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SLOVO STAROSTY
Podbranský mlýn
„Konečně!“ řekne si domácí i návštěvník
Horažďovic, až půjde kolem mlýna zahaleného do lešení a plachet. Natož později,
až bude hotovo. Na kouzlo nového vzhledu staré budovy nás lákají otištěné obrazy
z architektonické studie.
Podbranský mlýn (nebo také Miňovský
či Pod Kocourem) vystřídal ve své historii nejen řadu majitelů (nyní v majetku
Plzeňského kraje), ale i rozličné způsoby
využití. Budova bývala mlýnem, výrobnou vaty, olejárnou i elektrárnou. Desítky let však již chátrá a desítky let shánějí
majitelé peníze na její záchranu. Až dnes
se šťastně sešly všechny potřebné okolnosti k tomu, aby bylo možné pokročit
od snů, přání a vizí ke konkrétní realizaci
konkrétního záměru.
Současný záměr poprvé formulovala
malá neformální skupinka ve složení Ivo
Grüner (náměstek hejtmana a radní PK),
Tomáš Pollak (pracovník DDM, zastupitel a radní Horažďovic) a Karel Zrůbek
(starosta), která si lámala hlavu s tím, jaký
nový smysl mlýnu dát, aby byl dlouhodobě
udržitelný a natolik atraktivní, že získá širokou nejen morální, ale i materiální podporu. Jako nejvhodnější využití objektu se
jeví zřízení unikátního Centra enviromentálního vzdělávání. Je to projekt důstojný
svým posláním (vzdělávání), odpovídající
potřebám města, to jest 1) nový, historicky citlivý a vysoce estetický vzhled budovy a bezprostředního okolí, 2) smysluplný
intenzivní provoz nezatěžující okolí, 3) ﬁnanční prostředky na obnovu a provoz nepocházejí z rozpočtu města. Navíc přispěje k propagaci Horažďovic mimo jiné tím,
že klienti centra budou dojíždět z celého
kraje i jiných míst republiky a z Bavorska,
protože partnerem projektu je Národní
park Bavorský les.
Od záměru k realizaci je vždy dlouhá cesta. Největší starostí je ﬁnancování. Toho

Mlýn od náhonu
se ujme zejména fond přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko 2007–2013, z kterého
bude uhrazena podstatná část z celkové
hodnoty projektu téměř 1 520 000 €. Nemalé prostředky (cca 227 000 €) zajistil
Plzeňský kraj. Vedle získání peněz je
třeba, aby někdo projekt řídil, garantoval
a dokumentačně připravil. Nositelem projektu je Dům dětí a mládeže, manažerem
projektu byl jmenován Tomáš Pollak. Pro
architektonickou studii a přípravu projektové dokumentace byla vybrána společnost Atelier 25.
Příprava celé akce je nesmírně náročný proces, zahrnující bezpočet setkání
a jednání, řešení problémů, stovky hodin
mnohdy nezištné práce desítek lidí, kteří
v různých fázích projektu k němu přistupují a pomáhají ho posunout o krůček dál.
Cítím potřebu všem jmenovitě poděkovat,
ale to na malém prostoru úvodníku není
možné. Zmíním alespoň některé (nechť
mi prominou ti, jejichž jména jsem zapomněl či nemohl uvést): pan hejtman
Milan Chovanec, náměstci p. Ivo Grüner
a p. Jiří Struček, vedoucí OŠMS KÚ PK
JUDr. Havlíčková a její tým, manažer
projektu Mgr. Tomáš Pollak, OIM KÚ

Mlýn z ulice
PK s vedoucím JUDr. Bouřou a zaměstnanci Ing. Sornasem a p. Bernáškem,
dále Odbor fondů a programů EU v čele
s vedoucím Ing. Přibáněm, vedoucí sekce
environmentální výchovy v NP Bavorský
les p. Lucas Laux s kolegou Mgr. Peterem
Storchem, pracovnice Evropské dobrovolné služby v Jugendbildungsstätte ve
Waldmünchenu sl. Lucie Římanová, architekti Atelieru 25 pánové Mga. Martin
Kožnar a Ing. arch. Mga. Jiří Bíza, vedoucí OVÚP MěÚ Horažďovice Ing. Josef
Kotlaba a dlouhá řada dalších.
Když vše dobře půjde, otevřou se pomyslné brány Centra enviromentálního vzdělávání v Horažďovicích 1. září 2014. Myslím, že se máme nač těšit.
Karel Zrůbek
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STALO SE
15. Prácheňský
reprezentační ples
Reprezentační ples patří již k tradici horažďovické plesové sezóny. Ten letošní byl tak
trochu jubilejní – patnáctý.
Zahájení plesu se ujal starosta města
Mgr. Karel Zrůbek spolu s ředitelkou kulturního střediska paní Libuší Mužíkovou.
Poutavá výzdoba z dílny manželů Petříkových navodila tu správnou atmosféru
svátečního večera, jíž melodicky dotvářel
vídeňský valčík v podání taneční skupiny
Avanti z Domažlic. Dozajista byl velkou
výzvou pro všechny tancechtivé návštěvníky, kteří zkoušeli běžné, odvážnější či
naprosto bravurně podané taneční kreace
za doprovodu plzeňského tanečního orchestru Dance Band.

Svižné rytmy vracející nás do dob éry slavné
skupiny Beatles, kdy rock´n´roll byl králem
na všech parketech, nikoho dlouho nenechaly v klidu a tak pánové z The Shower přidávali a přidávali… a mladí se nebáli tančit.
Ani chuťové buňky nezůstaly ošizeny. Bohatý raut, který zajišťoval kolektiv Kulturního střediska Horažďovice byl doslova
pastvou pro oči. Své místo k prezentaci
výrobků a šikovnosti studentských rukou
měla i Střední škola Horažďovice.
Za Město Horažďovice bych ráda poděkovala všem, bez kterých by Prácheňský ples
nebyl životaschopný. Za vytvořením příjemně protančené noci jsou desítky hodin
mravenčí práce a nekonečných příprav.
Na shledanou v nové plesové sezóně 2013…
Markéta Bučoková, OPPŠK

Blahopřání
ke stým narozeninám
Nemocnice následné péče LDN Horažďovice, s. r. o. zažila velkou slávu. Životní jubileum, sté narozeniny, oslavil 20. 1. 2012
pan František Šedivý.

100 let. Panečku, požehnaný věk! Komu
z vás se poštěstí poznat někoho, kdo oslaví své 100. narozeniny? Je nám ctí, že jsme
mohli být u toho. Rádi jsme pro něj připravili v útulné společenské místnosti na
oddělení setkání s rodinou a ostatními gratulanty. Za horažďovickou nemocnici přišli
blahopřát ředitel nemocnice Ing. Grolmus,
primářka MUDr. Dundová, vrchní sestra
Bc. Petržilková, Mgr. Svobodová a sestřičky. Ke gratulantům se také přidal starosta
města Mgr. Karel Zrůbek s paní Markétou
Bučokovou (odbor kultury). Zástupci České správy sociálního zabezpečení mu předali pamětní list s osobní gratulací ministra
práce a sociálních věcí Jaromíra Drábka.
Během chvíle byl pan Šedivý zavalen květinami a mnoha dary. Krásné modré oči mu
zářily jako malému chlapci. Ochutnal dortík, chlebíček, šampaňské i kafíčko, prohodil s gratulanty pár slov.
Celé to dění sledoval se zkušeností člověka, jenž prožil mnoho dní, událostí, radostí, ale i smutků.
Ke krásnému životnímu jubileu srdečně
přeje hlavně hodně zdraví a životní pohody kolektiv Nemocnice následné péče
LDN Horažďovice, s. r. o. Jen pro zajímavost – v naší nemocnici je to už čtvrtý člověk, který se, i díky naší péči, dožil tohoto
požehnaného věku.
Markéta Labíková, Mgr. Šárka Svobodová,
nemocnice Horažďovice

absolvoval roku 1870, zahájil koncertní
činnost a nastoupil na místo koncertního
mistra a pedagoga v salcburském Mozarteu. Zakládá smyčcové kvarteto, se kterým koncertuje po celé Evropě. Jako koncertní mistr působí ve Vídni, v Charkově,
v Moskvě a také v Kyjevě, kde působí i jako
pedagog.Vyučování se postupně stává jeho
dominantním zájmem. V Kyjevě Ševčík
prožil 17 let a v této době se u něho začínají
objevovat problémy se zrakem. Tehdy vzniká základ jeho unikátních metodických
postupů výuky. V roce 1893 se vrací z Kyjeva a nastupuje na pražské konzervatoři
jako profesor houslové hry. Do jeho třídy se
dostává mladý student Jan Kubelík. Ševčík
sám končí s koncertní činností. Je jmenován přednostou houslového oddělení konzervatoře a jeho výuková metoda se stává
oﬁciálním studijním materiálem ústavu.
Píše další díly své houslové školy. Zahraniční žáky učí Ševčík i soukromě a těmto
žákům se začíná říkat cizinecká kolonie.
Zájem o tuto výuku je veliký, kolonie se
rozrůstá a ve výuce se pokračuje i o prázdninách. Na jaře roku 1907 odchází Ševčík
do Písku, kde je přijat velmi vstřícně. Roku
1909 byl jmenován šéfem mistrovské školy
na Akademii pro hudbu a výtvarné umění
ve Vídni. Jeho pedagogické mistrovství je
vysoce oceňováno ve světě, působí v Londýně, v Chicagu, Bostonu, New Yorku

KULTURA
Otakar Ševčík
22. března si připomeneme 160. výročí narození světoznámého hudebního pedagoga
Otakara Ševčíka. Narodil se roku 1852 v již
neexistující budově školy v bývalé Komenského, dnes Ševčíkově ulici. Hudební nadání se u Otakara projevilo velmi brzy. Roku
1866 byl jako čtrnáctiletý přijat do druhého
ročníku pražské konzervatoře, kde se plně
věnoval studiu hře na housle. Konzervatoř

O. Ševčík na náměstí v Horažďovicích před
hotelem Zlatý Jelen, 1915
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a v Rakousku. S pražskou konzervatoří se
rozchází ve zlém, protože mu byl odmítnut
statut trvalého profesora. Ještě tři měsíce
před smrtí působí v Anglii. Umírá 18. ledna
1934 v Písku.
Ševčíkova houslová škola si získala slávu
po celém světě. Vyučuje se podle ní dodnes.
Mgr. Hana Smetanová

Ševčíkovy hudební
večery 2012 zahajují
pátek 16. 3. 2012 v 19. 00 hodin
secesní sál hotelu Prácheň
Letošní ročník Ševčíkových hudebních
večerů je již třetí v pořadí a věříme, že se
setká s nejméně tak velkým ohlasem publika, jako koncerty v letech předcházejících. V roce 2009, ve kterém naše sdružení
předložilo Radě Města Horažďovice návrh
pořádat večery klasické hudby v Horažďovicích se jménem profesora Otakara Ševčíka v názvu koncertního cyklu, uběhlo 75 let
od úmrtí slavného horažďovického rodáka.
A na letošní rok připadá další kulaté výročí
– 22. 3. 2012 uplyne právě 160 let od okamžiku, kdy budoucí světový houslový pedagog spatřil světlo světa v Horažďovicích.
Při sestavování dramaturgie koncertní
sezóny jsme tedy především oslovili plzeňskou rodačku Janu Vonáškovou-Novákovou, která patří mezi evropskou interpretační špičku. Na její recitál se však můžeme
těšit až v listopadu – houslistka patří mezi
velmi zaměstnané umělce. Letošní sezónu
v krásném secesním sálu hotelu Prácheň
zahájí další zajímavý houslista – bývalý
výrazný primárius Škampova kvarteta
– Pavel Fischer, který do Horažďovic přivede trio Bardolino tvořené dále violoncellistkou Margit Klepáčovou a hráčem na
perkuse a violoncellistou Camilo Callerem.
Soubor přizval ke spolupráci muzikálovou
zpěvačku Janu Procházkovou, která se též
věnuje interpretaci klasické a lidové hudby.
Pořad, který společně nastudovali, vychází z lidových kořenů, konkrétně ze sbírek
moravských písní Leoše Janáčka. Trio Bardolino nabízí program na pomezí žánrů –
spojuje precizní zvládnutí nástrojů obvyklé
u špičkových hráčů klasického repertoáru
s temperamentem i poetikou lidových písní. Takový program oslovuje posluchače

všech věkových kategorií – vzpomeňme si
na úspěšný koncert souboru Camael v Horažďovicích na podzim roku 2010 právě
v rámci Ševčíkových hudebních večerů.
Program tria Bardolino byl proveden též
v Národním divadle v Praze.
Těšíme se na hojnou účast a společný krásný zážitek. Vstupné na koncert: 100 Kč,
zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek: mobil 603 229 559. Jako obvykle bude
návštěvníkům koncertu k dispozici bar
u sálu a občerstvení v přilehlé restauraci.
Pro příznivce Ševčíkových hudebních večerů a Zámeckého hudebního léta uvádíme
ještě stručný přehled koncertů v roce 2012:
pátek 16. 3. 2012
Trio Bardolino a Jana Procházková
pátek 25. 5. 2012
Koncert tónů a barev: klavírní improvizace Jiřího Pazoura a výtvarná improvizace Olgy Volfové
pátek 13. 07. 2012
Soubor Lyra da Camera: Mistři německého baroka
pátek 10. 8. 2012
Kapela NEVE: Mário Bihári a František
Raba – nejbližší spolupracovníci Zuzany
Navarové ve skupině KOA
pátek 5. 10. 2012
Nebojte se opery: Gabriela Pechmannová, Daniel Wiesner a dětský pěvecký
sbor Kvítek z Horažďovic pod vedením
sbormistryně Dany Slepičkové
pátek 9. 11. 2012
Houslový recitál Jany Vonáškové-Novákové s klavírním doprovodem Petra Nováka
pátek 28. 12. 2012
Zrunkova Missa: Harmonia pastoralis
– soubor Ritornello, dětský pěvecký sbor
Kvítek, pěvecký sbor Original Band, pěvecký spolek Prácheň z Horažďovic
Ing. Jitka Kutišová, občanské sdružení
Hudba bez hranic, o. s.

Městská knihovna Horažďovice
vyhlašuje
Výtvarnou a literární soutěž
pro děti a mládež

TRNKY – BRNKY
aneb

KNIHOVNA
JAKO TAJEMNÁ ZAHRADA
Víš, jak by měla vypadat knihovna
tvých snů? Zúčastni se soutěže a svou
představu přenes na papír. Použít můžeš jakoukoli výtvarnou techniku, práce mohou být i prostorové. Knihovnu
můžeš i popsat, můžeš o ní napsat a nakreslit komiks, napsat básničku, dopis
kamarádovi, povídku, reportáž …
Vyhlášení 1. 3. 2012
Uzávěrka 31. 5. 2012
Vyhodnocení 2. 12. 2012
Podrobnosti na
www.knihovna.horazdovice.cz

Výtvarník, ilustrátor, sochař,
scenárista a režisér animovaných
ﬁlmů, jeden ze zakladatelů
českého animovaného ﬁlmu.
Narodil se 24. 2. 1912 v Plzni.
Víš, kdo to byl?

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

I DOSPĚLÍ
SI MOHOU HRÁT
Městská knihovna
Horažďovice
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil tento rok již třetí ročník celostátní akce BŘEZEN – měsíc čtenářů.
Letošní motto zní: „Sladký život s knihovnou“. Také Městská knihovna Horažďovice se zapojila a připravila bohatý program.
Přehled připravovaných akcí najdete na
poslední straně Horažďovického obzoru.

|

aneb

ZÁŽITKOVÉ ODPOLEDNE
PRO CELOU RODINU
Na podporu mezigeneračních vztahů
pořádá městská knihovna
ve spolupráci s o. s. GOADA
V sobotu 31. 3. 2012
od 14.00 do 17.00 hod.
v oblastní charitě
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mínali 150 let od narození a 100 let od úmrtí tohoto významného rodáka.
V letošním roce jsme se připojili k projektu
tří států (Čechy, Polsko, Německo) Europa
Jagellonica. Naším příspěvkem bude výstava Půta Švihovský a jeho doba.

Zpráva o činnosti
Městského muzea
za rok 2011
V roce 2011 navštívilo muzeum 3 461 návštěvníků. Proti předchozímu roku je to
pokles, ale provoz muzea ovlivnila oprava
krovů, která probíhala od května do října.
Kromě toho, že se ztížil přístup návštěvníků do muzea, bylo muzeum na 3 týdny
zavřeno, protože rekonstrukce vyžadovala
zbourání částí stropů. Značnou komplikací bylo i zatečení vody do depozitářů, které
jsme museli vystěhovat a předměty usušit
a očistit. Naštěstí žádný sbírkový předmět
nebyl zničen ani nevratně poškozen.
V dubnu jsme poprvé vyzkoušeli akci rýžování zlata v Otavě pro veřejnost pod názvem Svatý Jiří zlatinky nese na talíři. Akce
byla velice úspěšná a budeme ji opakovat.
Náročnou ale radostnou akcí bylo setkání
se členy Židovské obce z Westminsteru.
Přijeli si prohlédnout naše město, protože
v synagoze mají posvátné svitky Tóry z Horažďovic.Hosté si prohlédli muzeum, prošli se po městě, navštívili bývalé židovské
domy a místo, kde stávala synagoga. Jejich
cesta vedla i na nádraží, odkud odjížděl
transport do Terezína a také jsme navštívili
hřbitov, kde zazněla modlitba za všechny,
kteří nepřežili 2. světovou válku.
V říjnu proběhlo slavnostní odhalení pamětní desky zakladateli muzea Štěpánu
Karlu Vydrovi. V roce 2011 jsme si připo-

Otázka č. 2

Výstavy:
Najdi si svého pradědečka – fotograﬁe
a dobové předměty
Po cestách které zarostly – Jiří Vašků, autorské fotograﬁe s židovskou tématikou,
tyto fotograﬁe věnoval po ukončení výstavy autor muzeu
Badatelé
V muzeu jsme poskytovali služby 75 badatelům. Stále trvá velký zájem o badatelské
služby po internetu.
Přednášky
Stále pokračujeme v přednáškách pro školy i pro seniory, celkem tyto akce navštívilo
432 zájemců. Nově bylo do nabídky přednášek zařazeno rýžování zlata a exkurze
hornických lokalit. Celkem jsme uspořádali 18 přednášek. V roce 2012 je do přednáškového cyklu zařazena i výuka plstění vlny.
Práce se sbírkami
V roce 2011 jsme zapsali 126 přírůstkových čísel, což je 1 914 nových sbírkových
předmětů.
Pokračuje zapisování tiskovin do elektronické podoby, zrychluje se tak vyhledávání
podkladů. Tiskoviny mají nyní 375 složek,
což je 22 m dlouhá řada archivních krabic
velikosti A4.
Pokračovali jsme v digitálním zpracování
sbírkových předmětů a v psaní katalogizačních karet. Nově doplňujeme karty fotodokumentací, vše je pak v elektronické podobě. Je zpracována celá sbírka fotograﬁí,
celkem 344 složek a naskenováno je zatím
1 655 fotograﬁí.

Do muzejního programu je zapsáno také
531 knih z obecné knihovny.
Inventarizací prošlo 609 sbírkových předmětů.
Restaurování
Na výstavu Najdi si svého pradědečka bylo
restaurováno 16 kusů textilií.
Proběhlo konzervování cínových předmětů,
5 ks včetně zásahu proti cínovému moru.
V současné době probíhá restaurování šestipedálového piana Stabernack a plastiky
gotické Madony.
Dary
V roce 2011 nám věnovalo do muzea různé
předměty 24 dárců. Všechny dary jsou
velice kvalitní a obohatí náš sbírkový fond.
Kromě jednotlivých předmětů, např.
různých druhů textilií, dokumentů, knih
a časopisů, funkčního kolovratu, jsme
obdrželi i rozsáhlé dary. J. Eigner věnoval
479 kusů keramických zlomků a pravěké
štípané industrie, K. J. Němec nám předal
soubory obrazů, dokladů a dokumentů.
J. Koreš a J. Valešová obohatili naši knihovnu a několik desítek knih a časopisů. Všem
dárcům děkujeme.
Nákup
Od Kongregace sester Nejsvětější svátosti v Českých Budějovicích byl zakoupen
soubor dřevěných paliček na paličkování
a tomu jako dar sestry přidaly rozsáhlou
dokumentaci střihů a vyšívaných a paličkovaných vzorů církevních textilií, které samy
zhotovovaly v průběhu minulých sta let.
Zakoupeno bylo 12 kusů graﬁckých listů
od Aloise Moravce.
Mineralogický průzkum: ( A. Červený)
Mutěnice, průzkum haldy po těžbě ﬂuoritu. Kasejovice, průzkum haldy Au dolu
Jakub. Damětice, bývalý U důl, nález zajímavých krystalů záhnědy s dokonalými
inkluzemi pyritu.

Horažďovické střípky aneb fotovzpomínání

Na Vaše odpovědi, na jakém objektu se tento znak nachází, čekáme
do 20. 3. 2012. Připomínáme, že odpovídat můžete pomocí internetového formuláře na www.knihovna.horazdovice.cz nebo papírového formuláře, který je k dispozici v městské knihovně.

Správná odpověď z Horažďovického obzoru 1/2012: Západní stěna
kostela Sv. Jana Křtitele z r. 1598

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2012

Nalžovské Hory, lokalizace zaniklé Ag hutě
ze 16. st. podle výskytu hutní strusky u rybníka Korytník. Příprava exkurze pro Mineralogickou sekci Národního muzea na lokality Rabí, Nezdice, Damětice (proběhla
14. 5). Od září začala náročná příprava publikace: „Minerály horního Pootaví“, která
vyjde na jaře 2012.
Horažďovice 8. 2. 2012
Mgr. Hana Smetanová

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

VEŘEJNÝ INTERNET

RADA MĚSTA 9. 1. 2012

Po-Pá 9.00-12.30, 13.00-17.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz

schvaluje smlouvu č. S-10109197 o poskytnutí podpory z programu Zelená úsporám
o poskytnutí ﬁnančních prostředků ve výši
598 500 Kč na realizovaná opatření zateplení bytového domu Strakonická č. p. 180
schvaluje výběrové řízení na prodej bytové
jednotky č. 877/11 Palackého ulice za minimální cenu 317 700 Kč
schvaluje cenovou doložku č. 1/2012 ke
smlouvě č. 4/2002 o dodávce tepla do bytů
a nebytových prostor v majetku města Horažďovice. Dodavatel tepla Bytservis Sušice, spol. s r.o., upravuje zálohovou cenu
tepla v souvislosti s nárůstem DPH na 14 %
schvaluje neuplatňování valorizace nájemného z nebytových prostor a pozemků
v roce 2012
schvaluje poskytnutí úhrady výdajů na
spolupořádání 15. Prácheňského plesu
ve výši 35 000 Kč na úhradu hudební produkce a poplatku Ochrannému svazu autorskému
schvaluje účast Městského muzea Horažďovice na projektu tří států (Česká republika, Polsko, Německo) Europa Jagellonica
1386–1572
zřizuje Bezpečnostní komisi jako poradní
orgán RM a jmenuje členy bezpečnostní
komise: Mgr. Karel Zrůbek (předseda),
Jan Buriánek, Blanka Špatná, JUDr. Miloš Rychtařík, Bc. Pavel Bauer, Mgr. Petra Janečková (administrátorka), Bc. Jana
Mráčková
bere na vědomí návrh podnikatele Tomáše
Říhy, jednatele ﬁrmy Logik, s. r. o. na využití areálu Grammer
schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
s názvem„Horažďovice Předměstí – kanalizace“ zadávanou dle zákona č. 137/2006
Sb, o veřejných zakázkách, v platném znění
v otevřeném řízení včetně příloh, jmenuje
členy a náhradníky členů hodnotící komise

3. TÝDEN V BŘEZNU

19. 3. - 23. 3. 2012

Oddíl stolního tenisu TJ Sokol Horažďovice „Černý Orel“
pořádá již 10. ročník turnaje

VELKÁ CENA HORAŽĎOVIC
„MEMORIÁL FRANTIŠKA KOCE ST.“
31. března 2012
Díky své desetileté tradici se z našeho turnaje
stal největší podnik svého druhu v jihozápadních Čechách. Do Horažďovic se pravidelně
sjíždějí nejlepší hráči z celé České republiky,
čehož důkazem je loňské vítězství Michala
Obešla, mladého českého reprezentanta,
momentálně 3. hráče celostátního žebříčku.
Připravena je i kategorie „handicap“, kde
dáváme hráčům nižších úrovní stejnou šanci na vítězství formou náskoku v každém
setu, dle tabulek ČAST.
Přijďte se podívat na špičkový sport, který
uspořádáme v hale Základní školy Blatenská.
Nejlepší st. tenis bude k vidění zhruba od
15.00 hodin, kdy bude vrcholit turnaj jednotlivců mužů a žen.
Program turnaje:
9.00–13.00 základní skupiny dvouhra muži
12.00–14.00 základní skupiny dvouhra ženy
13.00–16.00 handicap, čtyřhry muži, ženy
16.00–18.00 závěrečné zápasy dvouhra
muži, ženy, čtyřhra muži, ženy
18.00 slavnostní zakončení Velké ceny, předání cen

Z RADNICE

Vám poskytuje

prvních 30 min denně ZDARMA

SPORT

|

1.dubna 2012
V neděli přivítáme v Horažďovicích mládež,
také zde očekáváme velkou kvalitu, jelikož
se nám podařilo s Českou asociací stolního
tenisu domluvit termín, kdy se nehraje žádný významný republikový turnaj, očekáváme proto, že i v kategorii mládeže přijede do
Horažďovic to nejlepší, co může momentálně český stolní tenis nabídnout.
Program turnaje:
9.00–12.00 základní skupiny dvouhra mladších žáků, žákyň
11.00–14.00 základní skupiny dvouhra starších žáků, žákyň
14.00–16.00 čtyřhry mladší žáci, žákyně,
starší žáci, žákyně
15.00–17.00 závěrečné zápasy dvouhry
ml. žáků, žákyň, st. žáků, žákyň.
Bližší informace na nových webových
stránkách: www.stolnitenishorazdovice.cz
Srdečně zveme všechny příznivce stolního
tenisu na jedinečnou podívanou. Občerstvení včetně pravého „pinčesového“ gulášku
zajištěno!!!
Pavel Mandák, starosta TJ Sokol Horažďovic
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RADA MĚSTA 30. 1. 2012
schvaluje nabídku společnosti Šumavaplan, s. r. o., Krátká 98/III Sušice na vypracování investičního záměru – studie
„Obnova kulturního dědictví a tradice Prácheňska“ za cenu 66 600 Kč + DPH
schvaluje podání a znění žádosti do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje pro rok 2012 v souvislosti s realizací
akce „Stavební úpravy č.p. 36 Horažďovická
Lhota – klubovna, knihovna“
schvaluje záměr odkupu pozemků p. č.
753/2, p. č. 832/41, p. č. 832/95 v k. ú. Horažďovice za cenu 200 Kč/m2
schvaluje pronájem nebytových prostor
v čp. 311, Blatenská ulice, Horažďovice
Ireně Peškové, Nádražní 243, Sedlice za
účelem provozování oční optiky s platností
od 1. 2. 2012 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou. Nájemné je stanoveno
ve výši 312 Kč/m2/rok – prodejní prostory, 270,90 Kč/m2/rok – sociální zařízení
a skladové prostory
na základě protokolu o výběrovém řízení
na pronájem nebytových prostor v čp. 39,
Ševčíkova ulice, Horažďovice schvaluje
Janě Petříkové, Nábřežní 413, Horažďovice pronájem nebytových prostor v čp. 39,
Ševčíkova ulice, Horažďovice za účelem
prodeje maloobchodního spotřebního
zboží na dobu neurčitou s platností od
1. 5. 2012 s tříměsíční výpovědní lhůtou.
Nájemné je stanoveno ve výši 1 450 Kč/
m2/rok – prodejní prostory, 760 Kč/m2/
rok – skladové prostory (sklep)
schvaluje vystoupení Báry Basikové a Basicbandu při Slavnostech Kaše 2012 dne
23. 6. 2012 a schvaluje smlouvu mezi městem Horažďovice a Bárou Basikovou na zajištění hudebního vystoupení při Slavnostech Kaše 2012 dne 23. 6. 2012
schvaluje uspořádání vánočního houslového koncertu Jaroslava Svěceného v kostele sv. Petra a Pavla v Horažďovicích dne
22. 12. 2012
schvaluje Dohodu o ukončení Dohody
o užívání veřejného prostranství ze dne
11. ledna 2008 s ﬁrmou Silovský s. r. o.,
Hradební 65, Horažďovice ke dni 31. prosince 2011 a pověřuje starostu města podpisem
neschvaluje Dohodu o užívání veřejného
prostranství pro prodejní stánek – část pozemku p. č. 2758/1 s ﬁrmou LEMPA s. r. o.,
Elgatova 497/12, Brno
schvaluje ﬁnanční příspěvek ve výši
3 000 Kč Pošumavskému sportovnímu
sdružení Klatovy na vyhlášení nejúspěšnějších sportovců, trenérů, cvičitelů, rozhodčích a sportovních kolektivů okresu
Klatovy za rok 2011

Upozornění

Kácení …

Upozorňujeme občany na povinnost
uhradit nejpozději do 31. 3. 2012 místní
poplatek ze psů za rok 2012 a místní poplatek z odpadu za 1. pololetí roku 2012.
Dle Obecně závazné vyhlášky č. 5/2010
v platném znění činí poplatek z odpadu na
letošní rok 500 Kč/osobu/rok.
Poplatky je možno zaplatit hotově v pokladně MěÚ v přízemí budovy radnice
v úředních dnech pondělí, středa 7.30–11
a 12–16 hod. a pátek 7.30–11 hod. nebo
poštovní poukázkou, které budou rozesílány v průběhu měsíce března.
Včas nezaplacené poplatky mohou být dle
platné Vyhlášky zvýšeny až na trojnásobek.
Dana Havránková, ﬁnanční odbor

Na základě množících se dotazů ohledně povolení ke kácení dřevin rostoucích
mimo les na území města Horažďovice
a jeho částí, připomínám legislativní a procesní postup v této záležitosti. Režim povolování kácení dřevin na pozemcích ve
vlastnictví města se řídí příslušným zákonem č. 128/2000 Sb. o obcích a zákonem
č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny.
Postup je následující. Návrh na kácení zeleně vychází z požadavků občanů, organizací
a Technických služeb města Horažďovice
– jako správce veřejné zeleně, který návrh
předloží radě města k projednání a vydání
souhlasu či nesouhlasu s navrženým kácením. Rozhodování o kácení předchází posudek odborné pracovní komise, která v terénu posoudí jednotlivé žádosti o kácení ze
všech možných hledisek (např. zdravotní
stav – napadení dřevokaznou houbou,
prosychání, narušení koruny, kmene či kořenů, ohrožení okolí, nebezpečí pro život,
zdraví a majetek občanů, atd.).
V případě, že rada města jménem vlastníka kácení odsouhlasí, město Horažďovice
požádá o povolení kácení dřevin orgán
státní správy ochrany přírody a krajiny, tj.
Městský úřad Horažďovice, odbor životního prostředí, který posuzuje oprávněnost
žádosti a rozhoduje v přenesené působnosti jako orgán státní správy. Tento orgán zároveň ukládá i provedení náhradní výsadby
ke kompenzaci ekologické újmy vzniklé pokácením dřevin.
Vzhledem k tomu, že kácení zeleně je vždy
velmi složitou a komplikovanou záležitostí,
rozhodla rada města o zpracování Koncepce veřejné zeleně, která bude dokončena
30. 6. 2012. Tato koncepce bude systematicky řešit veškerou zeleň na veřejných prostranstvích města a v rámci kácení dřevin
určí nové plochy a vhodné druhy dřevin pro
náhradní výsadbu.
Věřím, že toto vysvětlení pomůže občanům pochopit problematiku celého procesu povolování kácení a následné náhradní
výsadby.
Jan Buriánek, místostarosta

Počet obyvatel ČR
s trvalým pobytem
v Horažďovicích
k 31. 12. 2011
celkem z toho děti
do 15 let
Babín
61
10
Boubín
92
15
Horažďovice
4 873
808
Horažďovická Lhota
67
9
Komušín
106
15
Svaté Pole
56
7
Třebomyslice
156
13
Veřechov
121
14
celkem
z toho mužů:
žen:
ve věku 16–30 let:
ve věku 31–40 let:
ve věku 41–50 let:
ve věku 51–60 let:
ve věku 61 let a více:

5 532

891
2 668
2 864
713
925
790
860
1 353

Změny v počtu obyvatel v r. 2011
přistěhovaných
96
odstěhovaných
109
Změny trvalého pobytu
v rámci Horažďovic
177
Úmrtí v r. 2011
55
Narozených v r. 2011
52
(26 děvčat, 26 chlapců)
Nejčastěji dávaná jména
narozeným dětem v r. 2011:
Chlapci: Jan (3), Petr (3), Štěpán (2),
Antonín (2), Dominik (2), Jindřich (2)
Děvčata: Aneta (2), Barbora (2), Ema (2),
Johana (2), Markéta (2), Tereza (2)
Počet uzavřených sňatků v matričním
obvodu Horažďovice v r. 2011
30 (29 sňatků civilních, 1 sňatek církevní)
Jitka Stulíková, správní odbor

Pronájem
nebytových prostor
Město Horažďovice nabízí k pronájmu
nebytové prostory (prodejna + zázemí)
v přízemí domu čp. 148 Husovo náměstí
o celkové ploše 168,75 m2.
Informace tel. 376547572,
e-mail: pojerova@muhorazdovice.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2012
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IČO: 75005271
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Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01
okres Klatovy
e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

ZŠ Komenského
SETKÁNÍ SPISOVATELKY PETRY
BRAUNOVÉ SE ŽÁKY 5.B

Křesťanská mateřská
škola
NÁVŠTĚVA
Kdysi jsem četla víc než pravdivý výrok:
„Zdravý člověk má tisíc přání, nemocný
jen jedno.“ Proto již ve školce vychováváme
děti ke zdravému životnímu stylu. Chceme,
aby děti věděly, že zdraví je prioritní hodnotou v životě.
Komunitní kruh s dětmi ve třídě Ptáčata
začal slovy: „Dobré ráno, dobrý den, ať je
krásný celý den! Tomu, kdo tu s námi není,
pošleme teď pozdravení. Komu? Jaké?“
A v dětských odpovědích zaznívají ta nejhezčí přáníčka pomyslně zaslaná našemu
kamarádovi, který je zrovna nemocný.
A život jde dál. Dětičky vědí, že jednou
z nich budou školáci, studenti, jednou rodiče a potom i dědečkové a babičky. Pokud
jsme mladí, postaráme se o své zdraví sami,
ale kdo pomáhá babičkám a dědečkům?
Šli jsme se společně podívat do horažďovického domu s pečovatelskou službou.
Zde se nás ujala zdravotní sestřička, hodná
paní Hanzlíková. Zavedla nás do místnosti,
kde se o babičky a dědečky stará. Ošetří jim
chodidla, ostříhá nehty, změří tlak, ošetří bolavá místa, správně píchne injekci…
a hlavně umí pohladit laskavým slovem.
Dodá našim babičkám a dědečkům svou
trpělivostí a zkušeností sílu do života.
Prošli jsme jídelnu, kde se chystal pro seniory oběd, navštívili jsme v bytě jednu babičku a zazpívali jí písničku. A ta babička ruku

v ruce s dětmi prošla celý penzion. A víte,
jak ji odměnil Matýsek? Řekl jí: „Vy jste
hezká, já vás mám rád.“
A to je pro nás nejdůležitější. Vypěstovat
v dětech lásku. Lásku ke kamarádovi, k rodičům, k sobě samému, ke svému okolí.
Prostě mít rád a umět si vážit toho, co pro
nás ostatní udělali. I co pro nás udělala
naše babička a náš dědeček.
Dana Boučková, KMŠ

Třída 5.B spolupracuje tradičně s horažďovickou knihovnou.
Děti výtvarně zpracovaly knížku „ZTRACENI V ČASE“, kterou ve škole společně
přečetly a moc se jim líbila. Na besedu žáci
paní spisovatelce Petře Braunové donesli
vlastnoručně vyrobený stroj času, který
Vás může přenést do jiné doby. Něco podobného se stalo i hlavnímu hrdinovi knihy, která se dětem líbí tak moc, že na její
čtení je v naší školní knihovně pořadník.
Nejdříve ji četli páťáci, teď ji mají ve své
moci děti ze 4.A a nedočkavá je 4.B, která
ji začne číst v březnu.
Těšíme se na další besedy v knihovně a děkujeme jejím pracovnicím, že pro nás připravují tak zajímavé akce. Další bude již
v březnu, kdy se uvidíme s naší známou
Martinou Drijverovou.
ZŠ Komenského, 5.B

DDM informuje...
Jsme za polovinou školního roku, jehož
dosavadní průběh byl napěchován prací
a událostmi. Domnívám se ale, že spíše
než bilancovat, je na místě uvést na čem
pracujeme a jaké akce a změny čekají Dům
dětí a mládeže, potažmo Přírodovědnou
stanici v druhém pololetí.
Projekty
V loňském roce jsme rozjeli realizaci podprojektu přeshraniční spolupráce Mechatronika do škol, jehož nositelem je Okresní
hospodářská komora v Klatovech a v jehož
rámci se nám podařilo získat 3 přesné
obráběcí stroje (CNC). Úspěchem ale je
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především rozjetí zbrusu nového kroužku
Mechatroniky. Velký dík za aktivní přístup
v této věci patří Ing. Zdeňku Bláhovi a panu
Jiřímu Hlavatému, kteří si prošli seriálem
školení a nový zájmový kroužek vedou.
Další projektovou aktivitou v loňském
roce bylo podání žádosti do Operačního
programu CÍL 3., tedy programu přeshraniční spolupráce Česko–Bavorsko, jehož
cílem je založení centra environmentálního vzdělávání v budově bývalého městského mlýna. Nyní již víme, že náš projekt byl
mezinárodně obsazeným Monitorovacím
výborem přijat a doporučen k ﬁnancování bez výhrad. V současnosti procházíme
seriálem podepisování rozličných smluv
nezbytných k zahájení realizační fáze projektu a nadále pokračujeme ve stavebním
řízení. Více o historii projektu i vlastním
projektovém záměru si můžete přečíst na
jiném místě Horažďovického Obzoru.
Do třetice všeho dobrého v přeshraniční spolupráci nám a dílem snad i našemu
městu a kraji přinese účast horažďovického
DDM ve vzdělávacím partnerském projektu
Plzeňského kraje s regionem Kréta v rámci
dotačního programu Comenius Regio.
Prostřednictvím menších tzv. měkkých
projektů bychom letos měli rovněž rozvinout aktivity na poli sportovním, více o tom
v některém příštím čísle HO. Konkrétní
zatím můžeme být ve věci připravované
velké společenské hry probíhající ve městě a jeho blízkém okolí. Netradiční závod,
který chystáme na říjen tohoto roku, jsme
pojmenovali příznačně „1. horažďovický
geošifratlon“ a jak již z názvu vyplývá, půjde o kombinaci sportovně-outdoorových
aktivit v duchu oblíbených šifrovacích her.

LETNÍ AKCE
Je to tady – tábory. Konečně máme jasno
v tom, jakou porci letních táborů vám nabídneme a kdy proběhnou. Podobně jako
v minulých letech chystáme dva typy táborů – příměstské a pobytové (stanové).
Příměstské tábory: proběhnou tentokrát
ve 3 turnusech vždy od pondělí do pátku,
a to v druhém, třetím a pátém (přelomovém) červencovém týdnu (9.–13. 7.; 16.–
20. 7. a 30. 7.–3. 8. 2012). Kapacita táborů bude kvůli udržení kvality programu
snížena na 16 dětí a všechny tři turnusy se
budou programově lišit. Oproti minulým
ročníkům bude tedy možné, aby se jedno
dítě účastnilo více turnusů za sebou.
Pobytové tábory: chystáme pro letošní
léto dva. První bude určen maminkám či
tatínkům s malými dětmi (do 7 let) a proběhne od pondělí 16. 7. do pátku 20. 7.
Program tábora bude pochopitelně ohleduplný k potřebám malých účastníků
i odpočívajících rodičů, přesto chystáme
pestrou směsici tvořivých, herních i pohybových aktivit, při nichž si přijdou všichni
účastníci na své. V pondělí 23. července
pak začne velký stanový tábor pro děti

a mladé účastníky (ZŠ, SŠ a starší). Nově
bude rozdělen do více programových sekcí, takže část účastníků se bude věnovat
např. rybářským aktivitám (zejména členové rybářského kroužku). Jiní účastníci se budou zabývat např. přírodovědně
laděným programem, část dětí čeká pro
změnu program tematicky nijak nevyhraněný, který bude kombinací tradičních
táborových aktivit. Více informací o letošních táborech (včetně možnosti přihlášení) zjistíte od 1. března v DDM, Přírodovědné stanici či na našem webu.

AKCE V BŘEZNU
Nejvýznamnější březnovou akcí, na kterou bychom chtěli upozornit, je 4denní
příměstský tábor v Přírodovědné stanici,
který proběhne od 12. do 15. března (tedy
v termínu jarních prázdnin). Tábor je určen dětem od 1. do 6. třídy a jeho kapacita
je omezena. Z dalších jednorázových akcí
vás srdečně zveme na cestopisný večer, jímž
provází Alice Janzová a který účastníky
skrze Transsibiřskou magistrálu provede
celým eurasijským Ruskem. Pozornosti by
rovněž neměly uniknout rozličné rukodělné
dílny vedené Evou Bláhovou a také pokračování poznávacího seriálu do nitra Šumavy – účastníci ŠumTuru tentokráte vyrazí
na legendární Luzný či navštíví proslulou
stezku v korunách stromů v bavorském Neuschönau. Poslední březnovou sobotu pak
zasvětíme sadařskému řemeslu při pokračování tradičního jarního semináře s Ing.
Miroslavem Bočkem – tato akce proběhne
v ovocném sadu Přírodovědné stanice.
So 3. března
15.00
TIFFANY TECHNIKA (rukodělný kurz):
vyrobíte si skleněnou maličkost – šperk,
obrázek, zrcátko aj. pomocí oblíbené Tiffany techniky (řezání, broušení, letování skla
apod.). Probíhá v keramické dílně DDM,
vede Eva Bláhová.
Pá 9. března
17.00
SMALTOVÁNÍ (rukodělná dílna): výuka
techniky smaltu a výroba šperků. Probíhá
v keramické dílně DDM, vede Eva Bláhová.
Pá 9. března od 19.00
RUSKO NEJEN VLAKEM… (cestopisná
přednáška): pokračování tradičního seriálu cestopisů z celého světa, tentokráte opět
z Eurasie. O cestě vlakem Evropou a napříč
celou Asií do Vladivostoku vypráví Alice
Janzová. Spojeno s projekcí fotek. Sál DDM
(vchod z malého zámeckého nádvoří).
So 10. března
9.00
DOG TRAIL KLUB: jednodenní výšlap na
Šumavu ve společnosti sibiřských husky.
Tentokrát čeká účastníky okruh kolem hradu Kašperk s prohlídkou Záchranné stanice Muzea Šumavy na závěr. Akce pro max.
10 účastníků s běžnou kondičkou (děti od
2. st. ZŠ, studenti, dospělí). Na akci je třeba
se přihlásit předem. Odjezd od Přírodovědné stanice DDM.

Po 12. března – Čt 15. března
PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR: nepobytová akce
využívající termínu jarních prázdnin. Přírodovědně-rukodělný program proložený
hrami pro děti z 1. st. ZŠ. Omezená kapacita, info a přihlášky v DDM, v Přírodovědné
stanici a na www.ddm-hd.cz.
Pá 16. března
17.00
FUSING (fůzování skla – rukodělná dílna):
proniknete do tajů techniky, která využívá
spékání a tvarování barevných plochých
skel – možnost výroby sady šperků či vinutých perel. Probíhá v keramické dílně DDM,
vede Eva Bláhová.
So 17. března
17.00
HEDVÁBNÉ TVOŘENÍ (rukodělná dílna):
přijďte si zkusit malování na hedvábí, tvorbu
obrázků, zdobení šál či šátků. Probíhá v keramické dílně DDM, vede Eva Bláhová.
So 17. března
8.00
ŠUMTUR – LUZNÝ (Lusen 1373 m): pokračování seriálu turisticko-poznávacích
výjezdů za krásami Šumavy, tentokráte na
legendární Luzný. Vrcholu dobudeme z bavorské strany pravděpodobně s využitím
sněžnic. Pro zvládnutí akce není třeba extra kondice, určeno zájemcům od 2. st. ZŠ
výše. Garantem akce je Tomáš Pollak. Počet
účastníků je omezen kapacitou mikrobusu
a na akci je třeba se přihlásit předem.
Ne 18. března
8.00
ŠUMTUR – STEZKA V KORUNÁCH
STROMŮ: další v řadě šumturáckých poznávacích výletů. Tentokráte méně fyzicky
náročný – navštívíme rozsáhlý areál divokých zvířat v Neuschönau a projdeme si
jedinečnou stezku vedoucí v korunách šumavského lesa. Zlatým hřebem je výstup na
44 metrů vysokou stromovou věž. Určeno
zájemcům všech věkových kategorií. Celý
areál včetně stezky je bezbariérový. Akci
vede Tomáš Pollak. Počet účastníků je omezen kapacitou mikrobusu. Na akci je třeba
se přihlásit předem.
So 31. března
9.00
SADAŘOVA SOBOTA (3. ročník): pokračování úspěšného semináře s představením současného sortimentu odrůd jabloní
a ukázkami odrůd starých a krajových. Od
správné výsadby až po seznámení účastníků
se zásadami jarního řezu (zejména průklestu). Akci vede boubínský sadař Ing. Miroslav
Boček. Proběhne v sadu Přírodovědné stanice DDM. V případě zájmu vezměte s sebou sadařské nůžky.
každé ÚTERÝ
17.00–19.00
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ (rukodělný
kurz): i v březnu pokračuje kurz keramiky
pro dospělé účastníky. Je možné se hlásit
i na jednotlivé lekce (cena 60,–/lekce). Kurz
probíhá v keramické dílně DDM a vede jej
Eva Bláhová.
Za kolektiv zaměstnanců DDM vám přeji
jarní dny na dohled.
Tomáš Pollak, DDM Horažďovice.
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Střední škola
Horažďovice opět
bodovala

Letos poprvé se soutěže Region 2012 zúčastnili také žáci mladého studijního oboru Graﬁcký design, který SŠ Horažďovice
nabízí teprve druhým rokem. Přestože
v soutěži předváděli své dovednosti žáci
dalších dvanácti uměleckých škol z České republiky i Slovenska, obsadili Horažďovičtí se svým plakátem úžasné druhé
místo! O tento úspěch se zasloužila soutěžní dvojice Tereza Kovářová a Jan Hůla
z 2. ročníku oboru Graﬁcký design. Žáky
na soutěž připravovali učitelé Mgr. Petra
Kolářová a ak. mal. Ludvík Kovář.

V pátek 27. 1. 2012 se v Plzni konaly dvě
prestižní soutěže uměleckých a gastronomických oborů. V soutěži gastronomických dovedností Ahol cup obhajoval loňské první místo tým vedený
učitelem Miloslavem Turkem ve složení:
Jana Markvartová, Adolf Hanousek (oba
2. ročník oboru Gastronomie) a Michal
Lederer (4. ročník oboru Gastronomie).
Reprezentanti SŠ Horažďovice byli i tentokrát nejlepší ve všech třech kategoriích
a postupují do národního ﬁnále v Ostravě.
Výsledky lednových soutěží ukazují, že
nejen velké školy z velkých měst mohou
být úspěšné. Střední škola Horažďovice
patří svou velikostí v celorepublikovém
srovnání spíše k těm menším. Kvalitou výuky, odborným a materiálním zázemím,
vzdělanostní a dovednostní úrovní žáků si
však dobývá místo mezi prestižními středními školami v kraji i republice.
Ing. Vladimír Greger, ředitel školy
Silně obsazená soutěž aranžérů a graﬁ ků
Region 2012 vyhlásila pro letošní ročník
téma „Sport“. V náročné konkurenci získala děvčata pod vedením učitelek sl. Tocháčkové a sl. Bc. Katrušákové bodovaná
místa ve čtyřech kategoriích:
Slavnostní úprava stolu
1. místo Kateřina Roučková
(2. ročník oboru Aranžér)
2. místo Andrea Kesslová
(2. ročník oboru Aranžér)
Špendlení metráže na živý model
1. místo Kristýna Krondlová
(3. ročník oboru Aranžér)
Maketa
2. místo Tereza Ženíšková
(2. ročník oboru Aranžér)
Počítačová graﬁka
2. místo Petra Těžká
(3. ročník oboru Aranžér)
3. místo Erika Auterská
(2. ročník oboru Aranžér)

SPOLKY

Český skauting slaví
100 let
Poté, co jsme v roce 2010 oslavili 90 let od
založení skautského střediska v Horažďovicích, jsou zde celorepublikové oslavy
100 let skautingu v Čechách. Právě před
sto lety v tuto dobu začal zakladatel českého skautingu A. B. Svojsík připravovat
první skautský tábor. Možná jste zaznamenali nějaké informace v rádiu či televizi, neboť v současnosti probíhá mnoho
projektů jak pro členy české skautské
organizace Junák (hry, soutěže, setkání,
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vydání knihy o historii), tak informační
kampaně pro veřejnost (televizní a rádiové programy, rozhovory, různé výstavy,
vydání skautské známky). Příběhy z české
skautské historie a osudy skautů za režimu, které občas připomínají dobrodružnou literaturu, můžete najít na http://
www.skautskestoleti.cz/.
Významné výročí si horažďovičtí skauti
připomenou hned několikrát během roku
prostřednictvím her, povídání a zapojení tématu do tradičních akcí (regionální
Setkání skautů na Otavě či střediskový
tábor). Příjemnou paralelou k těmto kulatinám je pro nás letošní registrace, kdy
přihlášku odevzdalo 100 členů.
Ačkoliv Junák nefungoval nepřetržitě celých sto let, neboť byl režimy třikrát zakázán, vstupujeme nyní do druhého skautského století, do kterého si přejeme hodně
spokojených dětí, které díky skautingu
naleznou jak přátele na celý život, tak respekt k přírodě i ostatním lidem.
Jana Mráčková, středisko Prácheň

P. S. PRÁCHEŇ
(OTAVACI)
LYŽAŘSKÝ VÝLET NA ZELENOU
LHOTU
Letošní pololetní prázdniny Otaváci zahájili víkendem na Zelené Lhotě. Někteří
přijeli už ve čtvrtek a ostatní s Čendou
v pátek. První den jsme se ubytovali a svolali „bojovou poradu“. Již týden totiž panovaly arktické mrazy. Sobotní ráno nás
naštěstí překvapilo. Bylo zataženo a sněžilo. Mráz povolil na mínus osm stupňů,
a proto hurá na Špičák. Bobaři měli silné
pomocníky na tahání svých strojů (L. Zábranskou, L. Tyrpeklovou, J. Lupíška,
R. Andrleho, Š. Fremrovou, A. Režnou,
M. Tyrpekla). O menší lyžaře se starala K. Zábranská. Na připraveném pódiu
v areálu Špičáku se objevil Martin Dej-
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dar a skupina No Name. Okamžitě bylo
po bobování a lyžování. Obsadili jsme ty
nejlepší pozice u pódia. Naši bobaři se pak
vyfotografovali s panem Martinem Dejdarem. K večeru se obě party vrátily zdravě
hladové na Zelenou Lhotu. Poslední den
byl už ve znamení balení… Dostat do krosen všechny věci, které tam daly maminky
v pátek, byl nadlidský výkon a ne každému
se to povedlo… Potom už jen oběd a hurá
na vlak domů.
Myslím, že výlet se povedl a Otaváci si
užili sněhu. K dobré pohodě přispěl i náš
kuchař L. Ráž a pan J. Portášik, který pomohl s přepravou materiálu. Nesmím zapomenout ani na pomoc všech ostatních
dospěláků, bez kterých by nešlo tuto akci
uskutečnit.
Šedý medvěd

Klub DOK nabízí
dětem zábavu i pomoc
Volnočasový klub pro děti a mládež v Horažďovicích byl během r. 2011 otevřen 4-5
dní v týdnu. Pracovníci klubu si zahráli
cca 900x různé hry, přibližně 120x využili
s dětmi výtvarné vybavení, strávili s dětmi
více než 1 300 hodin.
Návštěvníci mohou klub i v tomto roce navštěvovat kdykoliv během otevírací doby
a samostatně či s kamarády se zde zabavit (kulečník, ping pong, časopisy, internet, hry nebo jen pokec na gaučích) nebo
s pracovníkem něco hrát či vyrábět. Děti
si zde také rády povídají o svých zážitcích, někteří hledají radu v různých problémech. Využívána je i možnost pomoci
s referátem, s úkoly, doučování či hledání
na internetu. Klub funguje jako místo setkávání a navazování nových vztahů, čímž
naplňuje cíl usnadnění socializace a interakce teenagerů.
Klub navštíví denně 20-40 dětí ve věku 9
až 26 let. Klub využívají zejména dojíž-

dějící děti, které zde čekají na autobus,
a děti, které nemají odpoledne co dělat.
Klub se tak podílí na prevenci nežádoucího chování u dětí a mládeže (zejm. poﬂakování na ulici a s ním spojené problémy),
od jeho založení v r. 2010 klesl počet klientů kurátora pro mládež o 25 % (do té doby
docházelo každý rok k mírnému nárůstu
problémové mládeže). Děkujeme všem,
kteří nás podporují, ať už je to hmotně
nebo jen dobrým slovem.
Otevírací doba
ÚT, ST 14–18 hod. (od 10 let)
ČT
14–18 hod. (od 13 let)
PÁ
14–19 hod. (od 10 let)
NE
14–17 hod. (od 9 let)
PROGRAM KONÍRNY HORAŽĎOVICE
o. s. ProHD, Havlíčkova 46
Březnový program naleznete na www.dokhorazdovice.cz v horním menu Konírna
– program.
Jana Mráčková, o. s. ProHD

Kroužek mladých
hasičů
První schůzku v letošním roce jsme měli
19. ledna. Od první schůzky jsme se začali
připravovat na XV. SETKÁNÍ MLADÝCH
HASIČŮ, které se koná v Sušici. Procvičovaly se disciplíny z hasičského sportu
i další podle propozic soutěže (skákání přes
švihadlo, oblékání hasiče, házení kroužků na kužel, atd.). 11. února jsme se sešli
za mrazivého rána v počtu 17 soutěžících
a odjeli do Sušice na soutěž. V kategorii
mladších dorazilo třicet družstev a my jsme
měli z toho dvě. U starších jsme měli jedno
družstvo z 52 družstev. Každé družstvo se
skládá z pěti členů a náhradníka. Při plnění
disciplín se mohou střídat. Po slavnostním
nástupu se družstva rozešla k disciplínám.
Celkem na soutěžící čekalo 16 stanovišť.
Letos byla mezi nimi jedna nová disciplína,
při které děti poznávaly ptáky, houby, listí
ze stromů a dopravní značky. Větší část dis-

ciplín je stavěna na zručnost a pohyblivost
dětí. V kategorii mladších jsme obsadili
desátou a pětadvacátou příčku. Starší se
umístili na třiatřicátém místě.
Chtěl bych všem soutěžícím poděkovat za
reprezentaci sboru. Fotky ze soutěže jsou
na http://sdhhd.rajce.idnes.cz/zimni_setkani_MH_Susice_2012/
V letošním roce nás ještě čeká závěrečná
hra plamen, která se bude konat 19. 5. 2012
od 9 hodin v Malém Boru, a závod požární
všestrannosti 6. 10. 2012 v Předslavi.
Jiří Chaluš, vedoucí KMH

Činnost spolku v letošním roce byla
zahájena valnou hromadou (VH), která se konala v neděli 5. února tradičně
v restauraci u Hlaváčků. Zúčastnilo se
jí 59 osob z celkového počtu 132 členů
a členek. Je to málo, či hodně? Určitě
hodně, protože mnoho členů a členek je
rozeseto po celé naší vlasti, v zahraničí
a i za „velkou louží“.
Předseda spolku pan Moser přivítal zúčastněné, vzpomenul úmrtí dvou našich
členů, a to pana Jedličky z Teplic a pana
Petruse. Dvě členky a dva členové spolku
byli odměněni kytičkou a malým balíčkem
u příležitosti svých osmdesátin. 7. listopadu oslavil čestný člen spolku Mons. Karel
Fořt, známý z vysílání Svobodné Evropy
pod přezdívkou Otec Karel, požehnané 90. narozeniny. Nyní žije v kněžském
domově v Českých Budějovicích. Dárky
a blahopřání za spolek mu předali pí. Moserová a p. Zahnbauer.
Paní Šimonová přečetla usnesení z loňské
VH, informovala o webových stránkách,
které byly také promítnuty. Následovala
zpráva pí. Křesákové o hospodaření spolku. Přednesla i rozpočet na rok 2012. Pan
Zahnbauer přečetl revizní zprávu, kterou
připravil spolu s pí. Motykovou. Hospodaření bylo hodnoceno velmi kladně.
Předseda poděkoval celému výboru a široce se rozpovídal o plánu práce a činnosti
spolku na rok letošní. Jsou plánovány
2–3 besedy s významnými osobnostmi,
dvakrát vydání věstníku a asi 4–5 zájezdů. Ten největší a nejzajímavější bude do
Bavorska, městečka Kötztingu, kde se
uskuteční již po 600. slavnost koní. Těch
se zúčastňuje 800–1 200. Kdo to již viděl,
určitě mi dá za pravdu. Byl o tom p. Jůdou
promítnut i krátký ﬁlm.
Po diskusi jsem přečetl návrh usnesení, který byl všemi schválen a tím byla VH ukončena. Fotodokumentaci provedl Mgr. p. Presl.
Karel Halml
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Sbor dobrovolných
hasičů
POŽÁR SV. MIKULÁŠE
Byla to událost, která ohromila celou
Prahu. V září roku 1925 se roznesla
zpráva, že hoří kostel sv. Mikuláše. Přes
okamžitý zásah hasičů se oheň rychle šířil. Měl velkého pomocníka – vítr. Hrozilo nebezpečí, že hořící část věže i s makovicí co nevidět spadne dolů na náměstí
a plameny se tak rozšíří na střechu chrámu a na další okolní domy. Věž kostela
byla v této době opravována a obestavena lešením. Pracovali zde zedníci a klempíři, kteří vyměňovali měděnou krytinu
věže. I když pomoc přišla poměrně brzo,
stále bylo nebezpečí, že se oheň rozšíří.
Velkým problémem bylo dotáhnout hadici dovnitř chrámu po věžním schodišti, které bylo široké jen asi 60 cm a plné
dýmu. Trvalo plné 4 hodiny, než se podařilo oheň z velké části lokalizovat natolik, že nehrozilo další rozšíření.
Uvnitř věže byla strašlivá spoušť. Zvony
byly rozžhaveny, že se již začínaly tavit
a zvonovina zvolna stékala na dřevěnou
podlahu. Jeden ze zvonů se dokonce utrhl a propadl do nižšího poschodí, kde byl
umístěn hodinový stroj. Naštěstí padající zvon neprolomil podlahu, na niž dopadl. V prostorách pod hodinami bylo několik hasičů. Menší zvon sv. Mikuláše se
při požáru roztavil natolik, že z něj zbyla
jen beztvará hrouda zvonoviny. Bylo jistě zajímavé, že se hodiny při tomto požáru nezastavily.
Vyšetřováním požáru bylo zjištěno, že ho
zavinili klempíři, kteří v kamínkách na
věži nechali hořící dřevěné uhlí a odešli
na oběd. Některé zbytky ohněm roztavené zvonoviny byly po požáru předány do
pražského městského muzea.
V troskách prohořelé a zřícené věžní
konstrukce byla nalezena neporušená
kovová skříňka, která obsahovala dokumenty z roku 1752. Našlo se i další kovové pouzdro obsahující různé náboženské
předměty, zlatý uherský dukát a několik
korunovačních stříbrných mincí z doby
Marie Terezie.

OHNIVÉ KATASTROFY
Požáry v minulosti vždy bývaly velkou
katastrofou. Ne vždy byla po ruce okamžitá pomoc, a tak se často stávalo, že

oheň pohltil celou řadu obydlí a způsobil řadu těžkostí… Psal se 14. prosinec
1892, když se nad Holešovicemi objevila velká ohnivá záře. Velmi záhy začaly
do Prahy (Holešovice byly v této době
předměstím) docházet zprávy, že hoří
závod na kartounové látky patřící Vilímu
Kubinzskému. Ve skladech i samotných
provozech bylo uskladněno velké množství hotových výrobků, které se velmi
snadno staly kořistí zhoubných plamenů.
Přes okamžitě povolanou pomoc i hašení
samotnými dělníky se požár velmi rychle
rozrostl. Zcela prohořely dřevěné stropy
a z někdejší továrny zbyly jen trosky.
K dalšímu velkému požáru došlo v roce
1897. Požár zachvátil Vilímkovo knihkupectví ve Spálené ulici. Když přijel na
místo požáru hasičský sbor, hořela celá
budova jako veliká fakule jasným plamenem. Likvidace požáru byla ztížena velkou vzdáleností a také nedostatečně fungujícími vodními hydranty. Praha byla
v době požáru již pod sněhem a panoval
poměrně silný mráz. Škody vzniklé požárem byly dalekosáhlé. Ve skladech byly
shromážděny spousty nových knih připravených pro prodej. Byla to převážně
dětská literatura, ale i jiná nákladná díla,
která byla ohněm a vodou zcela zničena.
Z časopisu Požární ochrana z roku 1988
vybral Karel Halml

Klub „Nebuď sám“
Přestože již slunce zve k prvním jarním
procházkám, přijměte, prosím, pozvání
na několik zajímavých akcí, které pro
Vás chystáme.
6. 3. úterý – Posezení s harmonikou.
Oblíbení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jídelně DPS Palackého 1061 od
15.00 hod. Přijďte se pobavit a poslechnout si hezké písničky!
8. 3. čtvrtek – Koncert k Mezinárodnímu
dni žen. Malí muzikanti ze ZUŠ Horažďovice přijdou zahrát všem ženám k jejich
svátku. Zváni jsou ale všichni, kteří si chtějí
poslechnout krásné melodie. Začínáme
v 15.30 hod. v jídelně DPS Palackého.
14. 3. úterý – Šumavské putování s Marií
Malou. Beseda s úspěšnou autorkou knih
o staré Šumavě spojenou s promítáním
dobových fotograﬁí začne od 16.00 hod
v jídelně DPS Palackého.
21. 3. středa – Hodina otázek a odpovědí s paní Jordánovou tentokrát na téma,
které může zajímat nejen dříve narozené
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– Výlety a chůze v přírodě. Společenská
místnost ve 4. patře DPS Palackého od
13.30 hod
28. 3. středa – Přednáška pana Jana Kavaleho. Známý fotograf Šumavy tentokrát
pohovoří o svých zážitcích z cest, které
bude doprovázet videoprojekcí. Zájemci
o zajímavou besedu se mohou s panem
Kavalem setkat ve společenské místnosti
ve 4. patře DPS Palackého od 14.00 hod.
29. 3. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi. Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti
o České republice zábavnou formou. Jídelna DPS Palackého 1061 od 13.30 hod.
31. 3. sobota – Dospělí si mohou hrát
aneb Zážitkové odpoledne pro celou rodinu. Na podporu mezigeneračních vztahů pořádá Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci s o. s. GOADA. Přijďte se
pobavit hrou nových deskových her. Program se uskuteční v jídelně DPS Palackého 1061 od 13.30.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se
sejít při mši svaté ve společenské místnosti v suterénu DPS 1061.
Každé úterý ve 13.30 hod. probíhá ve společenské místnosti v suterénu DPS 1061
posezení v klubu seniorů.
KONTAKT: 376 512 596
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

ZAJÍMAVOSTI
Provozovatelé
restaurací a hospod
HOSTINEC U KOBLASŮ NA ZÁŘEČÍ
– měl lokál a společenský sál. V sále se
udržovaly lidové zvyky a tradice. Pravidelně se tu pořádaly taneční zábavy,
hasičské bály, máje, dožínky, masopusty
a různé společenské akce. Tehdy se ale
nechodilo tancovat v sobotu večer jako
dnes, ale v neděli odpoledne. Slavné tu
bývaly masopusty. Ani na ně nejde zapomenout. Ta sláva začínala už v sobotu
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a končila o masopustním úterý o půlnoci. Tím začal půst, který trval až do Velikonoc.
Zářečí bylo dokonce proslavené pořádáním dožínkových slavností. Dožínky
přilákaly stovky lidí. To se vždycky sešla
celá obec a lidé z okolí. Účastníci se shromáždili ve dvoře Nový dvůr, kde se připravoval průvod za účasti zaměstnanců ze
dvorů Prácheň, Nový dvůr a Chrást, krojovaných spolků, mládeže a alegorických
vozů. Vázaly se dožínkové věnce a zdobily
se vozy „žebřiňáky“ (vůz na seno a obilí).
Dožínkový průvod s koňskými povozy se
přesunul do obce Zářečí, kde je přivítal
starosta obce. Podle tradice dostal starosta od průvodu dožínkový věnec a připil ze džbánku pivem na úrodu a sklizeň.
„Čeládka“, zemědělci a veřejnost dostali
zdarma od starosty obce sud piva na oslavu sklizně. Na cestě jste mohli ochutnat
regionální potraviny a pití. Průvod doprovázela kapela Jana Krůty ze Slatiny.
Sláva byla završena dožínkovou zábavou
v sále hostince pana Koblase, kde panovala
skvělá atmosféra a „juchalo“ se až do ranního kuropění. Na dodržování starodávných
zvyků se podíleli ti, co stáli v čele obce, obyvatelé a činný statečný sbor hasičů.
ZA OKUPACE ke konci války sloužil sál
a lokál jako obecná škola pro chlapce
(byl jsem žákem třídy). Pro vyučování
byla využita i restaurace pana Hlavatého
u nádraží. Učitelem byl pan řídící Turek.
Učební látka se často nosila domů po vyhlášení náletu bombardovacích letadel.
Škola v ulici Komenského za 2. světové
války sloužila německé armádě, která tam
byla ubytována. Rovněž byli ve školo němečtí uprchlíci.
V MÍSTNÍM HOSTINCI pana Koblase se
konaly bouřlivé a vyhlášené taneční zábavy. To jednou o taneční zábavě zase „teklo
pivo proudem“. Po vypití většího množství „vlezlo“ hlavně mladíkům do hlavy.
Kasání a provokování bylo již v sále a pokračovalo venku, kde vyvrcholilo rvačkou,
při které se mladíci do krve zbili. Jejich řádění pokračovalo i po rvačce. Rozbili několik židlí, stolů a hodně pivních sklenic.
Zábava musela být přerušena a pro výtržníky si přišli policajti a odvedli je do místní
šatlavy. Já dodávám, že taneční zábavy za
socialismu byly neméně „slavné“ a vždy se
něco semlelo.
RESTAURACE A SÁL. Koncem šedesátých let byl hostinec na Zářečí měsíce uzavřen a nebylo možno ho dál provozovat.
Otevřeno bylo v září 1968. V té době jsem
byl zaměstnancem podniku RaJ Klatovy.
Byla mi dána příležitost v hostinci pracovat.
SÁL – získala mládežnická organizace
SSM město. Byl zveleben svými členy
a umožňoval pořádání tanečních zábav,
diskoték a magnoték. Bylo to jediné mís-

to, kde mohla mládež poslouchat moderní hudbu. Měli svoji beatovou skupinu
Big Five (Velká pětka). Hráli v ní Jaroslav
Červený, Jaroslav Melzer, Jaroslav Stulík,
Stanislav Jiříček, Karel Kovařík, Jiří Brož,
Eda Červený a další. Skupina měla cit pro
„šlágry“, dovedli přesně odhadnout, jak
která píseň zaujme. Byla to parta nadšených hudebníků a zpěváků. V sále se pořádaly schůze, večírky apod.
VELKÝ ZÁJEM O DISKOTÉKY. Diskotéka ve své době nahrazovala poslech
zahraničních nahrávek, které tu prostě
nebyly k sehnání. Hrála se pěkná muzika
a jestli se na ni dalo tancovat, nebylo nejdůležitější. Důležitý byl kontakt se světem. Mládež objevila kouzlo diskoték, ale
byly docela jiné než ty dnešní. Tancovali
opravdu holky s klukama, popíjeli „kolu“
a drogy pro většinu z nich byly ještě neznámým pojmem. Diskotéky byly oblíbenou
formou zábavy. Bývaly rekordní návštěvy
a panovala skvělá nálada. Taneční diskotéky uváděl Milan Šimon a Miroslav Novák.
Společenské akce připravoval a zajišťoval
Jaroslav Červený. Dík patří všem, kteří se
na tom podíleli. V neděli se pořádaly odpolední čaje o páté. Hudbu k tanci zajišťovala místní vojenská posádka.
V LÉTĚ – za příznivého počasí se sedávalo před restaurací na terase se stolečky
a slunečníky, kde se podávalo občerstvení.
Stávalo se, že před restaurací býval „zátah“, nikoli policejní, ale svatební. Kamarádili využili této příležitosti ke zmíněnému zátahu a vyplacení „propustného“. Byl
naražen sud s pivem, začalo „mecheche“
na mnoho štěstí do manželství nevěsty
a ženicha.
OBLÍBENÝ STŮL. Také v zářečské hospodě se lidé scházeli u svého domácího
stolu. Pamětníci dokázali vzpomínat na
život v obci v dřívějších dobách a vyprávěli o všem možném. V červenci 1954 přišla velká povodeň. Zářečí bylo zatopeno.
Vojáci museli zasáhnout na pontonech,
odvážet lidi a dobytek. Před 100 lety byla
rovněž taková doba. Byly roky, kdy uhodily velké mrazy –30° C. Byl velmi silný
led na řece. Na jaře v době tání sněhu
sníh a kry ucpaly řeku natolik, že se vylila
z břehů. Masy ledové tříště se dostaly do
takového tlaku, že zavalily lidem zahrady,
poškodily domy. Postižení lidé by mohli
vyprávět o zvuku valící se vody a záchraně majetku. Vzpomínali také na majitele
panství, jenž měl opravdovou autoritu
a všeobecnou úctu. Ing. Ferdinand hrabě
Kinský byl vlastníkem velké části zářečských pozemků. „Lipky, Ostrov, Panská
zahrada, zámecký pivovar do roku 1925,
kdy ho pronajal. Zámecký pivovar byl
zrušený v roce 1948“. Šafář, lesník, hajný
– rozdělovali práci na velkostatku a dohlíželi na ni. Byli velice schopní hospodáři

a jejich zásluhou se všechno zvelebovalo.
Dávali lidem v okolí práci i pracovní příležitost mnoha rodinám, ale některým lidem i podnět k závisti. Bývalé panství bylo
větší, lesy velké, takže o pytláky nebyla
nouze. A uhlídat to nebyla sranda. Lidé
většinou drželi s pytláky (vždyť to byli
vlastně oni, kdo pytlačil) a hajného považovali někteří za pána a někteří za někoho,
kdo se nad nimi povyšuje a slouží při tom
„vrchnosti“. (Upytlačit si zvěřinu v lese to
bylo pytlácké právo od pánaboha, jenže to
neměli zaknihované). Po 2. světové válce
byl majetek odsunutého velkostatkáře
Kinského zajištěn a provedena parcelace
jeho půdy. Zářečí bylo samostatnou obcí.
Bylo vlastně podhradím, kde žili zaměstnanci panství. Byli tam i hospodáři poddaní vrchnosti. Sloučení s Horažďovicemi
bylo provedeno v roce 1950.
V LOVECKÉ SEZONĚ. Při odstřelu
drobné a srnčí zvěře v revíru přinášeli
někdy myslivci ulovenou zvěř k tepelné úpravě. Vařil se guláš, jehož vůně se
rozlévala celým lokálem. Býval výborný,
šmakoval tak, že se všichni olizovali až za
ušima. Nezbyla ani kapka a nakonec i hrnec vytírali chlebovou kůrkou. Také se
vařil guláš z masa, které mělo území na
nehonebním pozemku (zatoulaný pes).
Myslivci si ho při velkém honu spletli
s lovnou zvěři a někdo z nich ho „omylem“ střelil. Guláš byl mimochodem výborný. K hašení žízně se čepoval dobrý
pěnivý mok, víno, kořalka (popíjeli slivovici, kterou si většinou pálili).
NĚKTEŘÍ SPORTOVNÍ RYBÁŘI, když
se vraceli od vody z rybolovu z dobrých
míst, přinášeli úlovky na zpracování do
zářečské hospůdky (štika, pstruh, kapr
i úhoř) a řekli kuchaři, jak přesně si ho přejí upravit. Nejvíce chutnal pstruh udělaný
na másle, dozdobený citronem a sekanou
petrželkou. Již při pohledu na mistrovské
dílo se všem sbíhaly sliny.
Parádní úlovek se podařil rybáři Františku Valdmanovi v řece Otavě, když vytáhl
z vody výstavní štiku. Vážila téměř 5,20
kilogramů a měřila 88 centimetrů.
POKUD SE CHTĚL někdo rozptýlit a oslavit svátek či narozeniny v restauraci, vybral
si zaručeně zářečský lokál. Pro radost a potěšení všem zahrála zářečská „kutálka“,
která tehdy existovala. Byla tříčlenná. Hrála ve složení Jaroslav Hlaváč ml. (harmonika), Jaroslav Melzer (pozoun, housle),
Jaroslav Hlaváč st. (bicí, fňukna). Jaroslav
Hlaváč st. byl muzikantem, ale i vrchním
„hastrmanem“ všech studní, hlavního
zdroje pitné vody pro město.
PO NÁROČNÉM pracovním dnu pořádně vyschne v hrdle. K uhašení žízně se
zašlo na jedno pivečko, cigárko a pokec
s kamarády. Čerpat sílu a relaxovat nad
půllitry zlatého moku v jedné z místních
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restaurací. Ze svých zkušeností ovšem
vím, že může existovat restaurace, kde
vaří jako pánbůh, ale kvůli špatné obsluze už tam podruhé nezajdete. Raději zajdete na průměrnější jídlo, pokud se v té
hospůdce cítíte jako doma, mile se na vás
budou usmívat a chytne vás to tam za
srdce.
Josef Kočí

Počasí na
Horažďovicku
v roce 2011
Není pomalu týdne, abychom se z médií
nedovídali, jaká že kalamita se na nás zase
valí. Sníh, vichřice, mrazy, náledí, deště,
povodně, vedra, bouřky sucha... Jak tedy
v právě uplynulém roce vlastně bylo? Podívejme se objektivně a s odstupem na počasí na Horažďovicku v roce 2011.

PRŮBĚH POČASÍ
Zima (teplotně i srážkově průměrná)
Mrazivé dny (až –15 °C) z počátku roku
střídala tříkrálová obleva. Dříve napadaný
sníh (12 cm) v půli ledna roztál. Dne 16. 1.
ukázal teploměr 13 °C. Koncem ledna se
zase ochladilo, slabě mrzlo a napadlo 7 cm
sněhu. Přelom ledna a února nadělil opět
několik silných mrazů (až –15 °C). Ale již
4. února obleva sníh zase odnesla a denní
teploty dosahovaly až k 10 °C. Změna nastala 19. února: přišel sníh (6 cm) a znovu
uhodily mrazy kolem –15 °C. Zima ukončila svoji vládu 8. března a rozloučila se
mrazem –9 °C.
Jaro (teplé, srážkově normální)
Již 9. 3. se výrazně oteplilo, teploty se pohybovaly kolem 15 °C. Vládu jara přerušil
ve dnech 17.–18. 3. déšť (25 mm), teplota
klesla na 2 °C, na Šumavě sněžilo. Ale od
21. 3. bylo slunečno, 15 až 18 °C.
Duben byl zvlášť teplý. Začal letním počasím (až 25 °C), pak pokračoval s teplotami
kolem 18 °C. Jen v polovině dubna se nakrátko výrazně ochladilo (2 až 5 °C), zapršelo (na Šumavě sníh), ale pak se rychle
vrátilo slunečné počasí a teploty stoupaly
z 15 °C až na 26 °C. V závěru dubna přišly
i bouřky, ale pršelo z nich jen málo.
S týdenním předstihem přišli ve dnech
4.–6. 5. ledoví muži a mráz (–3 °C) sežehl
hlavně květy třešní a švestek. Počasí bylo
dál slunečné – ranní teploty sice klesaly
k nule, ale odpolední se dostávaly až nad
25 °C. Přišly i bouřky. Vydatně zapršelo
27. 5. (25 mm)
Léto (teplotně lehce nad průměr, dešťů více)
Červen střídal chladnější dny s teplejšími a přinesl opět pár bouřek. Za zmínku
stojí vydatný déšť 12. 6. (21 mm) a bouřka 16. 6. (také 21 mm). V poslední dekádě

měsíce bylo nejtepleji a teploty se dostaly
i na třicítku (22. 6. 31 °C). Červenec se
uvedl chladným deštivým počasím. Od 6.
do 12. 7. nastala vedra až k 30 °C a bouřky
byly na denním pořádku. Změnu pak přinesla silná večerní bouřka 13. 7. (38 mm)
a poryvy větru, které místy lámaly větve
i stromy. Po krátkém ochlazení se ještě teplo vrátilo (17. 7. 32 °C), ale poté už
bylo většinou jen kolem 20 °C a deštivo.
Silně zapršelo v noci na 21. 7. (27 mm)
a nepříjemné počasí vyvrcholilo 31. 7.
(14 °C, déšť po celý den). První polovina
srpna přinesla průměrné počasí (jen 3. 8.
30 °C), pár bouřek a prudký odpolední liják 16. 8. (26 mm). Od 17. 8. však udeřila
vlna tropických veder s teplotami 30 až
34 °C, které trvaly do 26. 8. I pak bylo letní
počasí s teplotami kolem 25 °C.
Podzim (teplý, srážkově normál)
Nastalo září, ale léto jako by chtělo dohnat
červencový výpadek. Teploty i nadále
stoupaly až ke 30 °C. Po mírném ochlazení a troše deště ve dnech 5.–9. 9. dál panovalo léto (11. 9. ještě 32 °C). Pak 18.–20. 9.
sice trochu zapršelo a ochladilo se na
10 °C, ale od 21. 9. nastoupilo babí léto,
které však bylo létem spíše opravdovým.
Ve slunečném počasí vystupovaly teploty
i nad 25 °C (27. 9. dokonce 28 °C). Léto
pokračovalo i v říjnu. Ještě 3. 10. ukázal
teploměr 27 °C!
Podzim nastoupil vlastně až 7. 10. deštivým počasím a výrazným ochlazením pod
10 °C. Ve středu 12. 10. přišel déšť na říjen
opravdu mimořádný: napršelo 41 mm. Po
vyjasnění v dalších dnech se objevily už
první mrazíky (14. 10. –3 °C) a babí léto
doznívalo. Od 23. 10. nastoupilo dlouhé
období tzv. inverzního počasí. Zatímco
na horách bylo i nadále slunečno a teplo,
v nižších polohách zůstávalo mlhavo, se
stálou teplotou 5 až 10 °C.
Zima (teplá, suchá)
Mlhavo a klidno pokračovalo i v listopadu,
jen od 11. 11. poklesly teploty k nule. V několika následujících dnech se přece jen
projasnilo a ranní teploty se dostaly až na
–6 °C. Nikdo netušil, že větší zima už do
konce roku nebude. Dušičkové počasí dál
pokračovalo až do 27. 11., kdy vykouklo
slunce a teploměr vyskočil na 13 °C. Když
2. 12. večer trochu zapršelo (3 mm), byla
to událost, neboť skončila dlouho neviděná pauza: 36 dnů bez deště.
Prosincové počasí bylo spíš podzimní: teploty nad nulou, někdy až k 10 °C (14. 12.
dokonce 13 °C), ranní mráz do –6 °C jen
výjimečně. Občas trochu zapršelo. Několik symbolických sněhových vloček, které
zůstaly chvíli na trávě, se objevilo až v půli
prosince. I když pravda: okolní kopce byly
bílé a severní polovina Čech a hory zažívaly tou dobou sněhovou kalamitu a vítr
(okraj bouře Joachim letící západní a se-
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verní Evropou). Vánoce na blátě (až 7 °C)
a teprve večer na Silvestra napadl asi 1 cm
sněhu (konečně bílo), který ale vydržel jen
pár hodin.

TROCHU STATISTIKY
Rok 2011 se s průměrnou teplotou 9,1 °C
zařadil k těm teplejším – zejména díky teplému jaru, (dubnu), teplý byl i srpen, září
a prosinec. (Dlouhodobý normál je 8,0 °C.)
S ročním úhrnem srážek 626 mm patřil rok
mezi průměrně deštivé (normál 599 mm).
Nejteplejším měsícem byl srpen s 18,9 °C,
nejvyšší teplotu jsme zaznamenali 23. 8., a to
34 °C. Tento den byl také nejteplejším dnem
roku s průměrnou denní teplotou 26,5 °C.
Nejchladnějším měsícem se stal únor
s průměrnou teplotou –1,7 °C. Nejnižší teplotu ukázal teploměr 17. 2.: mráz
–17 °C. Nejchladnějším dnem roku byl
však 5. leden s průměrnou denní teplotou
–9,8 °C.
Nejdeštivějším měsícem byl červenec se
149 mm srážek. Nejsušším naopak listopad s pouhými 1,5 mm, o které se však zasloužily jen vysrážené mlhy. Tento měsíc
nepršelo vůbec.
Nejvíce srážek za den spadlo překvapivě
v říjnu: 12. 10. napršelo 41 mm. Za zmínku
stojí i večerní bouřka dne 13. 7. s 38 mm.
Poslední jarní mrazík (–2 °C) přišel 6. 5.
Poslední předjarní sníh napadl 18. 2., vydržel však až do 4. 3. První mrazík podzimu (–3 °C) se objevil až 14. 10., první sníh,
který vytvořil souvislou vrstvu, napadl nezvykle pozdě: až na Silvestra. Nejvyšší sněhová pokrývka v roce byla 4. 1., a to 12 cm.
Dnů s bouřkami bylo celkem 22. První bouřku jsme zaznamenali 27. 4., poslední pak 2. 9.
Pramen u Sv. Anny vykazoval na začátku
roku vydatnost 3,2 l/s. Nejvíce vody dával
pramen v dubnu 3,9 l/s. Od té doby vydatnost pozvolna klesala až na 2,7 l/s na
konci roku. Tyto údaje svědčí o tom, že
zásoby podzemních vod jsou zatím zřejmě
dostatečné.

ZAJÍMAVOSTI
1) Dne 4. 1. jsme mohli pozorovat částečné zatmění Slunce. Zajímavé bylo, že díky
vysoké jemné oblačnosti vznikl po stranách měsíčního kotouče i pozoruhodný
optický jev: dvě tzv. vedlejší slunce vznikající lomem slunečního světla na ledových
krystalkách v atmosféře.
2) Dne 14. 6. úplné zatmění Měsíce.
3) Noční bouřka 9. 7., která na Horažďovicku nevybočila z obvyklých mezí
(11 mm), byla jinde doprovázena krupobitím. Např. v Českých Budějovicích kroupy
o velikosti kolem 3 cm ubily 42 havranů
hnízdících v parku Na Sadech a způsobily
četné škody na autech.
4) Noční bouřka dne 13. 7. přinesla nejen
velký liják, ale i poryvy větru v pruzích.
Někde byly stromy netknuté, jinde v pá-
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ZÁVĚREČNÉ
ZAMYŠLENÍ
K předjaří patří
Doba postní

Foto: J. Wagner
sech polámané. V podobných pruzích šel
i déšť a místní rozdíly ve srážkách byly
dost velké (Horažďovice 38 mm, Chanovice 60 mm, Vlkonice 48 mm a pod.)
5) Červenec, zpravidla nejteplejší měsíc
roku, byl předstižen nejen srpnem, ale
i červnem. Dokonce i září se mu vyrovnalo
co do počtu tzv. letních dnů (25 °C).
6) Po mimořádném dešti 12. 10. (41 mm)
přišlo mimořádné sucho. Nepršelo od
27. 10. do 1. 12., tedy celých 36 dnů! Příčinou byla tlaková výše, která se nezvykle
dlouho držela nad střední Evropou a vytlačovala frontální systémy se srážkami na
sever Evropy. Vlivem říjnového deště a již
nízkým teplotám (malý odpar) se však listopadové sucho nijak zvlášť neprojevilo.
Takže jaký byl ten rok 2011? Pokud jde
o počasí – až na pár zajímavostí – vlastně
normální.
Jiří Wagner

TERMÍNY 2012:

31.3.

26.5.
30.6.
25.8.
29.9.
27.10.

V letošním roce připadne na 22. února
Popeleční středa a tímto dnem začíná
zvláštní údobí roku nazývané „Dobou
postní“. Z obou názvů: Doba postní
a Popeleční středa je zřejmé, že se jedná
o období zvláštní. Ze slov popel a půst
zaznívá až jakási strohá vážnost, vždyť
popel je zbytek po něčem co shořelo a ve
slově půst je skryté nějaké nepříjemné
odříkání, které jistě nevyhledáváme.
Ovšem nesmíme zapomenout, že dříve byl popel nenahraditelným čisticím
prostředkem, popelem se čistilo nádobí,
tedy popel a označení popelem na Popeleční středu bylo a stále je symbolem
očisty, vnitřní očisty, vnitřního očistění.
Především se jedná o očistění od nejrůznějších závislostí, do kterých jsme
se během roku dostali, a ty mohou mít

nejrůznější podobu: zatrpklost, zklamání, hněv… A půst či jakási střídmost
života nás mohou přivést k vědomí, že
ke šťastnému životu toho opravdu mnoho nepotřebujeme. Ke šťastnému životu
především potřebujeme pevné rodinné
vztahy, dobré rodinné zázemí, přátelské
mezilidské vztahy, děti, ze kterých máme
radost, zdraví, práci, která nás těší
a slušně živí, pokoj v duši… To vše jsou
hodnoty, kterých si nesmírně ceníme,
ale kterých nikdy nedosáhneme, když
budeme myslet jen a jen na sebe a na svůj
osobní prospěch.
Z těchto důvodů je pro náš život blahodárné a přínosné, že existují určitá
údobí v roce, která se nás snaží přivést
k zamyšlení nad tím, co je pro náš život podstatné a co je jen nepotřebným
balastem. Tímto údobím zamyšlení by
měla být Doba postní v předjaří, která
začíná Popeleční středou. Jistě není náhodou, že jedna stará lidová pranostika
říká: „Jaké je počasí o Popeleční středě,
takové se drží celý rok.“ Jistě vytušíme,
že tato lidová moudrost míří dál, že směřuje k hlubším souvislostem v lidském
životě. Proto bychom snad mohli říci, že
jaký směr dáme svému životu v předjarním čase, tak ten jistě ovlivní i období
následující.
Otec Petr
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Kalendář akcí 2012
Datum

Místo

Název akce + popis akce

pořadatel + kontakt

2. 3.

Kulturní dům Horažďovice

Nezbedný ples

Kulturní středisko – 376 512 237

10. 3.

MC a penzion Houba

Houba ples a neváhej a do Houby vlez

Miloslav Svatoš, tel: 602 188 070

5.–11. 3.

Kulturní dům Horažďovice

XXIX. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla – na přehlídku
se sjíždějí amatérské ochotnické soubory z Plzeňského a Karlovarského kraje,
vítěz přehlídky postupuje na národní přehlídku

Kulturní středisko – 376 512 237

16. 3.

Hotel Prácheň

Ševčíkovy hudební večery – Trio Bardolino a Jana Procházková

Občanské sdruž. Hudba bez hranic,
J. Kutišová, tel: 603 229 559

17. 3.

Kulturní dům Horažďovice

Odyssea – rocková zábava

Kulturní středisko – 376 512 237

25. 3.

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou – Horalka

Kulturní středisko – 376 512 237

29. 3.

Kulturní dům Horažďovice

Jarní veletrh Spar

Kulturní středisko – 376 512 237

12. 4.

Kulturní dům Horažďovice

Travesti show – Hanky Panky Praha

Kulturní středisko – 376 512 237

14. 4.

Kulturní dům Horažďovice

Brutus – rocková zábava

Kulturní středisko – 376 512 237

17. 4.

Kulturní dům Horažďovice

Ubohý Cyrano – divadlo předplatné

Kulturní středisko – 376 512 237

21. 4.

Kulturní dům Horažďovice

Spejbl Helprs / Harlet – rocková zábava

Kulturní středisko – 376 512 237

28. 4.

Čepice – Horažďovice

Čištění Otavy

Otavská plavba

29. 4.

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou – Solovačka

Kulturní středisko – 376 512 237

30. 4.

Zářečí

Zářečská májka – průjezd veselých vozů

Zářečáci

centrum města

Květnové oslavy

Město Horažďovice – 376 547 557

březen

duben

květen
6. 5.
9. 5.

Kulturní dům Horažďovice

Koncert ke Dni matek – dětské sbory MŠ + ZŠ

Kulturní středisko – 376 512 237

8. 5.

XC Muničák

Závod horských kol

MTB Ježíkov 737 276 089, Josef Maxa,
e-mail: Maxbiker@seznam.cz

12. 5.

Kulturní dům Horažďovice

Mash / Aušůs – rocková zábava

Kulturní středisko – 376 512 240

13. 5.

Písek

Dračí lodě, soutěž družstev mezi dvěma mosty

Otavská plavba

24. 5.

Kulturní dům Horažďovice

Fidli, ﬁdli – koncert ZUŠ

ZUŠ Horažďovice

25. 5.

Hotel Prácheň

Ševčíkovy hudební večery: Koncert tůnů barev

Občanské sdruž. Hudba bez hranic,
J. Kutišová, tel: 603 229 559

26. 5.

Kulturní dům Horažďovice

Parkán – rocková zábava

Kulturní středisko – 376 512 237

26. 5.

okolí Horažďovic

HORAŽĎOVICKÁ PADESÁTKA – 2. nejstarší turistický pochod v Čechách

Klub přátel Horažďovické padesátky,
p. Dvořák – 376 513 821, 376 512 614

27. 5.

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou – Malá muzika Nauše Pepíka

Kulturní středisko – 376 512 237

červen–září

Městské muzeum

Letní sezóna (muzeum, zám.části, výstavy, interaktivní dílna)

Městské muzeum – 376 512 271

6. 6.

Horažďovice, okolí

Městský běh

Pro sport activities – tel: 777 122 998

23.–24. 6.

centrum města

SLAVNOSTI KAŠE – Horažďovické náměstí se během slavností proměňuje
v dobový řemeslný trh. Dále zde probíhá soutěž o nejlepší uvařenou kaši na
rynku, největšího jedlíka kaše. V průběhu dne se hrají divadelní a loutková
představení pro malé i velké.

Město Horažďovice – 376 547 557

24. 6.

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou – Roštovanka

Kulturní středisko – 376 512 237

červen

červenec
5. 7.

MC a penzion Houba

Narozeniny Houby – hraje Experiment, pečené prasátko

Miloslav Svatoš, tel: 602 188 070

13. 7.

Velký sál městského muzea

Zámecké hudební léto: Lyra da Camera – Mistři německého baroka

Občanské sdruž. Hudba bez hranic,
J. Kutišová, tel: 603 229 559

14. 7.

MC a penzion Houba

Zahradní pětiboj

Miloslav Svatoš, tel: 602 188 070,
376 511 310
svatos@penzionhorazdovice.cz

19.–27. 7.

Městská knihovna

Čest, sláva a bohatství

Městská knihovna – 376 547 591

28.–29. 7.

Parkán

JMENINY MĚSTA HORAŽĎOVIC – tradiční městské slavnosti, pouliční
divadla, hudební vystoupení, zábavná představení, bohatý program pro
dospělé i děti

Město Horažďovice – 376 547 557

29. 7.

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou – Úterníci

Kulturní středisko – 376 512 237

srpen
4. 8.

MC a penzion Houba

Benátská noc

Miloslav Svatoš, tel: 602 188 070

10. 8.

Velký sál městského muzea

Zámecké hudební léto: NEVE – František Raba a Mário Bihári

Občanské sdruž. Hudba bez hranic,
J. Kutišová, tel: 603 229 559

11.–12. 8.

náměstí + okolí Horažďovice

RALLY AGROPA

automoklub Pačejov, p. Štípek,
tel: 724634888

17. 8.

Kulturní dům Horažďovice

Pouťová – Parkán

Kulturní středisko – 376 512 237
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18. 8.

MC a penzion Houba

Pouťová

Miloslav Svatoš, tel: 602 188 070

18. 8.

kostel sv. Petra a Pavla

Václav Hudeček – Mariánský koncert

Město Horažďovice – 376 547 557

19. 8.

tržiště

Pouť

Město Horažďovice – 376 547 539

okolí Horažďovic

Horažďovické okruhy – mistrovský závod Š.U.A.C.

CK Horažďovice, M. Šimon, tel: 608 460 419

24.–26. 8.

sportoviště Horažďovice

Sportovní víkend – představení a sportovní utkání všech klubů

Sportovní kluby v Horažďovicích
376 547 557

25. 8.

MC a penzion Houba

Zářečský železný muž/žena

Miloslav Svatoš, tel: 602 188 070

26. 8.

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou – Starošumavská pětka

Kulturní středisko – 376 512 237

září
1. 9.

MC a penzion Houba

Zářečský železný muž / žena

Miloslav Svatoš, tel: 602 188 070

2. 9.

centrum města

Horažďovické kolo – cyklistický závod PLHK – horská kola,
závod pro všechny kategorie

MTB Ježíkov 737 276 089, Josef Maxa,
e-mail: Maxbiker@seznam.cz

8. 9.

MC a penzion Houba

Pivní slavnosti

Miloslav Svatoš, tel: 602 188 070

13. 9.

Kulturní dům Horažďovice

Podzimní veletrh Spar

Kulturní středisko – 376 512 237

21. 9.

Kulturní dům Horažďovice

Základní kurz tance a společenské výchovy – 1. lekce

Kulturní středisko – 376 512 237

28. 9.

Kulturní dům Horažďovice

Základní kurz tance a společenské výchovy – 2. lekce

Kulturní středisko – 376 512 237

30. 9.

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou – Břežaňáci a hosté

Kulturní středisko – 376 512 237

1.–7. 10.

Městská knihovna

Týden knihoven – akce v rámci knihovny (přednášky, autogramiády, soutěže)

Městská knihovna – 376 547 591

5. 10.

Hotel Prácheň

Ševčíkovy hudební večery: Nebojte se opery
– D. Pechmanová, D. Wiesner a dětský pěvecký sbor Kvítek

Občanské sdruž. Hudba bez hranic,
J. Kutišová, tel: 603 229 559

5. 10.

Kulturní dům Horažďovice

Základní kurz tance a společenské výchovy – 3. lekce

Kulturní středisko – 376 512 237

12. 10.

Kulturní dům Horažďovice

Základní kurz tance a společenské výchovy – 4. lekce

Kulturní středisko – 376 512 237

říjen

13. 10.

Kulturní dům Horažďovice

Extraband – rocková zábava

Kulturní středisko – 376 512 237

17. 10.

Kulturní dům Horažďovice

Brouk v hlavě – divadlo předplatné

Kulturní středisko – 376 512 237

19. 10.

Kulturní dům Horažďovice

Základní kurz tance a společenské výchovy – 5. lekce (1. prodloužená)

Kulturní středisko – 376 512 237

20. 10.

Kulturní dům Horažďovice

Ozzy Osbourne revival – rocková zábava

Kulturní středisko – 376 512 237

26. 10.

Kulturní dům Horažďovice

Základní kurz tance a společenské výchovy – 6. lekce

Kulturní středisko – 376 512 237

28. 10.

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou – Domažličanka

Kulturní středisko – 376 512 237

2. 11.

Kulturní dům Horažďovice

Základní kurz tance a společenské výchovy – 7. lekce

Kulturní středisko – 376 512 237

3. 11.

Kulturní dům Horažďovice

Parkán – rocková zábava

Kulturní středisko – 376 512 237

9. 11.

Hotel Prácheň

Ševčíkovy hudební večery: Houslový recitál Jany Vonáškové – Novákové s klavírním doprovodem Petra Nováka

Občanské sdruž. Hudba bez hranic,
J. Kutišová, tel: 603 229 559

listopad

9. 11.

Kulturní dům Horažďovice

Základní kurz tance a společenské výchovy – 8. lekce

Kulturní středisko – 376 512 237

10. 11.

Kulturní dům Horažďovice

Zvlášný škola – rocková zábava

Kulturní středisko – 376 512 237

16. 11.

Kulturní dům Horažďovice

Maturitní ples SŠ Horažďovice – 4.a GKČ

Kulturní středisko – 376 512 237

23. 11.

Kulturní dům Horažďovice

Základní kurz tance a společenské výchovy – 9. lekce (2. prodloužená)

Kulturní středisko – 376 512 237

25. 11.

Kulturní dům Horažďovice

Posezení s písničkou – Úterníci

Kulturní středisko – 376 512 237

30. 11.

Kulturní dům Horažďovice

Základní kurz tance a společenské výchovy – 10. lekce

Kulturní středisko – 376 512 237

2. 12.

Kulturní dům Horažďovice

Den pro dětskou knihu – celý den věnovaný dětem a knihám (dětská divadla,
dětské soubory, prodej knih, soutěže, tvořivé dílny pro děti

Městská knihovna – 376 547 591

2. 12.

náměstí

Rozsvícení vánočního stromu

Město Horažďovice – 376 547 557

7. 12.

Kulturní dům Horažďovice

Základní kurz tance a společenské výchovy – 11. lekce

Kulturní středisko – 376 512 237

14. 12.

Kulturní dům Horažďovice

Základní kurz tance a společenské výchovy – 12. lekce – závěrečný věneček

Kulturní středisko – 376 512 237

15. 12.

Zámecké nádvoří

Vánoční jarmark

Město Horažďovice – 376 547 557

16. 12.

Kulturní dům Horažďovice

Vánoční koncert – Volné sdružení horažď. zpěváků a muzikantů

Kulturní středisko – 376 512 237

17. 12.

Kulturní dům Horažďovice

Vánoční koncert – Prácheň + dětské sbory

Kulturní středisko – 376 512 237

24. 12.

Horažďovice – Prácheň

Půlnoční pochod na Prácheň

MTB Ježíkov 737 276 089, Josef Maxa,
e-mail: Maxbiker@seznam.cz

prosinec

25. 12.

Kulturní dům Horažďovice

Vánoční ples

Kulturní středisko – 376 512 237

25. 12.

MC a penzion Houba

Vánoční party

Miloslav Svatoš, tel: 602 188 070

28. 12.

Hotel Prácheň

Ševčíkovy hudební večery: Akordeonový recitál Petra Vacka

Občanské sdruž. Hudba bez hranic,
J. Kutišová, tel: 603 229 559

30. 12.

Kulturní dům Horažďovice

Silvestrovské posezení s písničkou – Malá muzika Nauše Pepíka

Kulturní středisko – 376 512 237

31. 12.

MC a penzion Houba

Silvestr

Miloslav Svatoš, tel: 602 188 070
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HORAŽĎOVICE – Mekka divadla
Tak nazývá naše město nestor divadelních
přehlídek pan Vlastimil Ondráček, bývalý
předseda a současný místopředseda Svazu českých divadelních ochotníků. Je pro
nás ctí, že k tomuto názoru se přiklání
i ostatní divadelníci a rovněž odborná porota. I tento rok se otevřou brány našeho
města a my zde opět přivítáme řadu divadelních souborů.
Letošní, již XXIX., ročník Západočeské
oblastní přehlídky bude o něco bohatší
a milovníci divadla si opravdu přijdou na
své. Divadelní maratón bude probíhat po
celý týden, a to od pondělí 5. března do
neděle 11. března. Tentokráte budou k vidění jak inscenace soutěžní, tak inscenace
nesoutěžní.
Dovolte mi, abych Vás pozvala k návštěvě
našeho kulturního stánku, přijďte, i Vy,
nasát tu krásnou atmosféru divadelního
klání. Váš potlesk je totiž tou největší odměnou ochotnickým hercům, kteří tento
kumšt dělají.
Libuše Mužíková, za pořadatele

XXIX. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ
PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA
NESOUTĚŽNÍ PŘEDSTAVENÍ
Pondělí 5. března ve 20.00
Georges Feydeau: DÁMSKÝ KREJČÍ
Rozverný příběh uvádí Divadelní soubor
Čelakovský Strakonice. (Od 12 let)
Úterý 6. března ve 20.00
J. B. Thomas: CHARLEYOVA TETA
Slavnou komedii uvádí Spolek divadelních ochotníků Blatná. (Od 12 let)

Sobota 10. března ve 13.30
Jan Pytel, Václav Zelenka: POLIS
Hru z virtuálního světa uvádí Divadelní
soubor Víc než chleba Plzeň. (Od 12 let)

Středa 7. března ve 20.00
Rudolf Trinner:
AGENTURA DRAHOUŠEK
Komedii o citech uvádí Hartmanické
ochotnické divadlo Tyl. (Od 12 let)

Sobota 10. března v 16.30
J. Dell, G. Silbeyras:
PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Humorný příběh manželské krize uvádí Divadelní soubor M+M Hranice. (Od 15 let)

SOUTĚŽNÍ PŘEDSTAVENÍ

Sobota 10. března ve 20.00
David Williamson: URVI TO!
Hru ze světa obchodu a umění uvádí Divadlo Bez zákilisí Sokolov. (Od 15 let)

Čtvrtek 8. března ve 20.00
L. N. Tolstoj: ANNA KARENINA
Drama dle slavného románu uvádí Tyjátr
Horažďovice. (Od 12 let)
Pátek 9. března v 16.30
Petr Kolečko: KAUZA SALOME
Komedii o incestu a vraždách uvádí Podividlo ažažAš Aš. (Od 15 let)
Pátek 9. března ve 20.00
Antonín Procházka: KLÍČE NA NEDĚLI
Komedii „Plzeňského Moliéra“ uvádí Divadelní společnost Žumbera Plzeň. (Od 12 let)
Sobota 10. března v 9.30
Kristina a Kryštof Kohoutovi:
LOVU ZDAR!
Komedii na motivy hry E. A. Longena
„Hajný v lese usnul“ uvádí DS Jezírko Plzeň. (Od 12 let)

Neděle 11. března ve 13.00
Božena Němcová: PÍSEŇ O VIKTORCE
NESOUTĚŽNÍ představení uvádí Divadelní studio D3 Karlovy Vary. (Od 8 let)
Neděle 11. března ve 13.30
ZÁVĚR PŘEHLÍDKY
Zhodnocení celé přehlídky odbornou porotou, předání cen, vyhlášení vítěze a doporučení na národní přehlídku.
Změna programu vyhrazena
Předprodej vstupenek od 23. února dle
rozpisu otevírací doby v kině Otava:
čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00,
tel. 376 511 890. Jednotné vstupné 50 Kč.
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LAND ART.
CZECH

s. r. o. Plzeň

tel. 602 452 922
www.landartczech.cz
landart.czech@seznam.cz

OTAVSKÉ STROJÍRNY a. s.
přijmou pro provoz Horažďovice
pracovníky na pozice:
• svářeč
• zámečník
• technik přípravy výroby
• lakýrník
Bližší informace na tel. č. 376 334 442 (p. Kubaňová).

Zahradní a krajinářská
architektura
Projekty / realizace / údržba
zahrady u rodinných domů
zahradní stavby, cesty, zídky, terasy
veřejná a firemní zeleň
úpravy parků, návsí, hřbitovů
dendrologické posudky

DŮCHODCE I PRO PODNIKATELE!

Firma Kareš, s. r. o. přijme

NYNÍ NOVÁ PŮJČKA 4 999,– (STAČÍ JEN 2 DOKLADY TOTOŽNOSTI).

pro pracoviště Horažďovice

NEBANKOVNÍ PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE, ŽENY NA MD,

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

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

pracovníka / pracovnici
pro zajišťování
obchodní a ekonomické agendy
Požadavky:
středoškolské nebo vysokoškolské vzdělání
ekonomického směru
Samostatnost, spolehlivost
a zodpovědnost
Komunikativnost
Práce s počítačem
Aktivní znalost angličtiny podmínkou
Písemné přihlášky včetně životopisu
a kontaktních údajů zašlete, prosím,
e-mailem: kares@inkakares.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2012

1.svatební veletrh
3. bĢezna Hotel PrácheĜ
12:00 - 18:00hod.
Slosovatelné vstupné 50,- (v ceně malé občerstvení)
Nevíte si rady s pĢípravou svatby, chybí Vám svatební äaty,
kvĒtinová vôzdoba Āi prostory na svatební hostinu? PĢichystali
jsme pro Vás 1. roĀník prezentaĀního svatebního veletrhu, kde
Vám poradíme s pĢípravou svatby, nabídneme sluæby se svatbou
spojené - svatební salon, kvĒtinové aranæmá, reprezentaĀní
prostory hotelu PrácheĜ, svatební dorty, biæuterii, líĀení a
daläí. Kaædou hodinu bude navíc veletrh zpestĢen malou
pĢehlídkou exklusivních svatebních äatĪ salonu
KateĢina z PĢíbrami.
HotelPrácheĖ
Strakonická152
34101Horaåćovice
www.hotelprachen.cz

Prácheňská 35
376 511 722
www.rosacom.cz

|

19

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2012

|

20
17. 3. sobota

AKCE
KULTURNÍ DŮM
2. 3. pátek

20.00

NEZBEDNÝ PLES – poslední ples této sezóny
K všeobecnému veselí hraje kapela FORTUNA. Další program: taneční vystoupení,
květinou neurazíš, dámská volenka, malé
zobání, po půlnoci obsluha nahoře „BEZ“.
Předprodej vstupenek od 16. 2. dle rozpisu
otevírací doby: kancelář KS pondělí–středa
od 8.00 do 12.00, tel. 376 512 237, kino Otava
čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00.

XXIX. Západočeská oblastní přehlídka
amatérského divadla v Horažďovicích
5. 3.–11. 3.
20.00

GEORGES FEYDEAU: DÁMSKÝ KREJČÍ
Uvádí Divadelní soubor Čelakovský Strakonice.

6. 3. úterý

20.00

J. B. THOMAS: CHARLEYOVA TETA
Uvádí Spolek divadelních ochotníků Blatná.

7. 3. středa

20.00

RUDOLF TRINNER:
AGENTURA DRAHOUŠEK
Uvádí Hartmanické ochotnické divadlo Tyl.
SOUTĚŽNÍ PŘEDSTAVENÍ

8. 3. čtvrtek

20.00

L. N. TOLSTOJ: ANNA KARENINA
Uvádí Tyjátr Horažďovice.

9. 3. pátek

16.30

PETR KOLEČKO: KAUZA SALOME
Uvádí Podividlo ažažAŠ Aš.

9. 3. pátek

20.00

9.30

KRISTINA A KRYŠTOF KOHOUTOVI NA
MOTIVY E. A. LONGENA: LOVU ZDAR!
Uvádí Divadelní soubor Jezírko Plzeň.

10. 3. sobota

13. 30

JAN PYTEL, VÁCLAV ZELENKA: POLIS
Uvádí Divadelní soubor Víc než chleba Plzeň.

10. 3. sobota

20.00

DAVID WILLIAMSON: URVI TO!
Uvádí Divadlo bez zákulisí Sokolov.

11. 3. neděle

13.00

BOŽENA NĚMCOVÁ:
PÍSEŇ O VIKTORCE
Nesoutěžní představení uvádí Divadelní studio D3 Karlovy Vary.

11. 3. neděle

20. 3. úterý – 21. 3. středa

22. 3. čtvrtek

PRODEJNÍ TRH

HUDEBNÉ VZDĚLÁVACÍ POŘAD PRO
ŠKOLY

25. 3. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje HORALKA. Možnost
rezervace vstupenek v kulturním domě v neděli
dne 26. 2. 2012, poté v předprodeji kina Otava.
NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!!

12. 4. čtvrtek

9.00

KONCERT PRO ZŠ

19.00

TRAVESTI SHOW
Opět přijíždí do Horažďovic populární pražská travesti skupina HANKY PANKY s novým programem ČTVERO ROČNÍCH OBDOBÍ. Předprodej vstupenek od 12. března
dle rozpisu otevírací doby.

11.00

Změna programu vyhrazena

HOTEL PRÁCHEŇ
16.3. pátek

19.00

ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY:
LIDOVÁ POEZIE V PÍSNÍCH.
Trio Bardolino vedené vynikajícím houslistou Pavlem Fischerem představí spolu s hostující muzikálovou zpěvačkou Janou Procházkovou moravské lidové písně ze sbírek Leoše
Janáčka. Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné
50 Kč. Rezervace vstupenek 603 229 559.

MUZEUM

KINO OTAVA
DLUH
USA – Každé tajemství něco stojí. Thriller do
12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 70 Kč.

INTERAKTIVNÍ DÍLNA
„NÁVRAT K TRADICÍM“
je otevřena září–květen, po–pá od 9.00–15.30
hod. Objednávejte se prosím na tel. 376 512
271 nebo e-mailem muzeumhd@seznam.cz

9. 3. pátek 10. 3. sobota

21. 4.

2. 3. pátek 3. 3. sobota

20.00

17.30

ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 3
USA – Chipmunkové jsou zpět a opět to pořádně rozpiští! Animovaný ﬁ lm pro celou rodinu. Dabing. Vstupné 70 Kč.
HRAJEME O JARNÍCH PRÁZDNINÁCH

12. 3. pondělí

17.30

SUPER 8
USA – Tajuplný vetřelec uprchl z vlaku...Rodinný horor. Český dabing. Vstupné 70 Kč.

13.30

jez Lipky 13.00

SVATÝ JIŘÍ ZLATINKY NESE NA TALÍŘI,
ANEB RÝŽOVÁNÍ ZLATA NA OTAVĚ
Rýžování

KNIHOVNA
BŘEZEN MĚSÍC ČTENÁŘŮ
Motto: Sladký život s knihovnou

1. 3.

pro veřejnost

TRNKY – BRNKY – vyhlášení soutěže

pro veřejnost

17.30.

6. 3.

KOCOUR V BOTÁCH
USA – Nebýval žádné koťátko...Komedie pro
malé i velké. Český dabing. Vstupné 75 Kč.

ČTENÁŘ ROKU
– vyhlášení nejlepšího čtenáře za rok 2011

8. 3.

15. 3. čtvrtek

POVĚST … DOPOVĚZ
– beseda se spisovatelkou Martinou Drijverovou a výtvarníkem Vojtěchem Otčenáškem

17.30

MODRÝ TYGR
ČR – Magický a humorný ﬁlm, který vtáhne děti
i jejich rodiče do světa fantazie… Vstupné 80 Kč.

16. 3. pátek 17. 3. sobota

20.00

ČTYŘI SLUNCE
ČR – Kolik sluncí je třeba, abychom byli šťastní?
Příběh rodiny do 12 let nevhodný. Vstupné 92 Kč.

16.30

J. DELL, G. SILBEYRAS:
PŮLDRUHÉ HODINY ZPOŽDĚNÍ
Uvádí Divadelní soubor M+M Hranice.

10. 3. sobota

5. 3. pondělí

13. 3. úterý 14. 3. středa

ANTONÍN PROCHÁZKA:
KLÍČE NA NEDĚLI
Uvádí Divadelní společnost Žumbera Plzeň.

10. 3. sobota

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

Změna programu vyhrazena

NESOUTEŽNÍ PŘEDSTAVENÍ

5. 3. pondělí

21.00

ODYSSEA
Rocková zábava s populární kapelou.

13. 3.

20.00

VODA PRO SLONY
USA – Výpravná romance o lásce, naději
a nalezení opravdového štěstí. Film do 12 let
nevhodný. Titulky. Vstupné 70 Kč.

30. 3. pátek 31. 3. sobota

20.00

VYMĚŘENÝ ČAS
USA – Žij navěky! Nebo to aspoň zkus! Sci-ﬁ
thriller do 12 let nevhodný. Titulky. Vstupné
70 Kč.
LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

ZÁVĚR PŘEHLÍDKY – doporučení vítězné
inscenace na národní přehlídku.

16. 3. pátek

Jednotné vstupné 50 Kč, předprodej v kině Otava: ČT–SO od 16.00 do 20.00, tel: 376 511 890.

30. 3. pátek

17.00

JAK HONZA DOSTAL PRINCEZNU

14. 3. pro veřejnost, oblastní charita 16.00
ŠUMAVSKÉ PUTOVÁNÍ
– beseda se spisovatelkou Marií Malou

DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ

pro 9. tř. ZŠ 10.00

HOLCE SE VOLE NEŘÍKÁ – základy společenského chování se spisovatelkou a redaktorkou Markétou Čekanovou a Jiřím Hlobilem

26.3.

ZŠ, SŠ 10.00 a 11.30

OTAKAR ŠEVČÍK – pásmo o slavném horažďovickém rodákovi s Jiřím Langmajerem st.

27. 3.

pro veřejnost, sál knihovny 10.00

VU3V – přednáška na téma Etika jako
východisko z krize

30. 3.

vybrané třídy ZŠ 19.00–9.00

NOC S ANDERSENEM – zábavný večer
pro děti v knihovně s Milošem Kratochvílem,
dalšími hosty a nočním překvapením

31. 3.
17.00

pro veřejnost, sál knihovny 10.00

VU3V – přednáška na téma Etika jako
východisko z krize

22. 3.
23. 3. pátek 24. 3. sobota

pro 5. tř. ZŠ 9.00

veřejnost, obl. charita 14.00–17.00

I DOSPĚLÍ SI MOHOU HRÁT
– zážitkové odpoledne s o. s. Goada

Uzávěrka dalšího čísla je 21. 3. 2012, vydání 30. 3. 2012. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. Náklad 2 700 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČ 00255513. Tel. 376 547 557, fax 376 547 529,
e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou a jazykovou správnost textu odpovídají autoři, složení redakční rady: Jan Buriánek, Ing. Ivana Dušková, Ak. mal. Petr Mika, Markéta Bučoková. Povoleno OkÚ Klatovy
pod registrační značkou MK ČR E 11878. ISSN 1802-7741. Sazba a tisk: Dragon Press, Klatovy.

