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SLOVO STAROSTY
Volba prezidenta
Ve chvíli, kdy píšu úvodník, není volba prezidenta dokonána. Alespoň nemám pokušení
zaujímat konkrétní stanovisko ke konkrétní
osobě. Období etablování kandidátů i celá
předvolební kampaň byly jakýmsi symbolem,
extraktem nebo chcete-li karikaturou české
politiky posledního dvacetiletí. Výraznými
znaky kampaně byly: lhaní o sobě i o protikandidátech, svádění neúspěchu na druhé
či dokonce na spiknutí, výmluvy na zákony
a na objektivní příčiny, nedůvěryhodné zaklínání se idejemi a čistými úmysly, podpásové
údery, zneužívání médií, účelové ohýbání
historických souvislostí atd. Jen samotná původní sestava nominantů (a autonominantů)
vzbudila v mnohých občanech údiv a vyvolala otázku: „No hochu (děvče), kde se v tobě
bere ta drzost kandidovat na prezidenta?!“
To prosím vztahuji na mnohé kandidáty, ale
ne na všechny. Situaci ještě vylepšil dosluhující prezident Václav Klaus, když aktem
dobře cílené amnestie snížil důstojnost svého
úřadu na historické minimum. Podtrženo
a sečteno – české politické vody, zdá se, nikdy
nebudou dost špinavé na to, aby nemohly být
ještě špinavější. Přesto všechno mezi prvním
a druhým kolem volby stále chovám naději,
že si Česko s novým prezidentem nepodřízne
větev ani neuřízne ostudu.

Poplach
Stává se to, ale horažďovičtí tento jev znali spíše z médií. Policie obdržela telefonickou zprávu, že bytovky na Blatenské vyletí do povětří.
I když taková hrozba působí pochybně, policie
musí jednat. Sídliště bylo uzavřeno a policie
spolu s hasiči prohledala domy jeden po druhém. Na akci se podíleli policisté PČR včetně
specialistů z Klatov, profesionální a dobrovolní hasiči a městští strážníci. Aby toho nebylo
málo, následovaly ještě dvě další pohrůžky,
tentokrát směrované do Ševčíkovy ulice.
Někdo se nedokázal vypořádat se svým osobním problémem a „řešil“ ho tímto způsobem.
Nepochybuji, že pro pachatele byl jeho problém velmi tíživý. Je však zřejmé, že kom-

Ze zásahu záchranných složek foto: M. Kilián
penzace vlastní frustrace útokem na práva
nezúčastněných osob je projev zbabělosti. Pachatel vystavil potenciálnímu nebezpečí velké
množství jemu neznámých lidí, když svým
jednáním na poměrně dlouhou dobu odčerpal značnou kapacitu policie a hasičů a tím
snížil jejich schopnost pohotově reagovat na
případnou reálnou událost. To je na celé věci
nejhorší a nejsmutnější. Pachatel byl odhalen
a za trestný čin šíření poplašné zprávy mu
hrozí trest odnětí svobody až na tři roky, případně peněžitý trest. Vedle toho by měl uhradit náklady vynaložené na bezpečnostní akci.
Děkuji všem složkám za profesionální přístup
a zejména policii za rychlé vypátrání pachatele. Poděkování si zaslouží také občané z postižených lokalit, kteří se při pátrací akci chovali
ukázněně a poskytli potřebnou součinnost.

lupráce lidí, kteří mají k osobnostem blízký
vztah. Každá osobnost dostane „svého redaktora“, jehož úkolem bude shromáždit materiál, případně sehnat autora či spoluautora
a sestavit konečnou podobu portrétu. Tisk
bude technicky proveden tak, aby bylo možné portréty z HO vystřihovat a shromažďovat. Jménem redakce přeji příjemné chvilky
s horažďovickými osobnostmi!
Karel Zrůbek

Horažďovické osobnosti

Tam, odkud není návratu, odešel 17. ledna
2013 od rozdělané práce ve Spolku rodáků a příznivců Horažďovic jeho předseda
pan František Moser ve věku 79 roků.
V polovině devadesátých let minulého
století byl zvolen do čela spolku a svou
funkci vykonával až do dnešních dnů.
Jeho hlavním cílem byla obnova všech
čtyř zvonů na věži kostela sv. Petra a Pavla
na náměstí, což se mu podařilo a všechny
čtyři zvony se skutečně rozezněly o půlnoci na přelomu století a tisíciletí.
Ještě jedna jeho činnost je kladně hodnocena a to organizování zájezdů spolku po
krásné naší vlasti a hlavně po Šumavě.
Nezapomeneme! 									 Rodáci

Horažďovický obzor tímto vydáním spouští
nový seriál portrétů významných osobností
Horažďovic. Redakce seriálu má v zásobě
více než sedmdesát jmen osob, se kterými
se budete na stránkách HO v příštích letech
setkávat. Omezený prostor nám nedovoluje
přinášet ucelené informace o jejich životě
a díle, nicméně všechny shromážděné podklady budou utříděny a uloženy v Městském
muzeu pro další použití. Proto budeme vděční čtenářům za jejich připomínky, zejména za
zajímavá svědectví, která se nenajdou v běžně dostupných pramenech. Náš seriál tedy
nebude encyklopedií, ale spíše připomínkou
významných osobností, jejich díla a jejich
vztahu k Horažďovicím. Zdrojem redakční
práce bude především bohatý archiv muzea,
ale také znalosti občanů Horažďovic a spo-

Vzpomínka

Jménem města Horažďovice děkujeme
za práci pro horažďovické rodáky.
Karel Zrůbek a Jan Buriánek
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Divadelní společnost Háta.
Hrají: Lukáš Vaculík – Felix
				 Kateřina Hrachovcová – Doris
Představení se hraje v horažďovickém kulturním domě v úterý 12. února 2013 od
19.30 hodin.
Vstupenky zakoupíte v KD Horažďovice,
tel. 376 512 237, 376 511 890.
www.divadlo.klatovynet.cz
Dana Hladíková, SDS Klatovy

Stalo se
Ohlédnutí
za adventními
Horažďovicemi
Během adventní doby proběhla pěkná
řádka akcí a koncertů, malých zpěváčků,
těch zkušenějších, ale i profesionálů. Kvalita byla vždy na té nejvyšší úrovni a všichni se snažili o jedno – zpříjemnit a navodit
tu správnou vánoční atmosféru. Bezpochyby se to pokaždé zadařilo.
V krátkosti bych ráda za pořadatele – Město Horažďovice – akce zhodnotila, a hlavně na tomto místě poděkovala všem, kteří
se nezdráhali pomoci.
O adventním jarmarku jsme se proklouzali
sychravým dnem. Tentokrát nám počasí
ukázalo, jak dokáže být zákeřné a my jsme
proti němu zcela bezmocní. Třeba nás chtělo naučit pokoře… Ale i tak se v očích dětí
zračila radost z živého betléma, snad ovečkám pod jejich hustou vlnou nebyla zima.
Děkuji zaměstnancům muzea za spolupráci
a poskytnuté prostory pro vánoční tvoření
a muzicírování. Dětem z lidušky za koledování, Václavu Malíkovi a Romanu Bergerovi
za obětavou pomoc při organizaci celého
svátečního dne. Že pro ně připravuji nejedno překvapení, o tom by mohli vyprávět.
Téměř samozřejmostí už je pomocná ruka
skupiny Otaváci – Nikča Gronová, Dáda
Gronová, Markétka Petříková, Markétka
Špičková, Janička Daňková, Anička Arnoldová – v rolích neposedných andílků, Ondra
Hájek, Péťa Režná a Lucka Tyrpeklová, kteří
pomohli s adventním tvořením.
Den se chýlil ke svému závěru, zatímco se
kostel plnil návštěvníky koncertu. Myslím,
že vystoupení Dana Hůlky a Lubomíra
Brabce bylo úžasným vyvrcholením kulturní sezony celého loňského roku. Stává
se milou tradicí, že k umělcům první velikosti jsou zvány dětské sbory coby doprovod. Pro mladé hudebníky a zpěváky je to
jedna z cenných zkušeností, mohou-li se
postavit na pódium vedle takových velikánů. V tu chvíli zjistí, že mediálně známá
hvězda je naprosto obyčejným člověkem,
mnohdy pokornějším, nežli bychom si dovolili pomyslet. U výše jmenovaných pánů
to platilo, s doslova posvátnou úctou si
stoupali před oltář našeho krásného kostela, aby nechali v kouzlo rozeznít struny kytary a mocným hlasem zpívat Ave Maria…
Děkuji sboru Kvítek za pěvecký doprovod,
který si pochvaloval i Dan Hůlka, sbormistryním Daně Slepičkové a Dagmar Kovačo-

Společné vystoupení – Hůlka, Brabec, Kvítek
vé za bravurní přípravu dětí na vystoupení.
Chcete-li si připomenout úžasnou atmosféru koncertu, pak najdete fotodokumentaci na webových stránkách: www.sumavanet.cz/horazdovice/fotogalerie/asp.
Poslední poděkování míří ke sponzorům
– Rumpold-P, s. r. o., Česká spořitelna,
a. s., Střední škola Horažďovice, Tiskárna
Akcent Vimperk.
Markéta Bučoková, OPPŠK

Kultura
Vážení přátelé,
zveme Vás do Kulturního domu v Horažďovicích na americkou komedii Wiltona
Manhoffa – „Básník a kočka“ v rámci
předplatného skupiny A/1.
Překlad: Ivo T. Havlů
Režie: Antonín Procházka
Mohou se dva, jak mentálně, tak společensky rozdílní lidé stát přáteli a možná víc než
přáteli? Na newyorském Manhattanu je
možné všechno.

Kateřina Hrachovcová a Lukáš Vaculík

Ševčíkovy
hudební večery
aneb: Všichni společně v hotelu
Prácheň
Koncert podpořila Era prostřednictvím Nadace VIA. Koncert podpořil Plzeňský kraj.

V pátek 28. 12. 2012 se v hotelu Prácheň
sešli protagonisté posledního, sedmého
koncertu třetího ročníku cyklu Ševčíkovy
hudební večery. Na programu bylo koncertní provedení Zrunkovy mše vánoční
doplněné vánočními písněmi z barokních
kancionálů a zpěvem vánočních koled
společně s publikem. Pět profesionálních
umělců ze souboru Ritornello pod vedením Michaela Pospíšila a téměř sedmdesát účinkujících z Horažďovic doplnily
více než dvě stovky diváků. Ti přispěli
svými hlasy a zvoněním na keramické zvonečky k báječné atmosféře sousedského
vánočního setkání. K vidění a slyšení byly
kopie dobových (barokních) hudebních
nástrojů – varhanní pozitiv, barokní housle, fiola, šalmaj, dudy a mnoho dalších
drobných nástrojů, které přivezli s sebou
členové souboru Ritornello. Přijel i obvykle zaneprázdněný Jan Mikušek, známý
výjimečnou schopností přeladit svůj tenorově položený hlas do tzv. kontratenoru
a převzít i party ženských hlasů či historické operní role psané pro tzv. kastráty.
Kdo opustil domácí vánoční a předsilvestrovské hodování a osobně se dostavil,
prožil na vlastní kůži pozitivní energie
koncertu, který jsme společně s účinkujícími chystali spoustu měsíců, od prvních
výběrů repertoáru, až po generální zkoušku v den koncertu. Vše se skutečně velmi
pěkně vydařilo. Kdo v tuto chvíli větří samochválu a pochybuje o naší soudnosti,
může se zase pohodlně usadit do křesla.
V publiku totiž seděl odborník nad jiné
povolaný, vynikající sušický sbormistr
Josef Baierl, který po koncertu nešetřil
chválou a chtěl, abychom ji tlumočili účinkujícím. A kdo Josefa znáte osobně, víte,
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že je komentátorem nadmíru upřímným.
Rádi jeho vzkaz předáváme: milí členové
Kvítku, Original Bandu, pěveckého spolku Prácheň, milí žáci ZŠ a ZUŠ v Horažďovicích, milí vedoucí všech zmíněných
sborů a uskupení – OBSTÁLI JSTE NA
VÝBORNOU!!! Také my, členové občanského sdružení Hudba bez hranic, o. s.,
vám všem děkujeme za váš krásný přístup
a za výkony, kterými jste koncert ozdobili.
Je naší milou povinností poděkovat kromě Dany Slepičkové, Dagmar Kovačové,
Radky Panuškové, Stanislava Smitky,
Zuzany Navrátilové a Evy Tiché Šelerové
také výtvarníkům Haně a Pavlovi Kotálovým, kteří nám pomohli s grafickým
ztvárněním propagačních materiálů koncertu s využitím obrázku talentované žačky ZŠ a ZUŠ Johanky Liškové. Zároveň
děkujeme i provozovateli hotelu Prácheň,
panu Romanu Staňkovi, a celému kolektivu v hotelu za přízeň a podporu nejen při
vánočním koncertu, při něm však speciálně i za přípravu vánočních alkoholických
i nealkoholických nápojů pro účinkující
i diváky. A dále děkujeme bezpočtu dalších, v tomto okamžiku bezejmenných,
spolupracovníků, bez kterých by zajištění
celého projektu včetně závěrečného koncertu nebylo možné. Není v našich silách
všechny zde vyjmenovat, proto se o to ani
nepokoušíme. Určitě bychom na někoho
– bez zlého úmyslu – zapomněli. Raději se
s vámi všemi znovu setkáme někdy příště
při dalším společném projektu.
Ing. Jitka Kutišová, občanské sdružení
Hudba bez hranic, o. s.

Městská knihovna Horažďovice
vyhlašuje

7. ročník celoroční soutěže
v rámci projektu
„DĚTI A ČTENÍ 2013“

SBÍREJ SAMOLEPKY
Zahájení: 1. 2. 2013
Podmínky: v knihovně
a na www.knihovna.horazdovice.cz
Uzávěrka 22. 11. 2013
Vyhodnocení: 1. 12. 2013

Den pro dětskou
knihu 2012 aneb
Předvánoční Trnkoviny
První adventní neděli se horažďovický
kulturní dům opět proměnil v místo zaslíbené knihomolům, knihomolkám a především knihomolčatům. Nebyla to proměna
jen tak ledajaká – návštěvníci vstoupili
rovnou do tajemné Zahrady, inspirované
stejnojmennou knihou Jiřího Trnky, jemuž byla celá akce zasvěcena.
Akci odstartovalo vystoupení Cvrčků
– přiznejme si, že ti jsou v zahradách slyšet mnohdy častěji než ptáčci a zpěv dětí
z místní „ZUŠky“ se tomu slavičímu nejen
vyrovná, ale mnohdy ho i překoná. Po potlesku malým zpěváčkům a muzikantům
přivítali návštěvníky starosta Mgr. Karel
Zrůbek (jménem města) a herečka Jitka
Smutná (jménem múz), která zde také
představila literárně-dramatický seminář
Čest, sláva a bohatství, který zde v létě spolu s Petrou Braunovou, Tomášem Fejtkem
a Městkou knihovnou Horažďovice připravili; účastníci tohoto semináře pak přišli
na pódium zazpívat písničku, kterou sami
složili. Další slavnostní událostí byl křest
knihy Šumavské pohádky autorů Ondřeje
Fibicha a Petra Štěpána. Poté přiletěli dva
čápi. Je pravda, že na počátku zimy se už
dávno měli vyhřívat někde na jihu nebo tam
mít minimálně namířeno, ale nezapomínejme, že tahle zahrada je tak trochu kouzelná. Čápi Eman a Eda provedli hravou
formou děti komiksem o Horažďovicích,
který díky knihovně nedávno vyšel.
Využiji polední přestávky a vylíčím, jak taková Zahrada vypadá. Tak zaprvé – všude
jsou knihy; velké, malé, tenké, tlusté, pro
nejmenší, předškoláky, prvňáčky i ostřílené školáky, sem tam se skrývá i knížka pro
dospělé nebo děti, které si navykly vybírat
literaturu na poličkách rodičů. Za většinou
květin–knih se skrývá spoustu tvrdé práce
šlechtitelů z řad spisovatelů, ilustrátorů či
nakladatelů. Obdivovatelům krásné literatury tu byli k dispozici Petra Braunová,
Martina Drijverová, Tomáš Walliant, Ondřej Fibich, Zdeněk Ležák, Vojtěch Otčenášek, víla Pohádka, Petr Štěpán a Miroslava
Kuntzmannová a nakladatelství Albatros,
Anagram, Roman Beránek – Levné knihy, Meander, Mladá fronta, Moon light
a Thovt. Pro ty, kterým nedostatek peněz
a sebeovládání nedovolil setrvat u stánků
s knihami, byly v patře připraveny aktivity
jako deskové hry, ukázky a prodej vánoč-
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ních dekorací, zdobení perníků, origami,
vánoční quilling, háčkované cukroví, paličkování, candy bag aj.
Po obědě vystoupili flétnisté z horažďovické ZUŠ. Následně představili přítomní
autoři své nejnovější knižní počiny, které si u nich mohli dychtiví čtenáři koupit
a podepsat. Ale to už se na pódiu připravovalo jedno z hlavních lákadel dne – loutkové představení Anča a Pepík známého
alternativního divadla Buchty a loutky.
Originální divadlo zaujalo nejen nejmenší děti, které napjatě sledovaly každý krok
mluvících myší, ale i jejich rodiče. Ne
všechny děti v publiku s sebou měly rodiče – právě jim, dětem z Dětského domova
Chanovice, byla věnována celá částka jak
z dobrovolného vstupného (8723 Kč),
tak z následné tradiční dražby „škatulí“
(14 623 Kč). Jak taková škatule vlastně vypadá? Inu, to je různé – fantazii se meze
nekladou, a tak je každá krabička od horažďovických i „cizích“ umělců z jiného
materiálu, jiné velikosti, jiného tvaru a nezřídka i jiné funkce.
Všechny děti už ale netrpělivě oblékaly
bundy a vytahovaly zvonky a rolničky, aby
mohly takto vyzbrojené odejít ve zvonkovém průvodu na náměstí k rozsvícení vánočního stromu, takže nezbývalo
než vyhlásit vítěze soutěží vyhlášených
knihovnou a dveře do Zahrady uzavřít.
Na závěr by bylo záhodno poděkovat všem
sponzorům, organizátorům i přítomným
autorům, kteří všichni přispěli k tomu,
že tato skvělá akce mohla vůbec proběhnout. Hlavní dík ale patří vedoucí Městské
knihovny Horažďovice, paní Lence Šimonové, která, patrně vyzbrojena mačetou,
celý rok pečlivě připravovala Zahradu na
otevření pro veřejnost. Pod jejím vedením
naše knihovna získala 1. místo ve své kategorii v soutěži Městská knihovna roku
a navíc získala Zvláštní ocenění za práci
s dětským čtenářem, což považuji za výkon vhodný obdivu. Nezbývá než poděkovat paní Šimonové a všem knihovnicím za
skvěle odvedenou práci a do nového roku
popřát ještě více spokojených čtenářů.
Anna Kolářová
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VU3V
Hezký začátek nového roku. Pro všechny informací chtivé seniory se již v současné době
připravuje 4. semestr VU3V. Tématem dalšího vzdělávání bude Kouzelná geometrie.
Zájemci se budou zabývat využíváním geometrie v běžném životě. Kurz lze navštěvovat
bez účasti v předchozím, způsob výuky lze
bezplatně vyzkoušet. Poplatek za účast je 300
Kč za jeden semestr (6 přednášek). Přednášek se mohou zúčastňovat všichni senioři se
statutem důchodce, invalidní důchodci bez
rozdílu věku a osoby nad 50 let (nezaměstnaní a lidé čekající na přiznání důchodu).
Nový semestr zahájíme 5. února 2013
v 10.00 hodin v sále knihovny (další přednáška: 19. 2. – 10.00 hod., sál knihovny).
NEVÁHEJTE A PŘIJĎTE I VY ZÍSKÁVAT
NOVÉ ZNALOSTI, POZNAT NOVÉ PŘÁTELE!!

„Napiš to!“
„Napište to“, požádali moji kolegové z Univerzity 3. věku (U3V). Tak píši. Ne proto,
že bych si troufala hodnotit a prezentovat
názory 23 absolventů zimního cyklu přednášek na téma „Lidské zdraví“, ale proto, že
chci vyjádřit svůj celkový dojem z iniciativy
Městské knihovny v Horažďovicích, která je
organizátorem a pořadatelem. Jsem ráda, že
jsem se mohla již podruhé zúčastnit semestrálního cyklu přednášek na předem zvolené
téma. Jde o velice milé setkávání s lidmi, kteří
se rozhodli nesedět doma, ale věnovat část
svého času na další vzdělávání. Přednášky
jsou po stránce odborné na vynikající úrovni,
však také přednášejí renomovaní odborníci
z vysokých škol. Forma přednášek se sice
různí, někdy slyšíme věci, jejichž část známe
ze svého předešlého vzdělání nebo ze zkušenosti, ale i dříve nabyté vědomosti je třeba si
zopakovat, utřídit a donutit mozek k aktivitě.
Zúčastnila jsem se již dříve U3V v Klatovech,
pořádané Klubem důchodců a také v Plzni,

pořádané Západočeskou univerzitou. Musím však konstatovat, že v Horažďovicích se
mi tato aktivita líbí nejvíc. Ono totiž nejde
jen o to, přijít, vyslechnout si a napsat test či
jakoukoliv jinou formou uzavřít semestr. Daleko důležitější je mít prostor na popovídání,
diskusi, být aktivní. Setkat se s novými lidmi
či starými přáteli, získat lidské kontakty. To
se nám všem, účastníkům U3V daří. Jistě
k tomu přispívá i dobrá a přátelská organizace ze strany Městské knihovny, kterou
reprezentuje paní Miluše Lešková. A ještě,
všichni se těšíme na posezení při kávě nebo
čaji a výborných zákuscích, o jejichž pečení
podle domácích receptů se střídají zúčastněné dámy. Souhrn by už asi vydal na kuchařku,
dle mého názoru užitečnější pro „běžný lid“
než receptář z „Master chef“ kuchyně. Takže
přijďte v letním semestru, je to opravdu moc
příjemné a nerozhoduje věk ani předchozí
vzdělání. Vždyť i slovo „univerzita je z latinského univerzální – tj. všeobecný, tedy hodící
se pro všechny. Pro všechny ty, kteří se chtějí
něco dozvědět a být milými společníky pro
ostatní.
Ing. Pavla Králová

SPORT

FK Horažďovice
Fotbalový klub Horažďovice má ve FAČR
registrováno 137 členů. Klub tvoří dvě
mužstva mužů, starší dorost, mladší
a starší žáci, starší přípravka, 2 mužstva
mladší přípravky a školička – tam patří
děti do šesti let.

Po úspěšné sezóně 2011/2012 šlo do nové
sezóny naše „A“ mužstvo s cílem zopakovat minimálně loňské umístění, a to být
do třetího místa. V mužstvu během letní
přestávky došlo k minimálním změnám.
Přišel P. Cihlář, F. Melka, I. Butnaru odešel J. Melka. Po úspěšné rekonvalescenci
po operaci zkříženého vazu nastoupil do
letní přípravy i T. Jůda. Po podzimní části 2012 krajského přeboru patří mužstvu
2. místo s minimálním odstupem 4 bodů
na vedoucí Koloveč. Celek „B“ mužů jako
nováček v okresním přeboru si vede též
velmi dobře. Od první příčky ho dělí pouze
jeden bod. Za tuto rezervu nastupují, jak
zkušení starší hráči, tak dorostenci. Starší
dorost, který je tvořen i mladšími dorostenci postupně sbírá zkušenosti v krajském
přeboru. V krajské soutěži starších žáků
naše mužstvo trápí nedostatek hráčů, který
musí být doplňován mladšími žáky. Přesto
naše mužstvo patří do lepší poloviny mužstev krajského přeboru. Mladší žáci v krajském přeboru postupně nabírají zkušenosti. Kategorie starší a mladší přípravky hrají
své zápasy formou turnajů. Zde je hlavním
cílem naučit děti základním dovednostem
a techniku s míčem. Velkou radost nám
dělá fotbalová školka, kde je cca 13 dětí
do věku 6 let. Tyto děti ještě nemohou hrát
mistrovské zápasy, i tak se mohou těšit na
nějaký přátelský zápas.
Veškeré výsledky našich mužstev je možno sledovat na internetových stránkách:
www.sumavanet.cz/fotbal a nebo na stránkách klubu www.fkhd.cz
Jménem výkonného výboru FK Horažďovice chci poděkovat sponzorům za všemožnou podporu a fanouškům za přízeň,
kterou Fotbalovému klubu Horažďovice
věnovali během celého roku 2012, hráčům
a trenérům za předvedené výkony a ostatním členům za péči o klub.
Dovoluji si Vás pozvat na 3. fotbalový bál.
Dne 9. února 2013 od 20 hod se jistě všichni
sejdeme v hotelu Prácheň opět se skupinou
FORTUNA!
Jiří Motl, FK Horažďovice

MĚSTSKÁ KNIHOVNA HORAŽĎOVICE VÁS SRDEČNĚ ZVE NA AKCI S NÁZVEM

Jarní prázdniny 4.2 - 9.2.2013
otevøeno od 9:00 do 21:00 hod.

ŠUMAVOU S PÍSNIČKOU

Solári

um

PROMÍTÁNÍ SNÍMKŮ ZE ŠUMAVY FOTOGRAFA VLÁDI HOŠKA
S PÍSNIČKAMI MUZIKANTA TONÍKA „YETTIHO“ JELÍNKA

13. února 2013
od 16.00 hod.
v Oblastní charitě HD
POŘÁDÁNO VE SPOLUPRÁCI S OBLASTNÍ CHARITOU HORAŽĎOVICE
V RÁMCI PROJEKTU „SENIORŮM DOKOŘÁN“
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Tel: 376 511 481 www. bazen.horazdovice.cz

E-mail: bazen@horazdovice.cz
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Město Horažďovice
Obecně závazná vyhláška č. 4/2012
o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů
Zastupitelstvo města Horažďovice se na svém zasedání dne 10.12.2012 usnesením č. 13
usneslo vydat na základě § 14 odst. 2 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve
znění pozdějších předpisů, a v souladu s § 10 písm. d) a § 84 odst. 2 písm. h) zákona č.
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, tuto obecně
závaznou vyhlášku (dále jen �vyhláška“):

Město Horažďovice touto vyhláškou zavádí místní poplatek za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů (dále jen �poplatek“).

Čl. 1
Úvodní ustanovení
(1)

Řízení o poplatcích vykonává obecní úřad.1

b)

a)

fyzická osoba, která má na území obce ve vlastnictví stavbu určenou
k individuální rekreaci, byt nebo rodinný dům, ve kterých není hlášena k pobytu

4. které byla udělena mezinárodní ochrana podle zákona upravujícího azyl
nebo dočasná ochrana podle zákona upravujícího dočasnou ochranu
cizinců,

3. která podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České republiky
pobývá na území České republiky přechodně po dobu delší 3 měsíců,

2. které byl podle zákona upravujícího pobyt cizinců na území České
republiky povolen trvalý pobyt nebo přechodný pobyt na dobu delší než
90 dnů,

1. která má v obci trvalý pobyt,

fyzická osoba,

Poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání
a odstraňování komunálních odpadů platí2:

Čl. 2
Poplatník

(2)

(1)

1

§ 14 odst. 3 zákona č. 565/1990 Sb., o místních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen �zákon
o místních poplatcích“)
§ 10b odst. 1 zákona o místních poplatcích
2

(2)

žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou
osobu; má-li ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému
domu vlastnické právo více osob, jsou povinny platit poplatek společně a
nerozdílně.

Za fyzické osoby tvořící domácnost může poplatek platit jedna osoba. Za fyzické osoby
žijící v rodinném nebo bytovém domě může poplatek platit vlastník nebo správce.
Osoby, které platí poplatek za více fyzických osob, jsou povinny obecnímu úřadu
oznámit jméno, popřípadě jména, příjmení a data narození osob, za které poplatek
platí.

(1)

Poplatník je povinen ohlásit správci poplatku vznik své poplatkové povinnosti
nejpozději do 15 dnů ode dne, kdy mu povinnost platit tento poplatek vznikla, případně
doložit existenci skutečností zakládajících nárok na osvobození nebo úlevu od
poplatku.

Čl. 3
Ohlašovací povinnost

(2)

Poplatník dle čl. 2 odst. 1 této vyhlášky je povinen ohlásit správci poplatku jméno,
popřípadě jména, a příjmení, místo pobytu, popřípadě další adresy pro doručování,
evidenční nebo popisné číslo stavby určené k individuální rekreaci, bytu nebo
rodinného domu. Není-li tato stavba označena evidenčním nebo popisným číslem
uvede poplatník parcelní číslo pozemku, na kterém je stavba umístěna

Poplatník, který nemá sídlo nebo bydliště na území členského státu Evropské unie,
jiného smluvního státu Dohody o Evropském hospodářském prostoru nebo Švýcarské
konfederace, uvede kromě údajů požadovaných v odstavci 2 také adresu svého
zmocněnce v tuzemsku pro doručování.3

(3)
(4)

Dojde-li ke změně údajů uvedených v ohlášení, je poplatník nebo plátce povinen tuto
změnu oznámit do 15 dnů ode dne, kdy nastala.4

Stejným způsobem a ve stejné lhůtě jsou poplatníci povinni ohlásit správci poplatku
zánik své poplatkové povinnosti v důsledku změny pobytu nebo v důsledku změny
vlastnictví ke stavbě určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému domu.

(5)

Čl. 4
Sazba poplatku

z částky 250,- Kč za kalendářní rok a

Sazba poplatku činí 600,- Kč a je tvořena:
a)

b)

z částky 350,- Kč za kalendářní rok. Tato částka je stanovena na základě
skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za poplatníka a kalendářní rok.

§ 14a odst. 2 zákona o místních poplatcích
§ 14a odst. 3 zákona o místních poplatcích

(1)

3
4
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(3)

(2)

Rozúčtování skutečných nákladů obce předchozího kalendářního roku na sběr a svoz
netříděného komunálního odpadu za osobu a kalendářní rok je obsaženo v příloze,
která tvoří nedílnou součást této vyhlášky.

Čl. 6
Osvobození a úlevy
Od poplatku se osvobozují:
a) Vlastník stavby určené k individuální rekreaci, pokud má v obci současně trvalý
pobyt
b) Fyzická osoba, která prokazatelně pobývá mimo území ČR po dobu delší než 180
dnů v jednom kalendářním roce
c) Fyzická osoba, která je celoročně trvale v zařízení sociální péče nebo ve
zdravotnickém zařízení
Fyzická osoba do 18 let věku, která je držitelem průkazu ZTP nebo ZTP/P
d)

Poplatek je splatný ve dvou stejných splátkách, vždy nejpozději do 31.03. a do 30.09.
příslušného kalendářního roku.
Vznikne-li poplatková povinnost po datu splatnosti uvedeném v odst. 1, je poplatek
splatný nejpozději do 15. dne měsíce, který následuje po měsíci, ve kterém poplatková
povinnost vznikla, nejpozději však do konce příslušného kalendářního roku. Zjištěný
přeplatek bude vypořádán na základě žádosti poplatníka v souladu s § 155 zákona
280/2009 daňový řád.

Čl. 5
Splatnost poplatku

V případě změny místa pobytu fyzické osoby, změny vlastnictví stavby určené
k individuální rekreaci, bytu nebo rodinného domu v průběhu kalendářního roku se
poplatek platí v poměrné výši, která odpovídá počtu kalendářních měsíců pobytu nebo
vlastnictví v příslušném kalendářním roce. Dojde-li ke změně v průběhu kalendářního
měsíce, je pro stanovení počtu měsíců rozhodný stav k poslednímu dni tohoto měsíce.5

(1)
(2)

(1)

(2)

Úleva od poplatku:
a) Rodina, která má více než čtyři členy s trvalým pobytem v jedné domácnosti a za
kterou odvádí poplatky společný zástupce, zaplatí za pátého a každého dalšího
člena polovinu roční sazby dle Čl. 4 odst. 1.

Čl. 7
Navýšení poplatku
Nebudou-li poplatky zaplaceny poplatníkem včas nebo ve správné výši, vyměří mu
obecní úřad poplatek platebním výměrem nebo hromadným předpisným seznamem.6

§ 10b odst. 5 zákona o místních poplatcích
§ 11 odst. 1 zákona o místních poplatcích

(1)

5
6

Včas nezaplacené nebo neodvedené poplatky nebo část těchto poplatků může obecní
úřad zvýšit až na trojnásobek; toto zvýšení je příslušenstvím poplatku.7

Je-li poplatník v době vzniku povinnosti zaplatit poplatek nezletilý, odpovídají za
zaplacení poplatku tento poplatník a jeho zákonný zástupce společně a nerozdílně;
zákonný zástupce má v takovém případě stejné procesní postavení jako poplatník.

(2)

(1)

Nezaplatí-li poplatek poplatník nebo jeho zákonný zástupce, vyměří obecní úřad
poplatek jednomu z nich.

Čl. 8
Odpovědnost za zaplacení poplatku

(2)

(1)

Zrušuje se obecně závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů, ze dne 20.12.2010.

Čl. 9
Přechodné a zrušovací ustanovení

(2)

..........................................
Mgr. Karel Zrůbek
starosta

Zrušuje se ČÁST PRVNÍ obecně závazné vyhlášky č. 2/2011 kterou se mění obecně
závazná vyhláška č. 5/2010 o místním poplatku za provoz systému shromažďování,
sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů a obecně
závazná vyhláška č. 6/2010 o místních poplatcích, ze dne 28.04.2011.

Čl. 10
Účinnost

Tato vyhláška nabývá účinnosti dne 01. 01. 2013.

...................................
Jan Buriánek
místostarosta

Vyvěšeno na úřední desce dne: 14.12.2012

§ 11 odst. 3 zákona o místních poplatcích

Sejmuto z úřední desky dne: 29.12.2012
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Příloha

Město Horažďovice

Z radnice

Příloha Obecně závazné vyhlášky č.4/2012 o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů

Kolik nás stojí
odpadové hospodářství
Začal nový rok a někteří spoluobčané, kteří
přišli platit poplatky, byli nepříjemně překvapeni, že „poplatek z odpadu“ je vyšší
než loni, kdy jsme tvrdili, že sazba 500 Kč
na osobu a rok je dle zákona maximální.
Co město vedlo ke zvýšení sazby poplatku na 600 Kč? Jsou to náklady na svoz
a likvidaci odpadů, které v řádech milionů převyšují příjmy poplatku od občanů
a novela zákona o místních poplatcích,
která umožňuje maximální výši poplatku
z odpadu až 1000 Kč na poplatníka a rok.
Město si ale může výši poplatku schválit
pouze dle zákonem stanovených pravidel.
Sazba se skládá ze dvou částí. Za tříděný
odpad ukládaný do kontejnerů na sklo,
papír, plasty, bioodpad nebo odpad uložený do sběrného dvora lze stanovit část
poplatku do výše 250 Kč. Náklady rozpočtené na poplatníky za odpad netříděný
– směsný komunální, ukládaný do popelnic nebo do odpadkových košů, mohou dle
skutečnosti tvořit část poplatku do výše
750 Kč. To znamená, pokud budeme odpady třídit, vyšší náklady na likvidaci ponese
město, pokud budeme vše házet do popelnic, můžeme očekávat, že bude „poplatek
z odpadu“ opět navýšen a vyšší náklady
budou hradit občané.
Pro představu kolik nás stojí odpadové
hospodářství uvádím údaje za rok 2012.
Celkové příjmy odpadové hospodářství
3 113 970 Kč
z toho:
Vybraný místní poplatek z odpadu
2 757 405 Kč
Příspěvek EKOKOMU za tříděný odpad
324 330 Kč
Výnosy za prodej druhotných surovin
ze sběrného dvora
7 908 Kč
Za odkládání a zpětný odběr elektrozařízení ze sběr. dvora							 15 327 Kč
Za zapojení do systému sběru tříděného
odpadu		
9 000 Kč
Celkové náklady na odpadové hospodářství
5 665 497 Kč
z toho:
Svoz a likvidace směsného komunálního
odpadu (popelnice, odpadkové koše)
2 667 458 Kč
Sběrný dvůr
1 686 970 Kč
Tříděný odpad (kontejnery) 1 311 069 Kč
Blanka Jagriková, finanční odbor

Skutečné náklady na sběr a svoz netříděného komunálního odpadu v roce 2011
a rozúčtování na 1 poplatníka :
Celkové náklady zaplacené za netříděný odpad v roce 2011
Počet osob
Počet staveb určených k individuální rekreaci, bytů nebo
rodinných domů, ve kterých není hlášena k pobytu žádná fyzická
osoba
celkem poplatníků

Prodej známek na popelnice pro rok 2013
firmy RUMPOLD P, s. r. o. pro podnikající
subjekty se uskuteční v prostoru kina Otava
dne 14. 2. 2013 v době
9.00–12.00
13.30–17.00,
nebo si je podnikající subjekty mohou zakoupit v provozovně firmy RUMPOLD–P, s. r. o.
na adrese Nová 240, 342 01 Sušice, v pracovní dny v době: 7.00–11.00 a 12.00–15.30 hod.
Ing. Anna Vachušková,
odbor životního prostředí

Poděkování
Vyjadřuji veliké poděkování a uznání všem pracovníkům Technických služeb za mimořádné
pracovní nasazení při likvidaci lednových přívalů sněhu na území našeho města a přilehlých
obcí. Nepřetržitou pětidenní službou se podařilo zajistit schůdnost a sjízdnost chodníků
a místních komunikací s následným odvozem
sněhu z nejvíce frekventovaných míst města.
Poděkování patří i spoluobčanům, kteří se aktivně podíleli na úklidu našeho města.
Jan Buriánek, místostarosta města

Městská policie informuje
Dne 26. 11. 2012 byl v obci Babín nalezen pes
labrador, černé barvy. Pes je v dobrém zdravotním stavu, očkovaný, stáří cca 2 roky, poslušný. Umístěn je v záchytu Městské policie
Horažďovice. Případný majitel nebo náhradní
(adoptivní) majitel, který by si psa chtěl vzít
do péče, nechť se dostaví na služebnu Městské
policie Horažďovice, Mírové náměstí 1, nebo
ať kontaktuje strážníky na tel. 376 547 539.
Pavel Bláha, MP

5 607
185
5 792
423 Kč

Náklad na 1 poplatníka

Informace pro
podnikatele

2 450 650 Kč

Upozornění
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných půjček z fondu rozvoje bydlení Města Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů, že město vyhlásilo 16. ledna
2013 výběrové řízení na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
stránkách města na adrese:
http://www.muhorazdovice.cz
Žádost o půjčku se podává na závazném
formuláři, který je k dispozici na Finančním odboru města Horažďovice (číslo tel.
376 547 550) nebo na internetových stránkách města ve složce formuláře pro podání – odbor finanční.
Lhůta pro podání žádostí končí dne
18. února 2013 v 16 hod.
Blanka Jagriková, vedoucí finančního odboru

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

sklad, garáž ve dvoře domu čp. 77
Prácheňská ulice o celkové ploše 77 m2
garáže, dílny v domě čp. 11
Mírové náměstí (zámek)
o celkové ploše 267,2 m2
prodejna v přízemí domu čp. 26
Ševčíkova ulice o celkové ploše 45 m2
Informace tel. 376547572,
e-mail: pojerova@muhorazdovice.cz
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Oznámení Finančního
úřadu pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště v Horažďovicích:
s platností od 1. 1. 2013 dochází k následujícím změnám, které se týkají Finančního úřadu v Horažďovicích:
nová adresa: Finanční úřad pro Plzeňský kraj
				 Územní pracoviště Horažďovice
				 Blatenská 1081
				 341 01 Horažďovice
Nové ID Datové schránky: 9bmn5sa
Nová adresa podatelny:
podatelna2306@fs.mfcr
telefonní čísla na podatelnu: 376 543 311
fax:
376 512 930
nová čísla účtů pro placení daní a poplatků v Plzeňském kraji: viz tabulka
Další informace jsou dostupné na internetových stránkách české daňové správy
– cds.mfcr.cz.
Finanční úřad pro Plzeňský kraj
Územní pracoviště Horažďovice

Školy

Podpora výměny
domovních olověných
rozvodů v roce 2013
Ještě asi pět procent domů v České republice má olověné vnitřní rozvody vody. Olovo, které se z nich do pitné vody uvolňuje,
je přitom nebezpečné především pro děti
a jejich vyvíjející se nervový systém. I když
lze obsah olova snížit např. odpouštěním
vody, nejjistější způsob, jak se tomuto riziku vyhnout, je nevyhovující rozvody vyměnit za nové, nezávadné.
Ministerstvo pro místní rozvoj proto vyhlásilo „Podpůrný program na odstranění
olověných rozvodů pitné vody v nemovitostech (stavbách pro bydlení)“. Podmínky pro udělení dotace a další informace
lze nalézt na webových stránkách ministerstva www.mmr.cz. Dotace je poskytována fyzickým i právnickým osobám, a to
v maximální výši 20 tis. Kč na jednu bytovou jednotku. Lhůta pro doručení žádosti
vyprší 15. února 2013.
ČEVAK, a.s.

Křesťanská mateřská
škola
Adventní doba, která byla plná různých
předvánočních akcí, vyvrcholila vánoční
besídkou dětí pro jejich nejbližší a nadílkou pod stromečkem. Po vystoupeních na
jednotlivých třídách přišlo na řadu tradiční
společné zpívání koled na schodech před duhovou mateřinkou. S přáním prožití požehnaných vánočních svátků jsme se pomalu
rozcházeli do svých domovů.
Po Novém roce nás pozvala paní farářka
Mirka Jarolímová do kostela Československé církve husitské, kde jsme si, jako každý
rok, u stromečku zazpívali několik koled.
Charita města Horažďovice nás tento rok
opět požádala o výpomoc při tříkrálové

KOMUNIKUJEME PROSTŘEDNICTVÍM INTERNETU
ZÁKLADY
ZÁKLADY PRÁCE NA PC SPOJENÉ S UKÁZKAMI ZAJÍMAVÝCH WEBOVÝCH STRÁNEK
26. 2. 2013 od 9.00 hod.
Dům dětí a mládeže
Pořádá Městská knihovna Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“

sbírce. Dne 7. ledna se vypravila celá školička do kostela sv. Petra a Pavla na náměstí,
kde jsme si u vystavených jesliček zazpívali
koledy a pan farář potom požehnal cestě tří
králů. Děti převlečené za tři krále se v doprovodu paní učitelek Mandákové a Listopadové vypravily s kasičkou, posvěcenou křídou
a přáním všeho dobrého do nového roku na
koledování po náměstí našeho města. Všude
se setkávaly s milým přijetím a úsměvem na
tváři při zpěvu písně „My tři králové …“. Od
zaměstnanců charity jsme se později dozvěděli, že výtěžek v této kasičce přesáhl částku
4000 Kč. Tímto bychom chtěli poděkovat
všem občanům, kteří přispěli našim malým
koledníčkům. Je vidět, že jim není lhostejný
osud lidí, kterým je sbírka určena.
Rádi bychom také touto cestou poděkovali
paní Klímové za látku a sponzorské nastříhání sborových šatiček pro pěvecký kroužek
Duháček a paní Jáchimové, mamince ze třídy Ovečky, za jejich ušití.
Děkujeme, že i v této uspěchané době se
mezi námi najdou lidé ochotní pomáhat
a věnovat chvilku ze svého času pro druhé.
Za to jim patří velký DÍK.
Jitka Nejedlá a Jaroslava Panušková,
KMŠ
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Král však chtěl,
by se ho lid bál.

Vánoční návštěva
ve Střední škole
v Horažďovicích
I malé děti si představují, čím by jednou, až
vyrostou, chtěly být. Proto jsme rádi přijali
pozvání Střední školy v Horažďovicích na
pátek 14. prosince 2012, na den otevřených
dveří. Chtěli bychom poděkovat paní Hokrové, která nás přivítala a ochotně nás provedla vánočně vyzdobenou školou.
S aranžérkou jsme si vyrobili malou vánoční dekoraci z přírodního materiálu,
prohlédli si adventní věnce, vánoční svícny,
přivoněli k jehličí a hned na nás dýchla vánoční atmosféra.

ZŠ A ZUŠ Blatenská
Deváťáci v divadle
Ve čtvrtek 13. prosince 2012 se žáci devátých tříd ZŠ a ZUŠ Blatenská v doprovodu
Mgr. Jany Stulíkové a Mgr. Petry Novákové
vypravili na kulturní akci. Cílem naší cesty
bylo Komorní divadlo v Plzni. Všichni jsme
odjížděli plni očekávání, protože jsme věděli, že to bude balet, že se tam nebude mluvit,
pouze tančit. I tak jsme se ale těšili. Jeli jsme
na Sen noci svatojánské od W. Shakespeara.
Plzeňské Komorní divadlo je opravdu komorní. Malé, ale útulné. Myslím, že naše
očekávání bylo naplněno už během prvních
okamžiků na 100 procent. Většina z nás balet dříve nikdy neviděla. Teď už to pro nás
není jen tanec, ale bereme ho jako skutečné
umění. Všechny ohlasy na vystoupení byly
velice pozitivní. A i díky tomu se již teď těšíme na další kulturní zážitek. Tentokrát nás
bude na jaře čekat opera Kouzelná flétna ve
Velkém divadle v Plzni. Tyto akce jsou pro
nás, pro žáky, velmi užitečné a pomáhají
v celkovém kulturním rozvoji každého z nás.
Jiří Stulík,
9. B ZŠ a ZUŠ Blatenská Horažďovice

Experimentální texty

Školou nás provázela nejenom vůně jehličí,
ale i perníčků, které jsme si mohli sami nazdobit. V cukrářské dílně nás paní Šťastná
se studentkami seznámily, jak se takové
vánoční cukroví peče a samozřejmě nechyběla ani ochutnávka. Děti si pomlaskávaly,
že cukroví je dobré jako od maminky. Při
odchodu se děti nemohly odtrhnout od nazdobeného vánočního stromečku a hlavně
dárků, které byly pod ním.
Po celou dobu naším putováním školou
nás provázely ohromné kartónové instalace zvířátek. Dětem se moc líbily. Jaké bylo
naše překvapení v pondělí ráno, kdy jsme
tato zvířátka uviděli v naší MŠ! Tímto moc
děkujeme, zvířátka si našla své místo na
chodbách naší školky a děti si je mohou
denně prohlížet.
Těšíme se na další návštěvu a spolupráci.
Eva Smetanová, MŠ Na Paloučku

V hodinách literární výchovy se žáci osmého
ročníku seznámili s experimentálními texty
Jana Wericha, Zdeňka Svěráka a dalších
autorů. Učivo je zaujalo a sami se pokusili
podobné texty sestavit. Na webu naší školy
najdete všechny práce, tady máte možnost
přečíst si některé z nich.
Mgr. Blanka Štěrbová
Anna Homoláčová, 8. A
DĚD JAN A PES REK
Žil děd Jan, ten měl dům, byl tam však sám.
Ten děd les měl rád, a tak vzal koš, nůž a šel
v les. Koš měl, však hub nic moc. Jde a jde,
tu hle, pes! „Co ty tu? Kde je tvůj pán, že ty
jsi tu tak sám?“ A pes hned žal svůj dal mu
znát, že zlý pán ho v les dal. „Co teď?“ I vzal
děd nůž a fik a pes skok a hop, tak byl rád!
A děd si řek: „Nu což, ne hub, tak pes, však
je to fuk, já si psa chci vzít v dům a tam jíst
a pít mu chci dát. A on mě chce mít rád. Já už
dost byl sám. A tak děd se psem chce žít, jak
žít se má. Už ne žal a pláč, jen smích a huf haf
haf. Děd Jan a pes Rek jsou pár, co má se rád.
Nikola Gronová, 8. B – ZLÝ KRÁL
Byl kdys král
a ten se rád smál.

Tak víc než smích
zní pláč a řev.
lid sní svůj sen.
Mír a klid.
Kdy zas zní smích?
Ví bůh a lid.
Petr Stulík, 8. A – DVAKRÁT „P“
Paní Procházková pekla pětileté Petrušce
perníčky. Přišla paní Petříková, přinesla
paní Procházkové párky. Povídaly, povídaly... Paní Procházková připálila plech
plný pěkných perníčků. Paní Procházková
pozdvihla paže: „Pěkná paseka pro pouhé
povídání!“ Příště pošlu Petrušku pro perník
pekaři Pokornému. Procházkovi poté pojedli pouze párky. Poslouchali přitom písně
Petra Páleného.
Pan Polonis potká pana Pěnkavu. „Pane
Pěnkavo, před panelák přijela policie.“
„Pročpak?“ „Protože paní Pokornou porazil policejní peugeot.“ „Pane Polonie, přeháníte! Policie porazila postarší paní?“ „Přesně,“ přitakává pan Polonis. Paní Pokorná
přežila, pohotovost potvrdila poranění pravé paže. Paní Pokorná požaduje přísné pokárání. Policisté prosí o prominutí postihu.
Příslušníky policie postihne pokuta. Příště,
páni policisté, pojedete pěkně pomalu!

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

Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01
okres Klatovy
e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

ZŠ Komenského
Horažďovičtí florbalisté
ovládli Plzeňský kraj
Centrum sportu při ZŠ Komenského
Horažďovice přidalo ke konci roku 2012
k řadě dílčích úspěchů několik sportovních
perliček navíc.
Vítězství v soutěži na krajské úrovni je
vždycky velkou událostí, u postupových
soutěží to platí dvojnásob a podaří-li se podobný úspěch menší škole, bývá to právem
považováno za malou senzaci. Základní
škole Komenského z Horažďovic se však podařilo něco zcela neobvyklého. Její florbalistky a florbalisté totiž zvítězili v Plzeňském
kraji rovnou ve dvou kategoriích.
Mladší žákyně porazily všechny své soupeřky na okresní úrovni rozdílem třídy a do
kraje postupovaly zcela přesvědčivě. V Plzni
na „Lokotce“ už se musely do svých protivnic řádně zakousnout, ale ani tam nenašly
přemožitele, a tak budou dne 25. 1. 2013 na
kvalifikačním turnaji v Plzni bojovat o účast
na republikovém finále. Je to obrovský
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ci, lesní skřítci, lesní víly, hejkalové, modří
permoníci a dvě krásné kočky – černá a bílá.
Holuběna měla pět kámošek – 5 ježibab
s jedním nosem, jedním uchem a jedním
okem, které létaly na smetáku, na tryskáči
a nakonec i na koštěti. Také v celém lese rejdila havěť až do svítání. Když vysvitlo slunce, šli všichni spát.
Divadlo se nám povedlo a lidem se moc líbilo.
O své dojmy se podělili žáci 5. A – černá
kočka P. Kestnerová, hejkal M. Polena
a ježibaba P. Vyžral.

úspěch a my máme z našich florbalistek velkou radost. Zasvěcenci v oboru ovšem musí
žasnout nad skutečností, že téměř navlas
stejného výsledku dosáhli v letošním roce
žáci ZŠ Komenského i v prestižní kategorii
starších žáků. Ti nejprve prošli hladce okrskem v Horažďovicích, potom dominovali
okresnímu turnaji v Klatovech (který má
tradičně vysokou úroveň a vítěz často boduje i na kraji) a nakonec vypálili rybník Plzeňákům v hale Lokomotiva Plzeň na turnaji
7. 12. 2012. I oni tedy budou hrát florbal na
nejvyšším „levelu“ na kvalifikačním turnaji
o republikové finále, tentokrát 21. 1. 2013.
Radost z úspěchů je o to větší, že nejsou shodou náhodných událostí, ale jsou výsledkem
pravidelného tréninku a systematické práce s dětmi a mládeží. Přípravě florbalistů
v rámci Centra sportu při ZŠ Komenského
Horažďovice se třikrát týdně věnuje pan Kamil Šebek, naše florbalistky a volejbalistky
připravuje paní Jiřina Stichenwirthová, volejbalistkám a volejbalistům se dále věnuje
paní Vladimíra Brabcová, plavce trénuje několikrát v týdnu paní Pavla Valachová, Dana
Slepičková a Tereza Jandová, gymnastiku
vede paní Andrea Králová s Terezou Jandovou, která navíc trénuje i oddíl atletiky. Jednotlivé oddíly Centra sportu při ZŠ Komenského Horažďovice čítají v letošním roce již
hodně přes 200 členů a každý den v týdnu
probíhá několik tréninků. Poděkování proto
nepatří jen mladým nadšeným sportovcům,
ale i těmto obětavým instruktorům a jejich
neúnavné práci.
Vojtěch Herman, Centrum sportu při
ZŠ Komenského Horažďovice

Trhy a naše divadlo
V pátek 7. 12. se ve škole Komenského konaly vánoční trhy. Každá třída zde měla stánek
s vlastnoručně vyrobenými výrobky. Prodávaly se zvonečky, perníčky, věnce, věci z papíru, dřeva i z keramiky. Ani letos nechyběla
kavárna, kde si každý mohl koupit něco k pití
a k snědku. Divadlo se ale hrálo poprvé.
Naše paní učitelka Jiřina Holubová si dala tu
práci trénovat s námi divadlo. Jmenovalo se
NOČNÍ REJ V KRÁLOVSTVÍ KOUZEL.
Všichni si obstarali oblek na danou roli.
Všemu šéfovala vrchní kouzelnice Holuběna I., které bylo 453 let. Hráli tam kouzelní-

Jak se také dají strávit prázdniny?
V pátek 28. 12. 2012, v době vánočních
prázdnin, se někteří zarputilí sportovci nejen ze „staré školy“ vypravili ranním autobusem v 6.45 do Klatov na vánoční turnaj ve
florbalu. Vše se odehrávalo ve dvou tělocvičnách Masarykovy ZŠ během dvou dnů – ve
čtvrtek hráli mladší žáci 3.–5. ročníků a souběžně s nimi ve vedlejší tělocvičně kategorie
středních škol.
Pátek byl náš den, jelikož z naší školy dorazila dvě chlapecká družstva v kategorii II
– 6. a 7. ročníky a dvě dívčí družstva ve stejné
kategorii. Tým chlapců FK Bukvice obsadil
5. místo. Druhé klučičí družstvo s názvem
HD Snickers ve složení Milan Michálek
– gólman, Petr Kylián, Josef Melka, Jaroslav
Panuška, Radim Hlaváč, David Kalčík získalo nádherné 3. místo.
Holky měly svou roli mnohem těžší, protože na celém turnaji neměly žádného dívčího soupeře a musely se tedy hodně snažit
v pánské konkurenci. Dostaly nabídku, že si
mohou zahrát o den dřív s mladšími chlapci
3.–5. ročníků, ale to jednomyslně zavrhly
a rozhodly se, že to zkusí se stejně starými
kluky. A vůbec se nemusely stydět za svůj
výkon, protože holčičí družstvo HD Flowers
obsadilo 9. místo a družstvo FK Horažďovice ve složení – Anna Chalušová – gólmanka,
Eva Chalušová – útok, Silvie Staňková –
střed a Bára Kopelentová – obrana, obsadilo
skvělé 2. místo!! Toto družstvo bylo navíc
oslabené, jelikož některé hráčky skolila
nemoc a vůbec nedorazily, takže holky neměly ani jednu hráčku na střídání a musely
vše zvládnout bez přestávky – hrálo se vždy
10 minut bez pauzy.
Anička Chalušová zvládla svoji premiéru
v brance také skvěle a její vánoční trénink
doma ve sklepě se náramně vyplatil.
Naši dívčí účast jsme totiž původně považovaly pouze za hodnotný trénink na 25. leden
2013, kdy nás čeká boj největší. Jako krajské
přebornice se totiž pojedeme porvat do Plzně o republikovou kvalifikaci. To, že se nám
podařilo získat medaili v klučičím turnaji,
považujeme za veliký úspěch.
Ještě bych touto formou chtěla pochválit
Vojtu Špičku ze 6. B, který dokázal v tomto turnaji hrát ve dvou družstvech zároveň

– a to ve své kategorii v týmu FK Bukvice,
a ještě ve starší kategorii 8. a 9. ročníků
s družstvem ZŠ Blatenská. Celkem odehrál
více než 10 zápasů a navíc jeho družstvo
starších kluků hrálo v oslabení, protože měli
nemocné hráče. I tak se jim podařilo vše
odehrát a dokonce urvali bronzovou medalii. Nebýt Vojty, mohli jet domů s prázdnem.
I on měl opravdovou radost.
Všem našim žákům gratulujeme nejen
k medailím, ale ke všem sportovním aktivitám, které provozují pro radost z pohybu.
Dokazují všem skeptikům, že ne všechny
děti dnešní doby jen sedí doma u televize
nebo u počítače.
Jen tak dál a SPORTU ZDAR!!!!
Jiřina Stichenwirthová, ZŠ Komenského

„Stará škola“ žije nejen
sportem, ale také hudbou!
Každou středu odpoledne se kolem čtrnácté hodiny téměř vyprázdní školní družina
a naší školou se za chvíli linou hlasy zpěváků
a zpěvaček z našich květinkových pěveckých sborů.
K tomu se přidají zvuky piána, houslí, fléten
a dalších doprovodných nástrojů. V předvánoční době to bývá nejkrásnější, protože
koledy a zimní písně znějící z hudebny a ze
3. třídy v 1. patře ve vás navodí tu správnou
adventní náladu. Občas se stane, že nevíte,
zda na chodbě slyšíte náš sbor nebo CD přehrávač s originální nahrávkou. No vážně!
Oba dětské sbory nacvičují poctivě od poloviny září a není to zrovna úplně jednoduché.
Paní učitelky s děti trénují každou sloku
mnohokrát, dokud není dokonalá, pěvci
se musí naučit zpaměti plno nových textů.
Trénují, kdy mají zahrát doprovod na svůj
nástroj a přitom musí být v klidu, soustředit
se na práci – a to je vám pěkná fuška!
Do sboru Poupata, kam se hlásí hudebníci
z prvních až čtvrtých ročníků, letos chodí
přes 40 dětí! Není divu, že na ně musí dohlížet tři paní učitelky – Ivana Formanová,
Martina Pomplová a Květa Chodová. Kvítek
je pro starší žáky a letos čítá kolem třiceti
zlatých hrdel. Zde si s nimi dávají práci paní
učitelka Dana Slepičková a Dagmar Kovačová, na koncertech je na piáno doprovází
paní Radka Panušková. Do obou sborů chodí většinou dívky, ale i mnoho odvážných
chlapců. Je třeba podotknout, že naše sbory
jsou otevřené i dětem ze ZŠ Blatenská a ně-
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které dívky k nám dlouhodobě docházejí.
Pěvecké sbory mají na naší škole dlouholetou tradici, vždyť mnozí z nás chodili zpívat
k paní učitelce Dítětové nebo k panu učiteli
Hořejšímu.
Odměnou za celoroční dřinu jsou krásné
koncerty, kterými sbory potěší babičky a dědečky v penzionu, ale i širokou veřejnost Horažďovic.
Kvítek si loni vyzkoušel i spolupráci s některými profesionálními zpěváky a zvládl to
věru skvěle.
Je třeba všechny zpěváky a zpěvačky pochválit a poděkovat jim za to, že ve svém
volném čase dali přednost muzice před počítačem a televizí.
Děti z naší školy mají hudbě opravdu hezký
vztah – už od první třídy se mnoho z nich
bezplatně učí hrát na zobcové flétny v rámci
hodin hudební výchovy. Brzy je z jejich tříd
slyšet flétnové soubory, které zahrají nejprve jen jednoduché melodie, ale postupně se
zdokonalují a mně osobně vyrazili dech tím,
že ve čtvrté třídě mi byly schopny zahrát
jakoukoli písničku ze zpěvníku. Bezpečně
ovládají noty a zároveň trénují své plíce, trpělivost a smysl pro zodpovědnost.
Pedagogové, kteří s dětmi poctivě nacvičují,
ale i ti ostatní, se sami scházejí na podvečerních zkouškách se svým souborem Original
Band, který vznikl v roce 2004. Účinkují zde
i učitelé z jiných škol. I tento sbor je možné
vidět nejen o Vánocích na různých koncertech v Horažďovicích a okolí. Jim patří také
velký dík a poklona.
Věřím a stoprocentně vím, že sbory na naší
škole nám všem budou i nadále dělat radost.
Jiřina Stichenwirthová, ZŠ Komenského

Ukliďme si svět
Ve čtvrtek 10. 1. 2013 jsem se spolu se čtyřmi kamarády naší třídy 5.B ZŠ Komenského
zúčastnila vyhlášení výsledků soutěže ve
sběru starých elektrospotřebičů.
Staré lednice, mrazáky, pračky, žehličky
a další vysloužilé přístroje jsme poctivě sbírali už druhým rokem a letos se naše škola
se umístila na skvělém třetím místě v Plzeňském kraji. Podařilo se nám nashromáždit
2260kg spotřebičů. Někteří rodiče pro nás
sehnali i plné dodávky vysloužilých přístrojů. Za to jim patří veliký DÍK!

Loni jsme se účastnili také a skončili jsme
druzí s množstvím 1300 kg, zatímco škola
na prvním místě tenkrát nasbírala 1350 kg.
Na předání diplomů a cen do Plzně s námi
jela naše paní ředitelka Marcela Šmrhová.
Po příjezdu na KÚ Plzeňského kraje pro nás
bylo připraveno malé občerstvení. To jsme si
opravdu vychutnali. Poté bylo slavnostní vyhlášení, které natáčela televize. Dostali jsme
plno cen a dobrot.
Všichni jsme byli dobře naladěni a při zpáteční cestě domů vlakem jsme si užili spoustu legrace.
Byl to pro nás velký a nezapomenutelný zážitek a příští rok se jistě opět budeme snažit.
Vendula Vrbová, 5.B ZŠ Komenského

Dům dětí a mládeže
informuje...
Jsme za polovinou školního roku, jehož
dosavadní průběh byl v našem Domě dětí
doslova napěchován prací a událostmi.
Jestliže jsme v prosincovém čísle Horažďovického obzoru bilancovali, v tomto
bychom rádi uvedli na čem pracujeme a co
chystáme druhé polovině školního roku,
a to včetně letních akcí.

Projekty
Z projektů mezinárodní spolupráce budeme v průběhu jara pokračovat v partnerské roli v projektu Comenius Regio,
v jehož rámci se někteří naši pedagogové
vypraví spolu s kolegy ze SŠ v Horšovském Týně a reprezentací Plzeňského kraje na řeckou Krétu s cílem získání kontaktů pro navázání dlouhodobé spolupráce se
vzdělávacími zařízeními, které se, podobně jako my, věnují mimoškolní výchově
a volnému času dětí.
Ledy se pomalu hýbou i v projektu Založení environmentálního centra v Horažďovicích a zahájení jeho činnosti (projekt
„mlýn“). Zhruba se 4 měsíčním zpožděním se konečně blížíme k realizační fázi
projektu, v jehož rámci se začne budova
bývalého Podbranského mlýna opravovat
v pobytové vzdělávací centrum.
Ve zbytku roku se samozřejmě hodláme
angažovat i v menších, tzv. měkkých projektech, ať už vzdělávacího či volnočasového charakteru, o nich vás zpravíme
v některých z dalších čísel HDO.

Jaro 2013
Kromě již tradičních jarních akcí, připravujeme na letošní jaro několik novinek.
V termínu jarních prázdnin (4.–7. únor)
proběhne v Přírodovědné stanici jarní
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příměstský tábor. Půjde o nepobytový
4 denní tábor pro děti z 1. stupně ZŠ, který
programově vychází z oblíbených letních
příměstských táborů. V pátek 15. března
zasvětíme odpoledne v zámeckém sálu
Indii – je připraven tématický program
pro děti, večer pak cestopisná přednáška
– programem bude provázet Yambi Yeka,
veřejnosti známá již z afrického hravého odpoledne a podzimního cestopisu
o Ugandě. Hned následující neděli (17. 2.
od 14.00) zveme děti i rodiče na tradiční
maškarní karneval, který proběhne v Kulturním domě a který letos spolupořádáme s horažďovickým Junákem a MěKIS.
Z 15. na 16. března pořádáme první ročník 24hodinového maratónu v hraní deskových her, který bude spojen s místním
kolem turnaje serie Carcassonne Tour, jehož vítězové si zahrají na Mistrovství ČR.
O týden později, tedy v sobotu 23. 3.,
srdečně zveme širokou veřejnost k velké
brigádě na Prácheňské cestě, kde budeme
ve spolupráci s horažďovickým skauty zušlechťovat cestu s vysázenou jabloňovou
alejí. Kromě střihání starších a výsadby
nových stromků nás čeká i čištění náletů
podél cesty, obnova oplůtků apod. Zváni
jsou zejména účastníci výsadeb z let 2007
a 2008, kteří mají podél cesty vysazen
„svůj“ strom. V dubnu pak proběhnou
především oslavy Velikonoc a Dne Země,
které se odehrají v Přírodovědné stanici.
Rádi bychom letos poprvé u příležitosti
1. máje uspořádali novou akci pro veřejnost, detaily však zatím prozrazovat nebudeme. Den dětí pak oslavíme společně
při velké hře na Ostrově.

Letní akce
Letní prázdniny jsou časem táborů a letošní léto nebude výjimkou. Podobně jako
vloni chystáme několik táborů, které můžeme typově rozdělit na příměstské a pobytové (stanové).
Příměstské tábory: proběhnou ve 3 turnusech v 1. až 3. červencovém týdnu. První
turnus bude díky pátečnímu státnímu
svátku jen 4 denní (1.–4. 7.), zbylé dva
standardně 5 denní (8.–12. a 15.–19. 7.).
Kapacita táborů bude kvůli udržení kvality programu omezena a všechny tři turnusy se budou programově lišit a bude tedy
možné, aby se jedno dítě účastnilo více
turnusů za sebou.
Pobytové tábory: chystáme pro letošní
léto tři. První bude určen rodičům s předškolními dětmi a proběhne od středy 3. 7.
do neděle 7. 7. Program tábora bude postaven tak, aby vyhovoval potřebám všech
účastníků. V úterý 9. července pak začne
stanový tábor pro děti a mládež (ZŠ, SŠ
a starší). Po loňské zkušenosti zachováme
rozdělení programu do několika sekcí, kdy
si táborník může vybírat, kterého progra-
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mu se zúčastní. Na rozdíl od roku 2012
uspořádáme nově zvlášť 5 denní rybářský
tábor, který bude rovněž stanový a který
proběhne pravděpodobně na březích Orlické přehrady. Termín rybářského tábora
bude datován do července, jeho upřesnění
učiníme v příštím čísle HDO.
Podrobné propozice k letním táborů, včetně možnosti přihlášení budou k dispozici
od 10. února v DDM, Přírodovědné stanici
či na našem webu.
Za celý DDM vám přeji prima dny.
		
Tomáš Pollak

Spolky

Jmelí
a Betlémské světlo
Jak se říká v Cimrmanově hře Afrika: „Copak
jmelí, ale jmelí! Všimli jste si, co se letos urodilo jmelí?“ My jsme si toho všimli 15. prosince, kdy jsme se pro něj vypravili. Po náročné
práci trhačů jsme si odváželi plnou kárku za
autem. Část jsme si rozebrali do svých domovů a ještě dost na kárce zůstalo.
Další část jmelí putovala následující víkend
nad dveře pokojů v LDN. Naší návštěvou
a přáníčky jsme tak rozptýlili lidi, kteří museli trávit Vánoce v nemocnici.
Hlavní část akce se však odehrála na náměstí. Možná vás zklamalo, že jste zde nenašli tee-pee. Kvůli dešti a povětrnostním
vlivům však nebyla jeho stavba příliš reálná. Tímto děkuji panu starostovi za svolení,
že jsme mohli zůstat v průjezdu městského
úřadu. Rovněž se omlouvám všem lidem,
kterým jsme naší přítomností znesnadnili
přístup do dvora.
I přes zmíněnou nevlídnost počasí si přišla
svíčku připálit spousta lidí. Řada z nich se
u nás chvilku zdržela a celou dobu panovala ukázková vánoční atmosféra.
Martin Pompl

PS Prácheň (OTAVÁCI) Ze života sboru
Pochod „Jen tak“
dobrovolných hasičů
Dne 25. 12. 2012 se Pionýrská skupina
Prácheň a přátelé vydali na každoroční vánoční pochod „Jen tak“. Pro velký úspěch
je pořádán již pátým rokem a je myšlen jako
povánoční protáhnutí a uvolnění po svátcích. Pochod začíná u restaurace U Hlaváčků, odkud se vydáváme směrem na Ostrov. Tento rok bylo krásné, netradičně teplé
počasí. Díky tomu jsme se nepotýkali se
zimními rozmary. Před mostem na Ostrov
nás čeká ještě malé účastnické foto a vyrážíme. Ostrov je krásný za každého počasí
i za každého ročního období, a tak jsme
se mohli po cestě kochat jeho přírodou.
Na špičce nás nemine malá občerstvovací
zastávka, poté vyrážíme dál. Úzkými stezkami podél řeky se dostáváme do Malých

Hydčic a přes lávku do Velkých Hydčic. Na
nádraží se k nám přidává skupinka, která
dorazila vlakem. Odtud je to kousek k našemu cíli. Vydáváme se přes Prácheň, kde
se loučíme s Hydčicemi a prozkoumáváme
zříceninu hradu. Tam také cvakl fotoaparát
naposledy. Prošli jsme kolem statku a už
nám zbývala pouze cesta osázená stromy,
za kterou nás čeká most a poté očekávaný
cíl v restauraci U Černého orla. Zde má
každý účastník právo na tradiční gulášek.
Tento pochod je skvělý vzhledem k lidem,
kteří na něj pravidelně chodí. Každoročně
ho organizuje Pionýrská skupina Prácheň
Horažďovice, která dělá ráda něco pro sebe
a své okolí. Tímto bychom Vás chtěli pozvat na další pochod, který se podle tradice
bude konat 25. 12. 2013.
Jiří Stulík, Pionýrská skupina Prácheň
Horažďovice

Na jednom zájezdu při rozhovoru se na
mne obrátil starý muž, letitý dobrovolný
hasič (jméno jsem již zapomněl), a žádal
mne o vysvětlení, co že se to děje mezi hasiči, policisty? Že slovo stávka, neposlušnost
přece vůbec do našeho slovníku dobrovolných hasičů, alespoň nás starších, nepatří!
Když jsem mu začal vysvětlovat, jaké
problémy mají naši kolegové z povolání,
což se nás „dobráků“ až tak moc netýká
– i když…? – uklidnil se, ale za pár dnů mi
poslal své pocity zakomponované do veršů:
Vždycky na paměti měj!
Pravdu, víru, čestnost vždy člověče na světě
chraň!
Ony patří od počátku světa k Tobě, jsou života
zbraň.
V práci, v rodině, mezi přáteli je v každý čas
užívej,
jejich neposkvrněnost při bolu či pohodě vždy
na srdci měj.
Ta výzva patří dnes zvláště Tobě, milý Juniore!
By slova a všechny skutky při práci, zábavě
nevnášely do soužití se Seniory žádné nepokoje.
Dbejme společně dnes, zítra, v další časy,
by ony zásady vždy přinášely nám více
a více radosti i krásy.
Myslím, že k tomu není třeba žádný komentář. Jsou to z duše tryskající obavy o mladou generaci, naše nástupce. Je to snaha
chránit ideály, s jakými naši předkové sbory dobrovolných hasičů zakládali.
Naše řady navždy opustili dva členové sboru,
a to začátkem prosince 2012 pan Rostislav
Rozsíval a na počátku ledna 2013 pan Miroslav Chudáček. Členství prvého trvalo 41 roků
a druhého roků 50. Čest jejich památce!
Karel Halml

PĚVECKÝ SPOLEK

PRÁCHEŇ
HORAŽĎOVICE
1862 - 2012

Pěvecký spolek Prácheň
Začal nám sice nový rok, ale dovolte mi,
abych se ještě v rychlosti vrátil na konec
roku loňského. V adventním čase jsme tentokrát absolvovali jen tři koncerty. Tradičně
jsme se představili v Domě s pečovatelskou
službou, kde si vždycky rádi zazpíváme.
Stejně jako v roce 2011 jsme si zazpívali
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na společném koncertě s dětskými sbory
z horažďovických mateřských škol a vrcholem pak byl koncert, který se konal v rámci
„Ševčíkových hudebních večerů“. Na něm
se vedle Práchně představil také Original
Band, Kvítek a zahrály děti z horažďovické
ZŠ a ZUŠ. A my všichni jsme se snažili společně doprovodit profesionální soubor Ritornello. Jsme rádi, že jsme se podobné akce
zúčastnili, protože to pro nás byla zajímavá
zkušenost a dostali jsme se také k hudbě,
kterou bychom si asi sami nevybrali.
Rok 2013 jsme začali, jak jinak, opět zpěvem. V sobotu 5.1.jsme vystoupili v pačejovském kostele. Již podruhé jsme zde uspořádali Tříkrálový koncert, na kterém společně
s námi vystoupil dětský sbor, který působí
při pačejovské ZŠ, pod vedením paní učitelky (a také naší členky) Marie Hlůžkové. Po
uzávěrce tohoto čísla jsme také vystoupili
při zahájení 16. Prácheňského plesu.
Po tomto plesu máme před sebou nějaký
čas, kdy nebudeme vystupovat, protože
musíme připravovat nový program na letošní rok. To je také nejlepší příležitost pro
nové zájemce o klasický sborový zpěv. Pokud patříte mezi ně, určitě mezi nás přijďte.
V případě zájmu mě můžete kontaktovat
a já Vám rád zodpovím jakýkoliv dotaz
(pokud tedy budu znát odpověď). Kontakty na vedení spolku, stejně jako novinky
o činnosti spolku, plánované akce, atd.
najdete na našich webových stránkách:
www.psprachen.cz. Již nyní známe některé termíny koncertů či akcí v roce 2013, ale
o nich Vás budu vždy včas informovat.
V únoru máme před sebou jednu důležitou
akci a tou je Valná hromada, která se bude
konat v sobotu 16. 2. od 18.hodin v Hospodě Na Zářečí. Doufám, že se členská základna sejde v hojném počtu a společnou
debatou připravíme naši činnost pro rok
2013 i roky další.
Martin Petrus, PSP

Klub „Nebuď sám“
V únoru připravujeme řadu zajímavých
akcí. Přijměte, prosím, naše pozvání.
4. 2. pondělí – Přednáška Mgr. Romana
Vaňka „Slavní horažďovičtí rodáci“. Zajímavé informace o slavných osobnostech
z Horažďovic můžete získat od 13.30 hod.
ve společenské místnosti ve 4. patře DPS
Palackého.
5. 2. – úterý – Posezení s harmonikou
– kravatový bál. Oblíbení Úterníci zahrají
k tanci i poslechu v jídelně DPS Palackého
od 15.00 hod. Přijďte se pobavit a poslech-

nout si hezké písničky! Posezení bude tentokrát netradiční – prosíme všechny, kteří
se na harmoniky chystají, aby si nezapomněli uvázat nějakou zajímavou kravatu.
Během posezení bude probíhat soutěž
o nejhezčí vázanku – vítěz bude odměněn!
13. 2. – středa – Šumavou s písničkou
– projekt „Seniorům dokořán“. Promítání
snímků ze Šumavy fotografa Vládi Hoška
s písničkami muzikanta Toníka „Yettiho“
Jelínka. První snímek promítneme v 16.00
hod. ve společenské místnosti ve 4. patře
DPS Palackého.
18. 2. pondělí – Holky v akci. Pokračujeme
v cyklu společného pečení, kde vyzkoušíme osvědčené recepty z našich domácností. Pečení zakončíme posezením při kávě
a ochutnávkou našich výrobků. Začínáme
ve 13.30 v jídelně DPS Palackého.
28. 2. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi.
Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti o České
republice zábavnou formou. Jídelna DPS
Palackého od 13.30 hod.
Telefon: 376 512 596
Projekt „Seniorům Dokořán“ probíhá ve
spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Tříkrálová sbírka 2013
Jako každý rok chceme na následujících
řádcích informovat o výsledku Tříkrálové
sbírky.
V Horažďovicích proběhla v pondělí 7. ledna 2013 a 26 obcemi v okolí Horažďovic
procházeli Tři králové 5. a 6. ledna 2013.
Necestovali do Betléma do chudé stáje
k narozenému Ježíškovi, ale jejich cesty
vedly do příbytků lidí, aby jim zvěstovali
radostnou novinu a popřáli do nového roku
vše dobré. V každém domě, který navštívili
tříkráloví koledníci, se nade dveřmi objevil
nápis K+M+B 2013, což znamená Kristus
ať žehná tento příbytek.
Do sbírky se tentokrát zapojilo 154 koledníků ve věku 4–55 let a 52 vedoucích skupinek
z řad zaměstnanců charity a dobrovolníků.
Někteří z nich absolvovali koledování několikrát – v Horažďovicích a pak i v okolních
obcích. Mnozí se do sbírky zapojili už poněkolikáté a letos opět přišli i noví. Máme
z toho radost, protože tak šíříme tradici
a poselství Tříkrálové sbírky neustále dál.
Patří jim velké poděkování, že i přes zimu
a nepříjemný déšť se s nadšením vydali do
ulic a přinášeli přání pokoje a dobra v novém
roce do všech domovů. Kromě příspěvku do
zapečetěné pokladničky dostali koledníci
mnohdy i nějakou sladkost a vřelý úsměv.
Společně se jim podařilo dosáhnout úžasného výsledku. Do 59 zapečetěných kasiček
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nashromáždili rekordních 197 042 Kč, což
opět prověřilo štědrost všech dárců a našich
příznivců. Lidé jsou k nám milí, vstřícní
a štědří – svědčí o tom nárůst výtěžku každým rokem. Přestože žijeme v nelehké době,
lidé nám stále dokazují, že nemyslí pouze na
sebe, ale jsou ochotni pomáhat druhým.
Obec
Výtěžek
Horažďovice
88 922,00
Chanovice
3 824,00
Velký Bor + Jetenovice
13 352,00
Horažďovická Lhota
2 440,00
Horažďovice Předměstí
3 488,00
Pačejov Nádraží
7 138,00
Pačejov
4 187,00
Svéradice
9 051,00
Hradešice
5 770,00
Smrkovec
2 311,00
Břežany
6 470,00
Malý Bor
7 702,00
Olšany
4 706,00
Komušín
2 780,00
Slatina
2 852,00
Týnec
3 272,00
Třebomyslice
5 779,00
Hejná
4 363,00
Boubín, Veřechov
4 378,00
Malé a Velké Hydčice
5 508,00
Oselce, Kotouň, Nová Ves, Černice 8 749,00
CELKEM
197 042,00
Celý výtěžek byl odeslán na celorepublikové
sbírkové konto Charity Česká republika, kde
však jeho cesta nekončí. Zde se podle pevně
stanoveného vzorce rozdělí na několik částí
a zpět do naší organizace se vrátí podíl ve
výši 65 % za účelem podpořit charitní práci
v našem regionu dle předem schválených
záměrů. Dalších 15 % obdrží Diecézní charita České Budějovice, jejíž jsme součástí, na
podporu svých projektů. 10 % výtěžku směřuje na humanitární pomoc v ČR i v zahraničí, 5 % jde na projekty pomoci organizované
Sekretariátem Charity Česká republika.
Zbývajících 5 % pokryje náklady na pořádání sbírky v celé České republice.
Výnos sbírky v roce 2012 byl mimo jiné
Diecézní charitou České Budějovice využit na podpoření těchto projektů: Domácí
hospicová péče (MCH České Budějovice,
OCH Pelhřimov), Domy klidného stáří
(DCH – Veselí nad Lužnicí, OCH Vimperk,
OCH Strakonice), Azylové domy pro matku
s dětmi (FCH Prachatice, FCH Veselíčko),
Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež
(Charita Kaplice, FCH Pacov, FCH Protivín, MCH Č. Budějovice), Humanitární
a rozvojová pomoc v zahraničí – podpora
vzdělávání v zemích Běloruska, Bulharska,
Rumunska a řada dalších projektů zajišťujících kvalitní a plnohodnotný život lidí.
A teď konkrétní příklady, kde byl využit
výtěžek Tříkrálové sbírky v roce 2012 v našem regionu.
V Horažďovicích přispěl výnos z Tříkrálové
sbírky nemalou částkou k pořízení nových
bezplatně zapůjčovaných kompenzačních
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pomůcek – chodítka, sedačky do vany a klozetová křesla. Pedikérnu jsme mohli vybavit novým pohodlnějším křeslem a lampou,
pro dovoz obědů byly pořízeny nerezové
obaly várnic. Částečně byl financován nový
automobil pro pečovatelskou službu. Díky
sbírce jsme také mohli zakoupit odbornou
literaturu pro další vzdělávání zdravotních
sester Domácí péče. Finančně byly podpořeny i volnočasové aktivity pro seniory pořádané Oblastní charitou Horažďovice.
Díky Tříkrálové sbírce jsme mohli podpořit
i děti v Dětském domově Kašperské Hory
– pobočka Chanovice, v Dětském domově
Nepomuk – pobočka Oselce a děti v Mateřské škole v Hradešicích. Znovu byl podpořen záměr krizového fondu určeného na
pomoc při živelných katastrofách lidem
Horažďovicka – byl zakoupen k bezplatnému zapůjčení nový vysoušeč zdiva.
Ještě jednou velké poděkování všem, kdo
podpořili Tříkrálovou sbírku svým darem
a přijali koledníky ve svých domovech. Je na
místě také omluva těm, ke kterým koledníci,
ať už z jakýchkoli důvodů, nedorazili.
Naše poděkování patří za podporu sbírky
také Radě města Horažďovice, která opět
všem našim koledníkům do 15 let věnovala
volné vstupenky do Aquaparku Horažďovice.
Věříme, že tříkrálové dary s naší pomocí
vždy podpoří správnou věc a pomohou
obohatit a podpořit každodenní charitativní práci v našem regionu. Děkujeme za
projevenou důvěru.
Prosba – Kdo by měl doma ve svém fotoarchivu snímky letošních tříkrálových koledníků a chtěl se o ně s námi podělit, může je
poslat v digitální podobě na charitní e-mail:
charita.horazdovice@tiscali.cz
Nejpovedenější fotky zašleme na Diecézní
charitu do Českých Budějovic, kde v rámci fotosoutěže vyberou tři nejlepší z celé diecéze.
Vítězné fotografie budou motivem tříkrálových kalendáříků na příští Tříkrálovou sbírku 2014 a autor získá mobilní telefon.
Olga Šulcová – koordinátor TS

Zelený sloupek

Zajímavosti

Pokácet, či nepokácet
Šumavu?

Náhodná evoluce nebo
inteligentní design?

Schválně v titulku tohoto sloupku přeháním a vztahuji problematiku kůrovce
k celé Šumavě. Jde totiž o téma již řadu
let skloňované řadou médií v řadě kauz.
Téma, které plní ústa politiků všech
úrovní v době předvolebních kampaní či
téma, které nedá spát lobistům různých
zájmových skupin. Jako by snad existence rázovitého pohoří Šumavy stála a padala se způsobem řešení tzv. kůrovcového problému a rozlousknutí dilema, zda
kácet/nekácet (či přesněji zasahovat/
nezasahovat v cenných partiích NPŠ).
Osobně mi ale přijde spíše zajímavé vnímání jmenované problematiky řadovými občany, kteří jsou a budou ve většině
těmi, kdo na Šumavu jezdí za sportem,
houbami, focením apod.
Otázku, zda-li kácet, či nekácet, slýchám
z různých stran už přes 10 let a zpočátku
jsem se jí skutečně zabýval. Ovšem jen
do té doby, než jsem pochopil, že vztah
kůrovce (správně lýkožrouta smrkového) a smrkového lesa je zjednodušeně
řečeno jedním z mnoha přírodních příběhů s logickým průběhem i vyústěním.
Tenkrát mi došlo, že skutečný problém
leží v hlavě člověka. Jan Burian v jedné ze svých písní zpívá, že přece i „Pán
Bůh má nárok vzít si občas pár tisíc let
volno, škoda jen, že to vyšlo zrovna tak
blbě na nás…“. A tady se domnívám, že
lze nalézt odpověď, proč se někteří lidé
rozčilují při pohledu na suchý šumavský
les, tedy les, který prochází stádiem rozpadu a pomalu se chystá ke své obrodě.
A v tu chvíli jako bych z úst některých
dotčených turistů či obyvatel slyšel: „tak
tady mě máte – mám dovolenou/žiji tady
a tedy mám výsostné právo mít slunečné
počasí a vidět krásné zelené lesy, právě
teď!“, opakované stále dokola s dětskou
naivitou a umíněností. Nepochybně jde
o antropocentrický, ryze panský postoj
prostý reflexe a nadhledu. A i když je člověku vlastní od nepaměti, zdá se, že v posledních letech více postrádáme dostatek pokory a uměřenosti. Trefně a mile to
pak vystihuje písničkář Václav Koubek,
když zpívá: „Milujme, co přichází a ne
to, co jsme si přáli…“.
Mgr. Tomáš Pollak

V r. 1859 Charles Darwin publikoval knihu
„O původu druhů...“, která změnila svět.
V té době přinesl zcela revoluční myšlenky o původu a vývoji života na Zemi. Jeho
teorii postupně převzaly téměř všechny
vědecké a vzdělávací instituce a přijaly ji za
platnou. Jaké filosofické a sociální dopady
mělo a má všeobecné přijetí evoluční teorie
dnes? Jedná se vůbec o vědecky dokázanou
teorii nebo jsme se ocitli v zajetí nového
náboženství? Kde končí věda a začínají
spekulace a domněnky? Funguje přírodní
výběr skutečně tak, jak předpokládal Charles Darwin? Jak si stojí jeho myšlenky tváří
v tvář 150-ti letům usilovného vědeckého
bádání? Co nám ukazují nové vědecké objevy a nejmodernější technologie? Zatajili
nám něco naši učitelé při hodinách přírodopisu a biologie? Chcete se dozvědět i to,
co se ve školách zatím neučí, v médiích nešíří a ve vědeckých kruzích tajemně skrývá...? Přijďte poslouchat, diskutovat, zkoumat a hledat odpovědi na některé základní
otázky lidského bytí na dvě tematické přednášky s promítáním a následnou diskusí.
Kdy: 21. 2. 2012 od 17.00 h – Evoluce a inteligentní design – věda, dogma, filosofie?
28. 3. 2013 od 17.00h – Geologie, dinosauři a hvězdy trochu jinak...
Kde: V sále Městské knihovny Horažďovice
Přednášející: Mgr. Vladimír Ledvina (ekolog, přírodovědec a zahradní architekt)
Vstupné: zdarma
Mgr. Vladimír Ledvina

Pěstounská péče v roce
2012 v Plzeňském kraji
Dnes již můžeme říci, že rok 2012 přinesl
Plzeňskému kraji vznik nové a úspěšné iniciativy v oblasti náhradní rodinné péče. „Od
měsíce července letošního roku realizujeme
pravidelná informační setkávání s laickou
i s odbornou veřejností, jejichž cílem je předat základní informace o pěstounství. V Plzni se uskutečnilo už sedm setkání a plánujeme rozšířit tuto aktivitu i do dalších lokalit
Plzeňského kraje. Setkání jsou organizována formou besed s veřejností, s odborníky na
danou problematiku a s pěstouny, kteří již
přijali do své péče jedno či více dětí“, sděluje
Jiřina Ullmanová, koordinátorka služeb pro
rodiny, zařízení Archa pro rodiny s dětmi
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Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy.
Od roku 2013 začne platit stále velmi diskutovaná novela zákona o sociálně-právní
ochraně dětí. Co si o tomto kroku myslí zástupce neziskové organizace Centrum pro
dítě a rodinu LATUS, Jana Kocourková,
která několik let pracuje s vlastními i s náhradními rodinami? „Schválení novely jsme
podporovali, myslíme si, že je to určitě krok
kupředu. Na druhé straně nejsme hlasateli
transformace formou rušení ústavů. Plně
podporujeme myšlenku zvyšování počtu
zájemců, kteří by mohli a chtěli poskytnout
rodinné zázemí dětem, které nemohou aktuálně či dlouhodobě vyrůstat ve vlastní rodině. Také si uvědomujeme potřebu změny
pohledu veřejnosti na pěstounství, adopci
a vůbec na celý systém péče o ohrožené děti.
Lidé mají často nepravdivé nebo neúplné
informace o jeho fungování. A to je jeden
z důvodů, pro který jsme se rozhodli zvát
veřejnost na společná setkání, která probíhají neformálně, v prostorách čajoven nebo
kaváren.“
„Těšíme se na každého, kdo by se rád dozvěděl další informace o pěstounské péči,
každého, koho zajímají příběhy rodin, které
přijaly dítě do pěstounské péče a všechny
ostatní, kteří o náhradním rodičovství zatím slyšeli jen málo nebo vůbec nic. Aktuálně zveme všechny čtenáře, jejich známé,
kamarády a přátele na setkání dne 19. 2.
2013 v 17.00 hodin do kavárny kina v Suši-

ci (Příkopy 178), a 19. 3. 2013 v 17.00 hodin
do nově otevřené čajovny Čarokraj v Horažďovicích (Havlíčkova 46). Kromě milého
prostředí nám společný čas zpříjemní živý
hudební doprovod. Pro konkrétní informace o dalších našich aktivitách zavítejte na
naše webové stránky www.latusprorodinu.
cz a www.diakoniezapad.cz“, doplňují Jana
Kocourková (LATUS) a Jiřina Ullmanová
(Diakonie Západ).

Karcinom prostaty
– oslavil loni smutné
jubileum
V roce 1832 Benjamin Bordie poprvé popsal
toto onemocnění. Vyskytovalo se jistě již
dříve, nicméně ne v takové míře, větší výskyt
souvisí s prodlužováním života.
Karcinom prostaty je nejběžnější formou
rakoviny v mužské populaci, v ČR je s touto chorobou diagnostikováno každoročně
5000 mužů a zemře na ni 1600 mužů.
Jak vzniká? Hormon testosteron je podmínkou vzniku a rozvoje nemoci, ne však jeho
příčinou. Dodnes jistou příčinu vzniku rakoviny prostaty neznáme. Znám je vliv dědičnosti.
Jaké jsou příznaky? V časných fázích se většinou nijak neprojevuje, teprve s růstem se
objevují příznaky. K těm patří obtíže s mo-
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čením, později i bolesti v kostech, častější
zlomeniny, chudokrevnost, úbytek na váze
a nechutenství.
Jak probíhá vyšetření?
Anamnéza – pohovor ohledně obtíží.
Vyšetření prostaty per rectum – Ač ne příjemné vyšetření, tak o to větší má význam.
Spočívá v zavedení ukazováku do konečníku,
lékař pohmatem hodnotí charakter prostaty.
PSA – Jedná se o enzym tvořený v prostatě.
Jeho zvýšení může být způsobeno – karcinomem, zánětem, hyperplazií. Určíme jej
z krve.
Ultrazvukové vyšetření – slouží k určení
velikosti, tvaru prostaty a identifikaci případných uzlů či ložisek.
Biopsie prostaty (TRUS) – provádíme ji při
výrazném podezření. Do konečníku se zavádí UZ sonda a tenkou jehlou se odebírají
vzorky tkáně.
Jaká je možná léčba? Postup se vždy liší dle
klinického nálezu a stavu pacienta.
Radikální prostatektomie (RAPE) – operace, při níž dochází k odstranění prostaty
s pouzdrem a semennými váčky. Je nejrozšířenější metodou léčby lokalizovaného
karcinomu prostaty. Smyslem je odstranit
karcinom dříve, než se rozšíří po celém
těle. Na našem oddělení tento druh operací provádíme již čtvrtým rokem, v tomto
směru spolupracujeme s MUDr. Liborem
Šafaříkem, CSc, jenž se této problematice
věnuje řadu let.

HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI
monsignore Karel Fořt

Strohé údaje o datu a místu narození moc neříkají o životě, postojích a významnosti lidí.
Ale v případě Mons. Fořta mělo datum jeho
narození, přistěhování rodiny do Horažďovic
a hora Prácheň nad městem velký význam,
který ho přivedl na dlouhé cestě životem
k tomu, že se stal občanem významným nejen pro republiku, ale tím spíš pro naše město.

Karel Fořt se narodil 8. listopadu 1921, v době
plné nadšení pro budování nového společného demokratického státu Čechů a Slováků.
Nadšený byl i jeho otec a své nadšení se mu
podařilo přenést do duše svého prvního synka. Své dětství v letech 1922 až 1927 trávil
Karel Fořt v malé vesničce Skočice v blízkosti
Vodňan. Tam nasál tradice prostého života,
které dříve lidé přenášeli z generace na generaci jako trvalé ověřené hodnoty.
Přestěhování do města s většími školami nabízelo širší možnosti poznání. Silný
a upřímný vztah k vlasti vyrůstal spolu
s tolerantním křesťanstvím v budoucím
Mons. Fořtovi právě u nás, v Horažďovicích. Symboly jeho národního a občanského cítění se pro další život staly hrdost na
českoslovenství a ekumenický přístup k řešení náboženských otázek společnosti. Pilný žák a ministrant poznával, že život není
jen to kolem nás, ale také něco uvnitř (naše
přání, city, svědomí…). Mladého Fořta přitahovaly ušlechtilé ideály skautského hnutí.
V čase německé okupace už jako skautský vůdce v Českých Budějovicích vedl
malé hochy. Obětavost a skautská čest ho

přivedly do potíží s gestapem a do vězení.
Mezi výslechy se ve svých úvahách dobral
k tomu, že je správné bojovat slovem a násilí překonávat smírem. To poznání bylo
počátkem jeho cesty ke kněžství.
Hned své první kaplanské místo ve Vimperku však musel v roce 1950 za dramatických
okolností opustit, když jemu i dalším kněžím hrozilo nejvyšší nebezpečí v podobě
komunisty zinscenovaného procesu. Stal
se exulantem a v terminologii tehdy vládnoucí komunistické strany zrádcem a nepřítelem republiky.
Prošel uprchlickým táborem Valka u Norimberka a poté léta působil jako misionář
v Alžírsku. Během této dobrodružné misie
také poprvé slyšel české bohoslužby vysílané Rádiem Svobodná Evropa. Po návratu
do Německa (1962) pečoval o české emigranty a vybudoval síť českých center.
V roce 1980 navázal na práci svého zemřelého přítele, kněze a redaktora Svobodné
Evropy Alexandra Heidlera. Až do pádu
komunistického režimu Otec Karel ve
svých pravidelných rozhlasových relacích
dodával posluchačům „za Šumavou, na
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Radioterapie – „ozařováni“, Zevní RT – ta
tvoří alternativu k RAPE u pacientů, kteří
nemohou nebo nechtějí podstoupit operaci. Léčebný efekt je o něco nižší. Brachyterapie – moderní metoda, která spočívá
v zavedení radioaktivního zdroje přímo do
prostaty přes kůži za ultrazvukové kontroly. Adjuvantní radioterapie – pooperační
ozáření.
Hormonální léčba se užívá u pokročilého
onemocnění. Smyslem je ovlivnění působení či tvorby testosteronu. Spadá sem
orchiektomie – chirurgické odstranění
varlat, a podávání LHRH analogů, vlastně
obdoba orchiektomie, ale navozená léky.
Metody lze i kombinovat.
Co vzkázat na závěr? Každý muž po 50. roce
věku by měl mít vyšetřenou prostatu přes
konečník a zmínit se o jakýchkoliv změnách s močením, to v rámci pravidelné
roční prohlídky. Doporučuje se také, aby
u mužů ve věku nad 50 let bylo prováděno,
v rámci preventivních prohlídek, i vyšetření PSA, dále se postup odvíjí od zjištěné
hladiny či potíží pacienta.
Počáteční stav karcinomu prostaty je většinou jediným, který může být úspěšně úplně
vyléčen. Pokročilý karcinom prostaty lze samozřejmě také léčit, ovšem šance na úplné
vyléčení je podstatně nižší. Čím dříve jej začnete řešit, tím lepší prognóza je očekávána.
MUDr. Jiří Ladman ml.,
Urologické oddělení nemocnice Písek, a. s.

Moravě a pod Tatrami“ naději a duchovní sílu k překonání období nesvobody. Za
vynikající zásluhy o rozvoj demokracie,
humanity a lidská práva mu v roce 2012
prezident Václav Klaus udělil vysoké státní
vyznamenání, Řád TGM.
Otec Karel Fořt tráví kněžský důchod střídavě v Českých Budějovicích a v Mnichově. Udržuje kontakty se svými „milými“
Horažďovicemi, domovem svého mládí
a skrze starobylou Prácheň s kostelíkem
sv. Klimenta také inspirací své duchovní cesty. Z věže horažďovického kostela
sv. Petra a Pavla zní hlas zvonu Gorazd,
pořízeného z daru Mons. Fořta. Připomíná cyrilometodějskou tradici a zejména
nástupce Metodějova, sv. Gorazda, patrona Horažďovic. Je symbolem silného
životního pouta Otce Karla k svatému Gorazdu a k městu Horažďovice.
Horažďovicím je věnována druhá kapitola
poutavé knihy rozhovorů Karla Fořta s Janem Paulasem Život voněl člověčinou, kterou vydalo Karmelitánské nakladatelství
Kostelní Vydří v r. 2007. Dále z této kapitoly
citujeme.
Jak jste snášel přechod z vesnice do městečka?
Byla to pro mne dost velká změna, protože
se mi otevřel docela jiný svět. Přišel jsem

KULTURA V OKOLÍ
Vánoční koncert
v Záboří
V Záboří se stalo již tradicí, že v předvánočním čase zpíváme vánoční koledy
u rozsvíceného vánočního stromečku na
návsi. K tomu si můžete dát svařák, který
zahřeje zevnitř, a nasát tak trochu vánoční
atmosféry.
Ani letos tomu nebylo jinak. Vánoční koncert se konal dne 20. prosince 2012. Na
návsi vystoupily děti ze zábořské mateřské
a základní školy, které nacvičily celé pásmo koled, písniček a básniček. Svá vystoupení brali žáčci i žáci velice vážně a byla na
nich už vidět radost z nadcházejícího vánočního času a těšení se na Ježíška.
Od 18 hodin potom koncert pokračoval
v kostele sv. Petra a Pavla, kde vystoupil
nejdříve Lukáš Písařík, zpěvák a hudebník, který sice není zábořským rodákem,
ale strávil v Záboří dětství a rád se sem
vrací.
Potom zazpívali a zahráli hosté z Horažďovic, Volné sdružení horažďovických
zpěváků a muzikantů. Přednesli klasické

jako sebevědomý chlapec z vesnice, kde
byl každý strýček a tetička, všichni tvořili jednu rodinu. Na vesnici jsem napravo
nalevo zdravil: „Pochválen Pán Ježíš Kristus, ale měšťané na to nebyli zvyklí. Navíc
atmosféra v Horažďovicích byla na jedné
straně ovlivněna klášterem a na druhé
velkou opozicí proti němu. Ve městě byly
dvě školy – státní a klášterní, mezi nimiž
panoval kulturní boj. Když jsem chodil
po městečku a každého zbožně zdravil,
lidé se smáli a hned to mamince hlásili. Ta mě pak upozornila, že se tady říká
„dobrý den“ nebo „rukulíbám. A tak jsem
zase uctivě rukulíbal nalevo napravo, až
k nám přišla s pláčem naše posluhovačka
a stěžovala si: „Váš chlapec si ze mě dělá
žerty! Říká mi ‚rukulíbám‘.“ Maminka mi
tedy zase vysvětlovala, že to nesmím říkat
každému, ale jen některým paním. „Když
má na hlavě šátek, tak jí řekni ‚dobrý den‘,
a když klobouk, tak ‚rukulíbám‘,“ zaučovala mě.
Nestýskalo se vám po Skočicích a venkovské
přírodě?
Skočice byla „vesnička má pod Šumavou,
s poezií tak dumavou“, kde „pan učitel
nás učil číst a psát a v kostelíčku pan farář
modlit se a boha znát“. Horažďovice byly

vánoční písně a koledy, ale i moderní rytmické skladby, které mnozí z nás neznali.
Byli odměněni velkým potleskem a museli
i přidávat.
Obecní úřad v Záboří děkuje firmě HAPON z Horažďovic (p. Novotný), která
ochotně zapůjčila auto na vytvoření pódia
pro vystoupení dětí na návsi, a poděkování patří rovněž ing. Ctiradu Klímovi za
ozvučení.
Dík patří samozřejmě i všem účinkujícím
a všem organizátorům akce a nám nezbývá, než si přát, abychom se sešli ve zdraví
na podobné akci i za rok.
Jaroslava Vodičková, Záboří

zase „městečko na dlani, kde jsem poznal
maloměstský život, který byl také zajímavý. Zdejší fara byla obsazena maltézskými
rytíři, kterým se říkalo „frá“. Pan děkan,
starý maltézák, pocházel z velké pražské
rodiny, z níž vyšel známý filmař Karel Lamač, děkanův synovec a průkopník české
kinematografie. … V Horažďovicích jsem
se dostal také ke skautingu, na němž se
rodiče už shodli. Zakladatelem tamních
skautů byl učitel Josef Pavel, který se
prosadil i jako spisovatel – psal chlapecké románky, třeba Skauti na Otavě. Jako
učitel byl rovněž nositelem odporu ke
klerikalismu a spolu s místním kaplanem
(který se oženil) se stali zakladateli tamní Církve československé. Josef Pavel byl
současně jejím pokladníkem a aktivně se
podílel na stavbě církevního sboru. V Horažďovicích ho postavili naproti klášteru
a před ním na náměstíčku umístili krásný
Husův kámen jako evokaci pamětního kamene v Kostnici. Byly to zkrátka dva světy, které tu spolu bojovaly.
Portrét připravili:
doc. Zdeněk Papeš a Karel Zrůbek.
Vaše náměty a připomínky:
obzor@muhorazdovice.cz
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Mgr. Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, nám. Míru 1
(přízemí budovy Městského úřadu)
Úřední hodiny každý pátek od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Kontaktní telefon: 722 905 684, Email: Ak.Havlena@gmail.com
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně
zastupování před soudy a jinými úřady. Sepisování darovacích,
kupních, nájemních, vypořádacích či jiných smluv.
V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, vyhotovuji
návrhy na povolení oddlužení soudu dle Insolvenčního zákona!

AUTO–BABÍN
Od 1. 1. 2013 zahájen prodej náhradních dílů a příslušenství
na osobní vozy všech značek.
Dále provádíme údržbu vozů ŠKODA, VW a jiných značek
Při zakoupení v naší firmě – MONTÁŽ ZDARMA – přední brzdové kotouče
a destičky, akumulátory.
Prostřední a zadní díl výfuku, DEFEND LOCKU, tažné zařízení.
Info na tel. 607 878 179, p. Behenský

PEDIKÚRA – NEHTOVÉ STUDIO
MARKÉTA LEXOVÁ

Poradna pro výživu

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda

Nově otevřeno od 5. 2. 2013
Odborné poradenství v oblasti výživy
Měření tělesných hodnot na přístroji InBody R20, analýza stravování,
redukční program na míru bez hladovění, individuální přístup
Alena Janečková, certifikovaný výživový poradce
Podbranská 54, Horažďovice, http://vyziva.horazdovice.cz
Tel. č. 721 673 781, e-mail: vyziva@horazdovice.cz

PODBRANSKÁ 54 – HORAŽĎOVICE
TEL: 721 504 548
PŘÍZNIVÉ CENY JIŽ OD 130 Kč

provádíme veškeré zednické práce
úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky,
stroj. omítání, zateplování fasád, sádrové omítky
a stěrky, lité anhydritové podlahy apod.

Tel: 725 763 582

Vážení pacienti,
spolupracující ambulantní
specialisté
a terénní lékaři!

Nebankovní půjčky pro zaměstnance, ženy na MD, důchodce i pro podnikatele!

Přejeme vám
v roce 2013
hodně zdraví,
spokojenosti
a radosti.

Konsolidace nevýhodných půjček a pomoc s výběrem

Pro podnikatele 30 000,– (bez dokládání DP) a další nové možnosti financování!!
Pro FO nově 5000,– (stačí jen 2 doklady totožnosti).
nebo refinancováním hypotéky.
Solidní jednání. Volejte: 603 711 818

I v letošním roce vám
naše nemocnice, známá
svou rodinnou atmosférou,
chce garantovat poskytování
co nejlepší zdravotní péče,
krátké objednací termíny
na zdravotní výkony, kvalitní
a rychlou diagnostiku a brzké
vyléčení.
Kolektiv zaměstnanců
Nemocnice Sušice o. p. s.

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

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

3. TÝDEN V ÚNORU

18. 2. - 22. 2. 2013

prvních 30 min dennì ZDARMA
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Koncert Společná věc poprvé v Horažďovicích

Zveme Vás na koncert Společná věc. Tomáš Pfeiffer rozeznívá starodávný nástroj – Vodnářský zvon. Rezonanční tóny tohoto nástroje jsou spojeny s unikátní velkoplošnou parabolickou projekcí. Probíhá již sedmý ročník koncertů, a tak se posluchači v Horažďovicích mají na co těšit. Koncert je členěn do jednotlivých skladeb, návštěvníky čekají
záběry majestátní přírody – vysokých hor i obrazy našeho světa. Na závěr uvidíte nádherné záběry vesmíru s použitím výjimečných snímků od NASA, které vedou k zamyšlení
nad hloubkou prostoru a tajemným řádem světa. Koncert Společná věc tvoří propojení
dávnověkého nástroje s nejmodernější technikou. Tóny Vodnářského zvonu jsou opředeny mnoha mýty. Dle jeho dávných tvůrců zní zvukem vesmíru, který vstupuje do každé
buňky těla posluchače. Je úžasné, že v mnoha ohlasech návštěvníků koncertu je zmiňována tato harmonie i dnes. Na závěr můžete při ukázce sami pozorovat krásu levitujících
kapiček vody, kterou je zvon naplněn. Pokud budete chtít zažít jedinečný kulturní zážitek, jste srdečně zváni na koncert, který se koná v Horažďovicích ve středu 27. února
v Secesním sále hotelu Prácheň od 19.00 hodin.
Předprodej vstupenek: e-shop – www.dub.cz, a předprodej vstupenek v Infocentru
ul. Strakonická 152, Horaždovice, tel. 376 511 999, ic@horazdovice.cz
Informace o koncertu na tel. čísle 376 313 148
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Lipno má novou dominantu – Stezku korunami stromů Lipno

Neuvěřitelný výhled na Šumavu a za dobrého počasí i sousední Alpy, didaktické interaktivní zastávky, adrenalinové
sekce pro děti a nejdelší suchý tobogán v České republice nabízí největší novinka loňského roku na Lipně, ale i celorepublikový unikát – Stezka korunami stromů Lipno, kterou za necelých šest měsíců fungování navštívilo více než dvě
stě tisíc návštěvníků z České republiky i ze zahraničí.
Stezka korunami stromů Lipno je první a jediná v České republice. Měří 675 m a je zakončena 40 m vysokou vyhlídkovou věží. Za maximálního stoupání 2–6 % se návštěvníci na stezce dostanou až do 24 metrové výšky. Unikátní je
52 metrů dlouhý tobogán s převýšením 24 metrů. „Tobogán lze využít i opakovaně. Návštěvníci mohou vystoupat po
točitém schodišti, aniž by museli procházet opět celou Stezku,“ upřesňuje Filip Pekárek, ředitel společnosti Stezka
korunami stromů Lipno a doplňuje: „Věřím, že Stezka korunami stromů přinese návštěvníkům nevšední zážitky. Celý
projekt jsme se snažili šetrně zasadit do stávajícího lesa. Dávali jsme přitom velký pozor, aby nedošlo k jeho poškození.“
Stezka je otevřená celoročně, což umožnuje vracejícím se návštěvníkům jedinečný zážitek a možnost srovnání okolní
krajiny v průběhu celého roku a je kompletně bezbariérová. „Myslím si, že Stezka korunami stromů Lipno je ideální
destinací nejen pro individuální turistiku, ale i pro skupiny, školy a firmy, protože si zde najde každý to své a je přístupná pro všechny věkové i výkonnostní kategorie. Další výhodou je, že okolí Stezky nabízí širokou škálu sportovního a kulturního vyžití a také potřebný komfort a kapacity doplňkových služeb,“ uzavírá pozvánku Filip Pekárek.
Kontakt: Marcela Haladejová, tel.: +420 601 505 155 či email: marketing@stezkakorunamistromu.cz

Inte
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v akci již od:

350,-

RCnet ENTRY s rychlostí 2 Mb. 250,rychlost 2048/512 kbps, bez
omezení dat,pouze 1 IP adresa

vhodné pro nenáročné uživatele internetu,
ideální využití pro sociální sítě, surfování, emaily

v akci již od:

RCnet mini+ s rychlostí 8 Mb.175,-

rychlost 8192/1024 kbps,
bez omezení dat více IP adres

vhodné pro domácnosti, studenty,
využití: online hry, sociální sítě, surfování, emaily

350,-

RCnet maxi+ s rychlostí 12 Mb.248,-

rychlost 12288/1024 kbps,
bez omezení dat, více IP adres

Nucice u Prahy

v akci již od:

vhodné pro náročné uživatele internetu, domácnosti s více počítači,
vhodné pro stahování a odesílání velkých souborů, online video,
online hry, sociální sítě, surfování, emaily

Karlovy Vary

495,-

Nepomuk

Blovice

Mesto Touškov

Tel.: 376 511 722 Email: rosacom@rosacom.cz Web: www.rosacom.cz

Horaždovice
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AKCE
KULTURNÍ DŮM
2. 2. sobota

19.30

David Foley: Z(a)TRACENÁ
Reprízu divadelního představení uvádí TYJÁTR Horažďovice. Režie Karel Šťastný.
Předprodej vstupenek v IC Horažďovice
a v kině Otava dle otevírací doby předprodeje.

3. 2. neděle

15.00

8. 2. pátek

20.00

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 4. lekce.

KŘESŤANSKÝ PLES
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše
Pepíka. Předprodej vstupenek u paní Šaškové,
tel. 376 511 485 – obchod „Papírnictví, drogerie“ vedle Kulturního domu v Horažďovicích.

OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska
pondělí, úterý, středa
8.00–12.00
kino Otava Horažďovice
čtvrtek, pátek, sobota
16.00–20.00
KINO OTAVA – hlavní vchod:
předprodej vstupenek, kopírování,
příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek
OTEVÍRACÍ DOBA:
čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00
INFORMACE:
kino Otava 			 376 511 890
kulturní dům 376 512 436
kancelář KS 		 376 512 237

20.00

Wilton Manhoff: BÁSNÍK A KOČKA
Americkou komedii uvádí divadelní společnost Háta. Hrají: Lukáš Vaculík a Kateřina
Hrachovcová. Režie: Antonín Procházka.
Předprodej vstupenek v kině Otava, tel.
376 511 890, otevírací doba čt–so od 16.00
do 20.00. Zbylé vstupenky v kulturním domě
před představením.

8. 2. pátek 9. 2. sobota

20.00

13. 2. středa

10.00

15. 2. pátek

20.00

SEDM PSYCHOPATŮ
USA – Tentokrát unesli špatného psa… Kriminální komedie do 12 let nevhodná. Titulky.
Vstupné 85 Kč.

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 5. lekce.

12. 2. úterý

19.30

JAK SE HONZA UČIL ČAROVAT
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

PLES ŠKROBAŘŮ
K tanci a poslechu hraje The Party Band Praha, taneční vystoupení TS Modern Klatovy,
tombola, míchané nápoje. Předprodej vstupenek v Lyckeby Culinar u sl. Bechynské, tel.
376 532 244, 724 609 717 od 21. 1. 2013.

16. 2. sobota

15.00

17. 2. neděle

14. 00

TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ 6. lekce – závěr.

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Pořádá Dům dětí a mládeže Horažďovice.
Bohatý program.

22. 2. pátek

20.00

DIVADELNÍ BÁL
Pořádá TYJÁTR Horažďovice, tentokrát pod
názvem „ŘEMESLA“. K bujarému veselí hraje skupina Experiment, tombola, dámská volenka. Předprodej vstupenek v kanceláři kulturního střediska a v kině Otava dle otevírací
doby předprodeje.

24. 2. neděle

15.00

PLES SENIORŮ, ANEB POSEZENÍ
S PÍSNIČKOU VE SVÁTEČNÍM
K tanci a poslechu hraje DOUBRAVANKA. Předprodej vstupenek v kině Otava, tel.
376 511 890, otevírací doba čt–so od 16.00 do
20.00.

25. 2. pondělí – 26. 2. úterý

PRODEJNÍ TRH
Změna programu vyhrazena

96 HODIN: ODPLATA
Francie – Pokračování úspěšného akčního
thrilleru 96 hodin. Drama do 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné 85 Kč.
ATLAS MRAKŮ
USA/Německo – Pozoruhodná filmová
adaptace románu Davida Mitchella. Epické drama od uznávaných režisérů Andyho
a Lany Wachowských do 12 let nevhodné.
Titulky. Vstupné 85 Kč.

15. 2. pátek 16. 2. sobota

20.00

22. 2. pátek 23. 2. sobota

20.00

ODPAD MĚSTO SMRT
ČR – Příběh z prostředí rozpadajícího se
města, při jehož sanování se politici dělí
o zisky se spekulanty a lobbisty, to vše pod
ochranou policie.Režie Jan Hřebejk. Drama
do 15 let nevhodné. Vstupné 85 Kč.
Změna programu vyhrazena
LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

8. 2. pátek

17.00

15. 2. pátek

17.00

MÍČEK FLÍČEK
TAJEMSTVÍ HRADU HELŠAFTU
DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

14. 2. čtvrtek

9.00–12.00, 13.00–17.00

RUMPOLD – PRODEJ ZNÁMEK na rok
2013

KNIHOVNA
1. 2.

Vyhlášení 7. ročníku soutěže
„Sbírej samolepky“

4. 2.

Oblastní charita Horažďovice 9.00

Baduan Jin
– série cviků podle starých Číňanů

Šumavou s písničkou
– promítání snímků ze Šumavy fotografa
Vládi Hoška s písničkami muzikanta Toníka
„Yettiho“ Jelínka.

26. 2.

Dům dětí a mládeže 9.00

Komunikujeme prostřednictvím
Internetu
– základy práce na PC

27. 2. Oblastní charita Horažďovice 14.00
Žena pod rentgenem
aneb nebojte se mamografu – přednáška
MUDr. Miloše Chrousta

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KINO OTAVA
1. 2. pátek 2. 2. sobota

10. 2. neděle	 15.00

13. 2. Oblastní charita Horažďovice 16.00

4. 2. pondělí – 7. 2. čtvrtek

JARNÍ PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR
(pro přihlášené účastníky): pro děti z 1. stupně ZŠ pořádáme v termínu jarních prázdnin
zkrácenou 4denní verzi oblíbených letních
příměstských táborů. Denní program od
9 do 17 hodin včetně 2 svačin a teplého oběda, místo konání – Přírodovědná stanice,
kapacita tábora 10 účastníků, cena 750 Kč.
Bližší info a přihlášky na webu nebo přímo
v PS (tyrova.ddm@gmail.com; 602 940 914).

15. 2. pátek

16.00

15. 2. pátek

19.00

16. 2. sobota

14.30

17. 2. neděle

14.00

INDICKÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI
(tématická tvořivá dílna): hravým odpolednem pro děti provede Yambi Yeka z plzeňského sdružení Cultura Afrika o. s. Sál DDM
(vchod z malého zámeckého nádvoří).
INDIE
(cestopisná přednáška): o postřehy z cestování po druhé nejlidnatější zemi světa se
s účastníky podělí Yambi Yeka (kterou znáte
z cestopisné přednášce o Ugandě). Sál DDM.
VITRÁŽE S JARNÍ TÉMATIKOU
(rukodělná dílna): oblíbenou tvořivou technikou provede Eva Bláhová. S sebou pracovní
oděv a drobný obnos na materiál. Dílna keramiky na zámeckém nádvoří.
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
tradiční únorový karneval s bohatým doprovodným programem v Kulturním domě. Spolupořádáme s MěKIS Horažďovice.
Lyžařská škola 2013
i v únoru pokračuje seriál Lyžařské školy
2013 pro přihlášené účastníky. Kdokoliv
se však může přihlásit na jednotlivé lekce
nebo jen využít levné autobusové dopravy
(100 Kč/os./tam a zpět) z Horažďovic na
Modravu (Srní, Rokytu) a svézt se s námi za
možnostmi sjezdového či běžeckého lyžování či výpravy na sněžnicích (které současně
půjčujeme). Odjíždíme ve vybrané soboty
a neděle vždy v 7.30 z parkoviště před restaurací U Hlaváčků (termíny na webu, nástěnce
DDM, bližší info: pollak.ddm@gmail.com,
nebo 606 880 502).
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