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SLOVO STAROSTY

Václav Havel
Úmrtí Václava Havla odstartovalo národní 
při o to, jaké zásluhy a slávu, případně jaké 
viny a odsudky bývalému prezidentu spra-
vedlivě patří. To se opravdu neodvažuji 
veřejně hodnotit a myslím, že kdo v té věci 
vynáší rozhodné soudy, je velmi troufalý. 
Dovolím si vyslovit svůj názor, že Havel 
nebyl černý ani bílý, že byl v  něčem silný 
a v něčem slabý, ale že byl obdivuhodný ve 
své celoživotní pouti za svobodou a nato-
lik pozitivně charismatický, že si vydobyl 
v  celém světě respekt pro sebe i  pro svoji 
zemi. Za to mu prosím poděkujme. V tom 
se zajisté podobá Masarykovi. 
Proč tedy má tolik kritiků? On, který se ne-
zpochybnitelně zasloužil o  svobodu a  de-
mokracii?! Odpusťte mi prosím myšlenku, 
kterou teď vyslovím jako odpověď, a  věřte 
mi, že ji vyslovuji s těžkým srdcem: 
Protože tři čtvrtiny národa svobodu ne-
žádají, a polovina národa si ji dokonce ne-
přeje. Protože mnoho lidí dráždila a dosud 
dráždí Havlova skromnost, kterou on ve 
svých velkých poměrech dokázal mít a my 
ji nemáme ani v našich poměrech malých.
Pomineme-li občany, které Václav Havel bě-
hem svého života nijak neoslovil, zbývá vět-
šina národa, rozdělená na tři skupiny. Jedni 
ho nemají rádi, druzí ho milují a třetí ho tepr-
ve milovat budou. V  Čechách totiž musíte 
zemřít, abyste byli milováni. Nesmí vám být 
co závidět. Za života bohatství a  postavení, 
bezprostředně po smrti pozornost a uznání. 
Víte, nad čím žasnu? Jak dramatik Havel 
dokázal nastavovat zrcadlo lidské malosti. 
Já vím, to samo o sobě není převratné, to 
dokázalo a  dokáže i  mnoho jiných uměl-
ců. Ale Havel měl tuto schopnost natolik 
bytostně v sobě vrostlou, že nám připravil 
největší satiru svého života právě svým 
skonem. Podívejme se kolem sebe, jak po-
litici i obyčejní lidé na pozadí „havlovské-
ho“ týdne bezděky ukázali svou povahu, 
jak jsou čitelní. Jak je znát, kdo je upřím-
ný, kdo hraje a fi xluje, kdo se nebojí a kdo 

se schovává, kdo závidí, kdo je přející, kdo 
je emotivní nebo naopak chladný, kdo umí 
ocenit, kdo se přiživuje, kdo je objektivní, 
kdo je sobec a kdo spravedlivý; ať už je kri-
tikem, nebo obdivovatelem.
Když se zamýšlím nad Havlovým odka-
zem, uvažuji, co v něm je podstatou a je tr-
valé a co je nástrojem, prostředkem a do-
provodným jevem, který časem ztratí na 
významu. A tak pomalu odkrajuji z imagi-
nárního bochníku chleba, který nám náš 
spoluobčan Václav Havel upekl. Od jedné 
patky odkrajuji jeho zásluhy, od druhé 
omyly a všechno to, co je mu vyčítáno. Po 
dlouhém krájení zůstane jeden jediný kra-
jíc odněkud zprostředka. Přesto lze podle 
toho kousku poznat, jaký člověk pekl celý 
pecen. Ten jediný pomyslný poslední kra-
jíc, tu podstatu lze popsat jednou větou: 
„Pravda a láska musí zvítězit nad lží a ne-
návistí.“

Rasismus v občanské 
společnosti
V  polovině ledna probudil Horažďovice 
mediální rozruch kolem e-mailů s rasistic-
kým obsahem. V přiloženém obrázku byly 
náboje do pistole prezentovány jako lék 
na romskou problematiku. Důležité také 
je, jakou odezvu aféra vyvolala. Pocho-
pitelně jsem byl jako starosta vtažen do 

děje, mnohokrát jsem sděloval svůj názor 

na věc a mnohokrát jsem vyslechl názory 

druhých. A musím říci, že jsem překvapen 

tím, nakolik je naše společnost xenofobní 

a  šovinistická. Udivuje mě, že neumíme 

vnímat rozdíl mezi oprávněnou kritikou 

a  hrubostí. A  je mi smutno z  toho, že de-

vět lidí z deseti rasistické projevy toleruje, 

a troufám si říci, že většina je i schvaluje. 

Tvrdím, že kritika i vtipy na účet kohoko-

liv a  čehokoliv jsou přijatelné, pokud ne-

ponoukají k násilí, šikaně apod. Chci věřit 

tomu, že mnohým jen nedochází nebez-

pečnost podobného počínání. 

Romové jsou velmi často charakterizová-

ni jako lidé, kteří nechtějí pracovat, zneu-

žívají sociální systém, kradou a chovají se 

násilnicky. Ale to přece nejsou výhradní 

vlastnosti Romů. Copak neznáme žádné 

Čechy či jiné Evropany, kteří se fl ákají, 

fetují, přepadají a  kradou? Je jich také 

dost! Pravda, v  poměrném vyčíslení zřej-

mě méně. Proč taková situace? Obecně lze 

říci, že politika vlád od roku 1948 do sou-

časnosti vytvářela legislativní podmínky 

a  společenské prostředí, které dovedly 

vývoj romské problematiky až k dnešnímu 

stavu. Tyto podmínky však určovali vý-

hradně představitelé státu.

Pravdou také je, že řešení problému je 

nadmíru složité. Jedna ze zásadních věcí 

je nutnost zvýšení kvalifi kace Romů, a tím 

i  rozšíření možnosti jejich pracovního 
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uplatnění. To však naráží na postoj Romů 
samotných, kteří zpravidla nevnímají vý-
znam vzdělání a  nemotivují k  němu své 
děti. Pravdou je i  to, že k  řešení je třeba 
najít politickou odvahu a  zavést dostateč-
ně účinná opatření proti zneužívání dávek, 
proti vědomému neplatičství, proti bez-
trestnému opakování kriminálních deliktů 
v  kvalifi kaci přestupku, proti násilnému 
chování atd. a  že je třeba měřit všem stej-
ným metrem. 
Důležitá ale je skutečnost, že v  celkové 
bilanci hospodaření státu je zneužívání 
státních prostředků příjemci v  sociál-
ním systému zcela zanedbatelné oproti 
zneužívání státních prostředků politiky 
a s nimi spřízněnými vysokými úředníky, 
že drobná zlodějina je nic proti stovkám 
miliard zneužitým, vyvedeným z  rozpoč-
tu a  ukradeným byznyspolitickou mafi í. 
Kdyby nebylo této velké zlodějiny, měli by-
chom dostatek prostředků na rozumnou 
sociální politiku, na důslednou kontrolu 
oprávněnosti vyplácení dávek, na řešení 
vzdělanostního a  kvalifi kačního propadu 
romské populace i  na vytváření smyslu-
plných příležitostí pro uplatnění nekvali-
fi kované pracovní síly. Hněv většinového 
obyvatelstva se obrací mnohem více proti 
Romům, kteří se jen pohybují v  manti-
nelech špatně nastaveného systému, než 
proti těm, kteří tento systém vytvořili. 
Na druhé straně vím, že nelze pomoci 
tomu, kdo o  pomoc nestojí. Je nezbytné, 
aby se v jednom okamžiku setkal upřímný 
zájem většiny i menšiny na řešení problé-
mu. Slovo upřímný zdůrazňuji; dělat něco 
„na oko“ jen kvůli krátkodobému prospě-
chu opravdu nemá smysl.

 Karel Zrůbek

STALO SE

Advent 
v Horažďovicích
Chaos, spěch a  nervozita se jakoby máv-
nutím kouzelného proutku vytratily z ulic 

i našich duší a nahradila je ta správná ad-
ventní nálada, to když kolem nás prolétly 
dětské hlásky nesoucí zprávu o tom, že se 
narodil Kristus Pán …
Není vždy nezbytně nutné hledat vánoční 
překvapení v  přeplněných hypermarke-
tech a nákupních centrech. Radost našim 
blízkým a  milým můžeme udělat i  malo-
vaným hrníčkem z  adventního jarmarku. 
Na tom našem se představila řemesla ko-
vářská, řezbářská, hrnčířská a spousta ji-
ných. Nestačíte se divit, jak šikovné české 
ruce jsou a co všechno pod nimi vzniká.
Navíc stojí přece za to se na chvíli zastavit 
a  vstřebávat zvláštním kouzlem naplně-
nou adventní dobu, která zkrátka není jen 
o shánění těch nejdražších dárků …
Slova jen velmi těžko popisují romantic-
kou atmosféru večerního koncertu v  kos-
tele sv. Petra a Pavla, kde všichni byli oča-
rováni hudbou Jiřího Stivína. V  tu chvíli 
jako by vše špatné odešlo a  zůstala jen 
nádhera tiché noci.
Poprvé v historii se tento počin mohl zrea-
lizovat a uskutečnit, a to hlavně díky dvěma 
pánům – duchovnímu správci farnosti Otci 
Petru Koutskému a  starostovi panu Karlu 
Zrůbkovi, kteří našli společnou řeč a  po-
dobným projektům se rozhodně nebrání.

Velmi milý byl úvod samotného koncertu, 
kdy Otec Petr požehnal jesličky, které byly 
zapůjčeny na výstavu do galerie obcí Do-
moraz a rodinou Papešů. 

Veliké díky patří mnohým obětavým li-
dičkám, kteří neváhali investovat svůj 
drahocenný čas a  ruce ochotné pracovat 
– „muzejníkům“ paní Hance Smetanové, 
manželům Káťě a  Alešovi Červených, an-
dělům – Terezce Slavíčkové, Magdalénce 
Mudrové, Nikolce Gronové, Dádě Grono-
vé, Janičce Daňkové, Aničce Arnoldové, 
Kačce Hanzíkové a  Markétce Petříkové. 
Kolegyním Lucii Tyrpeklové a Janě Daňko-
vé. Horažďovickému Domu dětí a mládeže. 

Zpěváčkům, pištcům a houslistkám z ho-
ražďovické ZUŠky za kouzelné adventní 
koledování a  zvěstování těch nejkrásněj-
ších zpráv. Křesťanskému sdružení Ho-
ražďovice za sehrání hry „Živý betlém“. 
Panům Václavu Malíkovi a Romanu Bergero-
vi za to, že jsou vždy na místě, kde je jich po-
třeba, a hlavně mají dozajista jednu z mnoha 
vzácných vlastností – práci vidí a chopí se jí, 
což je v dnešní době obrovská deviza.
Zvuk zajistil pan Petr Mika a  opět v  nej-
vyšší kvalitě – díky.
Speciální poděkování patří sponzorům, 
bez jejichž pomoci bychom se neobešli: 
Rumpold Sušice, s. r. o., Miras – stavi-
telství a sanace, s. r. o., Plzeň Litice, Byt-
servis Sušice, s. r. o., zdravotní pojišťov-
ny: Metal Aliance a  Česká průmyslová 
zdravotní pojišťovna, Pizzerie „V Zám-
ku“ Horažďovice, lékárna Devětsil JST, 
s. r. o. Horažďovice, Bohemia Sport, 
s. r. o. Horažďovice.

Děkujeme Muzeu Dr. Hostaše v Klatovech 
za bezplatné zapůjčení Chanovického 
betlému a  dobrým lidem, díky nimž bylo 
možné uspořádat v Galerii Califi a výstavu 
betlémů.
Další foto naleznete na: 
www.sumavanet.cz/horazdovice

 Markéta Bučoková, OPPŠK
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SESTERSKÁ KNIHOVNA
Knihovna Horažďovice našla svoji ses-
terskou knihovnu v  Jižní Karolíně v  kraji 
Oconee County. Výrobky ze Dne pro dět-
skou knihu zdobily knihovnu ve Walhalle 
o Vánocích.

Městská knihovna Horažďovice vyhlašuje 
další fotografi ckou soutěž! 
Tentokrát nebude jen pro fotografy, ale pro 
všechny všímavé a  vnímavé lidi, kteří si 
myslí, že znají dobře naše město. Proč si to 
neprověřit? Stačí se jen dívat kolem sebe.
V  tomto roce od února do listopadu zve-
řejníme vždy jednu fotografi i pořízenou 
v Horažďovicích. Může se jednat o netra-
diční pohled na známé i méně známé bu-
dovy, či detaily různých staveb a památek. 
Vaším úkolem bude pouze odpovědět na 
otázku, kde se daný objekt nachází (název 
budovy, instituce, adresa, popř. č. popis-
né). Samozřejmě je možné připsat i  další 
informace, které se k těmto místům vzta-
hují, vlastní pocity, zážitky, či vzpomín-
ky, které se vám při pohledu na fotografi i 
vybaví. Není to však podmínkou účasti 
v soutěži.

Vaše odpovědi čekáme vždy do dvacátého 
následujícího měsíce.

Odpovídat můžete pomocí internetového 
formuláře na webových stránkách Městské 
knihovny Horažďovice www.knihovna.ho-
razdovice.cz nebo pomocí papírového for-
muláře, který bude k  dispozici v  městské 
knihovně. Jména soutěžících, kteří správ-
ně odpověděli, budou zařazena do slosová-
ní. Není nutné soutěžit každý měsíc, tedy 
odpovídat na všechny otázky. Ovšem čím 
více správných odpovědí odevzdáte, tím 
získáte větší šanci, že budete vylosováni, 
neboť vaše jméno se do losování přiřadí 
za každou správně zodpovězenou otázku. 
Správné odpovědi budou vždy zveřejněny 
v následujícím čísle Horažďovického obzo-
ru a na webu knihovny. Vyhodnocení sou-
těže proběhne začátkem příštího roku.
Těšíme se na vaše odpovědi a přejeme příjem-
né chvíle při procházkách naším městem.

 Petra Tomešová

Horažďovické střípky aneb fotovzpomínání

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

Příběhy o Spejblovi, Hurvínkovi 
a Máničce mají společného 

autora. Narodil se 16. 1. 1892 ve 
Strakonicích. Jak se jmenuje?

KULTURA

VU3V pokračuje 
JANO, ZDEŇKU, HONZÍČKU POŠLI 
DĚDU, BABIČKU 
Čas letí jako voda a stejně rychle utekl i 1. pi-

lotní semestr Virtuální univerzity 3. věku 

(VU3V). V kurzu astronomie se 20 studentů 

dozvědělo spoustu zajímavostí nejen o tom, 

jak se sestrojují sluneční hodiny. Všichni 

účastníci získali pamětní listy, které jim bu-

dou připomínat jejich nově nabyté znalosti.

V  současné době se již připravuje 2. se-

mestr VU3V. Tématem dalšího vzdělá-

vání bude Etika jako východisko z  krize. 

Zájemci se budou zabývat problémy v ob-

lasti etiky a  morálky stejně jako se jimi 

zajímali známí fi lozofové Sokrates, Platón 

nebo Aristoteles. Kurz lze navštěvovat bez 

účasti v  předchozím, způsob výuky lze 

bezplatně vyzkoušet. Poplatek za účast 

je 300 Kč za jeden semestr (6 přednášek). 

Přednášek se mohou zúčastňovat všichni 

senioři se statutem důchodce, invalidní 

důchodci bez rozdílu věku a  osoby nad 

50 let (nezaměstnaní a lidé čekající na při-

znání důchodu).
Nový semestr zahájíme 14. února 2012 
v 10.00 hodin v sále knihovny (další termíny 
na zadní straně Horažďovického obzoru).
NEVÁHEJTE A  PŘIJĎTE I  VY ZÍSKÁ-
VAT NOVÉ ZNALOSTI, POZNAT NOVÉ 
PŘÁTELE!!
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Nová divadelní 
premiéra 
– Anna Karenina
Tyjátr Horažďovice zve všechny své příz-
nivce na novou, kvapem se blížící premi-
éru hry Lva Nikolajeviče Tolstoje Anna 
Karenina. Po loňském úspěchu s komedií 
N. Simona Řeči, se kterou jsme uspěli ne-
jen u každého publika, ale zároveň i u od-
borné poroty západočeské divadelní 
přehlídky, kde jsme zvítězili, chceme na-
vázat na hry trochu dramatičtější a  uká-
zat se opět zase v trochu jiném jevištním 
světle. Po zdařilém a divácky velmi dobře 
přijatém divadelním představení středo-
věké rekonstrukce amerických fanatic-
kých hrdelních pří Čarodějky ze Salemu, 
se kroku tímto směrem nijak nebojíme. 
Věříme, že i náš nový příběh Vás dokáže 
zaujmout a takříkajíc bez dechu vtáhnout 
do svého děje. Aspoň si to moc přejeme.
Každý toto dílo Tolstého podvědomě 
zná, avšak přesto většina z  nás jen rám-
cově, ze školy. I my sami jsme to tak měli. 
A  proto se pokoušíme Vám ho v  nové 
úpravě a  značné zkrácenosti převyprá-
vět současně a  zajímavě. Osud krásné 
a  nešťastné ženy, příběh vášnivé lásky, 
která byla dost velká na to, aby se vymkla 
konvencím své doby, ale nebyla zase dost 
silná, aby naplnila celý život. To je ne-

MĚSTSKÁ KNIHOVNA 
HORAŽĎOVICE 

SBÍREJ SAMOLEPKY

6. ročník celoroční soutěže 

v rámci projektu

„DĚTI A ČTENÍ 2012“
Zahájení: 1. 2. 2012

Podmínky soutěže

 jsou zveřejněny v knihovně a na 

www.knihovna.horazdovice.
cz

Uzávěrka 23. 11. 2012

Vyhodnocení: 2. 12. 2012

na Dni pro dětskou knihu

Všichni zájemci o kulturu a historii 
jsou srdečně zváni 

na přednášku s názvem

JEZUITÉ 
•

TOVARYŠSTVO 
JEŽÍŠOVO

 

2. únor 2012
17.00 hodin

 
předsálí kina Otava

Tématem přednášky budou životní 
cesty a ideje zakladatele jezuitského 

řádu Ignáce z Loyoly, úspěchy jezuitů 
na poli vědy, umění, školství i víry či 
souvislosti památných jezuitských 
misií. Objasnění se dočká též nega-
tivní kampaň, která proti jezuitům 

vrcholila za časů národního obrození.

Vynechána nezůstane ani prácheň-
ská stopa v jezuitských dějinách. 

Tu nejlépe představí barvité osudy 
Adalberta Chanovského, rodáka 

z nedalekých Svéradic.

Role přednášejících se ujmou 
Mgr. Jaroslava Brichtová 

z Muzea Českého lesa v Tachově 
a Mgr. Roman Vaněk.

Přednášky 
NA OBJEDNÁNÍ V MĚSTSKÉM MUZEU 
HORAŽĎOVICE 
Mgr. Hana Smetanová:
Proč má nevěsta závoj
lidové zvyky při svatbách, vývoj oděvu 
a svatebních doplňků důležitých při obřadu
Narodilo se nám děťátko
lidové zvyky související s  narozením, 
křtem a šestinedělím
Jak se oblékaly naše prababičky
vývoj lidového oděvu na Prácheňsku, jeho 
zánik
Advent přichází
lidové zvyky v době adventu a vánoc
Čas Velikonoc
lidové zvyky související s obdobím jara
Cechy v Horažďovicích
historie vzniku cechů, cechovní život
Židé v Horažďovicích
dějiny židovského osídlení, stavební pa-
mátky, rozvoj a  následný zánik komunity 
po 2. sv. válce
Církevní textil
historie církevních textilií, které se již ne-
používají

Aleš Červený:
Mineralogie Horažďovicka
seznámení s  nalezišti minerálů spojené 
s poznáváním jednotlivých druhů
Alpské minerály
povídání o mineralogických expedicích po 
západních a východních Alpách
Po stopách horníků v regionu
historie dobývání drahých kovů a uranu 

EXKURZE V TERÉNU SPOJENÉ S VÝ-
KLADEM
Aleš Červený:
Rýžování zlata na Otavě
historie rýžování, spojené s  praktickou 
ukázkou a  možností vyzkoušet si zlato-
nosnost Otavy
Doly na Stříbrníku u Pláničky
exkurze po středověkém hornickém are-
álu na těžbu stříbra, spojená s povídáním 
o těžkém životě tehdejších horníků

PRAKTICKÉ VÝUKOVÉ PROGRAMY
Kateřina Červená:
Hrajeme si s vlnou
Možnost si vyzkoušet plstění za sucha po-
mocí jehly, délka programu dle domluvy. 
Skupiny maximálně 10 osob.

Mgr. Hana Smetanová, Aleš Červený, 
Kateřina Červená: Stálá nabídka interak-
tivní dílny Návrat k tradicím. Možnost si 
vyzkoušet stará řemesla z  Pošumaví, viz 
www.muzeumhd.cz/navrat

měnná podstata světoznámého, už mno-
hokrát zpracovaného románu největšího 
ruského spisovatele. Spisovatele, který 
jako málokdo rozuměl ženské duši, kte-
rý jako málokdo uměl proniknout do 
hloubky rodinných i  milostných vztahů. 
I  dnes, z  našeho současného a  „moder-
ního“ pohledu, soudí nemilosrdně, ale 
zároveň velmi otevřeně. Nové zpraco-
vání akcentuje vedle Annina tragického 
příběhu i  osudy dalších postav v  pestré 
mozaice, směřujících k  jediné otázce 
– jak volit mezi citem a povinností, co je 
správné a co nutné.
Věříme, že naše nová premiéra Vás oslo-
ví stejně jako nás a odnesete si z divadla 
ty nejhlubší a  nejsilnější zážitky z  pří-
jemně prožitého večera. 
Těšíme se na Vás 2. a  3. února 2012 
v kulturním domě! 
Předprodej vstupenek v kině Otava.

 Karel Šťastný



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 1/2012 | 6

SPORT

Horažďovičtí fotbalisté 
nespí zimním spánkem 
I když krajské a okresní soutěže mají zim-
ní přestávku, fotbalisté rozhodně nespí. 
Po krátké pauze zahájila v  lednu všechna 
družstva od mužů po žáky zimní přípravu, 

Vážení přátelé, 
ZVEME VÁS DO KULTURNÍHO DOMU 
V HORAŽĎOVICÍCH 
na představení „MEJDAN 2. aneb Kalba 
manželů šílených“ v  rámci předplatného 
skupiny A/1. Komedii se šlágry o  manžel-
ských „nevztazích“ na náměty Jindřišky Ki-
kinčukové napsal Oldřich Dudek. Písně otex-
toval Milan B. Karpíšek a text k závěrečnému 
fi nále napsal Oldřich Dudek. 
c. k. Divadlo PLUTO Plzeň.
Hrají: K. Kikinčuková, P. Doležalová, J. Ku-
bištová, V. Nová, P. Bečková, B. Kotiš, P. Ki-
kinčuk, P. Kubišta, M. Krejsa.
Představení se hraje v  horažďovickém 
Kulturním domě v  úterý 14. února 2012 
od 19,30 hodin. Bližší informace na tel. 
376  311  261, www.divadlo.klatovynet.cz. 
Vstupenky zakoupíte v  KD Horažďovice, 
tel. 376 512 237, 376 511 890.

Dana Hladíková, Divadlo Klatovy
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Z RADNICE

29. 2. 2012 18.00 

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITELSTVA 
MĚSTA V KULTURNÍM DOMĚ 

RADA MĚSTA 19. 12. 2011
schvaluje „Plán investic na rok 2012 
a  další období“ vypracovaný společností 
ČEVAK, a. s., Č. Budějovice 
schvaluje záměr pronájmu pozemků p. č. 
2322/3 a p. č. 2322/4 v k. ú. Horažďovice
souhlasí s  podnájmem části nebytových 
prostor v  domě čp. 11, Mírové náměstí, 
Horažďovice (prodejna Zverex) za účelem 
provozování psího salonu 
souhlasí s užíváním části nebytových pro-
stor v  Křesťanské MŠ a  souhlasí s  předlo-
ženou „Smlouvou o  užívání nebytových 

která v těchto dnech vrcholí soustředěním 
áčka a starších žáků na Kubově Huti.
Únor je již ve znamení ladění formy pří-
pravnými zápasy. „A“ tým sehraje první 
zápas již v  neděli 29. ledna s  Bělčicemi na 
umělce v Blatné, pokračuje v pátek 3. úno-
ra v  Horšovském Týně, v  sobotu 11. v  Su-
šici mezinárodním utkáním proti Regenu, 
18. 2. proti Oseku a 26. 2. proti Sedlici; oba 
zápasy na umělé trávě ve Strakonicích. Ge-
nerálka je naplánována na sobotu 3. března 
na umělku do Sušice a  prověří nás místní 
áčko. Neděli 11. března již mají všichni ho-
ražďovičtí fanoušci v novém kalendáři jistě 
zvýrazněnou! Jarní část krajského přeboru 
odstartují muži v půl třetí v Klatovech!
Na informace o  změnách v  kádru je za-
tím manažer Milan Koželuh skoupý. Na 
hostování do Horšovského Týna odchází 
Michael Forman ml. a s týmem absolvuje 
přípravu Olda Chod ze Žichovic.
U  mladších dorostenců střídá na trenér-
ské židli Bedřicha Ottu Jirka Pavlík a star-
ší žáky od Jirky Motla přebírá Petr Janda, 
další trenérská posila ze Sušice. Oběma 
končícím trenérům děkujeme především za 
trpělivost a novým posilám přejeme hodně 
úspěchů! Jiří Motl bude mít jistě více času 
na práci sekretáře a místopředsedy klubu.
Ovšem aktuálně nejdůležitějším datem 
je 4. únor. Na 20. hodinu zveme všechny 
příznivce tance a  dobré zábavy na 2. fot-
balový bál do Kulturního domu v  Horaž-
ďovicích. Hrát bude oblíbená FORTUNA, 
těšit se můžeme na předtančení tanečnic 
z Blatné i na bohatou tombolu! 
Všichni jste zváni! Poslední vstupenky 
jsou k mání v Papírnictví u pana Lukeše!

 Daniel Martínek, FK Horažďovice

prostor formou další výpůjčky“ mezi Křes-
ťanskou MŠ a T.  J. Sport Horažďovice
schvaluje poskytnutí 170 volných vstupe-
nek do Aquaparku (dítě do 15 let/1 hod.) 
Oblastní charitě Horažďovice pro účastní-
ky Tříkrálové sbírky 2012
schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na re-
alizaci stavby „Snížení energetické náročnos-
ti budov MŠ Křesťanská, J. z  Poděbrad 724, 
Horažďovice a  MŠ Loretská 935, Horažďo-
vice“ uzavřené s Václavem Kestlerem – BAU 
KONEX, jehož předmětem je změna rozsahu 
a navýšení ceny o 1 327 980,00 Kč + DPH
schvaluje poskytnutí daru ve výši 5 000 Kč 
vlastivědnému spolku Pražský Sušičan

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 7. 12. 2011
vydává podle § 6 odst. 5 písm. c) zákona 
č.  183/2006 Sb., o  územním plánování 
a  stavebním řádu (stavební zákon), za po-
užití § 43 odst. 4 a § 54 stavebního zákona, 
§ 13 a přílohy č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., 
o územně analytických podkladech, územ-
ně plánovací dokumentaci a  způsobu evi-
dence územně plánovací činnosti, § 10, 11, 
171 a následujících zákona č. 500/2004 Sb. 
(správní řád), ve znění pozdějších předpi-
sů, ve spojení s ustanovením § 188 odst. 3 
stavebního zákona opatření obecné povahy 
– Územní plán – města Horažďovice.

ZASTUPITELSTVO MĚSTA 
19. 12. 2011
bere na vědomí zprávu o  činnosti fi -
nančního výboru a  žádá kontrolní výbor 
o  předložení zprávy o  jeho činnosti za 
uplynulé období k datu 10. 2. 2012 
schvaluje plnění rozpočtu příjmů a čerpá-
ní rozpočtu výdajů k 30. 11. 2011 
schvaluje 4. rozpočtovou změnu, tj. roz-
počtová opatření 35-48/2011 
schvaluje pravidla rozpočtového provi-
zoria na rok 2012: Město Horažďovice 
bude hradit pouze platby základních pro-
vozních výdajů nutných k zajištění plynu-
losti hospodaření města, jeho organizač-
ních složek a  příspěvkových organizací, 
a  výdajů, které jsou smluvně podloženy 
a  smlouvy byly projednány v  radě města 
nebo zastupitelstvu města 
schvaluje: Protokol o  výběrovém řízení 
pro poskytování zvýhodněných půjček 
z Fondu rozvoje bydlení města Horažďovi-
ce ze dne 12. 12. 2011 
schvaluje Dohodu o  splacení dluhu se 
Zdeňkem Pelcmanem, k  úhradě neza-
placené faktury (65 758 Kč) v  měsíčních 
splátkách počínaje měsícem prosinec 
2011, a to pod ztrátou výhody splátek
schvaluje darovací smlouvu mezi městem 
Horažďovice (dárce) a Dětským domovem 
Kašperské Hory, (obdarovaný) na poskyt-
nutí peněžního daru ve výši 21 513 Kč jako 
výtěžek ze Dne pro dětskou knihu 
schvaluje vyřazení zmařených investic z účet-
ní evidence nedokončeného dlouhodobého 

hmotného majetku v celkové ceně 377 350 Kč
schvaluje vyřazení ostatního nehmotné-
ho investičního majetku v celkové pořizo-
vací ceně 536 798 Kč 
schvaluje bezúplatný převod drobného 
dlouhodobého hmotného majetku – mo-
bilní buňky v hodnotě 30 650 Kč do vlast-
nictví příspěvkové organizace Křesťanská 
mateřská škola Horažďovice
schvaluje odprodej pozemku p. č. 3139 
ostatní plocha jiná plocha o výměře 450 m2 
v  k. ú. Horažďovice Václavu Matějčkovi, 
Kašovice 16, Sušice za cenu 94 800 Kč 
schvaluje prodej bytové jednotky č. 781/1 
na st.  p. č. 729 a  730 v  k. ú. Horažďovice, 
ulice Pod Vodojemem za cenu 515 000 Kč
schvaluje prodej bytové jednotky č. 786/7 
na st. p. č. 723 a  724 v  k. ú. Horažďovice, 
ulice Mayerova za cenu 565 000 Kč
schvaluje prodej bytové jednotky č. 789/7 
na st. p. č. 727 a  728 v  k. ú. Horažďovice, 
ulice Šumavská za cenu 402 100 Kč
schvaluje prodej bytové jednotky č. 790/7 
na st.  p. č. 727 a  728 v  k. ú. Horažďovice, 
ulice Šumavská za cenu 467 950 Kč
schvaluje prodej bytové jednotky č. 933/4 
na st. p. č. 1185 a 1186 v k. ú. Horažďovice, 
ulice Palackého za cenu 570 000 Kč
schvaluje: bezúplatný převod budovy čp. 
310 na st.p. č. 227/30 a st. p. č. 227/30 za-
stavěná plocha a nádvoří o výměře 523 m2 
v  k. ú. Horažďovice od Plzeňského kraje, 
a příslušnou darovací smlouvu mezi měs-
tem Horažďovice a Plzeňským krajem
schvaluje Smlouvu o vytvoření společné-
ho školského obvodu spádové školy mezi 
městem Horažďovice a obcí Hradešice 
vydává Obecně závaznou vyhlášku 
č.  4/2011, kterou se stanoví školské ob-
vody základních škol zřízených městem 
Horažďovice a části společných školských 
obvodů základních škol zřízené městem
bere na vědomí zprávu zpracovanou or-
ganizační složkou města Technické služby 
týkající se ekonomického výhledu rozvoje 
městských lesů

Stavěli tesaři …
Po delší odmlce se opět setkáváme nad té-
matem staveb a pozemků v našem správ-
ním území. 
Důvodů je hned několik. Tak alespoň dva 
hlavní.
Od Nového roku má město Horažďovice 
nový územní plán. Zastupitelstvo města 
jej vydalo formou opatření obecné pova-
hy na konci roku 2011, takže v  současné 
době je již dokument platný. To znamená, 
že každý pozemek či stavby ležící na úze-
mí města a jeho částí mají nyní stanovena 
pravidla, co je na něm možné, podmíneč-
ně možné nebo vyloučené, kde je možno 
dále stavět a  kde nikoliv. Územní plán je 
zveřejněn na webových stránkách města 



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 1/2012 | 8

v  sekci územní plány, a  to v  plné podobě. 
Je si však nutno uvědomit, že i  když se 
jedná o  dokument určený laické i  odbor-
né veřejnosti, přeci jen jde o  dokument 
odborný. Proto pokud vyvstane jakákoliv 
nejasnost, doporučujeme případným zá-
jemcům, aby se v zájmu správného pocho-
pení územního plánu obraceli na správ-
ce tohoto dokumentu – odbor výstavby 
a územního plánování, kde vám bude po-
skytnuta příslušná informace. Zároveň 
již od počátku platnosti územního plánu 
bude úřad územního plánování spolu s ve-
dením města sledovat funkčnost tohoto 
dokumentu a  v  případě oprávněného dů-
vodu a požadavku města může přistoupit 
i k projednání jeho změny. 
Druhým jevem, který se na území města 
objevil, je v  poslední době často skloňo-
vaný pojem DIGITALIZACE. Jde o  to, že 
katastrální úřad v zájmu strojního zpraco-
vání a  poskytování dokladů o  vlastnictví 
a reálném stavu pozemků a staveb prová-
dí prohlídku území, některé údaje ověřuje 
a v některých případech i uvádí do soula-
du se skutečností. Kromě přínosu, který 
spočívá v  tom, že každý již jednoznačně 
nalezne na mapě svůj pozemek, to však 
může vlastníkovi přinést i  řadu kompli-
kací. Pozemky mohou být přečíslovány, 
měněny jejich výměry i kultura podle pod-
kladů katastru a skutečnosti. Takto upra-
vené mapové podklady jsou před jejich 
vyhlášením vystaveny k nahlédnutí veřej-
nosti, která má právo se k nim z hlediska 
správnosti vyjádřit, případně požadovat 
opravy. Před vyhlášením jsou mapy spolu 
s  podklady k  nahlédnutí na Katastrálním 
úřadu v Klatovech, a protože zdejší katas-
trální úřad byl zrušen, mají občané města 
Horažďovice a jeho částí možnost nahlížet 
do připravovaných map i  na zdejším sta-
vebním úřadu. Podotýkám pouze nahlí-
žet. V případě nejasností nebo požadavků 
na změnu není jiná možnost než uplatnit 
je pouze přímo u již zmíněného Katastrál-
ního úřadu v  Klatovech. Každopádně do-
poručujeme využít možnosti seznámit se 
s  návrhy digitalizovaných podkladů včas, 
tj. již v době jejich předložení veřejnosti. 
V současné době jsou již pro projednávání 
uzavřena území Horažďovice – část, Zářečí 
u  Horažďovic, Babín, Komušín, Horažďo-
vická Lhota a  Třebomyslice. Projednávat 
se teprve budou Boubín, Svaté Pole a zby-
tek území Horažďovic. Podrobné informa-
ce, které území se projednává, je možno 
získat na úřední desce městského úřadu. 
Po vyhlášení mapového podkladu kata-
strálním úřadem se tento stává platným 
a  jakákoliv další změna bude potom ře-
šena již podle stavebního zákona, což 
znamená kromě správního poplatku řadu 
dokladů a  v  neposlední řadě i  značné vy-
naložení vlastního času. 

Digitalizace s  sebou nese ještě jeden 
problém. Katastrální úřad totiž odhalí 
prakticky všechny stavby, které nemají 
na katastru právní podklad a  následuje 
nepříjemná výzva vlastníku nemovitos-
ti, aby celou záležitost uvedl do pořádku 
s  tím, že pokud tak neučiní, vystavuje se 
sankci. Pokud obdržíte výzvu katastrál-
ního úřadu, že je něco (zejména stavba) 
v nepořádku, doporučujeme tento postup:
Spojte se s  katastrálním úřadem a  zjistě-
te, oč se vlastně jedná. Zejména jestliže 
je v mapě již stavební pozemek vyznačen, 
může se doklad o  jeho vzniku dohledat 
v  archivu katastrálního úřadu. Týká se 
především velmi starých staveb. 
Pokud se jedná o stavbu nezapsanou, avšak 
zkolaudovanou, stačí doložit katastrální-
mu úřadu kolaudační rozhodnutí. Pokud 
byla stavba povolena, avšak zkolaudována 
nebyla, musíte před návštěvou katastrální-
ho úřadu nejprve požádat o  vydání kolau-
dačního rozhodnutí zdejší stavební úřad.
Pokud máte k dispozici jiný doklad o tom, 
že stavba byla povolena a  zkolaudována, 
avšak nedochovaly se doklady, můžete 
místo kolaudace požádat stavební úřad 
o ověření existence stavby.. 
Pokud však stavba povolena nebyla, ne-
zbude vám, než požádat o  její dodatečné 
povolení (případně stavbu odstranit). 
Stejně tak je nutno obrátit se na stavební 
úřad v případě, že stavba je zapsána v katas-
tru nemovitostí, avšak fyzicky již neexistuje.
V případě jakýchkoliv nejasností je možno 
navštívit v úřední dny zdejší odbor výstav-
by a  územního plánování. Pro snadnější 
a rychlejší vyřízení doporučujeme s sebou 
vzít veškeré i  zdánlivě bezvýznamné do-
kumenty ke stavbě a pozemku. 
A  na závěr důležité upozornění. Pokud pro-
běhla v  území digitalizace, každopádně si 
ověřte, zda kultury a výměry jednotlivých va-
šich pozemků a staveb nedoznaly změn (a to 
i třeba jen nepatrných). Pokud ano, je nutno 
opravit daňové přiznání na místně přísluš-
ném Finančním úřadu v Horažďovicích. 

 Ing. Josef Kotlaba, vedoucí odboru 
výstavby a územního plánování 

Podávání návrhů na 
změnu územního plánu 
města Horažďovice 
OZNÁMENÍ OBČANŮM 
Rada města Horažďovice na svém zasedá-
ní dne 9. 1. 2012 schválila záměr pořízení 
1. změny územního plánu města Horaž-
ďovice. Tím dává možnost právnickým 
osobám (fi rmám) i  fyzickým osobám 
(občanům) předložit své požadavky (i  již 
v minulosti podané) k vydanému a platné-

mu územnímu plánu města. Zároveň rada 
schválila nejzazší termín pro podání těch-
to návrhů datum 10. 2. 2012. 
Návrh musí mít předepsané náležitosti 
stanovené zákonem především pak iden-
tifi kaci navrhovatele s  uvedením práv 
k dotčenému pozemku nebo stavbě, údaje 
o  navrhované změně, údaje o  současném 
využití plochy, důvod pro navržení změny 
a návrh úhrady nákladů. 
Pro snazší podání návrhu je na webových 
stránkách města v  sekci formuláře u  od-
boru výstavby a územního plánování pří-
slušný formulář k  dispozici. Formuláře je 
možno i osobně vyzvednout na Městském 
úřadu Horažďovice u  odboru výstavby 
a územního plánování. 
Jako přílohu doporučujeme přiložit i  sní-
mek katastrální mapy s vyznačením dotče-
ného pozemku, stavby nebo jejích části.
Návrhy je možno podat do uvedeného 
termínu tj. do 10. 2. 2012 na Městském 
úřadu Horažďovice u  odboru výstavby 
a územního plánování. 
O tom jak s těmito návrhy bude naloženo 
a  které budou zahrnuty do další přípravy 
změny rozhodne následně nejbližší zastu-
pitelstvo města. Podotýkáme, že podáním 
návrhu není ještě zaručeno, že bude do 
změny připuštěn a že bude kladně vyřízen.
V případě nejasností doporučujeme obrá-
tit se (nejlépe osobně) na zdejší městský 
úřad, odbor výstavby a  územního pláno-
vání, kde Vám budou poskytnuty případné 
doplňující informace. 

 Ing. Josef Kotlaba, vedoucí odboru 
výstavby a územního plánování 

Aktualizace 
žádostí o byt

Město Horažďovice upozorňuje ža-
datele o  pronájem obecního bytu, 
kteří k  30.  12.  2011 nepotvrdili svo-
ji žádost, popř. nenahlásili změny 
údajů, aby tak učinili nejpozději do 
10.  2.  2012. Aktualizaci je potřeba 
provést písemně, elektronicky (kul-
dova@muhorazdovice.cz), či osobně 
v sekretariátu městského úřadu. 

NABÍDKA VOLNÝCH BYTŮ
Město Horažďovice nabízí k pronájmu 
městské byty o  velikosti 2+1 v  Holla-
rově a Jiráskově ul., dále byt o velikosti 
3+1 v Žižkově ul. 
Podrobnější informace 
na tel. 376 547 522 
nebo v sekretariátu městského úřadu.

 Marcela Kuldová, 
odbor kanceláře starosty
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Dotace na kulturu, 
sport a cestovní ruch
Jako v minulých letech mají možnost kultur-
ní, sportovní a  ostatní sdružení žádat o  fi -
nanční prostředky z  několika zdrojů. Těmi 
nejsnáze dostupnými jsou města a kraje. 
Město Horažďovice (příspěvky):
předmětem podpory jsou kulturní, spor-
tovní a  ostatní akce – uzávěrka pro přijí-
mání žádostí, které si můžete vyzvednout 
osobně na Městském úřadě, Odboru pa-
mátkové péče, školství a  kultury, kanc. 
č. 219, 2. patro, nebo si je lze vytisknout 
na webových stránkách města v  odkazu 
Granty, příspěvky je 30. března 2012 do 
12.00 hodin. 
Plzeňský kraj (dotace):
Jelikož se mění forma podávání žádos-
tí budou tituly zveřejněny na webových 
stránkách PK počátkem února 2012. Do-
poručujeme sledovat stránky Plzeňského 
kraje. 
Podrobné informace o  výše uvedených 
dotačních programech získáte na tel. 
376  547  557, bucokova@muhorazdovice.
cz, www.sumavanet.cz/muhd/– příspěv-
ky, www.kr-plzensky.cz – dotace.

Markéta Bučoková, 
odbor památkové péče, školství a kultury

Likvidace 
injekčního 
materiálu

Tímto žádáme o pomoc občanů při za-
jišťování bezpečného města. V přípa-
dě, že naleznete na území města prav-
děpodobně použité injekční stříkačky, 
kontaktujte Městskou policii na tel. 
čísle 376 547 539, Policii České repub-
liky na tel. čísle 376 512 401, případně 
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
na tel. čísle 376 547 534.
V  žádném případě se těchto před-
mětů nedotýkejte a  žádným způso-
bem s nimi nemanipulujte.

 Mgr. Petra Janečková, 
odbor sociálních věcí a zdravotnictví

ŠKOLY

Křesťanská mateřská 
škola 
Vánoční svátky a  prázdniny utekly jako 
voda a  my se opět scházíme v  naší ma-
teřince plni dojmů z vánočních dárků a zá-
žitků. I  ve školce jsme se těšily z  nových 
dárků – čekaly nás hračky, knížky, hry, 
sedací soupravy aj. 
Hned první týden roku jsme měli napil-
no. Ve středu 4. ledna nás navštívili žáci 
6.A  Základní školy Komenského ulice, 
kteří nacvičili pod vedením třídní učitel-
ky paní Mgr. Libušky Motlové divadelní 
představení pohádky „O  dvanácti mě-
síčkách“. Chtěli bychom jim touto cestou 
moc poděkovat a  doufáme, že to nebylo 
představení poslední a  využijí svůj talent 
i do budoucna.
5. ledna jsme navštívili děkanský kostel 
sv. Petra a Pavla na horažďovickém náměs-
tí, kde jsme si u  jesliček zazpívali koledy 
a  pohladili jezulátko uložené v  jesličkách. 
Pan farář Koutský nás pozval také do 
prostor fary na prohlídku dvou betlémů, 
z nichž jeden byl vyroben z ovčího rouna. 
6. ledna vedly naše kroky, jak už je tradi-
cí, i  do kostela Československé husitské 
církve. Opět jsme si připomněli vánoční 
čas společným zazpíváním koled, paní 
farářka Mirka Jarolímová nám zahrála 
na kůru na varhany a při kytaře s manže-
lem zazpívala. Na památku jsme obdrželi 
krásné obrázky se zvířátky. Na cestě zpět 
do školky jsme se ještě zastavili v klášter-
ním kostele Pany Marie. Moc se nám líbila 
vánoční výzdoba, která v  záři světel pod-
trhovala krásu tohoto místa. Naše paní 
učitelka Ancillka nám vyprávěla o  his-
torii zde vystaveného betlému, který se 

po dlouhá léta, kdy byl klášter uzavřen, 
dochoval v půdních prostorech. Jde prav-
děpodobně o  překrásné jesličky „konner-
sreuthské“, jejichž autorem je akademický 
malíř a sochař V. Andres. Výtvor je pojme-
nován podle bavorské vesničky, kde žila 
jistá Terezie Neumannová a  jejíž zjevení 
byla pro zhotovení betlému inspirací. 
Na závěr našeho příspěvku přejeme ještě 
jednou mnoho zdraví, štěstí a  pohodo-
vých dní v roce 2012.

 Bc. Jaroslava Panušková, KMŠ

Křesťanská mateřská škola informuje 
zájemce, že letní ozdravný pobyt v Chor-
vatsku proběhne ve dnech 17.–26. srpna. 
V  letošním roce bude cílem naší cesty 
městečko Podaca. Máte-li zájem strávit 
dovolenou s naší školou, zajistěte si místa 
co nejdříve. Telefon: 376 512 580.

Je začátek roku 
2012 … 
… a  sluší se poděkovat těm, kteří se nám 
po celý rok 2011 věnovali. Chtěli bychom 
vyslovit velké uznání paní Evě Bláhové, 
která se našim dětem věnuje již několik 
let v  keramické dílně v  „DOMĚ DĚTÍ“. 
Dílka vytvořená v  dílničce potěší nejen 
děti, ale i  jejich rodiče, děti zde hledají 
přístup k  výtvarnému umění, vyjadřují 
své pocity a  nálady, otvírá se prostor pro 
fantazii. Holčičky a  kluci se učí porozu-
mět významu svých prací. Koneckonců 
i  výtvarně zpracované keramické dílko je 
komunikační prostředek. Přejeme paní 
Evě Bláhové hodně radosti při práci s dět-
mi a  těšíme se na další spolupráci. Tímto 
děkujeme i  vedení DDM Horažďovice, že 
nám pravidelné návštěvy v keramické díl-
ně umožnilo.
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Další velké poděkování patří dětskému od-
dělení knihovny. Není tak moc časté, aby 
předškolní děti pravidelně navštěvovaly 
knihovnu, ale děláme to rádi. Myslíme si, 
že i  tak lze vychovávat budoucí čtenáře. 
Paní Marešová nám vždy připraví pěkné 
knihy, které děti zaujmou, každý si vždy 
něco oblíbí, některé tituly si odnášíme do 
školky a  využíváme je ve výchovně-vzdě-
lávací práci s  dětmi. Před spaním vždy 
čteme. Dětem se líbí i  tvořivé výtvarné 
chvilky týkající se literárního textu, to se 
povedlo těsně před Vánoci. Paní Marešová 
upekla dětem perníčky, takže se i knihov-
nicky mlsalo. Dětem se moc líbila celková 
předvánoční atmosféra v knihovně i s roz-
svíceným stromkem a celkovou výzdobou. 
Díky za pěkné dárky a přejeme hodně spo-
kojených čtenářů.
Přírodovědná stanice je také místem na-
šich častých návštěv. Zvířátkům přinese-
me vždy něco dobrého a pozorujeme jejich 
život uvnitř i venku. Při exkurzích se vždy 
dozvíme něco nového. 
Takže přejeme hodně optimismu, ať se 
daří! Všem našim příznivcům děkujeme.

 MŠ Na Paloučku, třída Hvězdičky

ZŠ Blatenská 
CESTA ZA KULTUROU
Tak jako každý rok, i  letos vyrazili žáci 
devátých tříd do divadla. Tentokrát do 
Komorního divadla v  Plzni za doprovodu 
p.  učitelek Jany Stulíkové a  Jitky Homol-
kové. Do Plzně jsme jeli autobusem, ve 
kterém jako vždy byla legrace. Když jsme 
přijeli do Plzně, zastavil nám autobus 
u zimního stadionu a my jsme šli do nedale-
kého divadla pěšky. Cesta netrvala dlouho. 
Před divadlem už stálo mnoho lidí, kteří se 
tak jako my těšili na představení s názvem 
Fantom Morrisvillu. Po vstupu do divadla 
jsme si odložili bundy v  šatně, prohlédli 
jsme si divadlo a poté jsme se usadili a če-
kali na představení. Někteří seděli v  lóži 
a  někteří na balkoně, odkud bylo krásně 
vidět orchestřiště pod pódiem. Po začátku 
představení všichni v sále ztichli a sledovali 
děj na pódiu. Divadelní hra byla zajímavá, 
podobala se muzikálu, neboť herci často 
zpívali. Nejzajímavější bylo, že v  předsta-
vení účinkoval herec a  zpěvák Petr Von-
dráček, kterého známe jako člena kapely 
Lokomotiva a  moderátora pořadu Hádej, 
kdo jsem? Představení trvalo asi 2 hodiny 
a po skončení jsme se v dešti vraceli do au-

tobusu. Při zpáteční cestě jsme měli všich-
ni velký hlad a byli jsme rádi, že sedíme. Po 
návratu do Horažďovic se všichni od auto-
busu rozutekli a s velkým zážitkem jsme se 
vraceli do svých domovů. 
Myslím, že tato cesta za kulturou se líbila 
každému a všichni už se těšíme, až na jaře 
navštívíme velké divadlo J. K. Tyla. Největší 
dík patří výborné p. učitelce Janě Stulíkové, 
která vše organizuje a bez které bychom se 
do divadla nejspíše ani nepodívali!

 Sabina Janečková

ZŠ Komenského 
UKLIĎME SI SVĚT! 
Maminky, tatínkové, babičky, dědečkové, 
tetičky, strýčkové, pomůžete nám?… Tak 
takhle jsme Vás loni žádali o  spolupráci 
v ekologickém projektu na podporu sběru 
vysloužilých elektrospotřebičů nazvané 
UKLIĎME SI SVĚT. 
A  právě s  Vaší pomocí se nám podaři-
lo malými spotřebiči naplnit 5 bagů (tj. 
košů o  objemu cca 1 m³) a  nashromáždit 
21 kusů velkých elektrospotřebičů, za což 
jsme utržili celkovou částku 3 900 Kč. 
Tyto peníze byly použity na nákup nové 
tiskárny do učebny výpočetní techniky.
To ale není všechno! Naše škola se umís-
tila na druhé příčce v  kategorii absolutní 
množství sebraných spotřebičů v  rámci 
Plzeňského kraje, za což si vysloužila od-
měnu dalších 5 000 Kč! Tato fi nanční ho-
tovost bude škole teprve předána.
Všem Vám moc děkujeme za podporu!!! 
a věříme, že ani letos, kdy jsme se do soutěže 
zapojili znovu, nás nenecháte na holičkách. 
Pořadatel soutěže (kolektivní systém 
ELEKTROWIN a. s.) do školy zdarma dodá 
a  následně i  vyveze sběrné koše, kterých 
bychom s Vaší pomocí opět rádi naplnili co 
nejvíce. Pokud tedy doma máte zbytečné 
či nefunkční (ale kompletní, nerozebrané) 
malé i velké spotřebiče, elektrické nářadí či 
nástroje, tj. vše, co lze zapojit do el. zásuvky 
nebo funguje na baterie, pomozte nám jimi 
sběrné koše naplnit. 
Co všechno můžete přinést či přivézt? 
Ledničky, mrazáky, pračky, myčky, trou-
by, sekačky, vysavače, žehličky, šicí stroje, 
mlýnky, varné konvice, budíky, fény, váhy, 
zubní kartáčky, holicí strojky, kuchyň-
ské roboty, mixéry, odpuzovače hmyzu, 
vrtačky, frézky, brusky, el. šroubováky, 
sponkovačky,… (podrobný seznam na-
jdete na dveřích ZŠ Komenského nebo na 
www.uklidmesisvet.cz, kde se dozvíte 
i veškeré informace o celém projektu). 

Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01

okres Klatovy

tel., fax: 376/512700
šk. jídelna: 376/513520
IČO: 75005271

 e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

Co do košů nepatří? Žárovky a  zářivky, 
elektrozařízení obsahující obrazovku (te-
levize, monitory), mobily, bojlery, samo-
statné baterie, akumulátory. 
 Sběr elektrospotřebičů probíhá neomeze-
ně v pracovní době školy až do konce dub-
na, kdy letošní kolo soutěže končí. Všem 
Vám ještě jednou děkujeme za pomoc 
a případnou další spolupráci. 

 I. Formanová, 
ZŠ Horažďovice, Komenského 

Slavnostní otevření 
výtvarných ateliérů 
ve Střední škole 
Horažďovice
Ve čtvrtek 12. ledna panovala na Střední 
škole Horažďovice sváteční nálada. Oteví-
raly se totiž nové ateliéry. Při té příležitosti 
se sešla řada významných hostů v čele s pa-
nem hejtmanem Milanem Chovancem. 
Slavnost začala prohlídkou kostela Na-
nebevzetí Panny Marie v  areálu bývalého 
kláštera Školských sester de Notre Dame, 
kde nyní sídlí naše škola. Páter Ing. Petr 
Koutský pohovořil o  duchovním poselství 
sester a  seznámil hosty s  historií kostela 
i kláštera a s jejich nejzajímavějšími artefak-
ty. Poté se všichni přítomní odebrali do no-
vých výtvarných ateliérů, kde měli možnost 
vidět při práci žáky oboru Grafi cký design, 
kteří u malířských stojanů portrétovali dív-
ku v  historickém kostýmu. Páter Ing. Petr 
Koutský požehnal v  motlitbě novým učeb-
nám a tím obrazně navázal na cestu ke vzdě-
lání, kterou v  těchto prostorách založil řád 
školských sester Notre Dame již v roce 1853.
Aktu přestřižení pásky se ujal pan hejtman 
za asistence radního Plzeňského kraje p. 
Františka Bláhy a  starosty města p. Kar-
la Zrůbka. Milan Chovanec velmi ocenil 
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proměnu starých půdních prostor na krás-
né a  inspirativní pracovní prostředí, které 
je pro potřeby našich mladých malířů jako 
stvořené. Popřál žákům střední školy mno-
ho zajímavých nápadů a úspěchy při jejich 
studiu. Vedení školy vyjádřilo poděkování 
panu hejtmanovi, Odboru školství Krajské-
ho úřadu Plzeňského kraje a Městu Horaž-
ďovice za podporu při realizaci projektu.
Výjimečnost akce podpořila svoji přítom-
ností i Česká televize, která připravila zají-
mavou reportáž pro vysílání Čt24. Odkaz 
na reportáž a  další zajímavé informace 
o ateliérech a grafi ckém designu najdou čte-
náři Horažďovického obzoru na stránkách 
naší školy www.sskola.horazdovice.cz.

 Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

SPOLKY 

Místní rodák a skaut 
Jaroslav Kopáček 
vyprávěl o svém životě 
a boji proti režimu
Zde Vám přinášíme jeho zajímavý životní 
příběh, který jsme sepsali na základě roz-
hovoru. 
Jaroslav Kopáček, skautskou přezdívkou 
známý jako Šiška Borová či Kopy, se na-
rodil 26. 11. 1929 ve Střelských Hošticích 
v rolnické rodině jako nejstarší ze 4 dětí. 
O  skautingu se dozvěděl ještě před vál-
kou, ale už nestihl před okupací do 
vznikajícího hoštického oddílu vstoupit 
–  hned po příchodu Němců musel být se 
skautováním konec. Podle jeho slov byl 
„skauting světovej a spravedlivej, a to oni 
nemohli potřebovat.“ Oddíl v  Hošticích 

se obnovil až s rokem 1945. Ještě v tomto 
roce složil Kopy a jeho kamarádi skautský 
slib. Nezapomenutelnou vzpomínkou je 
pro něj návštěva generála Pattona v  Ho-
ražďovicích, kdy chlapci již jako skauti 
stáli při jeho proslovu pouhý metr od něj. 
Jejich skautský oddíl čítající asi 7 členů 
fungoval až do roku 1948, kdy byl skau-
ting znovu zakázán, tentokráte komunis-
tickým režimem.
Po nástupu komunistů v  únoru 1948 již 
pracoval ve strakonické zbrojovce jako 
dělník – svářeč. V této době bylo Kopymu 
a jeho přátelům téměř 20 let a moc dobře 
si uvědomovali, že je nečeká nic dobrého. 
Jako reakcionáři ručně psali propagační 
letáky, na kterých stálo: „Chceme repub-
liku Beneše a Masaryků. Nevzdávejte se, 
nebojte se, oni Vám pole nevezmou.“ Také 
shromažďovali zbraně, některé jim zůsta-
ly po Američanech, jiné mohli získat ve 
zbrojovce. Na jaře 1949 se rozhodli utéct 
přes hranice do Německa. Nakonec se 
jim útěk nevydařil, zabloudili, a  proto se 
museli vrátit domů. O  tomto činu se ko-
munisté naštěstí nedozvěděli. Záhy však 
StB zatkla několik mužů z  Katovic, kte-
ří pravděpodobně u  výslechu prozradili 
jména některých sabotérů režimu, tedy 
i Jaroslava a jeho přátel. 
Na jaře roku 1949 přijela ráno do strako-
nické zbrojovky StB a  zatkla pár mužů 
z  Jaroslavovy skupiny. On sám měl ten 
den odpolední směnu. Když přišel po 
obědě do práce, dozvěděl se, že ráno hle-
dala StB i jeho. Rychle se proto otočil a jel 
domů, aby lépe uschoval zbraně, které 
měl uložené u babičky ve skříni. Než to ale 
stihl udělat, přijela StB, zatkla ho a  od-
vezla ho na stanici k výslechu. Po příjezdu 
na stanici ho nestihli příslušníci prohle-
dat, byli totiž narychlo odvoláni k  další-
mu případu. Tato událost zachránila řadu 
lidí, jejichž adresy měl Jarda v peněžence. 

Na cele rozžvýkal a  spolykal papíry, na 
nichž byly údaje o lidech, kterým posílali 
propagační materiály.
Po půl roce výslechů se jeho skupina do-
stala ke státnímu soudu. Jaroslavův roz-
sudek zněl: 12 let nepodmíněně za roz-
vracení republiky a  protistátní činnost. 
Devět měsíců strávil na Borech, kde bylo 
hlavní náplní práce draní peří. Každý mu-
sel za den splnit stanovenou normu, kte-
rá byla hodně vysoká. Poté byl převezen 
do uranových dolů v  Jáchymově. V  roce 
1955 měl za sebou polovinu trestu. V této 
době se po smrti Stalina částečně změnily 
poměry v  celém východním bloku, tedy 
i u nás v Československu. Trestanci mohli 
být po polovině svého trestu propuštěni 
domů na podmínku. Jaroslavovi rodiče 
žádali dopisem o  jeho propuštění. Přání 
se jim splnilo a  Jaroslavovi zkrátili trest 
na polovinu.
Po návratu se Jaroslav oženil a  měl čtyři 
děti. Přestože byl bývalý vězeň, měl velké 
štěstí se sháněním zaměstnání. Za pomo-
ci dobrých lidí sehnal místo jako svářeč 
v  traktorce. Po letech z  traktorky odešel 
a  pracoval až do důchodu jako údržbář 
v nemocnici.
Kopy i nadále bojoval proti režimu, např. 
dovážel z  Polska zakázané skautské ča-
sopisy a  časopis Solidarność. Také na-
vštěvoval rodiny svých spoluvězňů, kteří 
ještě nebyli z  vězení propuštěni nebo se 
odtamtud už nikdy nevrátili. Jako hlubo-
ce věřící člověk děkuje Bohu a svému an-
dělu strážnému za ochranu ve vězení a za 
štěstí, které se drželo celé jeho rodiny po 
zbytek režimu. 
Po převratu v  listopadu 1989 nemohl Ja-
roslav uvěřit, že je opravdu konec hrůz, 
které on a  jeho nejbližší zažívali přes 
čtyřicet let. Dodnes je aktivně činným 
oldskautem a  členem Konfederace po-
litických vězňů, pravidelně navštěvuje 
různá setkání se svými kamarády z vězení 
a  hrdě nosí na klopě skautskou lilii. I  ve 
svém vysokém věku je ohromně vitální 
a pořád má co na práci.
Další příběhy českých skautů naleznete 
na www.skautskestoleti.cz.

 Mirka Nováčková a Šimon Matějka

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
e-mail: horazdovice@ciao.cz

prvních 30 min denně

3. TÝDEN V ÚNORU

ZDARMA
13. 2.- 17.2. 2012

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 1/2012 | 12

KONÍRNA 
– multikultiprostor 
nabízí hudbu i fi lmy

Havlíčkova 46, Horažďovice. Více o  no-
vém prostoru na http://www.dokhoraz-
dovice.cz/ > v  horním menu HD DOKO-
ŘÁN – projekty (Konírna). Na kulturních 
akcích Vás občerství BESTížná čajovna. 
Srdečně zve občanské sdružení ProHD

VEŘEJNÁ HUDEBNÍ ZKUŠEBNA 
Nabízíme prostor pro hudební realiza-
ci jednotlivců i  kapel. Ve zkušebně jsou 
bicí, varhany a zvukový aparát pro kytary 
a  zpěv. Více informací na webu, janee@
seznam.cz, tel. 731 415 596.

ÚNOR PLNÝ FILMŮ 
Z FESTIVALU JEDEN SVĚT
Informace o fi lmech a trailery naleznete na 
http://www.jedensvet.cz/pit/fi lmy-materi-
aly. Vstupné zdarma.
4. února 2012, 20.00 hod. 
Tři dary, Manželka za 50 ovcí
1. dokument je složen ze tří příběhů ro-
din, kterým Člověk v tísni pomáhá zajistit 
stabilní zdroje příjmů. Diváci společně 
s autorkou zjišťují, jak může ovlivnit život 
rodiny darované hejno slepic, tkalcovský 
stav nebo včelí roje.
2. Mnozí afghánští muži vyznávají radi-
kální islám a  ctí tradici obchodu s  man-
želkami mladšími o  generace, se kterými 
někdy nejednají lépe než se psy. To je také 
případ šestnáctileté Sabere.
11. února 2012, 20.00 hod.
Krev v mobilech
Napadlo vás někdy, že se ve vašem mobilu 
mohou skrývat vzácné minerály potřís-
něné krví obětí války v  Demokratické re-
publice Kongo? A  že každým zavoláním 
nepřímo podporujete největší válečný 
konfl ikt od doby druhé světové války, kte-
rému za posledních patnáct let padlo za 
oběť pět milionů lidí? Ne, to není žert, bez 
vzácných minerálů, jejichž drtivá většina 
pochází z ilegálních dolů v této zemi, by se 
totiž váš mobil neobešel.
18. února 2012, 20.00 hod. – Hlad
Život v  komfortu na úkor hladu a  smrti 
v chudých zemích. Geneticky modifi kova-
né plodiny, technologický pokrok, globál-
ní oteplování a  poptávka po surovinách 

a  jejich důsledky. Zatímco v  USA je nej-
větším problémem společnosti obezita, 
o pár tisíc kilometrů dál, na Haiti, jsou lidé 
tak chudí, že musí prodávat vlastní děti do 
otroctví a k obědu jedí koláče z bláta.
26. února 2012, 16.00 hod. 
Zločinci podle zákona
Otevřená zpověď ruské mafi e. O  životě se 
neučili ve školách, ale v  kriminále. Tam si 
také vybírali své budoucí spolupracovníky. 
Tetování jim neslouží jako ozdoba, ale jako 
projev pohrdání autoritami a znak přísluš-
nosti ke své vězeňské kastě a její hierarchii. 
Nikdy normálně nepracovali, přesto jsou 
milionáři s vlivem na ekonomii i politiku.

FILMOVÝ FESTIVAL 
EXPEDIČNÍ KAMERA
25. února 2012, 17.00–22.00 hod. 
Celovečerní promítání nejlepších outdoo-
rových fi lmů o dobrodružství, divoké pří-
rodě, extrémních zážitcích i sportech. 
Ďábelské jízdy ještě ďábelštějších bikerů, 
kajakem mezi krami, na kanoi nejtemněj-
ším koutem Afriky, pěšky po Číně, dosud ne-
slezený vrchol ve východním Tibetu, na koni 
z Mongolska do Evropy…

Masopust
Máme čas plesů, karnevalů a  zabíjaček, 
který je lidově nazýván slovem „maso-
pust“, což je odvozeno od slova „pust 
maso“, tedy nešetři, bav se a užívej si dob-
rého jídla i jiných radostí. Na první pohled 
masopust není svátkem křesťanským, ale 
na druhé straně si jej nelze představit bez 
církevního kalendáře, neboť čas maso-
pustní končí v  úterý před popeleční stře-
dou a  v  letošním roce posledním dnem 
masopustu je úterý 21. února. Po té začíná 
doba postní a ta už má vážnější charakter.
Kořeny masopustu jsou však různorodé: 
židovské, pohanské a křesťanské a všech-
ny tyto tradice mají něco společného. 
V  židovském kalendáři masopustu při-
bližně odpovídá svátek „purim“, který 
připomíná vysvobození Izraele z  těžké-
ho pronásledování ze strany Perské říše. 
Podle biblické zprávy vydobyla osvobo-
zení královna Ester a  Židé znovunabytí 
svobody oslavují nevázaným veselím, 
které chce vyjádřit pocit radosti ze získa-
né svobody. Ovšem pro ně oslava jejich 
svátku není jen připomínkou dávné histo-
rické události, ale v jejich radosti je skrytá 

myšlenka, že ten kdo je v  Božích rukou, 
může žít v naději, že vše zlé jednou skončí 
a v dobré se obrátí.
V  pohanském pojetí je zdůrazněn rituál 
„vyhánění Zimy“, tedy vyhánění démo-
nických sil, které opanovaly svět, příro-
du i  lidi v  době zimního spánku. Rituál 
vyhánění démonických sil byl až děsivý, 
probíhal v hrozivých maskách a zbytky to-
hoto temného pohanského rituálu se nám 
dodnes uchovaly v  některých zapadlých 
částech Alp.
Co je však zajímavé, že v křesťanském pro-
středí se hrozivá maska mění ve směšnou 
maškaru a  hrozivý boj s  démony se mění 
v  maškarní veselí, které probíhá v  poled-
ních masopustních dnech. V tomto křesťan-
ském pojetí je vyjádřena jakási lehkost živo-
ta, radost člověka, který zná pravého Boha 
a který se proto nemusí obávat temných sil, 
těžkostí života ani temné budoucnosti, ne-
boť křesťané spolu se židy věří, že poslední 
slovo v životě člověka a světa nebudou mít ty 
skutečnosti, kterých se nyní obáváme a kte-
ré nás mnohdy i znepokojují.
V  současné době jsme však dospěli dál. 
Dospěli jsme k tomu, že jsme odložili oba-
vy z  temných tajemných sil, což je dobře. 
Ale problém je v tom, že jsme zrelativizo-
vali všechno, že jsme zpochybnili i nezpo-
chybnitelné a  výsledek je ten, že se nám 
hroutí rodiny, rodí se agresivní děti… a ze 
života se vytrácí spokojenost, vzájemná 
pospolitost a hlavně jsme ztratili nadějný 
pohled do budoucnosti, ke kterému nás 
chce přivést čas masopustního veselí. 

 Otec Petr

Pěvecký spolek 
Prácheň
Rok 2011 je za námi a  vstoupili jsme do 
roku 2012, ve kterém si budeme připomí-
nat 150. výročí založení spolku a 20. výro-
čí znovuobnovení jeho činnosti. Ale ještě 
mi dovolte, abych se vrátil na konec roku 
minulého.
Čas adventní a vánoční je vždy uspěchaný 
a také život v našem spolku se zrychlil. Se 
svým nově nacvičeným programem jsme 
tradičně zavítali do Domu s pečovatelskou 
službou v  Horažďovicích. Byl to náš již 
12.  vánoční koncert v  DPS a  také letos se 
nám dostalo vřelého uvítání. Velkým zá-
žitkem pro nás bylo společné vystoupení 
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s dětskými sbory z horažďovických školek. 
Byl to velmi mile strávený podvečer. Naše 
společné zpívání mělo své velké kouzlo.
Po devítileté pauze jsme opět zazpívali Ry-
bovu nejznámější mši „Hej, mistře!“ při 
půlnoční mši v  kostele na horažďovickém 
náměstí. A do stejných prostor jsme umís-
tili také náš vánoční koncert. Poprvé jsme 
zkusili opustit dobu adventní a  koncert 
uspořádat opravdu až v době vánoční. Mys-
lím si, že řešení to bylo šťastné, o čemž nás 
přesvědčila velice slušná návštěva. Bylo 
krásné zpívat před zaplněným kostelem. 
Jubilejní rok jsme zahájili koncertem Tříkrá-
lovým, kterým jsme zakončili dobu vánoční. 
Koncert se konal v pačejovském kostele, kte-
rý byl, stejně jako v Horažďovicích, plný.
Nyní se ale již pilně připravujeme na akce, 
kterých se letos zúčastníme a  také ty akce, 
které uspořádáme v rámci oslav našeho sbo-
ru. Již nyní známe některá konkrétní data 
našich vystoupení v  Horažďovicích i  mimo 
město. O všech našich aktivitách Vás samo-
zřejmě budu včas informovat na těchto strán-
kách i na našem webu: www.psprachen.cz. 

 Martin Petrus, za PSP

Adventní odpoledne 
s punčem
Na třetí adventní neděli 11. prosince 2011 
připravil SRP druhé posezení s punčem.
Na předvánoční povídání pozval předseda 
spolku svého přítele pana Dr. Jana Strás-
kého, ředitele Národního parku Šumava 
a předsedu Klubu českých turistů. 
Po úvodním povídání o  rozloze, vzniku 
a  zvláštnostech Národního parku se řeč 
dostala na boj s  kůrovcem. Při promítání 
snímků s kůrovcem a záběrů boje s ochra-
náři Dr. Stráský vysvětlil, jak je složité do-
držet všechny zákony v první bezzásahové 
zóně i na dalším území NP. Vysvětlil také, 
jak se zasahuje proti kůrovci loupáním 
stromů na stojato a proč se zakracují suché 
stromy kolem cest značených pro turisty. 
Odpověděl i na dotaz, kam se prodává dří-
ví z poražených stromů na Šumavě a kam 
jdou peníze z prodeje.
Dozvěděli jsme se také, jak je těžké prosadit 
novou turisticky značenou trasu i přes to, že 
jich na Šumavě bylo v minulosti víc než nyní.
Zajímavostí bylo také, že se letos našel 
u  Plešného jezera strom starý 549 let, 
přestože se již dlouho tvrdí, že staré stro-
my již na Šumavě nejsou.
Beseda byla velmi zajímavá a všech 75 pří-
tomných posluchačů vyslechlo povídání 
o událostech na Šumavě, o kterých slyšíme 
v mediích, přímo od člověka nejpovolaněj-

šího. Poslední akce v roce 2011 se vydařila
Valná hromada SRP se uskuteční v  ne-
děli dne 5. února 2012 ve 14.30, v restau-
raci U Hlaváčků. 

 Marie Šimonová, jednatelka SRP

Sbor dobrovolných 
hasičů
Výroční valná hromada (VVH) našeho 
Sboru dobrovolných hasičů se konala v pá-
tek 13. ledna v  zasedací síni zbrojnice za 
účasti 43 členů a  členek a  7 hostů včetně 
starosty města pana Mgr. Karla Zrůbka. 
Omluveno bylo 10 členů. 
VVH zahájil pan Jirků přivítáním všech pří-
tomných a  vzpomenul úmrtí dvou našich 
členů, kterými byli pánové Josef Chod a za-
sloužilý hasič Vojtěch Tichý. Vzpomenuto 
bylo také úmrtí exprezidenta Václava Havla. 
Jako starosta sboru jsem seznámil přítom-
né s členskou základnou, která se skládala 
ku konci roku 2011 z 81 členů. Mužů bylo 
43, žen 13, dorostenců 3 a 22. Při různých 
výročích v okolních sborech jsme se snažili 
tyto sbory podpořit naší účastí. Byl to např. 
sbor v Kejnicích, Velkém Boru, Třebomys-
licích a  Čejkovech, kde to byla zároveň 
i akce okresního sdružení. Kromě Velkého 
Boru jsme byli všude s  prapory. Mimoto 
jsme se zúčastnili „6. Zářečské májky“, 
která se konala již tradičně. V  okrskové 
soutěži se naše družstvo umístilo na čtvr-
tém místě. Měli jsme také postaven stánek 
s občerstvením při závodu Rallye Pačejov. 
Zakoupeno bylo 15 lehátek pro děti na tá-
bor za fi nanční podpory našeho krajského 
úřadu. Za fi nanční podpory od městského 
úřadu byla dovybavena kuchyňka. Dává-
me též zahrát jubilantům na stanici České 
Budějovice. Změny se dostává i  zbrojnici. 
Postupně dochází k  rekonstrukci celého 
sociálního zařízení. Pokud vše dobře do-
padne, tak by mělo dojít k  výměně oken, 
střešní krytiny a zateplení celé budovy. Zá-
věrem jsem přečetl blahopřání od Generál-
ního ředitelství Hasičského záchranného 
sboru (HZS) ČR. 
Velitel sboru pan Štěpán se mimo jiné věno-
val hlavně zásahům, ke kterým byla jednot-
ka povolána, a  těch bylo 22. Při požárech 
zasahovala 11×, technická pomoc byla 6×. 
Dopravní nehody byly 2 – jedna silniční 
a  druhá železniční na přejezdu u  Poříčí. 
Tam jednotka spolupracovala s  HZS Stra-
konice a  HZS Horažďovice. Vyprošťován 
byl strojvedoucí a  technické prostředky se 

musely daleko donášet. Živelních pohrom 
jsme se zúčastnili 1× a planý výjezd byl 2×. 
Zásahová jednotka se rozšířila o  4 nové 
členy a  pro všechny je prováděn každé 
pondělí výcvik jak teoretický, tak praktic-
ký. Nové vozidlo CAS 20 Terrno má najeto 
již 3 540 km, a to hlavně při zajíždění a jíz-
dách na garanční prohlídky. K  zásahům 
toto vozidlo najelo 360 km a je s ním spo-
kojenost. Letos nás čeká rozsáhlá oprava 
žebříku AZ – 30, která se provádí jednou 
za 10 let. Bylo rovněž poděkováno sponzo-
rům a městskému úřadu. 
Pan Melka mladší přednesl zprávu o  dění 
v  kroužku mladých hasičů. Při soutěžích 
se vedlo střídavě. Např. ze 60 družstev 
se umístili na 16. a  40. místě. Jindy zase 
z 51 družstev obsadili místo 10. a 9. Ve Spá-
leném Poříčí se umístili na 33. a  4. místě 
a  jednou se jim podařilo přivézt i  pohár. 
Letos se 11. 2. zúčastní zimního srazu mlá-
deže v Sušici a 19. 5. závěrečné hry Plamen 
v Malém Boru. V příštím roce se pravděpo-
dobně uspořádá podzimní část hry Plamen 
na Panské zahradě a  na Ostrově, tak jako 
i dospělí uspořádají okrskovou soutěž, a to 
vše v rámci 135. výročí založení sboru. 
Předseda kontrolní a  revizní rady pan 
Mgr. Presl přednesl zprávu o hospodaření 
a  inventáři sboru. Z  té vyplynulo, že sbor 
pracuje dobře a řádně hospodaří. 
Dalším bodem bylo přednesení plánu práce 
a činnosti na rok 2012. Ten obsahuje 14 po-
ložek. Do diskuze se přihlásilo 5 zúčast-
něných, mezi nimi byl také starosta města 
pan Mgr. Zrůbek. Škoda, že musel brzo 
odejít. Po diskuzi bylo přečteno a schvále-
no usnesení z VVH. 
Přáním do letošního roku byla VVH ukon-
čena. 

 Karel Halml

Svaz zdravotně 
postižených, členská 
schůze 
Členky a členové základní organizace SZP 
Horažďovice se sešli na své výroční členské 
schůzi 8. prosince 2011 v Kulturním domě 
v Horažďovicích. Sjíždějí se z 30 obcí, a tak 
účast 138 členů z  celkového počtu 168 je 
velice pěkná.
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Jednání se zúčastnili také předseda SZP 
Šumava pan Edmon Póč a členka výkonné-
ho výboru paní Zdena Lajpoldová. Průběh 
schůze se jim líbil. 
Program byl obvyklý. Zpráva o činnosti, fi -
nanční zpráva, příspěvek pana Póče a slav-
nostní přání členům k  životnímu jubileu. 
Rozšířený byl kulturní program.

Slavnostní atmosféru hned v  úvodu na-
vodily děti a  jejich paní učitelky z  horaž-
ďovické mateřské školky Na Paloučku. 
Přinesly všem dárky v  podobě vánočních 
básniček a koled. 

Svoje vystoupení nám předvedly členky 
dnes už velmi známého souboru Velkobor. 
Byly ochotné po práci přijít a  zpříjemnit 
nám předvánoční odpoledne zpěvem koled 
a vánočních písní.
Výrobky, tentokrát v duchu Vánoc, připra-
vila paní Marie Roubalová z Horažďovic.
Háčkované hvězdičky, zvonečky a andělíč-
ky každý obdivoval. 
Na další výstavce byly výrobky z  pedigu. 
Košíčky různých velikostí i  tvarů, zvoneč-
ky a ozdoby na stromeček. Výrobky zaujaly 
hlavně ženy.
Překvapení pro všechny připravili členové 
– muzikanti. Dali dohromady kapelu a za-
hráli pro dobrou náladu známé písničky. 
Někdo si zazpíval, někdo si i  zatancoval. 
Všem se muzika líbila. Zahřeje i to, že umí-
me udělat radost sami sobě. 

Božena Behenská

Klub „Nebuď sám“
Únor bude ve znamení nových činností 
– připravujeme řadu zajímavých akcí. Při-
jměte, prosím, naše pozvání. 
7. 2. – úterý – Posezení s harmonikou. 
Oblíbení Úterníci zahrají k  tanci i  po-
slechu v  jídelně DPS Palackého 1061 od 
15.00 hod. Přijďte se pobavit a  poslech-
nout si hezké písničky!
8. 2. – středa – Čtení na pokračování. 
Zahajujeme zcela nový cyklus čtení knih 
od Marie Malé, známe sušické autorky, 
která píše především o  Šumavě. Knihu 
otevřeme ve společenské místnosti ve 
IV. patře DPS Palackého ve 14.00 hod. 
15. 2. – středa – Čtení na pokračování. 
Ve spolupráci s  městskou knihovnou bu-
deme pokračovat v  předčítání z  knihy 
Marie Malé. Začínáme ve 14.00 hod. ve 
společenské místnosti ve IV. patře DPS 
Palackého.
21. 2. – úterý – Čtení na pokračování. 
Opět se můžete těšit na další poutavé čte-
ní z  knihy Marie Malé. Těšíme se na vás 
ve společenské místnosti ve IV. patře DPS 
Palackého od 14.00 hod. 
22. 2. – středa – Výroba věnců z makovic. 
Všem zájemcům nabízíme možnost vyrobit 
si svůj originální věnec z netradičního ma-
teriálu. Věnce začneme vyrábět od 14.00 
v dílně v suterénu DPS Palackého 1061.
23. 2. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi. 
Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti o České 
republice zábavnou formou. Jídelna DPS 
Palackého 1061 od 13.30 hod. 
27. 2. pondělí – Vzpomínání na první 
benefi ční koncert pro Oblastní charitu 
Horažďovice. Přijďte si spolu s námi díky 
projekci připomenout krásné okamžiky, 
kdy činnost charity přišly podpořit místní 
oblíbená hudební seskupení. Začátek pro-
jekce je od 14.00 hod. ve společenské míst-
nosti ve IV. patře DPS Palackého. 
29. 2. středa – Čtení na pokračování. 
Závěr cyklu čtení z knihy Marie Malé ve spo-
lečenské místnosti ve IV. patře DPS Palac-
kého od 14.00 hod. Opět se začteme do díla 
místní populární autorky, se kterou se mů-
žete osobně setkat na besedě již v březnu.
Telefon: 376 512 596
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se 
sejít při mši svaté ve společenské místnos-
ti v suterénu DPS 1061. 
Každé úterý ve 13.30 hod. probíhá ve spo-
lečenské místnosti v  suterénu DPS 1061 
posezení v klubu seniorů.

 Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice

Občanská poradna 
při Oblastní charitě Horažďovice

nabízí 

DISKRÉTNÍ, NESTRANNÉ 
A BEZPLATNÉ PORADENSTVÍ 

V OBLASTECH
• Bydlení
• Občanskoprávní a majetkoprávní vztahy
• Rodina a mezilidské vztahy
• Pracovněprávní vztahy 
• Systém sociálních dávek a pomoci 
• Dluhové poradenství
• Ochrana spotřebitele
• Sociální a zdravotní pojištění 
• Správní řízení – jednání s úřady

Máte problém? 
Pomůžeme Vám hledat řešení.

Preferujeme předchozí objednání:
Osobně: Oblastní charita Horažďovice,
Palackého 1061, Horažďovice 
ÚTERÝ   8.00–16.00
Telefonicky: 605 975 551 – Pavla Brůžková 
PONDĚLÍ, STŘEDA, PÁTEK: 
      7.00–15.30 
E-mailem: 
obcanskaporadna.horazdovice@tiscali.cz

Poradenství je poskytováno pouze 
při osobním jednání.

Tříkrálová sbírka 2012
Další ročník Tříkrálové sbírky je, troufáme 
si říci, úspěšně za námi. Skupinky tříkrá-
lových koledníků procházely opět ulicemi 
Horažďovic a  mohli jsme se s  nimi potkat 
i  v  řadě okolních obcí. Nově se do sbírky 
zapojily obce Dobrotice, Olšany, Oselce, 
Kotouň a Nová Ves.
Celkový výtěžek letošní tříkrálové sbírky 
činil neuvěřitelných 186 538 Kč. 
Kolik se vybralo do tříkrálových kasiček 
v jednotlivých obcích, je uvedeno v přehledu:
Horažďovice     83 513 Kč
Chanovice       5 581 Kč
Velký Bor      8 807 Kč
Jetenovice      3 703 Kč
Dobrotice       2 670 Kč
Pačejov Nádraží   4 698 Kč
Pačejov       4 100 Kč
Svéradice      9 321 Kč
Hradešice      5 655 Kč
Smrkovec      2 261 Kč
Břežany       7 030 Kč
Malý Bor       7 477 Kč
Olšany        4 730 Kč
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Komušín    2 314 Kč
Slatina   2 177 Kč
Týnec     2 710 Kč
Horažďovice Předměstí  2 105 Kč
Třebomyslice   4 995 Kč
Hejná     4 245 Kč
Boubín, Veřechov   4 605 Kč
Malé a Velké Hydčice  5 668 Kč
Oselce, Kotouň, Nová Ves     8 173 Kč

Dle připravených záměrů bude výtěžek 
použit na podporu činnosti Oblastní 
charity Horažďovice, zejména na úhradu 
nákladů Charitní pečovatelské a ošetřova-
telské služby a nově zřízené občanské po-
radny. Dále fi nanční prostředky částečně 
rozšíří kapacitu krizového fondu určené-
ho osobám z Horažďovicka, které postih-
la neočekávaná živelná pohroma, a  jako 
v  minulých letech budou podpořeny vol-
nočasové a  aktivizační činnosti pro seni-
ory. Výtěžky vybrané v obcích Chanovice 
a Oselce, Kotouň, Nová Ves budou poměr-
nou částí rozděleny, aby podpořily děti 
v  místních  dětských domovech. Rovněž 
výtěžek sbírky v  Hradešicích, Smrkovci 
a  Břežanech půjde na vybavení  mateřské 
školy v Hradešicích.
Veliký dík patří všem tříkrálovým dárcům, 
kteří svým příspěvkem do kasiček přispěli 
a podpořili tak naše záměry a naši činnost 
v tomto roce. 
Nesmíme samozřejmě zapomenout na naše 
koledníčky, kterých se při letošním koledo-
vání sešlo opravdu hodně a bez kterých by-
chom nemohli sbírku v tak velkém rozsahu 
uskutečnit. I  přes drobné organizační pro-
blémy si troufáme říci, že jsme vše nakonec 
zvládli a  na tvářích našich králů byla vidět 
radost a spokojenost. Děkujeme i vedoucím 
jednotlivých tříkrálových skupinek, kteří se 
svého úkolu zhostili na výbornou.
Naše poděkování za podporu sbírky patří 
také Radě města Horažďovice, která našim 
koledníkům do 15 let věnovala volné vstu-
penky do Aquaparku Horažďovice.
A  jak bylo naloženo s  výtěžkem tříkrálové 
sbírky 2011? Pro připomenutí – celkový vý-
těžek sbírky 2011, který byl zaslán na celore-
publikové tříkrálové konto, činil 175 128 Kč. 
Podle pevně stanoveného vzorce (tj. 65  % 
z celku) se nám do organizace vrátila částka 
Kč 113 832,20. 
Dle záměrů jsme z  výtěžku zakoupili po-
lohovatelné zdravotní lůžko, toaletní křes-
lo, kolečkové křeslo do sprchy a  invalidní 
vozík. Rozšířili jsme tak svoji nabídku 
kompenzačních pomůcek, které jsou bez-
úplatně zapůjčovány seniorům a zdravotně 
postiženým osobám. 
Další záměr, který jsme naplnili, bylo roz-
šíření krizového fondu o  částku 2  000  Kč. 
Tyto fi nanční prostředky bychom v případě 
potřeby použili na okamžitou pomoc lidem 
z Horažďovicka, kteří by se ocitli v krizové 
situaci způsobené přírodními živly. 

Částí výtěžku jsme opět podpořili akti-
vizační programy pro seniory v  našem 
městě – příspěvek na dopravu na výlety za 
poznáváním okolí a pomůcky na pravidel-
né kondiční cvičení, která probíhají v Do-
mech s  pečovatelskou službou. O  všech 
programech informujeme veřejnost pra-
videlně na stránkách Obzoru a webových 
stránkách organizace. 
Část fi nančních prostředků nám pomohla 
při nastartování a  rozjezdu nové služby – 
Občanské poradny, jejíž provoz jsme zahá-
jili ke konci roku 2011 v prostorách Domu 
s  pečovatelskou službou v  Palackého ulici 
v  Horažďovicích. Bylo pořízeno základní 
vybavení poradny (stůl, koberec, věšák). 
Dětský domov v  Chanovicích si ze získa-
ných prostředků 3  500,- Kč pořídil spor-
tovní a  výtvarné pomůcky pro děti a  věci 
pro domácnost. Mateřská škola v Hradeši-
cích si za 3 000 Kč vybavila šatnu pro děti 
novou poličkou. Ani na děti v Horažďovi-
cích se nezapomnělo, protože sbírka 2011 
přispěla částkou 10 300  Kč na stavební 
úpravy a  vybavení sálu na místní faře. 
Vzniknul zde veřejný klub pro mládež, kde 
mohou aktivně trávit svůj volný čas.
Milé překvapení nám přichystali studen-
ti 4.B Střední odborné školy v  Blatné. Na 
svém maturitním plese, který se konal ve 
svátek Třech králů, nám darovali 5 000 Kč 
na naši činnost. Za jejich mimořádný sku-
tek jim mnohokrát děkujeme. 
Věříme, že jsou tříkrálové dary, za kte-
ré ještě jednou všem děkujeme, využity 
správným způsobem a podporují a zkvalit-
ňují naši charitativní činnost.

Bc. Olga Šulcová, 
koordinátor Tříkrálové sbírky 2012

Mateřské centrum 
Dráčkov
Děti mladšího i  staršího předškolního 
věku rádi uvítáme v  doprovodu maminek, 
sourozenců, tatínků či prarodičů každé 
pondělí mezi 15–17 hodinou v mateřském 
centru Dráčkov (prostory bývalé lékárny 
u  Vápenky). Budeme se snažit nabídnout 
vašim dítkám pestrý program a  prostor 

pro přirozenou dětskou činnost, kterou je 
volná hra. Setkají se u nás se svými vrstev-
níky a společně se budeme věnovat různým 
hrám a  činnostem, které podporují vzá-
jemnou sounáležitost, empatii a přátelství, 
dětskou kreativitu, fantazii … Předškoláci 
si zacvičí, zatančí – to aby věděli jak správ-
ně držet tělo. Možná se naučí i nové písnič-
ky a  básničky – to aby se naučily správné 
výslovnosti. A také poznají různé výtvarné 
techniky jež prohloubí jejich cit pro krásu 
a procvičí jejich beztak šikovné prstíky.

 Bc. Lenka Petrusová

ZAJÍMAVOSTI

Horažďovice 2012 
Pod tímto titulem vydalo papírnictví Milady 
a Karla Lukešových velký nástěnný kalendář 
na letošní rok a navázalo tak na svou loňskou 
edici. Kalendář obsahuje 13 fotografi í měst-
ských partií jednotného formátu 18 × 27 cm. 
Nejsou to snímky ze současnosti, jak by se 
dalo usuzovat z názvu kalendáře, ale z doby 
druhé světové války, z let 1940–1943. Jejich 
autorem je opět učitel a  čestný občan Ho-
ražďovic pan Josef Šochman (1908–1991), 
z  jehož pozůstalosti je uvolnila pro repro-
dukci rodina. Jsou dokumentem tehdejšího 
stavu města, který má historickou hodnotu. 
Některé ze zobrazených objektů již neexis-
tují (zámecké sýpky, farní zahrada, hostinec 
U  Hutarů), jiné doznaly větších či menších 
změn. Jen panoramatu města nad Otavou 
na titulní straně kalendáře se po staletí čas 
téměř nedotknul. Tento snímek pořídil au-
tor z místa, odkud kdysi nakreslil svou pro-
slulou vedutu Horažďovic J. Willenberg.
Černobílé snímky, v  převážné většině bez 
lidí, působí poněkud stísněným dojmem. 
Charakterizují tak stav města v  těžké době 
německé okupace. Lidé žili ve strachu a uza-
vírali se ve svých domovech. Nad městem le-
žela tíha nedůvěry a beznaděje. Byla nouze, 
řada občanů města padla na bojištích, zahy-
nula v  koncentračních táborech a  strádala 
na nucených pracích v okleštěné vlasti i v ci-
zině. Od té doby uplynulo již více než 70 let. 
Kalendář je určený především horažďovic-
kým rodákům a  občanům. Těm starším, 
kteří zažili dobu okupace, pro oživení vzpo-
mínek na tehdejší dobu. A těm mladším pro 
porovnání se současným stavem Horažďo-
vic a  k  zamyšlení se nad životem v  tyranii 
a ve svobodě i nad snahou současného vede-
ní města o  další zkrášlení místa, ve kterém 
našli své domovy. Takový byl nepochybně 
záměr vydavatelů.

 Karel Jiří Němec 
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Martin Josef Nováček 
a jeho synové 
OSUDY VÝZNAMNÉ EVROPSKÉ 
HUDEBNÍ DYNASTIE PŮVODEM 
Z HORAŽĎOVIC (II.) 
V  prosincovém čísle Horažďovického ob-
zoru se čtenáři mohli seznámit s  pestrým 
životem našeho krajana a  místního rodáka 
Martina Josefa Nováčka (1834–1906), za-
kladatele hudební dynastie evropského vý-
znamu. V tomto a v následujících sloupcích 
bych velmi rád podal alespoň stručné infor-
mace o jeho potomcích.
Nejstarším synem Martina Josefa Nováčka 
a jeho ženy Marie byl Rudolf. Ten se narodil 
7. dubna 1860 v banátském městečku Weiss-
kirchen (maďarsky Féher Templom), dnes 
známém jako Bela Crkva v srbské provincii 
Vojvodina. Základy hudebního vzdělání zís-
kal u svého otce, vzdělání klasickému se pak 
věnoval na reálce v Temešváru. Společně se 
svým otcem a bratry (rodinné kvarteto) na-
vštívil v  roce 1878 i  české území. V  otcově 
rodišti, tedy v Horažďovicích, se uskutečnil 
koncert výše uvedeného souboru 14. čer-
vence 1878.
V  letech 1874–1876 můžeme mladého Ru-
dolfa zastihnout jako studenta vídeňské 
hudební konzervatoře (housle, skladba). Po 
absolutoriu Rudolf Nováček získává zkuše-
nosti v  pozici buď člena nebo uměleckého 
vedoucího vojenských kapel v Innsbrucku či 
Hradci Králové.
V roce 1882 se stal dirigentem vojenské ka-
pely 28. pěšího pluku se sídlem v Praze. Pra-
ha se mu pro zbytek života stává osudnou. 
Kromě své manželky Almy, rozené Skohou-
tilové, se tu osobně setkává se světovými 
hudebními veličinami první velikosti Anto-
nínem Dvořákem a Pjotrem Iljičem Čajkov-
ským. Z  Prahy vedou Rudolfovy stopy do 
Sofi e, kde krátce působí jako kapelník prv-
ního jezdeckého pluku, a  pak následně do 
Bukureští. Zde jej mezi lety 1891–1895 ob-
jevíme v roli kapelníka rumunské královské 
gardy. Po roce 1895 Rudolf Nováček cestuje 
po Evropě a v řadě měst pracuje jako hudeb-
ní pedagog či dirigent (např. Petrohrad, ale 
i několik míst v Belgii a Holandsku). Na delší 
čas pak zakotvil v  Berlíně, kde nachází své 
věrné přátele – klavíristu Ferruciho Busoni-
ho a dirigenta Arthura Nikische.
Po onemocnění otce Martina Josefa se roku 
1905 vrací do Temešváru, kde vede hudební 
školu založenou otcem. Po vzniku Českoslo-
venska se nakrátko vrací do Prahy (1921), 
měl se stát ředitelem hudební vojenské školy. 
Praha jej však tentokrát zklamala, slíbeného 
místa se nedočkal (údajnou příčinou měla 
být Rudolfova špatná čeština). Zbytek živo-
ta prožil v Temešváru. Ještě jednou se však 
do Prahy vrátil – podrobil se zde operaci. 
Ovšem krátce po ní, stejně jako otec, Rudolf 

Nováček dne 12. srpna 1929 v Praze zemřel. 
Pohřben je v rodinné hrobce v Temešváru.
Rudolf Nováček je znám zejména jako au-
tor pochodů. Světový věhlas mu získal je-
den z  nich, známý pod názvem Castaldo. 
Ani klasická hudba mu nebyla cizí – proslul 
i Nováčkův školní Houslový koncert A-moll.

 Mgr. Roman Vaněk

Provozovatelé 
restaurací a hospod
Horažďovice bývaly hodně bohatým měs-
tem s velkým množstvím řemesel, hospod 
a obchodů.
Toto město žilo silným kulturním a  spole-
čenským životem. Ve městě bývali v hojném 
počtu provozovatelé restaurací a  hospod. 
A už tehdy se snažili hostinští získat si pří-
zeň štamgastů, a tak se snažili konkurovat 
i  v  kvalitě piva výčepního, výrobky teplé 
a studené kuchyně a prodejní cenou. 
Soukromí majitelé živností měli na fasádě 
domů své fi remní štíty. 
Restaurační objekty, které pamatuji:
hotel Modrá hvězda – nyní Hotel Prácheň 
hotel Zlatý jelen – na náměstí
hostinec Zámecká pivnice – na náměstí, 
nyní kadeřnictví
hostinec U  Vachů – Prácheňská ulice, na 
jejím konci u mostu
hostinec U Bicenců – Prácheňská ulice
hostinec U Chalušů – Prácheňská ulice – 
Černý orel
hostinec Nová hospoda – Komenského 
ulice, bývalý závod Sport
hostinec Na Vrčeni – Tlapa – Plzeňská uli-
ce, nyní Elektro Havel
hostinec U Koblasů – na Zářečí 
hostinec U Řezáčů – na Zářečí
hostinec U  Hutarů – Strakonická ulice, 
křižovatka u kina
hostinec U  Hlavatých – Tyršova ulice – 
U Nádraží, nyní Bečvář
hostinec a řeznictví U Rykrů – Ševčíkova 
ulice, nyní pekař Rendl 
hostinec U Svaté Anny – Svaté Pole
vinárník, uzenář U Šebestů (Polanů – na-
proti bývalému pivovaru)
nálevna, výčep a  prodej lihovin – Bratří 
Műnzové – na náměstí, nyní textil

HORAŽĎOVICE – PŘEDMĚSTÍ
hotel U Holoubků
hostinec U Práchně – Jan Vondrášek
restaurace Na Nádraží
RYCHLÉ OBČERSTVENÍ
automat Prácheň – Ševčíkova ulice, oděvy 
(dům p. Kubovec)
jídelna, občerstvení, gril – u  kulturního 
domu
V  PADESÁTÝCH LETECH minulého sto-
letí restaurace a hospody měnily své fi remní 

štíty. Místo jména soukromého majitele se 
objevovaly nápisy – Pohostinství RaJ Kla-
tovy. V některých restauracích byl ukončen 
provoz nebo byly zbořeny. Pro dobré využití 
k  jiným účelům byla kompletní demolice 
hostince U Hutarů a část objektu. Rozsáhlý 
areál byl zlikvidován a na ploše v roce 1976 
otevřeno nové kino.
UKONČEN PROVOZ:
hostinec Nová hospoda, U  Tlapů, U  Řezá-
čů, Zámecká pivnice, U Rykrů, U Bicenců, 
U Vachů, U Svaté Anny, vinárna U Šebestů, 
nálevna Bratří Műnzové, automat Prácheň.
ZBOŘENÉ – hostinec U Hutarů
PŘI NÁVŠTĚVĚ města si lidé mohli vybírat, 
kam půjdou do restaurace, pokud na to bu-
dou mít peníze. Kde se pobaví nad sklenkou 
a talířem něčeho dobrého a vše si vychutnají.
Pivo výčepní světlé podle odborníků muselo 
mít dobou pěnivost, příjemnou chmelovou 
vůni, vyváženou chuť, nebylo příliš hořké 
a  muselo vzbudit blaho v  ústech. Chuťově 
mělo vyhovovat pánům i dámám.
Pivo v letních měsících sice nemá být ledové, 
ale musí osvěžit. Hodit by se svou chutí mělo 
ke všem masům, ale nejlépe se jím splách-
ne krkovička. Pivo je hlavně pro příjemné 
osvěžení. „Není pro bezduché tlachání 
v hospodě“. Dá se po něm „padnout“ a pak 
je potřeba pomoci s  odsunem. Pivo je „ná-
poj nejobyčejnější a  nejrozšířenější“. Pivo 
zvyšuje chuť k jídlu a má blahodárný účinek 
na lidské zdraví! (Je pivní mozol jen výmysl 
nepřejících manželek? A  opravdu po něm 
rostou prsa?)
RESTAURACE VE MĚSTĚ poskytovaly 
lidem příjemné posezení, kvalitní kuchyni, 
dobré pivo. Výběr různých dobrot byl víc než 
bohatý a svoje oblíbené jídlo si tam mohl na-
jít každý.
Když jste přijeli do města, našli jste dobrou 
rodinnou restauraci, kde ani neměli jídelní 
lístek. Vařilo se z kvalitních surovin od míst-
ních dodavatelů – řezník, pekař, obchodník.
Pro strávníka bylo kdysi vrcholem kulinář-
ského umění knedlo-vepřo-zelo, pečená 
kachna, řízek, uzené, svíčková. Různé dru-
hy guláše, dušeného masa (roštěnky, hovězí 
pečeně) s  houskovým knedlíkem, „perlou 
české kuchyně“. K tomu se točilo dobré pivo.
Klasikou byla přesnídávková dršťková po-
lévka a v zimě dny zabíjaček. Šanci ochutnat 
čerstvá, voňavá jelítka, jitrnice, ovar, tlačen-
ku, zabíjačkovou polévku a další zabíjačkové 
pochoutky měli všichni v místní restauraci. 
V  nabídce byly i  tradiční masné lahůdky, 
legendární pražská šunka a  šunka od kos-
ti. Z  uzenin párky, klobásy, taliány, uzená 
masa, salámy, vuřty, tlačenka, sulc. Masné 
výrobky krásně voněly a ještě lépe chutnaly.
A když už lidé nešli do restaurace, mohli si 
přinést domů hotové jídlo. Hlavně matky, 
které pracovaly, vařily maximálně jednou 
v týdnu – v neděli. Po opravě na vyhovující 
prostory byla v některých restauracích mož-
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nost stravování. V hotelu Zlatý jelen vznikla 
první závodní kuchyně. Tak bylo umožněno 
dostat během pracovní doby teplé jídlo.
DOMÁCÍ STŮL. Ve městě byly vyhláše-
né restaurace, které lákaly návštěvníky 
na posezení v  hostinci. Ve výčepu býval 
oblíbený stůl pro domácí štamgasty. Při 
posezení se popíjelo, vyprávěly příhody, 
povídalo a  při harmonice mnozí dokázali 
i  své pěvecké umění. Někteří hosté měli 
svoji pivní sklenici a pivní ohříváček. Kro-
mě popíjení piva, vína a  kafíčka se hrál 
mariáš. Dávala se pinka (nádobka na po-
platek za užívání karet. Též poplatek za 
donesení lahvinky, tzv. špuntovné za sklo, 
bylo symbolické).
Také se u  stolu oslavovaly všechny svátky 
a narozeniny. To se pak při harmonice „zka-
palňovaly peníze do poslední vindry a  ju-
chalo se do rána“. K  pivku, vínku, byly na 
mlsání smažené brambůrky, slané arašídy, 
preclíky i topinky. Nechyběly vuřty, utopen-
ci, olomoucké syrečky (přikryté skleněným 
zvonem), plechovka se zavináči, okurky ve 
sladkokyselém nálevu.
Na pípě výčepního pultu visela cedulka 
s  označením piva výčepního. Bylo světlé 
a černé. Cenová skupina nabízela čtyřko-
vé menu. Na stěnách byly umístěny cedul-
ky s  upozorněním: Kdo tu něco ukradne, 
tomu ruka upadne. Na sekeru se nenalé-
vá. Plivat na podlahu je zakázáno. Také 
trofeje, fotografi e a jiné předměty svědčící 
o myšlení hostů.
PODZIMNÍ SKLIZEŇ byla významná udá-
lost. Úroda z  polí byla pod střechou, a  tak 
začali hospodáři s  koňskými povozy přivá-
žet úrodu do hospodářského družstva, kde 
ji nabízeli k prodeji. Obilí do mlýna na zpra-
cování, brambory do škrobárny a hospodář-
ská zvířata k porážce na jatka. 
Před prodejem byl celý náklad zvážen na 
městské váze. Město mělo tři váhy. První 
na Husově náměstí obsluhoval pan Hole-
ček z okénka svého domku. Druhá u měst-
ského lipového parku s  malou trafi kou, 
nyní parkoviště vozidel před restaurací 
U  Hlaváčků. Třetí na vlakovém nádraží. 
Po výhodném prodeji a zisku se zacházelo 
do „své“ hospody na dobré jídlo a připít na 
úrodu a sklizeň. Lidé si povídali a vyprávěli 
o  starých časech, hospodaření na statku, 
historky a jiná moudra.
JAKO MALÝ KLUK jsem vyrůstal na „uli-
ci“. Peníze za známky jsem nedostával, tak 
jsem si přivydělával. Chodil do restaurací, 
kde dobře vařili, pro hotová jídla a dršťko-
vou polévku do bandasky. Pro „gábl“ do 
koňského krámu řezníka pana Kůse v Hav-
líčkově ulici. Měl dobrou teplou koňskou 
sekanou a vuřty (někdy jsem dostal i něco 
od cesty). Pro točené pivo do džbánku nebo 
litrové pivní lahve s litými nápisy a s patent-
ním porcelánovým uzávěrem (pivo jsem 
upíjel a jídlo okoštoval). 

Večer před setměním jsem chodíval na prá-
cheňský dvůr s konvičkou pro „ čerstvý tuč-
ný selský mlíko, stloukané máslo a tvaroh“. 
V  neděli ráno do Pastušek k  „Doubkům“ 
pro kvalitní zeleninu. Přes den do drogerie 
pana Miřijovského koupit petrolku stáče-
nou do menších nádob. Do dílny obuvníka 
pana Havla pro opravené boty, do trafi ky 
pana Václava Zábranského pro noviny a ob-
líbené kuřivo. Přinést z  řeznictví od Rykrů 
z Havlíčkovy ulice objednaný nákup a z krá-
mu pekaře pana Schrabala voňavý chléb 
a  pečivo. Ještě do fronty před poloprázdné 
obchody. (Fronty? Žádný neobvyklý jev…) 
A  další řada obchůzek bylo pro něco, nebo 
za někým.
Také jsem si přivydělával v děkanském kos-
tele sv. Petra a  Pavla na náměstí jako mi-
nistrant přisluhující katolickému knězi při 
bohoslužbě a  církevních obřadech. Svatby, 
křtiny, pohřby a Boží tělo.
ODMĚNU jsem chtěl mít vyplacenou 
v drobných, protože se mi zdálo, že tak do-
stanu víc peněz. Občas mi nabídli i  něco 
na zub. Peníze stačily do kina na „Modré“, 
kam se chodilo „za korunu lízat plátno“. 
Také jsem chodil na plácek u mostu, kde se 
často konala různá představení. Své umění 
na natažených lanech předváděli provazo-
chodci Třískovi. Večer lákal cirkus, střelni-
ce, kolotoče. 
U  MOSTU v  řece Otavě pradleny právaly 
a bílily prádlo (pralo se na placatém kamenu 
a dřevěné valše). V řece se daly chytat ryby, 
ovšem nejraději načerno, zvlášť když voda 
zapadla. Mezi bílením a kropením jsem vzal 
pramičku, natáhl udici pytlačku podél bře-
hu a večer pak posbíral „úlovky“. 

 Josef Kočí

Slalom mezi výkaly 
a nedopalky
Tak se dá stručně popsat současná pro-
cházka po městských chodnících, síd-
lištích. Proč majitelé neuklízejí po svých 
psech? Nemůžou se ohnout nebo nemají 
do čeho sbírat psí výkaly? Za vším hledej-
te lenost. Na co se vymlouváte vy? Máte 
problémy se zády nebo klouby? Nebo jste 
líní udělat dřep kvůli sběru výkalů? Pak 
si pořiďte sběrač s  rukojetí. Se šedesáti-
centimetrovou rukojetí se stačí jen mírně 
sehnout. Nevyhazujte mikrotenové sáčky 
od svačiny nebo od pečiva, schovejte si je 
na venčení. Pokud máte problém s tím, že 
takový sáček se hned tak nerozloží, kup-
te si ekologicky přijatelnější, tedy z  ku-
kuřičného škrobu. Jestli se vám nelíbí 
představa držet psí lejno jen přes tenkou 
vrstvu, seberte ho pomocí novin, nebo 
si kupte za 130 Kč kapesní sběrač. Když 

si váš pes uleví u  vchodu do domu, těžko 
ihned přiběhne brigádník z  městské čás-
ti. Uklidit po svém psovi zvládne každý 
sám. Odstranění psího lejna zkrátka pat-
ří k základní péči o psa, ale především ke 
slušnému chování. Každý přece ví, jak je 
nepříjemné vyhýbat se psím hromádkám 
nebo do nich přímo šlápnout. To samé 
platí o nedopalcích, jsou naprosto všude. 
Lidé je házejí z oken, aut, při chůzi, ales-
poň si je nepřinesete na botě domů. Obojí 
je báječné pro děti. Na botičce hovínko od 
pejska se škrkavkami a  v  pusince nedo-
palek. Stačilo by málo, aby se pořádek ve 
městě udržel, prostě jen chtít.
Do nového roku přeji nám všem, aby obča-
né vynakládali tolik energie na kolektivní 
spokojenost, jako vynakládají na svůj bla-
hobyt a pohodlí. 

 Lenka Saláková, majitelka psa

KULTURA V OKOLÍ 

Více o nás na www.vrbno-ubytovani.cz 
e-mail: hospoda.vrbno@seznam.cz

PROGRAM – LEDEN – DUBEN 2012:
10. 2.  19.00
KUCHAŘSKÉ ČAROVÁNÍ
Pan Petr Stupka opět předvádí své kuli-
nářské umění u nás v kuchyni. Doporuču-
jeme telefonickou rezervaci míst. 
Vstupné 200 Kč
9. 3.  19.00
Cestovatel, pan Fr. Šesták 
– tentokrát jako fotograf
10. 3.  20.00
Senior club Vrbno pořádá tradiční osla-
vu MDŽ pro všechny ženy. 
24. 3.  15.00
Velikonoční výstava dekorací a  ručních 
prací s možností vyzkoušet si jejich výrobu.
15. 4.  19.00
Linda Olšarová – AROMATERAPIE
a její léčebné účinky. 
 
Změna programu vyhrazena, pokud není 
uvedeno jinak, vstupné je dobrovolné, 
občerstvení zajištěno. Rezervace míst 
a  informace na tel. 724  119  332, nebo na 
www.vrbno-ubytovani.cz. I  vy si můžete 
náš sál zadat pro svojí akci.
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Mgr. Dušan Havlena
advokát

sídlo Blatná, Nad Vdovečkem 1206,
pobočka Horažďovice, 

nám. Míru 1 
(přízemí budovy Městského úřadu) 

Úřední hodiny každý pátek 
od 9.00 hod. do 14.00 hod.

(Telefonicky lze dohodnout schůzku 
i mimo úřední hodiny pobočky)

Kontaktní telefon: 
383 422 331, 722 905 684, 

Email: AK.Havlena@gmail.com

Poskytuji právní služby ze všech 
oblastí práva.

NEBANKOVNÍ PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE, ŽENY NA MD, 
DŮCHODCE I PRO PODNIKATELE! 

NYNÍ NOVÁ PŮJČKA 4.999,– (STAČÍ JEN 2 DOKLADY TOTOŽNOSTI). 
KONSOLIDACE NEVÝHODNÝCH PŮJČEK A POMOC S EXEKUCEMI! 

SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, VOLEJTE: 603 711 818

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, 

úvěr, hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

Nová značková trička
Adidas Nike

Puma Reebok
v prodejně – Na peronu
Horažďovice předměstí

Ceny – do 399 KčKapesní kalendáře 2012 jsou k dostání na MěÚ nebo v Infocentru – hotel Prácheň

INSTALATÉR – TOPENÁŘ
Martin Bůžek
Provádíme:  
• montáže ústředního vytápění
• rozvody vody a kanalizace
• opravy a úpravy veškerých stávajících rozvodů
• kompletní rekonstrukce bytových jader atd.

Havlíčkova 41, Horažďovice
e-mail: martin.b41@volny.cz
Tel.: 724 806 207
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Otevírací doba  Po-pá 8-12  13-17  So 8-11.30 

Nabízíme široký sortiment semen, substrát ,
kv tiná , cibuli saze ku, zimní krmení pro 
                                ptactvo.  

               Rádi bychom vás pozvali 
 do obchodu, kde 
nabízíme hrnkové kv tiny, orchideje, dárky a   
                              dekorace.   
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AKCE
25. 2. sobota 14.00
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
6. lekce – závěr. 

26. 2. neděle 15.00
PLES SENIORŮ, ANEB POSEZENÍ 
S PÍSNIČKOU VE SVÁTEČNÍM
K  tanci a  poslechu hraje DOUBRAVANKA. 
Možnost rezervace vstupenek v  kulturním 
domě v  neděli dne 29. 1. 2012, poté v  před-
prodeji kina Otava, tel. 376 511 890, otevírací 
doba: čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00.

28. 2. úterý 9.00–16.00
PRODEJ DROGERIE ŠÁŠA

POSLEDNÍ PLES TÉTO SEZÓNY
2. 3. pátek 20.00 
„NEZBEDNÝ“ PLES 
K všeobecnému veselí hraje kapela FORTU-
NA, taneční vystoupení, květinou neurazíš, 
malé občerstvení, dámská volenka, po půlno-
ci obsluha nahoře „bez“. Předprodej vstupe-
nek od 16. února dle rozpisu otevírací doby.

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
3. 2. pátek 4. 2. sobota 20.00. 
TWILIGHT SÁGA – ROZBŘESK – 1. část

USA – Věčností to teprve začíná. Thriller do 
12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 75 Kč. 

10. 2. pátek 11. 2. sobota 20.00
PŮLNOC V PAŘÍŽI 
USA – Jaký je život v  noční Paříži? Roman-
tická komedie do 15 let nevhodná. Titulky. 
Vstupné 85 Kč. 

17. 2. pátek 18. 2. sobota  20.00
POUPATA 
ČR – Tak trochu jiný vánoční příběh. Drama 
do 12 let nevhodné. Vstupné 75 Kč. 

24. 2. pátek 25. 2. sobota  17.30
VELKÁ VÁNOČNÍ JÍZDA
USA – Animovaná komedie pro malé i velké. 
Český dabing. Vstupné 85 Kč. 

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

17. 2. pátek  17.00 
POPELKA

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

2. 2. čtvrtek 17.00
JEZUITÉ – TOVARYŠSTVO JEŽÍŠOVO
Přednáška. Přednášející: Mgr. Jaroslava 
BRICHTOVÁ, absolventka oboru Evropská 
kulturní studia na FF ZČU v Plzni, pracovnice 
Muzea Českého lesa v  Tachově a  Roman VA-
NĚK, absolvent oboru EKS na FF ZČU v Plzni.

Změna programu vyhrazena

PŘEDPRODEJ VSTUPENEK 

– OTEVÍRACÍ DOBA:

kancelář kulturního střediska 

tel. 376 512 237 

pondělí, úterý, středa 8.00–12.00

kino Otava Horažďovice

tel. 376 511 890

čtvrtek, pátek, sobota 16.00–20.00

KULTURNÍ DŮM
2. 2. čtvrtek  19.30
L. N. TOLSTOJ: ANNA KARENINA
Premiéru divadelního představení uvádí 
TYJÁTR Horažďovice. Režie: Karel Šťastný. 
Předprodej vstupenek od 23. ledna 2012 dle 
rozpisu otevírací doby předprodeje.

3. 2. pátek 19.30
L. N. TOLSTOJ: ANNA KARENINA
Repríza divadelního představení. 

4. 2. sobota 20.00
2. FOTBALOVÝ BÁL
K tanci a poslechu hraje Fortuna, předtanče-
ní, tombola. Předprodej vstupenek v  Papír-
nictví u pana Karla Lukeše.

5. 2. neděle 14.00
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ – 4. lekce. 

8. 2. středa 10.00
PRASÁTKA A VLK
Divadelní představení pro MŠ, 1.–3. třídy ZŠ.

10. 2. pátek 20.00
KŘESŤANSKÝ PLES
K  tanci a  poslechu hraje Malá muzika Nauše 
Pepíka. Předprodej vstupenek u  paní Šaškové 
(obchod Hračky, barvy, laky – vedle kulturního 
domu, Strakonická čp. 179, tel. 376 511 485).

12. 2. neděle 14.00
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
5. lekce.

14. 2. úterý 19.30
KALBA MANŽELŮ ŠÍLENÝCH
Komedii se šlágry o  manželských „nevzta-
zích“ uvádí C.  K.  Divadlo PLUTO Plzeň. 
Předplatné skupiny A/1. Zbylé vstupenky 
v předprodeji dle rozpisu otevírací doby.

17. 2. pátek 20.00
PLES ŠKROBAŘŮ
K tanci a poslechu hraje GOOD COMPANY, 
host večera BONYE M revival, latinskoame-
rická taneční skupina TRADICIÓN, míchané 
nápoje, tombola. Předprodej vstupenek od 
20. 1. 2012 v  Lyckeby Culinar u  sl. Bechyn-
ské, tel. 376 532 244. 

19. 2. neděle 14.00
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Pořádá Kulturní středisko ve spolupráci 
s DDM Horažďovice a Agenturou DOREMI 
České Budějovice pod názvem „MIŠMAŠ“ 
KARNEVAL. Bohatý program: předtančení 
horažďovické mažoretky – orientální tance 
a  hip hop DDM Horažďovice – dětské „hi-
tovky“ – rej masek – balónkové překvapení 
– zpívání a tančení s dětmi – Chocolate, Las 
Ketchup, Popcorn, Schnappi – dětské dore-
mi – hry – soutěže – minidiskotéka – odmě-
ny pro nejhezčí masky. Prodej vstupenek na 
místě.

20. 2. pondělí – 21. 2. úterý 
PRODEJNÍ TRHY
22. 2. středa 11.00
MAUGLÍ
Divadelní přadstavení pro 4.–6. třídy ZŠ.

KINO OTAVA – hlavní vchod: 

předprodej vstupenek, kopírování, 

příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890.

VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek.

OTEVÍRACÍ DOBA: 

čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00.

INFORMACE:

kino Otava    376 511 890

kulturní dům  376 512 436

kancelář KS   376 512 237

KNIHOVNA
1. 2.  
SBÍREJ SAMOLEPKY 
Vyhlášení 6. ročníku soutěže – podmínky na 
www.knihovna.horazdovice.cz

1. 2.  
HORAŽĎOVICKÉ STŘÍPKY 
ANEB FOTOVZPOMÍNÁNÍ 
Vyhlášení soutěže – podmínky uvnitř listu 
a na www.knihovna.horazdovice.cz

8., 15., 21. a 29. 2.   14.00 
ŠUMAVSKÉ PUTOVÁNÍ ZA KRAJINOU 
A LIDMI 
– čtení z knih Marie Malé (Oblastní charita) 

14. a 28. 2. 10.00
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA TŘETÍHO 
VĚKU 
– 1. semestr (sál knihovny)

PŘIPRAVUJEME: 

14. 3.  
BESEDA S AUTORKOU KNIH 
O ŠUMAVSKÉM PUTOVÁNÍ MARIÍ 
MALOU
13., 27. 3., 10. a 24. 4.  
VU3V

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
17. 2. pátek 19.00
BAJKAL, PERLA SIBIŘE
Cestopisná přednáška o  legendárním jezeře, 
které oplývá bezpočtem „NEJ“. Spojeno s pro-
mítáním fotek, přednáší Tomáš Pollak. Sál 
DDM (vchod z malého zámeckého nádvoří).

25. 2. sobota 8.00–18.00
DOG TRAIL KLUB
Jednodenní výlet na Šumavu na sněžnicích 
ve společnosti sibiřských husky. Akce pro 
max. 10 účastníků s běžnou kondičkou (děti 
od 2. st. ZŠ, studenti, dospělí). Netradičně na 
sněžnicích a  pomocí tažných psů dobudeme 
kótu Hadího vrchu (1 025 m) nad šumavský-
mi Keplemi. Odjezd od Přírodovědné stanice.

LYŽAŘSKÁ ŠKOLA 2012
I  v  únoru pokračuje seriál Lyžařské školy 
2012 pro přihlášené účastníky. Kdokoliv 
však může využít levné autobusové dopravy 
z Horažďovic až na Modravu a svézt se s námi 
za možnostmi sjezdového či běžeckého lyžo-
vání. Odjíždíme ve vybrané soboty a  neděle 
vždy v 7.30 od Hlaváčků (termíny na nástěnce 
DDM, info na 606 880 502). 


