci 
se tedy mají nač těšit!
Všechny zúčastněné subjekty projevily 
vůli a ochotu spolupodílet se na organizaci 
a zabezpečení XXXII. ročníku FUCHS OIL 
Rally Agropa 2011.

 Tomáš Cihlář, tiskové středisko FUCHS 
OIL Rally Agropa

Pozvánka do Sušice 
neboli KONEČNĚ 
JARO: PŘICHÁZÍ BĚH 
KARLA K.!
Říká se sice, že první vlaštovka jaro nedě-
lá, ale pokud je tou vlaštovkou Grand Prix 
Karla Klafundy, můžeme se těšit, že se roz-
bíhá dnes již druhý ročník Sušického po-
háru, který naplňuje sportovními akcemi 
celou nadcházející letní sezonu.
Tento první a zároveň premiérový díl totiž 
rozšiřuje akční rádius Poháru a  zve k  po-
měření sil kromě cyklistů i ortodoxní běž-
ce. Zároveň se samozřejmě jedná o  akci 
samostatnou, a  tak si každý občan mírně 
nakloněný sportu může po zimě otestovat 
své tělo zjemnělé vánočními dobrotami 
a rozhýbat mrazem ztuhlé klouby. Také je-
dinci, kteří neměli ještě čas zhlédnout Hadí 
stezku na Svatobor u  Sušice a  na vrcholu 
navštívit nově otevřenou restauraci pod 
vedením Tomáše Hány, mohou se výběhem 
po vzoru Karla K. s  těmito atrakcemi pří-
jemně a důvěrně seznámit.
Závody zařazené do Sušického poháru jsou 
následující: již zmíněný Běh Grand Prix 
Karla Klafundy dne 12. 3. 2011 a poté ná-
sleduje klasické cross-country – High Point 
Svatobor Cup (4. 6. 2011), silniční závod 
s  hromadným startem – Šumavské okru-
hy Jiko Čácha (11.  6. 2011) – jede se jako 
mistrovský závod ŠUAC, dále netradiční 
kombinace: silničkou na vrchol Svatobor, 
horským kolem dolů a  běh parkem Luh 
– Sušický trojboj (3. 9. 2011), silniční ča-
sovka ze Sušice na Modravu (ŠUAC, 10. 9. 
2011) a  poslední závod poháru, a  to MTB 
časovka na Svatobor (24. 9. 2011).
Všechny potřebné a  podrobné informace 
k Běhu i k Poháru jsou uvedeny v následu-
jících pozvánkách anebo na http://www.
mtb-susice.cz/grand-prix-k-klafundy.html 
a  http://www.mtb-susice.cz/susicky-po-
har.html.
Tímto si Vás pořadatelé běhu – H3 Sport 
Eva Hrabová v Sušici, a především organi-
zátoři celého Sušického poháru – UP and 
Down Bike Team Sušice, jeho sponzoři 
a partneři dovolují pozvat na uvedené akce.

Poslanec Ing. Jiří Papež…

Z RADNICE

Rada města Horažďovice 
24. 1. 2011
schvaluje cenovou nabídku společnosti 
JIHOSPOL, Jihočeská obchodní a  staveb-
ní společnost, a. s., Písecká 893, Strakoni-
ce na provedení stavby „Stavební úpravy 
bytu č. 3 v čp. 68 v Horažďovicích“ ve výši 
445 119 Kč + DPH
rozhodla o přijetí cenové nabídky společnos-
ti CTS corp., s. r. o., se sídlem Nad Košíkem 
8, Praha 10 na zpracování a podání žádosti 
o dotaci do Operačního programu životního 
prostředí na projekt „Samosběrný zametací 
stroj pro Technické služby“ ve výši 30 000 Kč 
+ DPH a odměnu ve výši 3% z vyspecifi kova-
ných způsobilých výdajů projektu
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o  dílo 
na realizaci stavby „Snížení energetické 
náročnosti 13-ti bytových domů ve městě 
Horažďovice“ uzavřené se společností JI-
HOSPOL, Jihočeská obchodní a  stavební 
společnost, a. s., Písecká 893, Strakonice, 
jehož předmětem je změna termínu dokon-
čení díla a snížení ceny o 211 035 Kč + DPH
nesouhlasí se záměrem odprodeje pč. 
2764/5 PK o  výměře 9 991 m2 v  k.ú. Ho-
ražďovice 
schvaluje výběrové řízení na prodej bytové 
jednotky č. 930/11 ulice Loretská v Horaž-
ďovicích
schvaluje provedení stavebních úprav 
v  bytě č. 13, Pod Vodojemem 788, Horaž-
ďovice
souhlasí s přímým prodejem pč. 3092 v k.ú. 
Horažďovice společnosti Pneuconex s. r. o., 
od Úřadu pro zastupování státu ve věcech 
majetkových, odloučené pracoviště Klatovy
souhlasí s  proplacením faktury za prove-
dený průzkum sgrafi tové výzdoby na části 
zámku MgA. Jindřichu Šlechtovi
schvaluje ukončení nájemní smlouvy o ná-
jmu nebytových prostor k provozování ne-
státního zdravotnického zařízení v  domě 
čp. 311, ulice Blatenská, Horažďovice se 
společností Oční praxe MUDr. Životová, 
MUDr. Košanová, s. r. o., Plánická 5, Kla-
tovy dohodou ke dni 31. 1. 2011 a schvaluje 
s  platností od 1. 2. 2011 převedení ambu-
lance na společnost MUDr. Milan Bejvl 
s. r. o., Strakonická 165, Horažďovice
schvaluje akce pořádané a spolupořádané 
Libuší Mužíkovou v  I. čtvrtletí 2011 dle 
předloženého soupisu mimo tanečního 
kurzu pro dospělé a  schvaluje poskytnutí 
zálohy na schválené akce ve výši 50 000 Kč
1. v  záležitosti kulturních akcí pořáda-
ných městem Horažďovice: 
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V E Ř E J N Ý I N T E R N E T

Vám poskytuje

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

pro občany Horažďovicka prvních 30 min
denně

3. TÝDEN V BŘEZNU(14. - 18. 3. 2011)

ZDARMA

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

a) schvaluje květnové oslavy do maximál-
ní výše 16 000 Kč, 
b) schvaluje Jmeniny města do maximální 
výše 60 000 Kč, 
c) schvaluje Slavnosti Kaše do maximál-
ní výše 150  000 Kč, nesouhlasí s  realizací 
kašové bitvy, ukládá MěÚ OPPŠK podat 
žádost na grant na úhradu části výdajů,
d) pověřuje starostu města, místostaros-
tu města a  předsedu kulturní komise ke 
společnému jednání se zástupci sdružení 
Hudba bez hranic o. s. v  záležitosti orga-
nizace a  podmínek realizace Zámeckého 
hudebního léta 2011 
e) schvaluje kalendář akcí organizova-
ných městem Horažďovice – Petropavel-
ský jarmark, Havelský jarmark, Vánoční 
jarmark, Sportovní víkend, Rozsvícení vá-
nočního stromu 
ukládá MěÚ, OPPŠK domluvit s  panem 
Bohumilem Flachsem pořádání maximál-
ně 4 trhů + 2 farmářské trhy v  roce 2011 
mimo měsíce prosinec, leden, únor
2. v záležitosti 46. ročníku Horažďovické 
padesátky dne 28. 5. 2011: 
a) souhlasí s poskytnutím fi nančního pří-
spěvku ve výši 4 000 Kč
b) souhlasí s  poskytnutím prostor malé-
ho nádvoří zámku a jeho pravého podloubí 
jako místa cíle a startu dálkového pochodu 
Horažďovická padesátka 
c) souhlasí s darováním čtvrt metru dře-
va na táborák 
schvaluje změnu cen vstupného od 1. 2. 
2011 do Aquaparku Horažďovice dle před-
loženého návrhu
nesouhlasí s  odkoupením předmětů do 
sbírkového fondu Městského muzea Ho-
ražďovice
schvaluje smlouvu o bezúplatném převodu 
mezi městem Horažďovice a  Plzeňským 
krajem na výpočetní techniku pořízenou 
v  rámci projektu „Internetizace knihoven 
Plzeňského kraje“
na základě žádosti ředitelky Křesťanské 
MŠ vyjadřuje předchozí souhlas k  přijetí 
daru – trampolíny v hodnotě cca 6 999 Kč
schvaluje smlouvu o výpůjčce mezi městem 
Horažďovice a  Oblastní charitou Horažďo-
vice na výpůjčku 2 ks Notebook HP Pro-
Book 4510s na dobu určitou do 30. 6. 2011

Rada města 
Horažďovice 7. 2. 2011
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
společnosti BAU KONEX, na realizaci 
stavby „Snížení energetické náročnosti 
budov MŠ Křesťanská, J. z  Poděbrad  724, 
Horažďovice a  MŠ Loretská 935, Ho-
ražďovice“ s  nabídkovou cenou ve výši 
9 618 244,01 Kč + DPH
rozhodla o  výběru nabídky společnosti 
ECS Eurofi nance, s. r. o., na zpracování 
a podání žádosti o dotaci do Regionálního 

operačního programu NUTS II Jihozápad 
na projekt „Revitalizace a  rekonstrukce 
Mírového náměstí v Horažďovicích“ ve výši 
40 000 Kč + DPH a 1% + DPH ze specifi ko-
vaných způsobilých výdajů projektu v  pří-
padě, že fi nanční dotace bude objednateli 
poskytnuta
bere na vědomí oznámení Zory Portužá-
kové, k  územnímu plánu a  ukládá MěÚ 
odboru investic, rozvoje a  majetku města, 
aby před realizací povolení zastavitelnosti 
předmětného území projednal a  majetko-
právně vyřešil s paní Zorou Portužákovou 
přístupovou komunikaci
souhlasí s  výměnou oken v  domě čp. 
877/878 Palackého ulice v  bytech, které 
zůstanou ve vlastnictví města Horažďovice
schvaluje výpověď z  nájmu nebytových 
prostor o celkové rozloze 36,90 m2 v domě 
čp. 42 v k. ú. Veřechov 
v záležitosti pronájmu nebytových prostor 
v čp. 26 neschvaluje snížení výše nájemné-
ho za pronájem nebytových prostor v čp. 26 
v Ševčíkově ulici v Horažďovicích
schvaluje návrh rozpočtu na rok 2011, po-
věřuje MěÚ, fi nanční odbor zveřejněním 
návrhu rozpočtu na rok 2011 a doporučuje 
jej ZM ke schválení
schvaluje smlouvu o  užívání veřejného 
prostranství „Na Tržišti“ k  umístění pro-
dejních stánků v  době konání pouti ve 
dnech 13. a 14. 8 2011 
schvaluje poskytnutí fi nančního příspěv-
ku 2  000 Kč Pošumavskému sportovnímu 
sdružení Klatovy na „Vyhodnocení nejú-
spěšnějších sportovců okresu Klatovy za 
rok 2010“
schvaluje poskytnutí fi nančního příspěv-
ku Kulturnímu středisku, Libuše Mužíková 
ve výši 50  000 Kč na protipožární nástřik 
textilií v kulturním domě
bere na vědomí Zprávu o činnosti a hospo-
daření Aquaparku Horažďovice za rok 2010 
bere na vědomí Zprávu o  činnosti Měst-
ského muzea a seznam přednášek
schvaluje Plán investic a  fi nanční údržby 
bytového fondu na rok 2011 
nesouhlasí s uzavřením smlouvy o zřízení 
věcného břemene umístění lampy osvětlení 
Červené brány na dům čp. 69 za úplatu
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
společnosti Tenza, a. s., Svatopetrská  7, 
Brno na zpracování projektové doku-
mentace pro stavební povolení vč. výkonů 
související inženýrské činnosti stavby „Li-
kvidace lokálních zdrojů na fosilní paliva, 
rozšíření stávajících rozvodů a  připojení 
odběratelů na systém CZT města Horažďo-
vice“ ve výši celkem 147 000 Kč + DPH 

Od ledna 2011 bude usnesení Rady města 
zveřejňováno na webových stránkách měs-
ta v  upravené verzi z  důvodu dodržování 
Zákona 101/2000 Sb. o  ochraně osobních 
údajů.

Sčítání lidu, 
domů a bytů 2011
Sčítání lidu, domů a bytů se v České republice 
uskuteční na jaře 2011. Rozhodným okamži-
kem, ke kterému sčítání proběhne, bude půl-
noc z 25. na 26. března 2011. Poprvé v historii 
se budou sčítat všechny země EU z  nařízení 
Evropské komise v jeden společný rok.
• Formuláře pružně reagují na vývoj ve 
společnosti a  s  tím související legislativní 
opatření, nově tak přibude např. dotaz na 
registrované partnerství.
• Český statistický úřad při sčítání lidu 
2011 žádným způsobem nezjišťuje vy-
bavenost domácností ani jejich příjmy 
a výdaje. Z hlediska vybavení domácnosti 
je pro statistiku důležitá pouze otázka, zda 
má rodina možnost využívat osobní počí-
tač a připojení k internetu. 
• Nově bude možné vyplňovat elektronické 
sčítací formuláře na internetu a odesílat je on-
line nebo prostřednictvím datových schrá-
nek. Tento způsob předávání informací patří 
v současnosti mezi nejbezpečnější vůbec. 
• Sčítacími komisaři budou asi v 95 % pří-
padů pracovníci České pošty.
• Právnickým osobám bude ČSÚ ve větši-
ně případů posílat domovní a  bytové listy 
prostřednictvím datových schránek. 
• V době ostrého sčítání v roce 2011 bude 
všem k  dispozici bezplatné telefonní cen-
trum s  operátory, kteří budou připraveni 
pomoci se všemi dotazy o sčítání. 

Ondřej Kubala, tiskový mluvčí projektu 
Sčítání lidu, domů a bytů 2011

UPOZORNĚNÍ OBČANŮM
V souvislosti se sčítáním lidu, domů a bytů 
v roce 2011 bude pro občany zabezpečen 
bezplatný přístup k veřejnému interneto-
vému připojení z důvodu využití možnosti 
vyplnění sčítacích formulářů v elektronic-
ké podobě. Tento přístup bude zajištěn 
v době od 26 03. do 14 04.2011 v prosto-
rách Městské knihovny v  Horažďovicích 

– oddělení pro dospělé v době:
  pondělí 8–11 h 13– 8 h
  středa 8–12 h 13–18 h 
  pátek 8–12 h 13–18 h 

Alena Čáňová, Správní odbor 
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Počet obyvatel ČR s trvalým pobytem 
v Horažďovicích k 31. 12. 2010 

celkem z toho děti do 

15 let

Babín  57  7

Boubín  91  15

Horažďovice 4 887 782

Horažďovická Lhota  69  10

Komušín  109  15

Svaté Pole  58  9

Třebomyslice  158  16

Veřechov  119  15

celkem 5 548 869

z toho mužů: 2 672

žen: 2 876

Počet obyvatel v r. 2010 přistěhovaných 95

odstěhovaných 120 

Počet změn trvalého pobytu v rámci Horažďovic  191

Počet úmrtí v r. 2010 65

Počet narozených v r. 2010 (24 děvčat, 25 chlapců) 49

Nejčastěji dávaná jména narozeným dě-
tem v r. 2010:
Chlapci: Štěpán (4), Vojtěch (3), Jan (2), 
David (2), Jakub (2), Václav (2), Viktor (2) 
Děvčata: Eliška (2), Ema (2), Natálie (2), 
Nela (2) 

Počet uzavřených sňatků v  matričním 
obvodu Horažďovice v r. 2010:
41 (34 sňatků civilních, 
7 sňatků církevních)
  Jitka Stulíková, 

Správní odbor MěÚ Horažďovice 

Upozornění
Upozorňujeme občany na povinnost 
uhradit nejpozději do 31. 3. 2011 míst-
ní poplatek ze psů za rok 2011 a místní 
poplatek z  odpadu za 1. pololetí roku 
2011. Dle nové Obecně závazné vyhláš-
ky č. 5/2010 činí poplatek z odpadu na 
letošní rok 500 Kč/osobu/rok. 
Poplatky je možno zaplatit hotově v po-
kladně MěÚ v  přízemí budovy radni-
ce v  úředních dnech: pondělí, středa 
7.30–11.00 a 12.00–16.00 hod. a pátek 
7.30–11.00 hod. nebo poštovní pou-
kázkou, které budou rozesílány v  prů-
běhu měsíce března.
Včas nezaplacené poplatky mohou být 
dle platné Vyhlášky zvýšeny až na troj-
násobek.

Havránková Dana, Finanční odbor

Žádosti o příspěvek 
z rozpočtu Města 
Horažďovice 2011
V minulém Obzoru byla Odborem památko-
vé péče,školství a  kultury podána informace 
o možnostech a způsobech čerpání příspěvků 
a  dotací na kulturní, sportovní a  spolkovou 
činnost prostřednictvím programů vyhláše-
ných Městem Horažďovice (forma příspěvků) 
a Plzeňským krajem (forma dotací).
Všem zájemcům o  příspěvek z  rozpočtu 
Města Horažďovice pro rok 2011 tímto při-
pomínám,že termín pro podávání žádostí 
je stanoven do 31. 3. 2011.
V zájmu zjednodušení rozdělování přiděle-
ných fi nančních prostředků bude všechny 
přijaté žádosti posuzovat pouze Komise 
příspěvková!
Předmětem této fi nanční podpory ze strany 
Města Horažďovice je činnost kulturních, 
spolkových, zájmových i ostatních sdružení 
či jednotlivců a v letošním roce i sportovních 
klubů, neboť Radou města nebyla zřízena 
samostatná Komise sportovní.
Podrobné informace o  žádostech získáte na 
webových stránkách města v  odkazu Gran-
ty,dotace nebo osobně na MěÚ, OPPŠK 
– kultura, případně na tel. 376 547 557, cha-
lupna@muhorazdovice.cz, bucokova@mu-
horazdovice.cz, www.sumavanet.cz/muhd/

Mgr. Naďa Chládková, 
předsedkyně Komise příspěvkové 

Městská policie vyzývá
občany a majitele psů ve městě Horažďovi-
ce, aby uklízeli po svých psech exkrementy 
a  neznečisťovali tak město, neboť se do-
pouští protiprávního jednání proti veřejné-
mu pořádku podle zákona č. 200/ 990 Sb., 
§ 47, písm. d – ten, kdo znečistí veřejné pro-
stranství, veřejně přístupný objekt anebo 
zanedbá povinnost úklidu. V  blokovém ří-
zení může být uložena pokuta do 1 000 Kč, 
ve správním řízení do výše 20 000 Kč. Ape-
lujeme na majitele psů, aby si tuto záleži-
tost uvědomili, a  tím přispěli k  zachování 
čistoty a hezkého vzhledu města.
 Blanka Špatná, strážnice MP Horažďovice 

Město Horažďovice zve své občany na 
VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL-

STVA MĚSTA v pondělí 28. 2. 2011 
od 18.00 hod. v KD v Horažďovicích.

ŠKOLY

Křesťanská 
mateřská škola

NÁVŠTĚVA NA PALOUČKU
Do naší školičky zavítala zajímavá návště-
va. Byla to studentka 3. ročníku VOŠ oboru 
záchranář, která si pro děti v  rámci praxe 

VE DNECH 16. A 17. BŘEZNA 2011
V DOBĚ OD 13.00 DO 16.00 HODIN

SE KONÁ

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY 
NA PALOUČKU, LORETSKÁ UL., 

HORAŽĎOVICE.
ZÁPIS PROBĚHNE VE TŘÍDĚ MOTÝLCI
(VCHOD Z LORETSKÉ UL., 1. PATRO),

ZÁBAVNÉ ODPOLEDNE 
VE TŘÍDĚ HVĚZDIČKY.

 PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS!!!

ZÁPIS
Haló, haló,

kamarádi, přijďte mezi nás.
Čekáme Vás v naší duhové mateřince.

Kdy?
16. března 2011 od 13.00 do 16.30 hodin.

Zápis se koná ve třídě Rybičky 
– zadní vchod.

Jste vítáni i 15. 3. od 15.00 do 16.30 hodin, 
kdy vás uvítají všechny naše třídy v rámci 

tradičních „jarních dílen“.
Kde?

V budově Křesťanské mateřské školy 
v Horažďovicích, ulice Jiřího z Poděbrad.



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 2/2011 | 8

připravila velmi zajímavé povídání. Za dět-
mi přišla v pravé uniformě s pravou záchra-
nářskou brašnou, která byla plná pro děti 
velmi zajímavého vybavení. Záchranářka 
se jmenovala Markéta a  nepřišla sama. 
Přinesla si s sebou Petrušku, což byla lout-
ka v  životní velikosti, se kterou navštěvují 
studentky nemocné děti v  Praze v  Mo-
tole. Petruška měla „rozepínací“ bříško 
a v něm mohly děti vidět vše, co se v našem 
těle ukrývá. Všechny orgány, které máme 
v těle, si mohly děti prohlédnout a také vzít 
do ruky. Petruška rovněž měla připravenou 
ruku pro zavedení injekce, a tak děti viděly, 
že je to zákrok, kterého se nemusejí vůbec 
obávat. Kromě názorné prohlídky těla se 
děti dozvěděly o tom, jak se o své tělo starat, 
aby nám všechny orgány dobře pracovaly. 
Potom následovala část, kdy si děti mohly 
prohlédnout, co se skrývá v  záchranářské 
brašně, a hlavně si mohly opět všechno vy-
zkoušet (co si vyzkouším, tomu rozumím). 
A tak se děti obvazovaly, poslouchaly si na-
vzájem tlukot svých srdíček, a když se pro-
měnily na lékaře a sestřičky, zkoušely si na 
Petrušce, jak se provádí první pomoc. 
Studentce Markétě jsme poděkovali a už se 
těšíme na další zajímavou návštěvu.

Třída Berušky a Včeličky

ZŠ KOMENSKÉHO
PŘEDNÁŠKA V MUZEU
Ve čtvrtek 13. ledna jsme se třetí vyučova-
cí hodinu vypravili na přednášku o  ceších 
v Horažďovicích. Paní ředitelka Mgr. Hana 
Smetanová nás seznámila se zajímavými 
poznatky. Vyprávěla například o  cechu 
soukeníků, kteří vyráběli sukno, jež vydr-
želo až sto let. V expozici jsme si prohlédli 

velké nůžky, kterými se sukno zarovnáva-
lo. O cechu hrnčířském jsme se dozvěděli, 
že měl ve znaku Adama a  Evu. Dokonce 
bylo možné zblízka zhlédnout kroj cechu 
řeznického. Nahlédli jsme do krásně zdo-
bených cechovních pokladnic. Všechny 
nás zaujala vandrovní knížka, bez které se 
tehdy nemohl učedník vydat na zkušenou 
do světa. I pestré prapory některých cechů 
se nám líbily. Paní ředitelce moc děkujeme. 

Adéla Smitková a Marie Kolářová, 
ZŠ Komenského 211, Horažďovice

UKLIĎME SI SVĚT! SBĚR 
ELEKTROSPOTŘEBIČŮ… 
Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, 
tetičky, strýčkové, pomůžete nám?
Naše škola se zapojila do ekologického 
projektu na podporu sběru vysloužilých 
elektrospotřebičů. V  této soutěži nazvané 
UKLIĎME SI SVĚT není důležité vyhrát, 
ale zúčastnit se, neboť každá škola, která 
sbírá, bude odměněna!!!
Pořadatel soutěže (kolektivní systém 
ELEKTROWIN, a. s.) do školy zdarma 
dodá a  následně i  vyveze sběrné koše, 
kterých bychom právě s Vaší pomocí rádi 
naplnili co nejvíce. Pokud doma máte zby-
tečné či nefunkční (ale kompletní, neroze-
brané), malé i velké spotřebiče, elektrické 
nářadí či nástroje, tj. vše, co lze zapojit do 
el. zásuvky nebo funguje na baterie, po-
mozte nám jimi naplnit sběrné koše. 
Co všechno můžete přinést? Ledničky, 
mrazáky, pračky, trouby, sekačky, vysavače, 
žehličky, šicí stroje, mlýnky, varné konvice, 
budíky, fény, kulmy, váhy, zubní kartáčky, 
holicí strojky, kuchyňské roboty, mixéry, 
toastovače, odpuzovače hmyzu, vrtačky, 
frézky, brusky, el. šroubováky, sponkovač-
ky,… (podrobnější seznam najdete na dve-
řích ZŠ Komenského nebo na webu).
Co do košů nepatří? Žárovky a  zářivky, 
elektrozařízení, která obsahují obrazovku 
(televize, monitory), bojlery, samostatné 
baterie, akumulátory.
Malé spotřebiče noste do budovy ZŠ Ko-
menského (přízemí u ředitelny školy), vel-
ké spotřebiče vozte do dvora areálu školy. 
Ke sběru bude vyhrazena vždy 1. a 3. středa 
v  měsíci BŘEZNU a  DUBNU od 7.00 do 
16.00 hod.
V  případě jakýchkoliv dotazů volejte 
376 512 700. Veškeré informace o projektu 
získáte na www.uklidmesisvet.cz. Děkuje-
me za podporu a spolupráci. 

I. Formanová, ZŠ Komenského 211

Třídní kolo v recitaci
31. ledna 2011 proběhla na naší škole třídní 
soutěž v přednesu básní. Oba páté ročníky 
se sešly v 5.A a utkalo se zde více než deset 
soutěžících. Někdo měl i trému, protože po-

rota vybírala velmi přísně. Hodnotili totiž 
sami žáci pomocí žetonů, kterými na závěr 
odměnili toho nejšikovnějšího recitátora. 
Dalšími důležitými členy poroty byly i tříd-
ní učitelky pátých tříd a dokonce se na nás 
přišla podívat i paní učitelka Motlová, která 
u nás ne škole učí český jazyk. Tímto jí dě-
kujeme za její čas a  ochotu. Nejvíce úspě-
chů měly básničky od Jiřího Žáčka, protože 
jsou veselé a vtipné. Jiné byly i smutné nebo 
zamilované. Vybrat ty nejlepší recitátory 
bylo těžké. Ale žetony mluvily jasně – zví-
tězil Jan Pícka a  Markéta Petříková z  5.B 
a Filip Fuščič z 5.A. V nejbližších dnech se 
my, páťáci ještě utkáme s  našimi čtvrťáky, 
protože naše kategorie je společná.
Všem účastníkům držíme palce a  přejeme 
dobrý zvuk!!

Za 5. ročník Markéta Petříková 
ZŠ Komenského

ZŠ Blatenská 
FOTOGRAFICKÁ SOUTĚŽ
V  minulém a  předminulém školním roce 
proběhly první dva ročníky fotografi cké 
soutěže pro žáky naší školy. Tři desítky 
mladých fotografů soutěžily se snímky Ho-
ražďovic a  celého našeho kraje. Nejúspěš-
nější byly dívky – Tereza Šmrhová a Marké-
ta Augustínová. Za nimi se umístili chlapci 
– Jiří Studnička, Matěj Trš, Jan Vaněček 
a Petr Nováček. Fotografi e anonymně hod-
notila téměř dvacetičlenná porota složená 
jednak z  odborníků, profesionálních foto-
grafů a  výtvarníků, jednak z  laiků, zčásti 
z učitelů naší školy. 

Pro letošní soutěž jsme zvolili téma ZVÍ-
ŘE. Zájemci o  účast v  soutěži zašlou fo-
tografi e na adresu foto.zs@seznam.cz do 
20.  března 2011. Pro autory nejlepších 
snímků budou připraveny nástěnné kalen-
dáře s nejlepšími fotografi emi z minulých 
ročníků. Výsledky fotografi ckého úsilí 
našich žáků budou vyvěšeny na webu naší 
školy. Těšíme se na krásné obrázky domá-
cích i divokých zvířátek. 

Mgr. Blanka Štěrbová, foto Jan Vaněček
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GD report
PILSEN, WOW! DECADENCE NOW! 
VELBLOUD. CHRTICE. ANDĚL. 
A PAN PROFESOR. 
Dne 21. 1. 2011 vyjeli studenti oboru Gra-
fi cký design SŠ Horažďovice na exkurzi do 
Plzně. Program byl nabitý a hlavně naplně-
ný třemi zásadními akcemi vysoké umělec-
ké úrovně a hodnoty. 
Začátkem byla tečka. Tečka za mimořád-
ným celostátním projektem Decadence 
now!, a  tou byla skvělá výstava dvou vý-
znamných osobností současného umění 
– malíře Josefa Bolfa a fotografa Ivana Pin-
kavy. Výstava s názvem „Ještě místo – pus-
tá zem“ byla ke zhlédnutí v  komorní vý-
stavní síni 13 Západočeské galerie v Plzni. 
Zážitek ze samotné výstavy ještě umocnily 
nově zrekonstruované a výstavnicky origi-
nálně pojaté prostory „třináctky“ projek-
tované architektem Romanem Kouckým 
a  nový vizuální styl galerie od grafi ckého 
designéra Roberta V. Nováka.
Dalším tématem exkurze bylo umění ve 
veřejném prostoru. Tři kašny-sochy na 
hlavním plzeňském náměstí. Chrtice, an-
děl a  velbloud jsou heraldickými atributy 
města Plzně. Autorem je architekt Ondřej 
Císler a o umístění svých zlatých chrličů do 
prostoru náměstí říká: „Za nejdůležitější 
přínos nových kašen považujeme vytvoření 
a mentální zachycení příběhu, který se zde 
odehrává v čase. Živé centrální náměstí Re-
publiky vnímáme jako pomyslné divadelní 
pódium, které kolem sebe shromažďuje 
okolní město a  jeho občany jako herce i di-
váky. Kašny pak jsou rekvizitami, katedrála 
a krajkoví domů nádhernými kulisami.“ 
Třešničkou na tomto kulturním dortu byla 
přednáška, která se konala na SOŠ OUUD 
Plzeň v  rámci soutěže Region 2011. Vy-
sokoškolský pedagog, fotograf, publicis-
ta a  kurátor prof. Miroslav Vojtěchovský 
hovořil o  svých kořenech, vzorech, o  své 
práci, o  příběhu fotografi e. Setkání s  tou-
to legendou české reklamní fotografi e bylo 
pro všechny přítomné úchvatné a  velmi 
obohacující.
A  kam příště? V  březnu nás čeká Rekla-
ma/Polygraf 2011 – 18. veletrh reklamy, 
médií, polygrafi e a  obalů na Výstavišti 
Praha Holešovice.

 Mgr. Petra Kolářová, 
externí pedagog oborových předmětů

Střední škola 
Horažďovice: úspěchy 
národního formátu! 
Obrovskou radost a uspokojení z dobře vy-
konané práce právem pociťovali žáci Střední 
školy Horažďovice a vedoucí jejich odborné 
přípravy po vyhlášení výsledků letošních 
soutěží zaměřených na porovnání doved-
ností studentů stejných oborů z  různých 
škol. Žáci uměleckých a  gastronomických 
oborů z Horažďovic se již tradičně umísťují 
na předních příčkách. V  lednu tohoto roku 
však překonali všechna očekávání!
V soutěži aranžérských dovedností Region 
2011 na téma zlatá šedesátá léta získaly 
studentky pod vedením Veroniky Tocháč-
kové a  Ivy Kartušákové první místa hned 
ve čtyřech kategoriích: tvorba plakátu, 
počítačová grafi ka, slavnostní úprava 
stolu a  špendlení metráže na živý model. 
Studentky Lucie Nezbedová, Pavla Těžká, 
Kateřina Roučková a  Kristýna Krondlo-
vá dokázaly, že během studia aranžérství 
rozvinuly svůj talent a že se prosadí i tváří 
v tvář konkurenci z celého regionu. 
V  regionálním kole soutěže gastronomic-
kých dovedností Ahol Cup žáci pod vede-
ním odborného učitele Miloslava Turka 
porazili v předepsaných disciplínách reno-
mované hotelové školy z Mariánských Láz-
ní a  Plzně a  postoupili do celonárodního 
kola. Kromě celkového vítězství si studenti 
odvezli domů také ocenění pro nejlepší dív-
ku a  nejlepšího chlapce soutěže, a  to díky 
umění Lucie Heroutové a Michala Ledere-
ra, žáků třetího ročníku oboru gastrono-
mie na Střední škole Horažďovice. 
Těžko si však představit nadšení všech, 
kdo drželi horažďovickým borcům palce 
při vyhlašování výsledků celonárodního 
kola Ahol Cupu v Ostravě. Tým ve složení 
Michal Lederer, Lucie Heroutová a  Jiřina 

Hodánková zazářil i  v  konkurenci složené 
z družstev z celé republiky a před meziná-
rodní porotou obhájil neuvěřitelné druhé 
místo, když k  první příčce jim scházely 
pouhé tři body! 
Za tímto obrovským úspěchem se skrývá 
dlouhodobé systematické úsilí studentů 
a  pedagogů. Střední škole Horažďovice 
svou prací vystavili vysvědčení se známkou 
výborná a  pomyslnou laťku kvality zvedli 
z  již tak úctyhodné úrovně ještě o  kousek 
výš. A  co víc, každý úspěch studentů mo-
tivuje jejich spolužáky k  lepším výkonům 
a  před pedagogy klade nové výzvy. Jedno 
je však jisté: Střední škola Horažďovice 
připravuje velmi kvalitní absolventy, kteří 
vstupují do konkurenčního prostředí trhu 
práce vybaveni špičkovými dovednostmi.
Úspěšným studentům, pedagogům i vede-
ní školy patří poděkování a uznání! 

Ing. Vladimír Greger

SPOLKY 

P. S. Prácheň (OTAVÁCI)
SNĚHOVÉ OZDOBY
Letošní zima je bohatá na sníh, a  tak naši 
vedoucí rozhodli, že naše město trochu 
ozdobíme. Na jedné schůzce se Otaváci 
rozdělili do sedmi skupin. Každá skupina 
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dostala úkoly, které měla splnit. Po hodině 
vyrostlo na kašně na náměstí sedm sněhu-
láčků. Na jiném místě rybičky, koule nebo 
krychle. Bílá plocha před kinem se rázem 
stala obrazárnou, kde bylo možno spatřit 
lodě, postavy, květiny a domečky.
Nápad se všem Otavákům líbil. Příští rok 
prý budou sněhové ozdoby hezčí a větší. 

Šedý medvěd

Skautské středisko 
Prácheň
VE VÍRU ČESKÝCH BUDĚJOVIC 
A IGLÚ NA PANSKÉ
V  polovině února jsme my kluci společně 
s dívčím oddílem Duha Sušice vyrazili na ví-
kend do Českých Budějovic. Celá výprava se 
odehrávala v duchu stolní hry Superfarmář, 
takže jsme sbírali lístečky se zvířaty, množili 
je a doufali, že nám je nesežere liška či vlk.
Zhlédli jsme fi lm Občanský průkaz, zalez-
li jsme si na horolezecké stěně, šli jsme si 
zahrát bowling, navštívili jsme Jihočeské 
muzeum a hráli jsme spoustu her (bezkon-
kurenčně nejoblíbenější byl tzv. Pepíček 
s čárkou). To vše a ještě spoustu dalšího jsme 
stihli za jeden víkend.

Začátkem února strávilo několik kluků 
a holek starších 15 let (tzv. roveři) celý den 
na Panské zahradě, „pracovním“ cílem bylo 
postavit iglú – jak to vypadalo, se můžete 
podívat na fotce.

Šimon Matějka, vedoucí skautů, oddíl 
Modré želvy (chlapci 11–15 let)

Volnočasový klub DOK
LETEM DOKEM 

Výroční valné 
hromady (VVH) 
Letošní VVH Sboru dobrovolných hasičů 
(SDH) v  Horažďovicích, konaná v  pátek 
21.  ledna 2011 ve zdejší hasičské zbroj-
nici, byla poznamenána radostí z  nového 
hasičského automobilu TATRA 815 CAS 
20 TERRNO. Sbor eviduje k  31. prosinci 
2010 74 členů, z  toho je 12 žen, 44 mužů 
a 18 mladých hasičů.
Starosta sboru zhodnotil jeho činnost za 
uplynulý rok, což obsahovalo 16 bodů. Veli-
tel podal zprávu o činnosti zásahové jednot-
ky, ve které byl výčet rozmanitých událostí. 
Co se týče výjezdů jednotky v minulém roce, 
byla tato povolána k  23 zásahům. Technic-
kou pomoc poskytla ve 12 případech, k po-
žárům vyjeli hasiči 6×, u dopravních nehod 
provedli 2× zásah, 2× byl výjezd vyhod-
nocen jako planý poplach a  1× se věnovali 
úniku ropných produktů. Celkem členové 
jednotky při zásazích odpracovali 125 hodin 
a 49 hodin byli členové jednotky jako poho-
tovost na stanici. U 10 zásahů byla jednotka 

Vánoční zvyk pouštění svíček 
– na Štědrý den v klubu

náš nový klubový obyvatel – králík Chuck

jako první na místě, u 8 jako druhá, 2× třetí, 
2× čtvrtá a 1× jako šestá.
Následovala zpráva vedoucího mládeže 
o  činnosti mladých hasičů a  nakonec byla 
zpráva revizní. Následovalo předání stužek 
za věrnost, a to za 20, 30 a 50 let, předání pa-
mětních listů a věcného daru v podobě kni-
hy. Následovala diskuze a po ní byl schválen 
plán práce na letošní rok. Po schůzi bylo 
občerstvení a  posezení v  družných bese-
dách. Hostem VVH byl starosta města pan 
Mgr. Karel Zrůbek.

Další VVH hasičů se konala v restauraci na 
Zářečí dne 12. února. Nazývá se okrsková, 
protože se skládá z  devíti sborů v  okrsku 
(v  okolí) Horažďovic. Jako hosté se zúčast-
nili za Okresní sdružení pánové Jíra, Zelen-
ka a  Drha. Poslední jmenovaný se zmínil 
o založení sboru ve Velkém Boru v roce 1891 
a pozval zúčastněné na oslavy, které se bu-
dou konat 28. května.

Starosta okrsku pan Klečka přednesl svo-
ji zprávu o  činnosti tohoto okrsku, jež má 
číslo 8, za uplynulý rok. Po něm vystoupil 
velitel pan Vintr a pan Vrzal jako hospodář. 
Pan Ing. Benedikt přečetl plán práce na rok 
letošní, následovala diskuze a  vystoupení 
hostů. Závěrem bylo schváleno usnesení 
a proveden závěr VVH.
Pozváni byli jednotliví funkcionáři sborů 
(starosta, velitel, preventista), představitel 
města a  zástupci obecních úřadů. Bohužel 
žádný představitel našeho města a ani nikdo 
ze zástupců obecních úřadů se nedostavil. 
Mají o hasiče ještě vůbec zájem?

 Karel Halml

Třináctá Valná hromada po obnovení spolku 
se konala v neděli 6. února v restauraci U Hla-
váčků. V  úvodu přivítal František Moser 
všechny přítomné a krátce zhodnotil uplynu-
lý rok 2010.
Všechny naplánované akce se uskutečnily 
a byly zhodnoceny jako zdařilé. O akcích jsme 
v Obzoru psali již v průběhu roku.
Připomenu jen adventní posezení se vzpo-
mínkou na 10. výročí obnovení zvonů, které 
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bylo neplánovanou, přesto velmi zdařilou akcí. 
Paní Křesáková seznámila Valnou hromadu 
s  hospodařením spolku v  roce 2010. Spolek 
má 131 členů, tři členové v roce 2010 zemřeli.
Revizor p. Zahnbauer seznámil VH s  kon-
trolou účetnictví a  hospodaření, které je 
vedeno přehledně a  správně. Na závěr roku 
2010 SRP instaloval internetové stránky 
www.rodaci-horazdovice.cz, které byly na 
Valné hromadě promítnuty.
V další části Valné hromady pan Moser sezná-
mil členy s programem na rok 2011. Všech-
ny akce budou včas uveřejněny ve skříňce 
u  Červené brány a  v  měsíčníku Obzor. Po 
projednání rozpočtu na rok 2011, který byl 
navržen pí Křesákovou, byla zahájena disku-
ze. První se ujal slova horažďovický starosta 
Mgr. Karel Zrůbek. Nejprve pozdravil všech-
ny přítomné a přijal členství ve spolku. Poté 
navrhnul výboru SRP, aby nominoval 1 nebo 
2 členy do komise pro rozvoj koncepce města. 
Poděkoval za upozornění, že je nutné opravit 
schody na věži kostela a slíbil, že město zjed-
ná nápravu. Na závěr upozornil zúčastněné, 
že bude znovu projednávána otázka úložiště 
vyhořelého jaderného odpadu a  vyzval spo-
lek, aby se stavbou úložiště vyjádřil nesou-
hlas, a podpořil tak město. 
Další slovo si vzal František Moser. Předložil 
ke zvážení obnovu cihelny v  Boubíně, pak 
upozornil, že je nutné opravit skříňky u Čer-
vené brány. 
Navrhl jmenovat prof. Ferdinanda Kinského 
a  Mons. Karla Fořta čestnými členy spolku. 
Jeho návrh byl hlasováním přijat.
Další část diskuze se věnovala různým pro-
blémům ve městě a okolí. Většina dotazů zú-
častněných směřovala na starostu K. Zrůbka. 
Ten postupně odpovídal na dotazy týkající se 
možnosti pohřebních obřadů ve hřbitovním 
kostele, malého obchvatu města, revitalizace 
náměstí, fasády zámku, plánované výstavby 
domova pro seniory a dalších projektů. 
V závěru jednání byl schválen plán akcí a roz-
počet na rok 2011.

Marie Šimonová

ZAJÍMAVOSTI

Zpráva o činnosti 
Městského muzea 
za rok 2010
V roce 2010 navštívilo muzeum 4 246 ná-
vštěvníků, nepocítili jsme tedy pokles ná-
vštěvnosti.
Časově nejnáročnější byla příprava nové 
mineralogické expozice. Při této příležitosti 
byly zapsány všechny mineralogické sběry 
z  minulých let a  hlavně dar A. Červeného, 
jeho vlastní sběry z  let 1986–2003, které 
tvořily velkou část minulé expozice a  byly 
muzeu zapůjčeny. K výstavě bylo nutné na-
skenovat a  vytisknout velké množství map 
a  fotografi í a  fotografi cky zdokumentovat 
jednotlivé lokality.
V návaznosti na úspěšný projekt interaktiv-
ní dílny Návrat k  tradicím jsme uspořádali 
v  květnu akci Horažďovické tkalcování 
a paličkování. Pan Kubák ze Strmilova při-
vezl stolní stavy a vyučoval zájemce různým 
druhům tkaní, ze Sedlice přijely paní Srbová 
a Vrbová a vyučovaly paličkování.
Ve dnech 5. a  6. května byla pro veřejnost 
zpřístupněna výstava J. Chalupného Ame-
rická armáda v  Horažďovicích a  navazo-
vala tak na oslavy osvobození.
V září se uskutečnila výstava Prácheňský 
kancionál – nejstarší iluminovaný ruko-
pis z  Horažďovicka. Vystaven byl restau-
rovaný Prácheňský kancionál, Celerinův 
Herbář a další nejvzácnější tisky a rukopisy 
z fondu muzea.
Na letošní sezonu jsme připravili pro školy, 
případně rodiny s  dětmi obrazového prů-
vodce po expozici muzea a dějinách zámku.

VÝSTAVY:
Podmanivá krása nerostů Horažďovicka 
– Aleš Červený, nová mineralogická část 
stálé expozice
Americká armáda v Horažďovicích 
– Josef Chalupný
Myšlenky – tapisérie Petry Kurcové

BADATELÉ
V  muzeu jsme poskytovali služby 78 bada-
telům. Stále trvá velký zájem o  badatelské 
služby po internetu.
V návaznosti na provoz interaktivní dílny 
jsme poskytovali i  individuální konzul-
tace o  předení a  seřízení kolovratu, o  pa-
ličkování a  práci se dřevem. Nejvíce nás 
překvapil pan Sedlář, který je nevidomý 
a  přijel k  nám z  Kladna, aby si vyzkoušel 
opracování dřeva.

PŘEDNÁŠKY
Stále pokračujeme v přednáškách pro ško-
ly i pro seniory, celkem tyto akce navštívilo 
425 zájemců. Nově bylo do nabídky před-
nášek zařazeno rýžování zlata a  exkurze 
hornických lokalit. Celkem jsme uspořáda-
li 12 přednášek.

PRÁCE SE SBÍRKAMI
V roce 2010 jsme zapsali 145 přírůstkových čí-
sel, což je 1 077 nových sbírkových předmětů. 
Pokračovali jsme v  digitálním zpracování 
sbírkových předmětů a  v  psaní katalogi-
začních karet. Nově doplňujeme karty fo-
todokumentací, vše je pak v  elektronické 
podobě. V současné době máme takto zpra-
covány všechny staré tisky a rukopisy, regi-
onální literaturu, dokumenty, tiskoviny. Za-
čínáme se sbírkou textilu (249 předmětů), 
výtvarného umění (64 předmětů), fotografi í 
(54 položek) a knih, které nejsou ve sbírko-
vém fondu (168).

Inventarizací prošlo 1957 sbírkových před-
mětů, jedná se o celou sbírku archeologie.

RESTAUROVÁNÍ 
Díky spolupráci s  Městskou knihovnou byl 
zrestaurován a  digitalizován Prácheňský 
kancionál a  Celerinův Herbář. Pokračovala 
také dále spolupráce se SPPŠG Hellichova 
Praha, kde nám restaurují staré tisky a mapy 
v rámci závěrečných prací studentů.
 SSUPŠ v Písku zdarma restaurovala barok-
ní kříž vykládaný alabastrem, náročně byly 
doplňovány chybějící části.

DARY
Muzeum obdrželo dary od 11 dárců. Jednalo 
se o textil, knihy, staré mapy, staré tisky, ke-
ramiku, sklo a další předměty. Dar A. Červe-
ného obsahoval 553 kusů minerálů.

NÁKUP 
Byl zakoupen soubor skleněných negati-
vů, fotografi e pocházejí z  roku 1900 a  jsou 
z okolí Nalžovských Hor. 

MINERALOGICKÝ PRŮZKUM 
(A. Červený) 

Průzkum lomů v Bohdašicích a v Nezdicích, 
kde byly získány vzorky granátu grosuláru 
a  vláknité agregáty wollastonitu. Na vrchu 
Betáň u  Malenic získány krystaly granátu 
almandinu až do 3,5 cm. Na haldách urano-
vého dolu v Daměticích získány vzorky ura-
nocircitu a torbernitu. Pokračovala šlichová 
prospekce Otavy, především u Sušice a pod 
Práchní. Nález unikátní zlatinky o velikosti 
6,5×5,5 mm.

Na vrchu Stohlavec sběry devíti kusů pravě-
ké štípané industrie.
 
Etnografi cký průzkum, který probíhal 
v letech 2008 a 2009 byl v roce 2010 poza-
staven. V  letošním roce bychom jej chtěli 
dokončit.
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SPOLUPRÁCE
Sbírkové předměty z  našeho fondu byly 
vystaveny na Pražském hradě na výstavě 
Umění české reformace 1380–1620, mu-
zeum spolupracovalo na přípravě expozice 
v Hrádku u Sušice. Pokračovala pravidelná 
spolupráce s obcí Velký Bor při realizování 
jejich výstav.
Trvá spolupráce s Židovským muzeem v Pra-
ze a The Memorial Scrolls Trust v Londýně. 

 Mgr. Hana Smetanová

Únor
Prvolednové novorozeňátko se už rozkou-
kalo a koketuje s paní Zimou. Ta mu dopřeje 
radosti v  období „hromniční“ zimy. V  pří-
padě nachlazení mu dopřeje i  oblevu. Po 
Hromnicích – 2. února – už číhá za humny 
tuhá únorová zima s  mrazy. Ta se nejvíce 
projevila v  roce 1929, kdy 11. února klesla 
rtuť teploměru v Litvínovicích u Č. Budějo-
vic na rekordních –42,2 °C. Ale je tu i první 
světec jara – u nás donedávna málo známý 
Valentýnek, který je nejen patronem milen-
ců, ale i jara tatínek. Pravda, odstrčil nám sv. 
Matěje na druhé místo. Nepopírá však, že 
sv. Matěj k jaru patří. Ten byl jedním ze se-
dmdesáti dvou učedníků Páně. Po Kristově 
smrti byl zvolen apoštolem za zrádce Jidáše. 
Podle jedné verze byl kamenován a sťat ka-
tovou sekerou. Jeho svátek 24. února je spo-
jen s pražskou matějskou poutí.
Únor je měsíc zákeřný a  krutý. Lidé však 
nad ním mávli rukou, a  aby se nemusel 
tolik vytahovat, přidali mu každý čtvrtý 
rok jeden den navíc. To však nedomysleli, 
že i  tady bude únor škodit. Jakpak k  tomu 
přijde třeba osmdesátiletý, aby za svůj život 
slavil jen dvacetkrát narozeniny! Mládí mu 
to však nevrátí. 

 Karel Halml

Ohlédnutí za první 
koncertní sezónou 
v hotelu Prácheň
Ševčíkovy hudební večery svým názvem od-
kazují na slavného horažďovického rodáka 
Otakara Ševčíka – vynikajícího houslistu 
a světoznámého houslového pedagoga. Naše 
sdružení si dalo za cíl v rámci cyklu koncertů 
pod jeho jménem zvát do Horažďovic jednak 
osobnosti české hudební scény, jednak dát 
prostor k  vystoupení mladým talentům. Sál 
v  hotelu Prácheň poskytuje krásné koncert-
ní prostředí s vynikající komorní akustikou, 
která nemá v okolí města srovnání (snad pou-
ze s  výjimkou Smetanova sálu v  gymnáziu 
v Sušici). Logickou součástí sálu se konečně 
stal i  dobrý klavír, akustický nástroj, který 
prošel v  sezóně několika náročnými prověr-
kami a ohlasy umělců byly velmi povzbudivé. 
Zájemcům je k  dispozici kronika koncertů 
s písemnými vyjádřeními účinkujících.
Cyklus koncertů byl podpořen účelovou do-
tací od Města Horažďovice. Dotace nepokry-
la ani všechny honoráře umělců, i když jejich 
výše byla laskavostí účinkujících snížena na 
minimum – právě s  ohledem na nově vzni-
kající koncertní místo. Ke krytí nezbytných 
nákladů k  zajištění sezóny (dokrytí honorá-
řů a  nákladů na cestovné umělců, poplatky 
OSA, ladění klavíru, tisk plakátů a programů, 
vylepování plakátů, květiny pro účinkující) 
naše sdružení použilo výnosu z dobrovolné-
ho vstupného, výnosu z  reklam na tiskovi-
nách, fi nančního daru a  rovněž fi nančních 
prostředků našeho sdružení získaných jinou 
činností sdružení. K  péči o  koncertní sezó-
nu dále patřily též nesčetné bezplatné práce 
a  další bezplatná materiální pomoc členů 
sdružení. Jen tak jsme mohli zajistit uměl-
cům k vystupování standardní prostředí, na 
jaké jsou zvyklí z  koncertních míst v  ostat-
ních městech. Ve druhém ročníku jsme při-
stoupili k vybírání pevného vstupného ve výši 
100 Kč a zlevněného vstupného ve výši 50 Kč 
(pro děti, studenty, důchodce a rodiče na ro-
dičovské dovolené). Jeho výši jsme odvodili 
z  průměrné výše dobrovolného vstupného 
v  uplynulé sezóně a  jeho celá částka je vyu-
žita k fi nancování koncertní sezóny. Za cenu 
krabičky cigaret může nyní v Horažďovicích 
zájemce vyslechnout koncerty, za které by ve 
větších městech zaplatil mnohonásobně více. 
Sami návštěvníci koncertů nás upozorňovali, 
že se jim dobrovolné vstupné zdá nedůstojné 
v  poměru k  výkonům mnohdy i  velmi zná-
mých účinkujících.
Těší nás, že se mezi četnými návštěvníky 
koncertů pravidelně objevují děti, pro které 
je setkání s  vynikajícími umělci inspirující 
pro jejich vlastní hudební činnost a dává jim 
základ všeobecného kulturního přehledu, 
s  jehož pomocí dovedou záhy odlišit kvalitu 
od médii často podsouvaného braku. 

Na závěr bychom chtěli poděkovat fi rmám, 
které nám pomohly uskutečnit první kon-
certní sezónu v hotelu Prácheň: pan Roman 
Staněk s  kolektivem zaměstnanců v  hotelu 
Prácheň, Květinářství Vesna paní Jany Pet-
říkové, Papírnictví pana Karla Lukeše, fi rma 
Hasit, a. s. Velké Hydčice, PPH Collegium 
Hradec Králové, Ing. František Kutiš – sdru-
žení podnikatelů, MVDr. František Stulík – 
veterinární lékař a celé řadě fi rem, které byly 
ochotny bezplatně vyvěšovat plakáty ke kon-
certům ve svých obchodech či institucích. 
Přes počáteční skepsi zejména bývalé kultur-
ní komise nás příznivé ohlasy z publika i od 
umělců samotných ujistily, že pořádání kon-
certního cyklu Ševčíkových hudebních veče-
rů je krok správným směrem. Přejme si tedy, 
aby koncerty byly dále hojně navštěvovány 
a vždy se pro ně našla fi nanční podpora i po-
chopení jak u zastupitelů města, tak i u mece-
nášů umění, bez kterých provozování kvalit-
ních uměleckých pořadů není možné.

Za občanské sdružení 
Hudba bez hranic, o. s. Ing. Jitka Kutišová

Vyjádření
Město Horažďovice si váží kulturních aktivit 
Ing, Jitky Kutišové, díky kterým mají občané 
Horažďovic možnost slyšet vynikající kon-
certy vážné hudby. Pořádání těchto koncer-
tů je možné mj. i  díky tomu, že Město Ho-
ražďovice pořídilo koncertní klavír za cenu 
399  000  Kč a  také díky ročním příspěvkům 
Města Horažďovice na pořádání koncertů 
ve výši 75 000 Kč. Město Horažďovice hodlá 
pořádání koncertů vážné hudby v  krásném 
prostředí secesního sálu – i přes přetrvávající 
fi nanční krizi – jako nejvýznamnější sponzor 
i nadále v roce 2011 fi nančně podporovat.

Ak. mal. Petr Mika, 
Odbor památkové péče, školství a kultury

Klub „Nebuď sám“
Přestože již slunce zve k  prvním jarním 
procházkám, přijměte prosím pozvání 
na několik zajímavých akcí, které pro Vás 
chystáme. 

1. 3. úterý – Posezení s harmonikou. Ob-
líbení Úterníci zahrají k  tanci i  poslechu 
v jídelně DPS 1 061 od 15.00 hod. Během 
odpoledne na Vás čeká překvapení s  ná-
zvem Hádej, kdo přišel na harmoniky?

2. 3. středa – Dílna. Zájemci se mohou 
zúčastnit výroby dřevěného obrazu, který 
bude umístěn do společenské místnosti 

Úložiště 
Přijelo k nám SÚRAO,
už jsou tady zase,
nechápou, že nechcem je tu,
ni za zlaté prase.

Chceme svoje Maňovice,
žádné úložiště,
agitace nic nezmění,
dneska ani příště.

Jděte, kde jsou ochotnější,
my se neprodáme,
na to práci předků našich
příliš v úctě máme.

Jděte, kde jsou ochotnější,
my chceme v klidu žít
i pro děti našich dětí
domov tady mít.

Občané Maňovic
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ve IV. patře DPS Palackého 1 061. Dílna 
v  suterénu DPS 1 061 bude otevřena od 
13.00 hod. 

9. 3. středa – Beseda o putování po moři. 
Na zajímavé vyprávění s Mgr. Jaroslavem 
Preslem se můžete vypravit do společen-
ské místnosti v  suterénu DPS 1 061 od 
13.30 hod.

15. 3. úterý – Knižní móda. Přijďte si do 
dílny v suterénu DPS 1 061 vyrobit obal na 
knihu nebo záložku do knihy. S  výrobou 
nám pomohou odbornice – pracovnice 
Městské knihovny Horažďovice. Začíná-
me v 13.30 hod.

16. 3. středa – Otázky a  odpovědi pro 
p. Jordánovou o pohybu a zdraví. Přijď-
te se zeptat zkušené fyzioterapeutky na 
to, co Vás trápí. Společenská místnost ve 
IV. patře DPS 1 061 od 13.30 hod.

23. 3. středa – Horažďovice v  první po-
lovině 20. století očima historika. Přijďte 
s námi zavzpomínat na dobu již minulou, 
možná se dozvíte i  něco, co jste doposud 
netušili… společenská místnost ve IV. pa-
tře DPS 1 061 od 13.30 hod. Na setkání se 
těší Bc. Roman Vaněk.

30. 3. středa – Okruh Šumavou. Srdečně 
zveme všechny nadšené turisty na letošní 
první výlet. Trasa: Sušice, Srní, Prášily, 
Hartmanice, Petrovice. Čeká nás taktéž 
setkání s  králem lesa – navštívíme oboru 
s jeleny. Odjezd v 8.00 hod. od DPS 1 061. 
Příspěvek na dopravu je 80 Kč. Zájemci, 
hlaste se v kanceláři OCH. 

Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se 
sejít při mši svaté ve společenské místnos-
ti v suterénu DPS 1 061. 
Rádi ale všem, kteří budou mít zájem, 
nabízíme možnost setrvat několik chvil 
v  prostorech duchovního koutu, do kte-
rého je bezbariérový vstup. Kout je k dis-
pozici kdykoli mezi 7.00–15.30 hod. od 
pondělí do pátku. Klíče Vám s radostí za-
půjčíme v kanceláři OCH. 
Každé úterý ve 13.30 hod. probíhá ve 
společenské místnosti v  suterénu DPS 
1 061 posezení v klubu seniorů.

Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice

Fotografi e dokumentuje Kloboukový bál, 
který se uskutečnil minulý měsíc.

Letos uplyne 120 let od narození (9. 4. 
1891) vítěze ankety „Komik 20. století“ 
– Vlasty Buriana. Ten, který má již tradiční 
označení Král komiků, měl ve velké oblibě 
uniformy. Snad za to mohl jeho otec Anto-
nín Burian, který nosíval uniformu rakous-
kého úředníka a  tento stejnokroj malému 
Vlastíkovi učaroval. Tzv. dvojí sukno však 
v  něm nevyvolávalo militantní sklony, ale 
sny o slávě a osobní parádě. Při jeho spor-
tovní atletické postavě se velmi rád oblékal 
do různých uniforem, především vojen-
ských – důstojnických. Choval se v nich se 
sobě vlastní samozřejmostí, která odpoví-
dala důstojnické říznosti a  eleganci. Sám 
dosáhl osobní záložní důstojnické hodnosti 
poručíka dragounů v  Klatovech, a  tím byl 
i na vrcholu blaha. Často tyto uniformy ob-
lékal i při různých civilních příležitostech, 
např. při svatbě či mezi svými soukmenov-
ci. Uniformy samozřejmě využíval jak na 
prknech divadel, tak i ve fi lmech. 
Po promítnutí prvního Burianova fi lmu se 
objevil v uniformě C. a k. polního maršálka 
na některých propagačních materiálech. 
Například to byl Dolar od strýčka z  Ame-
riky, který vydala Administrace A-Zet 
a  Českého slova. Nebo to byla poštovní 
obálka, kterou vydalo samo Divadlo Vlasty 
Buriana ke hře Spodnička. Na obálce byla 
vytištěna známka opět s Vl. Burianem jako 
C. a k. polním maršálkem. 
Při uvedení do kin fi lmu Lelíček ve služ-
bách Sherlocka Holmesa vydala fi lmová 
společnost Elektafi lm „známku“ s  Vlas-
tou Burianem sedícím na koni v  roli Jeho 
veličenstva krále Ferdinanda XXII. v  krá-
lovství Portorico. Podobně byla vydána 
i známka se stojícím králem.
Velké role v uniformách si také zahrál Vlas-
ta Burian na prknech, která znamenají 
svět! Tyto role jsou však dnes již veřejnosti 
prakticky neznámé, neb zanikly svou diva-
delní derniérou.
V posledních letech svého života Burian vy-
stupoval na různých zájezdových předsta-
veních a estrádách. Mezi poslední fotogra-

fi e Vlasty Buriana patří ta pro Mezinárodní 
varieté v Brně Rozmarým z roku 1961 a sa-
mozřejmě, je opět v  uniformě. Zemřel 31. 
ledna 1962.
V  roce 1997 byla založena Nadace Vlasty 
Buriana, která začala organizovat různé 
akce k  popularizaci Krále komiků. Dne 
5.  10. 2000 společně s  WAX muzeem od-
halila v jeho pražském oddělení komikovu 
voskovou fi gurínu – v uniformě C. a k. pol-
ního maršálka a vydala i příležitostný kore-
spondenční lístek. 
V letošním roce vydá Česká pošta 6. dubna 
v  emisi Osobnosti – slavní Češi známku 
Vlasta Burian v nominální hodnotě 10 Kč.

Článek autora Ivana Vápenky je vybrán 
z připravovaného čísla časopisu Historický 
kaleidoskop, jehož tématem je česká histo-
rie v  období 20. století. Dočtete se v  něm 
o  událostech, které ovlivnily vznik první 
Československé republiky i  o  dalších vý-
znamných událostech, které se na našem 
území v  minulém století odehrály. Sezná-
míte se se zajímavými osobnostmi, které 
svým významem překročily hranice státu, 
ale také s  těmi, kteří dosud žijí mezi námi 
a jejichž hrdinství zůstalo utajeno.
Historický kaleidoskop vychází 6× ročně 
o 76 barevných stranách a vydává ho nezis-
kové občanské sdružení Asociace nositelů 
legionářských tradic. 
Nejlepším způsobem odběru je předplatné, 
které stojí ročně pouze 250 Kč. Předplatitel 
obdrží s  každým časopisem zajímavý fi lm 
na DVD (již to je úspora 100 % oproti běž-
nému prodeji!).
Objednávat časopis můžete na adrese 
A.L.L. PRODUCTION, s. r. o., PO BOX 
732, 111 21 Praha 1, e-mailem na ad-
rese kaleidoskop@predplatne.cz nebo 
prostřednictvím webových stránek 
www.predplatne.cz.
Další informace získáte na www.historic-
kykaleidoskop.cz.

 Jindra Svitáková, šéfredaktorka časopisu 
Historický kaleidoskop

LEDEN 
Vlasta Burian a uniformy
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Rožmberkové 
na Horažďovicku
V  letošním roce uběhne 400 let od vymření 
posledního člena významného rodu Rožm-
berků. V  rámci tohoto výročí je naplánová-
no množství kulturních akcí. Jednou z  nich 
bude velká výstava v prostorách Valdštejnské 
jízdárny v Praze konané ve dnech 1. 5.–31. 7. 
2011. V  současné době již probíhá jiná vý-
stava na téma Rožmberkové v  někdejším 
stejnojmenném paláci na Pražském hradě. 
Většinu akcí ale bude po celý rok pořádat 
Jihočeský kraj, kde měli Rožmberkové po 
staletí své působiště. Strakonické muzeum 
připravuje novou expozici věnovanou řádu 
Maltézských rytířů a jejich velkopřevoru Janu 
z  Rožmberka. Kompletní seznam akcí je na 
www.rozmberskyrok.cz.
Na Horažďovicko se začali Rožmberkové 
více soustředit až v průběhu 16. století. Šlo 
zejména o bohaté nálezy stříbra ve Stříbr-
ných, dnes Nalžovských Horách. V archivu 
v  Třeboni je uloženo množství účetních 
dokumentů dokládající jejich báňské ak-
tivity v  této oblasti. Zde těží stříbro bratři 
Jošt a Petr z Rožmberka od roku 1527. Král 
Ferdinand I. jim povoluje ze zdejšího vy-
těženého stříbra razit mince, zejména tzv. 
bílé české groše a  grošíky. V  souvislosti 
s těžbou je dále uváděn syn Jošta z Rožm-
berka, Vilém, zmíněný v  účtech v  letech 
1551–1585. A  to i  přesto, že je majitem 
panství Nalžovy byl v  té době Jan starší 
z  Vchynic. Svoji roli zřejmě hrál fakt, že 
byl Jan Vchynský v  mládí na českokrum-
lovském zámku Vilémovým dvořanem. 
Aktivity Viléma z Rožmberka kolem těžby 
stříbra mohly mít vliv na zakoupení neda-
lekého panství a hradu Rabí od Diviše Ma-
lovce z  Malovic. Z  let 155–1563 se zacho-
valy podrobné zápisy z  jeho hospodaření 
na panství, zejména pak nejstarší soupisy 
poddaných v  této oblasti. Pod správu hra-
du Rabí tehdy patřily tyto vsi: Bojanovice, 
Hradešice, Mířenice, Otěšín, Černíč, Vlko-
nice, Budětice, Frymburk, Kejnice, Domo-
raz, Žichovice, Čepice, Čimice a především 
město Rabí hořejší i  dolejší. Rožmberský 
kronikář zaznamenává, že se v  Horažďo-
vicích zastavil Vilém na snídani chystanou 
u Václava Švihovského 18. ledna 1579 ces-
tou ze Zelené Hory u  Nepomuka. Zde pů-
sobil jako poručník nezletilých dětí Ladi-
slava ze Šternberka. Vilém z Rožmberka se 
stal v 16. století jedním z nejvýznamnějších 
politiků Českého království. Svého času se 
mohl stát i polským králem. 
Majitel Horažďovic Václav Švihovský se 
účastnil se svým strýcem Břetislavem 
a  družinou svatby Viléma z  Rožmberka 
s Kateřinou z Brunšviku v roce 1557 kona-
né v Českém Krumlově. Zde se možná blíže 
seznámili nejen se samotným Vilémem, ale 

i  s  jeho mladším bratrem Petrem Vokem. 
Již od samých počátků vzhlížel Václav Švi-
hovský k poslednímu Rožmberkovi s úctou. 
Následoval jej mimo jiné i příklonem k teh-
dy zakázané víře – Jednotě bratrské. V Ho-
ražďovicích jim předal klášter františká-
nů, který nákladně postavil jeho děd Půta 
Švihovský. Zařízení bylo vesměs rozdáno, 
jmenovitě graduál a antifonář na pergame-
nu daroval Václav do některého kláštera 
v Českém Krumlově. Petr Vok z Rožmberka 
byl uveden do sboru Jednoty bratrské ho-
ražďovickým kazatelem Jakubem Velikým 
30. 11. 1582. Z  mnoha dalších archivních 
zmínek uveďme účast Václava Švihovského 
na svatbě Petra Voka s Kateřinou z Ludanic 
14.  2. 1580. Nebo, že Václavova dcera Jo-
hanka dělala Kateřině z Ludanic společnost 
ve fraucimoru bechyňského zámku, tehdy 
výstavného sídla posledního Rožmberka. 
Horažďovice osobně navštívil Petr Vok dle 
svého archiváře Václava Březana 3. ledna 
roku 1604, kdy přespával na zdejším zámku, 
aby se následujícího dne účastnil v  Kolinci 
svatby Viléma Petra z Vlčkovic s Annou Čer-
nínovou z Chudenic. Petr Vok z Rožmberka 
se stal kmotrem syna Johanky Švihovské 
a pokřtěn jako Petr Vok Švihovský. Johanka 
Švihovská byla provdána za svého příbuzné-
ho Bedřicha Švihovského vlastnící od roku 
1591 nedaleké panství a  zámek Nalžovy. 
V mládí se Petr Vok Švihovský léčil v Třebo-
ni u dvorního rožmberského lékaře Matyáše 
Lavína. Po smrti posledního Rožmberka 
kráčel při okázalém pohřbu konaném 30. 1. 
1612 v Třeboni mladý Petr Vok Švihovský za 
rakví svého jmenovce spolu s  Janem Jiřím 

ze Švamberka. Za nimi šel v průvodu falcký 
kurfi řt Fridrich V., později známý na přelo-
mu let 1619–1620 jako Zimní král. Petr Vok 
zastával posléze funkci zemského soudce 
a krajského hejtmana v Čáslavi. Zdědil Přeš-
tice a  Příchovice. Zemřel v  roce 1642 a  byl 
pohřben v kostele ve Vícově u Přeštic.

Literatura: Václav Březan, Životy posled-
ních Rožmberků, Svoboda, 1985
Jaroslav Pánek, Poslední Rožmberk, Brá-
na, 1996
Prameny: SOA Třeboň, Historica, fond 
Cizí doly, Cizí statky
 MgA. Jindřich Šlechta

Podobizna Petra Voka z Rožmberka z roku 
1580

Kultura v okolí 
CHANOVICE: 5. března – sobota, 
Masopustní průvod, 12 hod. 

SVÉRADICE: 5. března – sobota, 
Masopustní průvod, 13.30 hod. 

MALÝ BOR: 5. března – sobota, 
Masopustní průvod, 13.30 hod. 

STRAKONICE: 24.–26. března 
– Skupovy Strakonice 

(46. ročník krajské loutkářské přehlídky)

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



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 2/2011 | 15

Čtvrtek 10. 3. ve 20.00
Neil Simon: ŘEČI
Uvádí – TYJÁTR Horažďovice. 
Režie: Karel Šťastný. 
Situační komedie. 
Divácká adresa: od 12 let…

Pátek 11. 3. v 18.00
Federico Garcia Lorca: 
DŮM BERNARDY A.
Uvádí – EVRYBÁBY A HOSTÉ Plzeň. 
Režie: Roman Černík.
Španělské drama. 
Divácká adresa: od 12 let…

Pátek 11. 3. ve 20.00
Nikolaj Erdman: SEBEVRAH
Uvádí – Divadlo JakoHost PLZEŇ. 
Režie: Gabriela Vašková.
Satira „směs směšného a vážného“. 
Divácká adresa: od 10 let…

Sobota 12. 3. v 9.30
Jiří Brdečka: LIMONÁDOVÝ JOE
Uvádí – Sušický divadelní spolek SCHODY. 
Režie: Zuzana Navrátilová.
Známý westernový muzikál. 
Divácká adresa: od 10 let…

Sobota 12. 3. ve 13.30
Jean Dell, Gérald Sibleyras: 
AŤ ŽIJE BOUCHON!
Uvádí – PODIVIDLO ažažAŠ. 
Režie: Petr Vojkůvka.
Komedie ze současnosti. 
Divácká adresa: od 12 let…

XXVIII. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO 
DIVADLA  KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE 10. BŘEZNA – 13. BŘEZNA 2011

Na všechna představení jednotné vstupné 50 Kč. Prodej vstupenek v kulturním domě vždy před představením. Srdečně zvou pořadatelé!

Minulý ročník, 2010:

Sobota 12. 3. v 16.30
Jan Jílek: 
PROCHÁZKA RŮŽOVÝM SADEM
Uvádí – Divadelní spolek 
JEZÍRKO Plzeň. 
Režie: Josef Drápal.
Rodinná komedie. 
Divácká adresa: od 12 let…

Sobota 12. 3. ve 20.00
Carlo Goldoni: TREPERENDY
Uvádí – Divadelní studio 
D3 KARLOVY VARY. 
Režie: Anna Ratajská. 
Humorný příběh. 
Divácká adresa: od 12 let…

Sobota 12. 3. ve 22.00
SPOLEČENSKÝ VEČER
K tanci a poslechu hraje Miroslav CHODL. 

Neděle 13. 3. v 10.00
Noel Coward: ROZMARNÝ DUCH
Uvádí – DOS ROZMARÝN Dobřany. 
Režie: Antonín Hoffman.
Anglická duchařská komedie. 
Divácká adresa: od 15 let…

Neděle 13. 3. v 15.00
ZÁVĚR PŘEHLÍDKY
Hodnocení, udělování cen, 
vyhlášení vítěze 
a doporučení na národní přehlídku 
DIVADELNÍ DĚČÍN 2011.
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Kalendář akcí 2011

Slavnosti kaše 2010

Dračí lodě (Otavská plavba, Písek) 2010

Květnové oslavy 2010

Zářečská májka 2010

Datum Místo Název akce + popis akce

BŘEZEN
4. 3. Kino Otava Loutkové divadlo 

5. 3. Kulturní dům Horažďovice Rockový ples

12. 3. MC a penzion Houba Houba ples a neváhej a do Houby vlez

10.–13. 3. Kulturní dům Horažďovice XXVIII. Západočeská oblastní přehlídka 

amatérského divadla na přehlídku se sjíždějí 

amatérské ochotnické soubory z Plzeňského 

a Karlovarského kraje, vítěz přehlídky postu-

puje na Národní přehlídku „Divadelní Děčín / 

Třebíč“

18. 3. Kino Otava Loutkové divadlo

25. 3. Hotel Prácheň Ševčíkovy hudební večery – Adamusovo trio

27. 3. Kulturní dům Horažďovice Posezení s písničkou – myslivecká kapela Atlas

DUBEN
16. 4. Čepice – Horažďovice Čištění Otavy 

24. 4. XC Muničák Závod horských kol

24. 4. Kulturní dům Horažďovice Posezení s písničkou – Horalka

30. 4. Zářečí Zářečská májka – průjezd veselých vozů

KVĚTEN
6. 5. centrum města Květnové oslavy

6. 5. Hotel Prácheň Ševčíkovy hudební večery: 

Violoncellový dvojkoncert

22. 5. Písek Dračí lodě, soutěž družstev mezi dvěma mosty

28. 5. okolí Horažďovic HORAŽĎOVICKÁ PADESÁTKA 

– 2. nejstarší turistický pochod v Čechách

29. 5. Kulturní dům Horažďovice Posezení s písničkou 

– Malá muzika Nauše Pepíka

ČERVEN
červen–září Městské muzeum Letní sezóna (muzeum, zám. části, výstavy, 

interaktivní dílna)

11. 6. centrum města Petropavelský jarmark

11. 6. MC a penzion Houba Zahradní pětiboj

18. 6. Horažďovice, okolí Městský běh 

24. 6. Hotel Prácheň Ševčíkovy hudební večery: 

Koncert souboru Asonance

25.–26. 6. centrum města SLAVNOSTI KAŠE – Horažďovické náměstí 

se během slavností proměňuje v dobový 

řemeslný trh. Dále zde probíhá soutěž o nejlepší 

uvařenou kaši na rynku, největšího jedlíka kaše 

a také se zde odehraje kašová bitva. V průběhu 

dne se hrají divadelní a loutková představení 

pro malé i velké.

26. 6. Kulturní dům Horažďovice Posezení s písničkou – Solovačka

ČERVENEC
5. 7. MC a penzion Houba Narozeniny Houby 

– hraje Experiment, pečené prasátko

23. 7. Parkán JMENINY MĚSTA HORAŽĎOVIC 

tradiční městské slavnosti, pouliční divadla, hu-

dební vystoupení,  zábavná představení, bohatý 

program pro dospělé i děti

24. 7. Kulturní dům Horažďovice Posezení s písničkou – Roštovanka

30. 7. MC a penzion Houba Benátská noc
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Rozsvícení vánočního stromu 2010

Sportovní víkend 2009

Jmeniny města 2010

Zámecké hudební léto 2010

Horažďovická 50 – 2010

SRPEN
5. – 6. 8. náměstí 

+ okolí Horažďovice

RALLY AGROPA 

12. 8. Kulturní dům Horažďovice Pouťová – Parkán

13. 8. MC a penzion Houba Pouťová

14. 8. tržiště Pouť

20. 8. okolí Horažďovic Horažďovické okruhy 

– mistrovský závod Š.U.A.C. 

26. – 28. 8. sportoviště Horažďovice Sportovní víkend 

– představení a sportovní utkání všech klubů

27. 8. MC a penzion Houba Zářečský železný muž / žena

28. 8. centrum města Horažďovické kolo – cyklistický závod PLHK 

– horská kola, závod pro všechny věkové 

kategorie

28. 8. Kulturní dům Horažďovice Posezení s písničkou – Břežaňáci

ZÁŘÍ
3. 9. MC a penzion Houba Pivní slavnosti

25. 9. Kulturní dům Horažďovice Posezení s písničkou – Domažličanka

28. 9. Hotel Prácheň Ševčíkovy hudební večery: 

Harfový recitál Jany Bouškové 

ŘÍJEN
3.-9.10. Městská knihovna Týden knihoven – akce v rámci knihovny 

(přednášky, autogramiády, soutěže)

15. 10. centrum města Havelský jarmark

30. 10. Kulturní dům Horažďovice Posezení s písničkou – Úhlavanka

LISTOPAD
11. 11. Hotel Prácheň Ševčíkovy hudební večery: Flétnový koncert 

Hany Brožové s klavírním doprovodem Petry 

Matějkové

20. 11. Kulturní dům Horažďovice Posezení s písničkou – Úterníci

27. 11. Kulturní dům Horažďovice Den pro dětskou knihu – celý den věnovaný dě-

tem a knihám (dět. divadla, dět. soubory, prodej 

knih, soutěže, tvořivé dílny pro děti)

27.11. náměstí Rozsvícení vánočního stromu 

PROSINEC
17. 12 centrum města Vánoční jarmark

24. 12. Horažďovice – Prácheň Půlnoční pochod na Prácheň 

28. 12. Hotel Prácheň Ševčíkovy hudební večery: 

Akordeonový recitál Petra Vacka 

30. 12. Kulturní dům Horažďovice Posezení s písničkou 

– Malá muzika Nauše Pepíka

V červenci 2010 se ztratil BÍLÝ KOCOUR
(v místech Příkopy x Prácheňská ul. Horažďovice). Informace na tel.: 721 212 023

V případě informace vedoucí k nálezu – odměna. 
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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)

BAZAR
nábytek, dětské, oblečení, apod.

BLATENSKÁ 309, HORAŽĎOVICE

V objektu kláštera – bývalá autoškola
vchod ze dvora

OTEVŘENO Po–Pá 9.00–16.00

JAMI BUTIQUE
česká dámská konfekce
pořádá MÓDNÍ PŘEHLÍDKU
19. 3. 2011 ve 20.00 
v hotelu Prácheň
vstupenky zakoupené 
v prodejně budou slosovatelné
Jana Pojžárková 
Ševčíkova 32 Horažďovice
cena vstupenky 50 Kč 
(v ceně malé občerstvení)
Těšíme se na Vaši návštěvu.

KOTLE (dodání + montáž)
–  peletovací (do kotelny i interiéru)
–  zplynovací (palivo dříví i uhlí)
–  klasické
BOJLERY, AKUMULAČNÍ NÁRŽE, 
KRBOVÉ VLOŽKY
VODOINSTALAČNÍ + TOPENÁŘSKÉ PRÁCE
Pavel Kodýdek, tel.: 731 168 490, www.a1solar.cz

TEPELNÁ ČERPADLA 
–  poradenství
–  optimalizace
–  zefektivnění topného systému
SOLÁRNÍ SYSTÉMY (ne fotovoltaika) 
na ohřev teplé vody, na přitápění
Pavel Kodýdek, tel.: 731 168 490, www.a1solar.cz
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AKCE KINO OTAVA
4. 3. pátek 5. 3. sobota  20.00
HLAVA–RUCE–SRDCE 
ČR – Film o lásce bez lásky, o válce bez války 
a magii bez kouzel. Historický fi lm do 12 let 
nevhodný. Vstupné 72 Kč. 

JARNÍ PRÁZDNINY

7. 3. pondělí 8. 3. úterý  17.30
GULLIVEROVY CESTY
USA – Obrovské dobrodružství v  malém 
světě. Rodinná komedie s českým dabingem. 
Vstupné 72 Kč.

9. 3. středa 10. 3. čtvrtek 20.00
HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
USA, Vel.Británie – Nikde není bezpečno…Sed-
mý dobrodružný díl o bradavickém studentu čar 
a kouzel s českým dabingem. Vstupné 80 Kč.

11. 3. pátek 12. 3. sobota 17.30
LETOPISY NARNIE: PLAVBA 
JITŘNÍHO POUTNÍKA 
USA – Kouzelný svět Narnie se vrací! Rodin-
ný fi lm s českým dabingem. Vstupné 72 Kč. 

18. 3. pátek 19. 3. sobota 20.00
ZELENÝ SRŠEŇ 
USA – Dobro pod maskou padouchů…akční 
fantastická komedie do 12 let nevhodná. Ti-
tulky. Vstupné 85 Kč. 

25. 3. pátek 26. 3. sobota 20.00
FOTŘI JSOU LOTŘI
USA – Že by se konečně sblížili? Alespoň 
kvůli dětem? Přístupná komedie s  českým 
dabingem. Vstupné 72 Kč. 

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

4. 3. pátek  17.00 
O STRAŠNĚ LÍNÉM HONZOVI 
18. 3. pátek  17.00 
DOBRÁ VÍLA JARMILKA

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE 

hlavní vchod: předprodej vstupenek, 

kopírování, příjem plakátů pro výlep 

(výlepové dny: úterý a čtvrtek), 

tel. 376 511 890

Otevírací doba: 

pondělí, úterý, středa    9.30–12.30

čtvrtek, pátek, sobota   16.30–20.30

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
2. 3.  sál DDM 8.00
OBVODNÍ KOLO SOUTĚŽE V RECITACI 
15. 3.  klubovna keramiky 15.00
KOMU SE NELENÍ, TOMU SE ZELENÍ 
– výroba květináčů z  hlíny, nejhezčí výrobky 
získají ocenění.

22. 3.  klubovna počítačů 14.00
SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ 
– jazyk LOGO. Nejlepší programátor získá di-
plom a odměnu.

25. 3. pátek klubovna DDM 15.00
LOUČÍME SE SE ZIMOU 
– výroba smrtky a její utopení v řece.

26. 3.  zámek 14.00
JARNÍ POCHOD PRO RODIČE A DĚTI 
– uvítáme jaro vycházkou. Sraz všech účast-
níků v  zámku ve 14 hod. Trasa Ostrov, Malé 
Hydčice, přes Prácheň zpět. Dětští účastníci 
obdrží diplom a odměnu.

31. 3. klubovna keramiky 17.00
SKLENĚNÉ PŘEKVAPENÍ 
– zhotovení vitrážek s jarní tématikou.

PŘIPRAVUJEME 

21. 4. 10.00
BĚH ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍCEM 
– start v Zámku v 10 hod.

28. 4.  
KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
pro žáky 8. a 9. tříd a žáků gymnazia 
v kulturním domě – zahájení. 

Prázdninový pobyt v letním táboře Plácek pro 
malé i velké táborníky v červenci.

1. turnus 1. 7.–10. 7.

2. turnus 11. 7.–15. 7., určeno pro rodiče a děti

3. turnus 16. 7.–25. 7.

Bližší informace o táboře v domě dětí, na vý-
věsce na nádvoří, na www.ddm-hd.cz.

KNIHOVNA
1. 3.  9.00
SEVERNÍ AMERIKOU S DĚRAVOU 
KAPSOU – Jan Kavale o národních parcích 
USA, pro 9. tř. ZŠ.

1. 3. 
ČTVRTKOVÁNÍ 
– vyhlášení výtvarné soutěže, pro veřejnost

2. 3.  9.00
TO NEJLEPŠÍ Z AUSTRÁLIE 
– beseda se Stanislavou Nopovou, zajímavos-
ti, studium, práce v Austrálii, pro 5. tř. ZŠ.

15. 3.  
KNIŽNÍ MÓDA – vytváříme šatičky a doplňky 
pro knihy, obálka a  záložka, pro ŠD, ZŠ, pro 
veřejnost v Charitě od 13.30 hod.

17. 3.  sál knihovny 15.00
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI – pro veřejnost.

25. 3. 9.00
BLÁZNIVÍ DONKICHOTI 
– beseda s Ivonou Březinovou na téma 
Španělsko, pro 3. tř. ZŠ.

PŘIPRAVUJEME:

14. 4. Prdí hadi v Indii? – Indická příroda 
očima Martina Vobruby, ZOO Plzeň, pro 
4. a 7. tř. ZŠ od 9.00 a 10.30 hod.

květen Kurz trénování paměti
podrobnosti a  přihlášky na dospělém odd. 
Petra Tomešová tel. 376 547 593, 

tomesova@knihovna.horazdovice.cz

MUZEUM
Interaktivní dílna „Návrat k tradicím“ je ote-
vřena 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

KULTURNÍ DŮM
1. 3. úterý  10.00
RYCHLÉ ŠÍPY
Divadelní představení pro 2. stupeň základ-
ních škol.

5. 3. sobota  21.00
ROCKOVÝ BÁL S BRUTUSEM 
Tancujem, tancujem…..

XXVIII. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ 
PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO 
DIVADLA
10. 3. čtvrtek  20.00
N. SIMON: ŘEČI
uvádí TYJÁTR Horažďovice

11. 3. pátek  18.00
F. G. LORCA: DŮM BERNARDY A.
uvádí EVRYBÁBY a HOSTÉ Plzeň

 20.00
N. ERDMAN: SEBEVRAH
uvádí Divadlo JakoHost PLZEŇ

12. 3. sobota  9.30
J. BRDEČKA: LIMONÁDOVÝ JOE
uvádí Sušický divadelní spolek SCHODY

 13.30
J. DELL, G. SIBLEYRAS: AŤ ŽIJE 
BOUCHON! uvádí PODIVIDLO ažažAŠ

 16.30
J. JÍLEK: PROCHÁZKA RŮŽOVÝM SADEM
uvádí JEZÍRKO Plzeň

  20.00
C. GOLDONI: TREPERENDY
uvádí Divadelní studio D3 KARLOVY VARY

13. 3. neděle  10.00
N. COWARD: ROZMARNÝ DUCH
uvádí DOS ROZMARÝN Dobřany

15.00
ZÁVĚR PŘEHLÍDKY
doporučení inscenace na národní přehlídku 
DIVADELNÍ DĚČÍN 2011

20. 3. neděle  14.00 a 16.00
TANEČNÍ KURZ PRO DOSPĚLÉ 
– opakovací lekce.

22. 3–23. 3. úterý–středa  
PRODEJNÍ TRHY
24. 3. čtvrtek  
PRODEJ DROGERIE ŠÁŠA 
25. 3. pátek  10.00
ADAMUSOVO TRIO
Koncert pro žáky základních škol. 

24. 3. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
Hraje Myslivecká kapela „ATLAS“. Předprodej 
a rezervace vstupenek v neděli 27. 2. v kultur-
ním domě, poté v kině Otava, tel. 376 511 890.

29. 3. úterý  10.00
KOCOUR MIKEŠ
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

Změna programu vyhrazena


