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sloVo starosty

osmý hřích: zbabělost
„Musíš toho kluka pořád mlátit? Ještě z toho 
bude mít nějaké ty psychické problémy.“
„Ty mi do toho nekecej. S klukem se páráš … 
nic z něho nebude. Mě táta řezal jak žito … 
no a mám nějaké následky?“
Máš. Táta totiž z  tebe vychoval zbabělce. 
Používal hrubou sílu a ty ses nemohl nijak 
bránit. Naučil tě uhýbat, ne věci řešit správ-
ně a přímo. Tátu jsi za to nenáviděl a teď se 
vůči slabším chováš stejně hrubiánsky. Jsi 
zbabělec; máš problémy sám se sebou a po-
třebuješ se odreagovat na druhých …
Někteří psychologové nazývají tento jev 
„dědičným hříchem“. To přirovnání je velmi 
patřičné. Zejména v případě agresivity rodi-
čů vůči dětem, muže vůči ženě a  v  případě 
závislostí, zejména alkoholismu, je „dědič-
nost“ dosti nápadná. Ale dědičné jsou i jiné 
hříchy, např. pohlavní zneužívání, promis-
kuita, zlodějina, pomlouvání, lhaní atd. Ří-
káme, že jablko nepadá daleko od stromu. 
Nebo že příklady táhnou. Rodiče jsou, nic 
naplat, nejsilnějším vzorem pro své děti. 
Dovolil jsem si poukázat názvem stati na 
historicky nejznámější definici nesprávného 
chování (Sedm hlavních hříchů sepsaných pa-
pežem Řehořem I.) a přidat jeden univerzální 
(osmý) hřích. Zbabělost je totiž společným 
jmenovatelem všech poklesků. Zachovat se 
správně, to často vyžaduje námahu, investici 
vůle, sebezapření. Měli bychom popřít, potla-
čit něco, nač jsme sice zvyklí, ale víme o tom, 
že to není správné. Sebezapření je namáhavé 
a bolestivé. A my jsme ustrašení, pohodlní, se-
bestřední, jedním slovem zbabělí.
Každý o sobě víme, v čem jsme slabí, v jakých 
případech utíkáme před problémy, kdy si hle-
dáme boční cestičky a náhradní řešení. Je to 
lidské, nemusíme za to sebe ani druhé odsu-
zovat. Vše je otázkou míry. I zbabělé chování 
člověka je akceptovatelné, ale jen v té míře, po-
kud neohrožuje či nepoškozuje jiné lidi. Když 

je míra překročena, měli by poškození svá 
práva bránit. Jistě není dobré oplácet stejnou 
mincí, existují přiměřené legální prostředky. 
Jsou však situace, kdy je poškozený tak slabý, 
že se bránit nedokáže. Typickým případem 
je domácí násilí doprovázené zastrašováním 
nebo týrání dětí. Potom záleží na cti a odvaze 
okolí, zda zasáhne tím, že věc oznámí policii. 
Zbabělost sama o sobě není trestná; některé 
její projevy už ano. Uvádím příklady trest-
ných činů, které se mohou dít v  naší blíz-
kosti, aniž bychom si jich všimli nebo aniž 
bychom vnímali jejich závažnost (všechny 
mohou být trestány nepodmíněným tres-
tem odnětí svobody): § 198 Týrání svěřené 
osoby, § 199 Týrání osoby žijící ve společ-
ném obydlí, § 187 Pohlavní zneužití, § 204 
Podání alkoholu dítěti, § 353 Nebezpečné 
vyhrožování, § 354 Nebezpečné pronásle-
dování, § 358 Výtržnictví, § 184 Pomluva, 
§  367 Nepřekažení trestného činu, § 368 
Neoznámení trestného činu. Uvedené trest-
né činy se odehrávají ve společensko-soci-
álním kontextu pachatele i  oběti. Většinou 
o nich vědí i další osoby, ale mlčí …
Společensky a psychologicky defektní jed-
nání pachatele se u  většiny činů projevuje 
zneužitím fyzické nebo sociální převahy 
(§ 198–358), v případě neoznámení tr. činu 
sobeckou obavou a  v  případě pomluvy 

verbálním útokem z  úkrytu anonymity. 
Pomluva má oproti ostatním zmíněným 
činům svá specifika. Bývá (ale ne vždy) 
z  hlediska následků nejméně nebezpečná. 
Je nejrozšířenější a požívá i největší spole-
čenskou toleranci. Pachatel nemá odvahu 
konfrontovat se s  poškozeným. Jde o  vel-
mi pokřivenou osobnost, jejíž dominantní 
vlastností je právě zbabělost a  jejíž hříchy 
zpravidla nezůstávají jen u pomluvy.
Jako společnost jsme k  mnoha hříchům 
tradičně tolerantní. Ať jsou to poklesky 
namířené proti jedincům (násilí, šikana, 
pomluvy …) nebo proti společnosti (klien-
telismus, korupce, tunelování). Dostatečně 
si neuvědomujeme, že pokřivený člověk, ne-
bezpečný společnosti nebo „jen“ sousedovi 
či kolegovi, je nebezpečný i nám. Zkuste si 
vzpomenout na nějaký případ (mimo zloči-
nů hrdelních), jehož pachatele by společnost 
jednoznačně, upřímně a  úplně odsoudila. 
Máme zřejmě posunutý práh vnímání a  le-
dacos nám prostě nevadí. Dodejme ještě: ne-
vadí, pokud se věc nedotýká nás samotných.
Asi by na závěr tématu měl zaznít apel pro-
ti „pštrosí politice“. Účinnější však bude, 
když si připustíme krátké zamyšlení  nad 
našimi postoji k hříchům vlastním i k hří-
chům druhých…

 Karel Zrůbek 

4. 3. 2013 V 18.00 hod. Veřejné zasedání zm horažďoVICe, Velká zasedaCí místnost měÚ

Sedm smrtelných 
hříchů, 

Hieronymus 
Bosch 
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stalo se 

16. prácheňský 
reprezentační ples  
se vydařil
Mnozí z  vás si přečetli článek v  Klatov-
ském deníku o  tomto plese, který pořádá 
Město a  Kulturní středisko Horažďovice. 
Myslím si, že i ten nadpis byl a je výstižný. 
Když jsem před 16 lety navrhla panu sta-
rostovi Václavu Trčkovi, že by kulturní 
středisko chtělo uspořádat ve spoluprá-
ci s  městem takovýto ples, ani ve snu mě 
nenapadlo, že z toho bude tak krásná tra-
dice. První ples, v roce 1998, byl už tehdy 
výjimečný tím, že jsme uspořádali raut 
a  po celý večer se hrála převážně taneční 
muzika. Následně každým rokem se lať-
ka zvyšovala, vylepšovali jsme program 
a vymýšleli jak ples obohatit. Mnozí z vás 
si určitě pamatují i ohňostroj na sále. Dle 
hodnocení návštěvníků byl každý ples 
vydařený, ale ten letošní obzvlášť. Poprvé 
v  Horažďovicích hrál k  tanci a  poslechu, 
a  to skoro bez přestání, taneční orches-
tr Miroslava Novotného z  Plzně. Musím 
říci, že jsem pyšná i na svůj kolektiv, který 
uspořádal nádherný raut, za který by se 
nestyděla žádná cateringová společnost. 
Velké poděkování za spolupráci patří pře-
devším manželům Říhovým z  Řeznictví 
v  Ševčíkově ulici. K  slavnostní atmosféře 
přispěla nádherná a  neobvyklá výzdoba 
Květinářství Vesna manželů Petříkových. 
Velký dík zaslouží Pěvecký spolek Prácheň 
za úvodní zpívání a také ostatní účinkující 
za obohacení programu celého večera. 
V  neposlední řadě musím rovněž podě-
kovat Městu Horažďovice, v čele s panem 
starostou Karlem Zrůbkem, za spolupráci 
a podporu. 

Libuše Mužíková, kulturní středisko

kultura

divadelní svátek
Tak bychom mohli nazvat týden od 4. do 
10. března 2013. V tomto termínu se bude 
konat v  našem městě jubilejní 30. Zápa-
dočeská oblastní přehlídka amatérské-
ho divadla. Tentokrát to bude opravdu 
divadelní maratón od pondělí až do nedě-
le. Čeká nás celkem 14 představení, a  to 
3  inscenace mimosoutěžní a  11 soutěž-
ních. Sjedou se k  nám ochotnické soubo-
ry z  Karlových Varů, Sokolova, Ostrova, 
Plzně, Horšovského Týna, Kaznějova, 
Klatov, Sušice, Újezdu u  Plánice, Bechy-
ně a zúčastní se také horažďovický Tyjátr. 
Jednotlivá představení bude hodnotit od-
borná porota na rozborových seminářích 
během přehlídky ve složení Marie Calto-
vá – dramaturgyně DJKT v Plzni, Martin 
Vokoun – režisér, a  profesor František 
Laurin, oba z  Prahy. Celé divadelní klá-
ní pak vyvrcholí v  neděli odpoledne, kdy 
budou předány pamětní listy všem soubo-
rům, předseda odborné poroty zhodnotí 
průběh přehlídky, předá ceny za herecké 
výkony a  doporučí vítěznou inscenaci na 
národní přehlídku 2. Divadelní Piknik 
Volyně, která proběhne v  květnu t.  r. Ví-
těznou cenu udělí také divácká porota, 
principál místních ochotníků předá oce-
nění za Tyjátr a pan starosta věnuje vítězi 
Horažďovickou perlu.
V  současné době probíhají přípravy na 
jednu z největších kulturních událostí na-
šeho regionu. Všichni jsou natěšeni na tu 
nezapomenutelnou atmosféru. Věřím, že 
i vy, diváci, si přijdete na své, že podpoříte 
a oceníte amatérské divadelní umění.
Jedinou odměnou pro ochotníky je totiž 
VÁŠ POTLESK.

za pořadatele Libuše Mužíková

27. 2. 2013, 19.00 hodin Hotel Prácheň

konCert společná VěC
Tomáš Pfeiffer rozezní starodávný 

vodnářský zvon.

s námi jen 
all inclusive! 
… tak zní letošní motto čtvrtého roční-
ku akce Březen – měsíc čtenářů, který 
vyhlašuje Svaz knihovníků a  informační 
pracovníků ČR. Také naše knihovna při-
pravila řadu akcí a to nejen pro své čtená-
ře ale i  pro ty, kteří se jimi dosud nestali. 
V naší nabídce, kterou najdete na poslední 
straně Horažďovického obzoru, můžete 
najít besedy se spisovateli, cvičení, hrátky 
s pamětí, čtení na pokračování, vyhlášení 
soutěže a další neméně zajímavé akce.

 Petra Tomešová

čtení na pokračoVání 
Městská knihovna zve všechny příznivce 

humorných povídek a pověstí
Zdeňka Šmída

6. a 20. 3. od 14.00 hod.
 Oblastní charita Horažďovice

(4. patro)

noc s andersenem
Jste zvědaví, co se všechno děje v  noci 
v  knihovně? Ožívají postavičky z  pohádek 
a  dobrodružných příběhů? Chodí spát 
knížky v  pyžamu? Kdo jim čte na dobrou 
noc? To všechno můžete zjistit 5. 4. 2013 
při Noci s Andersenem v Městské knihov-
ně Horažďovice.
Na tuto báječnou noc se můžou přihlásit děti 
ve věku 8–11 let, jednotlivci i kolektivy (např. 
školní třída, skautský oddíl…). Podrobné in-
formace o  akci získáte v  městské knihovně 
knihovně u p. Evy Marešové tel. 376 547 592 
maresova@knihovna.horazdovice.cz
Neváhejte! Počet míst je omezen!

 Eva Marešová

Městská knihovna Horažďovice
vyhlašuje výtvarnou soutěž

namaluj sI sVŮj komIks
Uzávěrka: 30. 10. 2013

Vyhodnocení: 1. 12. 2013
Podrobnosti v knihovně a na

www.knihovna.horazdovice.cz
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národní týden 
trénování paměti
Trénování paměti je efektivní nástroj pro-
ti mentální deterioraci, a  zároveň rychlá 
cesta ke zvýšení sebevědomí.
V poslední době se neustále mluví o tom, 
že je dobré být štíhlý a zdravý a co udělat 
pro to, aby člověk žil co nejdéle. Posilujte 
své svaly, ale nezapomeňte, že stárnutí 
souvisí se stárnutím mozku, a proto se vy-
platí posilovat jeho dovednosti. Přijďte se 
přesvědčit, že si ještě docela slušně pama-
tujete, když vám někdo poradí, jak na to.
13. 3. od 15 hod. – sál Městské knihovny 
Horažďovice

 Lenka Šimonová

Velikonoční hraní s vlnou Velikonoční hraní s vlnou 

Ceny: dopolední program pro děti 20 Kč, Ceny: dopolední program pro děti 20 Kč, 
odpolední program 70 Kč odpolední program 70 Kč 

Přihlásit se můžete: tel. 376512271, Přihlásit se můžete: tel. 376512271, 
muzeumhd@seznam.czmuzeumhd@seznam.cz nebo osobně v kancelářích  nebo osobně v kancelářích 
muzea.muzea.
Kapacita je omezena.Kapacita je omezena.

 Dne 16. 3. 2013 od 10.00 – 17.00 hod. v malém sále
 Městského muzea Horažďovice

    Ukázka plstění za sucha s možností si vyzkoušet .

  Program pro děti od 10.00 - 11. 00 hod., 
  pro dospělé od 13.00 – 17.00 hod.

sport

oddíl stolního tenisu 
tj sokol horažďovice 
na podzIm slaVnostně oteVřel 
zrekonstruoVanou hernu 
V sokoloVně horažďoVICe
Po první části rekonstrukce, která proběhla 
v roce 2002, se nám úspěšně podařilo usku-
tečnit další, tentokrát velice zásadní mo-
dernizaci zastaralé herny stolního tenisu. 
Nápad vznikl zhruba před dvěma lety. Od té 
doby jsme střádali peníze, které budou nut-
né na náročnou rekonstrukci, a na jaře 2012 
jsme se pustili do díla. Došlo k  vybourání 
příčky, která oddělovala stávající hernu od 
šatny, čímž došlo ke zvětšení herny. Šatny 
byly poté přestěhovány do zadní části herny. 
Bylo instalováno zcela nové osvětlení for-
mou speciálních zářivek určených pro stol-
ní tenis. Kompletní proměnou prošla také 
podlaha, na původní, nevyhovující parkety 
byl položen zcela nový, dřevěný povrch včet-
ně kvalitního nátěru. Došlo také k  snížení 
podhledu v diváckém prostoru, příčkou bylo 
vytvořeno zádveří u  vchodu do herny, dále 

byla divácká část osazena dvěma radiátory.
Jedná se tedy o  zcela zásadní proměnu naší 
herny, která se nyní může právem pyšnit 
přívlastkem „jedna z  nejkrásnějších celého 
kraje“. Bez partnerů, kteří neváhali vložit své 
prostředky pro dobrou věc, by to samozřejmě 
nešlo. Proto bych chtěl poděkovat firmám 
a organizacím, které se o současnou podobu 
herny nejvíce zasloužily: Město Horažďovice, 
Hapon, Zednictví Drázda, Eso Market Man-
dák, Restaurace Černý orel, Bail+Q, Pizze-
ria V  Zámku, Podlahářství Mazura, Čevak, 

Worley Parson, Pension, herna Star, Kovaltos, 
Mlýn Brabec, Mlýn a krupárna Mrskoš, Herve, 
Atrium, Kotiš, Borga, Sten Marketing, Papír-
nictví Lukeš, Petr Bednarik.
Zveme proto všechny příznivce stolního te-
nisu, aby navštívili nejbližší zápasy našich 
týmů v divizi („A“ tým) a krajském přeboru 
2. třídy („B“ tým) nebo v  okresních soutě-
žích, kde hrají naše další tři týmy.
Zbývající domácí utkání týmů v krajských 
soutěžích:
Divize
Sokol Horažďovice „A“ – Union Plzeň 
– 23. 2. 2012 9.00
Sokol Horažďovice „A“ – Slavoj Stod 
– 23. 2. 2012 14.00
Sokol Horažďovice „A“ – Jiskra Domažlice 
– 23. 3. 2012 9.00
Sokol Horažďovice „A“ – DIOSS Nýřany 
– 23. 3. 2012 14.00
KP 2. tř.:
Sokol Horažďovice „B“ – Union Plzeň „D“ 
– 23. 2. 2012 9.00
Sokol Horažďovice „B“ – Slavoj Stod „B“ 
– 23. 2. 2012  14.00
Pavel Mandák, starosta TJ Sokol Horažďovice
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XXXIV. ročník FuChs 
oIl rally agropa 
2013 se hlásí
9.–10. srpna 2013
Členové Automotoklubu Pačejov se dočka-
li významného ocenění. Velkou odměnou 
za jejich aktivní činnost je fakt, že loňský 
XXXIII.ročník FUCHS OIL Rally Agropa 
byl v  soutěži připravované renomovaným 
internetovým magazínem Sport Motor 
News Trophy vyhlášený jako absolutně 
nejlépe zorganizovaná automobilová sou-
těž v  celém loňském českém šampionátu 
v rally, který se sestával z 8 jednodenních 
a  8 dvoudenních závodů. Fuchs Oil Rally 
Agropa získala v  anketě mezi fanoušky 
největší oblibu a  zástupci AMK Pačejov 
obdrží od redakce Sport Motor News věc-
né ceny a pamětní list. Nejen pro všechny 
pořadatele a  funkcionáře, ale bezesporu 

pro celý Pačejov, je to obrovský úspěch, 
který všechny zúčastněné subjekty sou-
časně zavazuje. Laťka byla nasazena hod-
ně vysoko a úkolem všech bude v nastáva-
jícím období ji na této úrovni minimálně 
udržet. Už proto byly zahájeny přípravy 
na pořádání XXXIV. ročníku FUCHS OIL 
Rally Agropa, který se pojede v tradičním 
termínu jako Mistrovství ČR ve sprintral-
ly, Mistrovství ČR v  rally historických 
automobilů a  Pohár ČR v  rally ve dnech 
9.–10. srpna 2013.
Na společné schůzce se proto v  pondělí 
4. února sešli v Katovicích zástupci Auto-
motoklubu Pačejov v AČR se členy organi-
začního výboru FUCHS OIL Rally Agro-
pa, zástupci městských a obecních úřadů, 
s  nimiž pořadatelé tradičně nebo i  nově 
spolupracují při zajišťování této populární 
automobilové soutěže. Pozvání přijal i po-
slanec Poslanecké sněmovny Parlamentu 
České republiky ing. Jiří Papež. Organi-
zační výbor poděkoval všem zúčastněným 

z radnICe

rada města 4. 2. 2013
schvaluje výběrové řízení na prodej ne-
movitosti čp. 6 na st. p. č. 21/1, objektu 
kůlny bez čísla popisného na st. p. č. 21/1, 
pozemku st. p. č. 21/1 zastavěná plocha 
a nádvoří o výměře 308 m2 v k. ú. Veřechov 
za minimální cenu 550 000 Kč
rozhodla o  přijetí nabídky uchazeče To-
máš Boublík – truhlářství, Pod Svatobo-
rem 54, Sušice, na realizaci díla „Oprava 
oken v muzeu Horažďovice“ s nabídkovou 
cenou ve výši 474 788 Kč bez DPH
schvaluje podání žádosti o dotaci do pro-
gramu Podpory obnovy kulturních pa-
mátek prostřednictvím obcí s  rozšířenou 
působností pro rok 2013 na akci „Boubín 
– oprava kaple“
neschvaluje změnu užívání stavby ocelo-
vé haly společnosti BORGA, s. r. o., Po-
půvky u Brna 203, Brno ze stavby dočasné 
na stavbu trvalou
schvaluje umístění výrobny elektrické 
energie v  kotelně Okružní čp. 882 a  sou-
hlasí s  podáním žádosti o  připojení vý-
robny elektřiny k distribuční soustavě dle 
žádosti společnosti ČEZ ENERGO, s. r. o.
schvaluje částečnou uzavírku provozu na 
silnici II/139 z  důvodu realizace stavby 
s  názvem „Horažďovice Předměstí – ka-
nalizace“ – II. etapa, v době od 4. 3. 2013 
do 30. 10. 2013
schvaluje poskytnutí účelového nein-
vestičního příspěvku ZŠ Komenského 
v  rámci rozpočtu 2013 na modernizaci 
stravovacího systému pro školní jídelnu 
– výdejní systém, objednací systém, soft-
ware v celkové výši 80 000 Kč
schvaluje pořádání hasičských soutěží SDH:
a) hasičské okrskové soutěže v lokalitě Zá-
řečí – Panská zahrada dne 4. 5. 2013
b) soutěže Mladých hasičů v lokalitě Pan-
ská zahrada a  Anglický park ostrov dne 
19. 10. 2013
schvaluje snížení nájemného z  pronájmu 

MISTROVSTVÍ ČR  

V  PŘESPOLNÍM BĚHU

všech kategorií

HORAŽĎOVICE  30. března 2013 

Místo konání: Areál Accc u Střelských Hoštic – zahájení v 11 hodin.
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Podrobnosti na www.atletika.cz, www.a3c.cz

Generální partner  
Českého atletického svazu

zástupcům městských a  obecních úřadů, 
jichž se průběh letošní rally dotýkal, za je-
jich vstřícný přístup a podporu. Bez těch-
to faktorů by nebylo možné naši rally na 
této úrovni zorganizovat a  výše zmíněné 
ocenění je tudíž i jejich úspěchem.
Všechny zúčastněné subjekty v  Katovi-
cích projevily vůli a  ochotu spolupodílet 
se na organizaci a  zabezpečení XXXIV. 
ročníku FUCHS OIL Rally Agropa 2013.

 Mgr. Tomáš Cihlář, tiskové středisko 
FUCHS OIL Rally Agropa
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nebytových prostor v  areálu zámku pro 
příspěvkovou organizaci plzeňského kraje 
Domu dětí a mládeže Horažďovice na cel-
kovou roční cenu nájmu ve výši 45 000 Kč 
s platností od 1. 2. 2013
schvaluje cenovou doložku č. 1/2013 ke 
smlouvě č. 4/2002 o dodávce tepla do bytů 
a nebytových prostor v majetku města Ho-
ražďovice se společností Bytservis Sušice, 
spol. s r. o., a pověřuje starostu města pod-
pisem. Dodavatel tepla Bytservis Sušice, 
spol. s r. o., upravuje zálohovou cenu tepla 
v souvislosti s navýšením cen plynu a elek-
trické energie
rozhodla zařadit do návrhu rozpočtu na 
rok 2013 pořízení rypadlonakladače JCB 
3 CX pro potřeby organizační složky TS 
za cenu max. 351 tis. Kč

upozornění
Upozorňujeme občany na povinnost uhradit 
nejpozději do 31. 3. 2013 místní poplatek ze 
psů za rok 2013 a místní poplatek z odpadu 
za 1. pololetí roku 2013. Dle Obecně závaz-
né vyhlášky č. 4/2012 činí poplatek z odpa-
du na letošní rok 600 Kč/osobu/rok. 
Poplatky je možno zaplatit hotově v  po-
kladně MěÚ v  přízemí budovy radnice 
v  úředních dnech pondělí, středa 7.30–11 
a  12–16 hod. a  pátek 7.30–11 hod. nebo 
poštovní poukázkou, které budou rozesílá-
ny v průběhu měsíce března.
Včas nezaplacené poplatky mohou být dle 
platné Vyhlášky zvýšeny až na trojnásobek.

 Havránková Dana, finanční odbor

dotace na kulturu, 
sport a cestovní ruch
Jako v minulých letech mají možnost kultur-
ní, sportovní a  ostatní sdružení žádat o  fi-
nanční prostředky z  několika zdrojů. Těmi 
nejsnáze dostupnými jsou města a kraje. 
Město Horažďovice (příspěvky):
• předmětem podpory jsou kulturní, spor-
tovní a ostatní akce – uzávěrka pro přijímání 
žádostí, které si můžete vyzvednout osob-
ně na Městském úřadě, odboru památkové 
péče, školství a kultury, kanc. č. 219, 2. pa-
tro, nebo si je lze vytisknout z  webových 
stránek Města v odkazu Granty, příspěvky, 
je 29. března 2013 do 12.00 hodin. 
Plzeňský kraj (dotace):
• na níže uvedené adrese naleznete Plzeň-
ským krajem vyhlášené dotační tituly pro le-
tošní rok http://dotace.plzensky-kraj.cz/
Podrobné informace o výše uvedených dotač-
ních programech získáte na tel. 376 547 557, 
bucokova@muhorazdovice.cz, 
www.sumavanet.cz/muhd/ – příspěvky

Markéta Bučoková, 
odbor památkové péče, školství a kultury

Školy 

křesťanská mateřská 
škola

„Haló, pane Karnevale, 
račte dále, račte dále.
…všichni vás zvem
hej, hej, hej
na maškarní rej.“
Těmito slovy, z  básně Mileny Lukešové, 
jsme s dětmi vítaly úterní ráno. Přicháze-
ly v  krásných maskách a  oblecích a  paní 
učitelky je samozřejmě nemohly poznat. 
A  tak následovala promenáda na „molu“ 
a  představování jednotlivých masek. Ry-
tíři, piráti i vodníci požádali o tanec prin-
cezny, víly, čarodějnice… V naší velké tělo-
cvičně nás přivítala berča Verča (beruška) 
a připravila si soutěže. Jedna z nich zněla: 
„děti oblečou paní učitelky do zimního 
oděvu.“ S jakým nasazením děti paní uči-
telky oblékly, vidíte na jedné z  fotografií. 
Samozřejmě nechybělo pohoštění od hod-
ných maminek a v rytmu disko hudby děti 
pomalu unavily svá těla.
„Teď naobědvat, do postýlek a  ať se vám 
zdají krásné karnevalové sny.“

Dana Boučková, KMŠ Horažďovice 

  Z Á P I S   

       KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 
HORAŽĎOVICE 

 
20. března 2013 od 13.00 do 16.30 hodin. 

Zápis se koná na třídě Rybičky – zadní vchod.  
(Váš občanský průkaz a rodný list dítěte s sebou) 

 
Jste vítáni i 21. 3. od 15.00 do 16.30 hodin, 

kdy jsou pro Vás otevřeny všechny naše třídy v rámci  
„Velikonočních a jarních tvořivých dílen“ 

TĚŠÍME SE NA VÁS 

 

posíláme do základní 
školy mimina
Tak se jmenoval článek v  denním tisku, 
který se objevil na jeho stránkách v  nedáv-
né době. Tyto informace jsme zaznamenali 
rovněž v  televizních zprávách. V  jednom 
z příspěvků bylo dokonce uvedeno, že mezi 
mateřskými a základními školami se vede ti-
chá válka. Naštěstí s tímto tvrzením nemů-
žeme souhlasit, protože s oběma základními 
školami vedeme oboustrannou spolupráci. 
Ale zpět k  informacím z  médií. Poukazuje 
se na to, že polovina dětí u zápisu do ZŠ má 
vadu řeči, další neposlouchají, jiné neumějí 
správně držet tužku. 
V  naší mateřské škole je jednou z  priorit 
příprava dětí na další stupeň vzdělávání, 
což je vstup do základní školy. Předškolní 
děti máme v  jedné třídě, kde se paní uči-
telky snaží zaměřovat při práci s  dětmi 
především na to, co budou pro vstup do ZŠ 
potřebovat. Vždy se snažíme o  vytvoření 
tzv. předškolní třídy, pokud se nám do ní 
děti nevejdou, jsou ještě v  další třídě, kde 
probíhá práce skupinově tak, aby nejstarší 
děti pracovaly náročněji. Máme vytvořený 
systém logopedické péče, kde je zapojeno 
celkem velké množství dětí. A čím jsme jiná 
mateřská škola? Nemáme televizi, počítače 
(pro děti), máme minimum kroužků. Sna-
žíme se vycházet především z  osobnosti 
dítěte a jeho potřeb vzhledem k vývojovým 
a individuálním potřebám.
Přístup k dané problematice je nutno vidět 
i z jiného úhlu pohledu a zároveň si položit 
otázky. Proč systém podporuje výuku ang-
ličtiny v mateřských školách, když děti mají 
problémy s  výslovností svého mateřského 
jazyka? Proč jsou třídy mateřských škol 
naplněné na maximum, kdy je na počet 
28  dětí přítomna jedna učitelka, pouze na 
pobyt venku a oběd jsou učitelky dvě? 
MŠMT připravilo a  zveřejnilo materiál 
Strategie vzdělávání do roku 2020. Do-
provodnou akcí je otevřená diskuse Čes-
ko mluví o  vzdělávání, do které se mohou 
zapojit všichni, kteří mají připomínky 
a  náměty pro vzdělávací systém v  ČR. Do 
diskuse se může každý přidat na stránkách 
– www.ceskomluvi.cz. 

MATEŘSKÁ ŠKOLA NA PALOUČKU 
LORETSKÁ UL., HORAŽĎOVICE 

OZNAMUJE,  
ŽE ZÁPIS PRO ŠKOLNÍ ROK 2013 – 2014

SE BUDE KONAT VE DNECH  
20.3 A 21.3.2013  

VŽDY V DOBĚ OD 13 DO 16 HODIN. 
PŘIVÍTÁME VÁS VE TŘÍDĚ MOTÝLCI  

( ORANŽOVÝ VCHOD). 
PŘINESTE S SEBOU RODNÝ LIST DÍTĚTE A OBČANSKÝ PRŮKAZ 

ZÁKONNÉHO ZÁSTUPCE.  
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Myslím si, že se nemůže jednoduše říct, 
že děti nejsou připravené pro vstup do ZŠ. 
Mateřské školy mají zájem na tom, aby si 
děti odnesly ze školky mnoho dobrého, co 
je nepřipraví jen na ZŠ, ale do života vůbec 
(Robert Fulghum: „Všechno, co opravdu 
potřebuju znát, jsem se naučil v  mateřské 
školce“).

 Marie Sládková, MŠ Na Paloučku

zŠ komenského
I na malé Škole se najdou VelCí 
sportoVCI
Do šestého ročníku naší školy chodí mnoho 
žáků, zajímavých osobností. Jednou z  nich 
je nenápadná tichá dívka, která je vynikají-
cí karatistkou oddílu Karate Horažďovice. 
Její jméno je Adéla Zálabská, která trénuje 
pravidelně se svými trenéry pány Rendlem, 
Hokrem a Novákem.
V  hodinách tělesné výchovy nás Áďa vždy 
překvapí výborně připravenou rozcvičkou 
a navíc ji občas poprosíme o ukázku nějaké 
sestavy ze soutěží karate. Všechny dívky 
s údivem sledují, co se Adélka naučila nové-
ho a jak je skvěle uvolněná a protažená. Ob-
čas nám přinese ukázat „čerstvou medaili“ 
z víkendových soutěží. Napadlo nás, aby do-
nesla všechny medaile za uplynulý rok 2012.
 Bylo jich věru požehnaně – celkem 16! 
Za rok 2013 už stihla získat další 2 stříbra.
Zde si můžete přečíst, v  jakých soutěžích 
byla Adéla úspěšná:
4. 2. 2012 Karate Kid Cup, Č. Budějovice 
– kata – 1. místo, kumite – 3. místo
11. 2. Krajská liga mládeže 1. kolo – Kdyně 
– kata 2. místo, kumite – 3. místo
11. 3. Krajská liga mládeže 2. kolo – Plzeň 
– kata 3. místo, kumite – 3. místo
31. 3. Chodský pohár, Domažlice – kata 
– 2. místo, kumite 4. místo
8. 4. Kid Cup – Mezinárodní liga mladých 
talentů – kata – 1. místo, kumite – 3. místo
14. 4. Krajská liga mládeže 3. kolo – Hrádek 
– kumite – 4. místo
8. 5. Ninja Cup, Č. Budějovice 
– kumite – 3. místo

10. 6. Karate Kid Cup, Č. Budějovice – kata 
– 3. místo
14. 10. Krajská liga mládeže 4. kolo – Plzeň 
– kata – 3. místo, kumite – 3. místo
4. 11. Krajský přebor Strakonice – kata 
– 2. místo, kumite – 2. místo
10. 11. Velká cena Blovic – kata – 3. místo
10. 2. 2013 Mezinárodní liga talentů Č. Krum-
lov – kata – 2. místo, kumite – 2. místo
Je to neuvěřitelná sbírka, jak se můžete 
přesvědčit na fotografii. Na krku má Adé-
la zlato, v její levé ruce drží bronz a v pravé 
ruce stříbro. Jsme moc rádi, že máme mezi 
sebou takovýto talent a že se opět potvrzu-
je, že ne všechny děti dnešní doby se umí 
jen někde poflakovat nebo se válet u  počí-
tače. Budeme se těšit na její další úspěchy 
a zároveň držet pěsti Adélce na dalších sou-
těžích. Zároveň tímto gratulujeme ke všem 
dosaženým medailím naší velké sportovky-
ni, ale i jejím trenérům. 

J. Stichenwirthová, ZŠ Komenského 

maňáskoVé dIVadlo V 5. b
Na čtvrtek 31. 1. 2013, kdy se rozdávalo po-
loletní vysvědčení, si připravila naše třída 
5.B maňáskové divadlo. Všechny maňásky 
jsme si vyráběli sami. Podle nich jsme si vy-
mysleli scénář. Pohádka se jmenovala – „Co 
je na světě nejdůležitější“. Vyprávěla o lásce 

a přátelství. V pohádce hrál vodník Česílko, 
princezna Baruška, princ Vojta, princezna 
Helenka, Povídálek, Kačenka, Ozák, Hejkal 
a  babička Voděnka. Věříme, že se vystou-
pení dětem z  1. stupně líbilo, protože nás 
odměnily bouřlivým potleskem. Měli jsme 
z  toho úžasný pocit a určitě zase něco pěk-
ného vymyslíme na konec školního roku. Na 
závěr bych chtěla poděkovat paní učitelce Ji-
řině Stichenwirthové, že s námi vše s velkou 
trpělivostí nazkoušela v rámci hodin čtení. 

Vendula Vrbová

zvyšování kvality 
a atraktivity 
oborŮ Cukrář a opraVář 
zemědělskýCh strojŮ 
na sŠ horažďoVICe
Registrační číslo GP: CZ.1.07/1.1.30/01.0004
Průběh realizace projektu
Střední škola Horažďovice začala od 
1. 3. 2012 realizovat grantový projekt 
CZ.1.07/1.1.30/01.0004 pod názvem Zvy-
šování kvality a  atraktivity oborů cukrář 
a opravář zemědělských strojů na SŠ Horaž-
ďovice. Projekt má za cíl modernizovat celý 
proces výuky zmíněných oborů na škole. 
V  průběhu měsíce března loňského roku 
se uskutečnilo školení IKT. Program semi-
nářů byl zaměřen na tvorbu interaktivních 
prezentací, které zatraktivní výuku pod-
pořených oborů cukrář a opravář zeměděl-
ských strojů. Od dubna 2012 zahájili učitelé 
všeobecných předmětů a učitelé odborných 
předmětů tvorbu jednotlivých výukových 
programů, jež trvala do konce července 
2012. Od září 2012 začali zapojení učitelé 
pomocí vytvořených materiálů vyučovat. 
Podle pozitivních reakcí žáků, jež jsme zís-
kali z  vyplněných dotazníků, byl splněn 
hlavní cíl náročné práce všech pedagogů, 
a to podnítit větší zájem žáků o teoretickou 
i  praktickou výuku. Tato motivace studen-
tům zajistí získání odborných kompetencí, 
které výrazně zvednou jejich šance na sou-
časném trhu práce. 
Díky projektu získala škola novou moderní 
techniku, která slouží k  tvorbě a  následné-
mu použití výukových materiálů v  hodi-
nách. Byly pořízeny notebooky, interaktivní 
projektory a interaktivní tabule, pro inovaci 
odborného výcviku oboru cukrář nové vy-
bavení, např. fixírka, robot, plechy, regálový 
vozík, myčka průmyslového nádobí. Žáci 
oboru opravář zemědělských strojů se v od-
borném vyučování nově seznámí s prací na 
univerzálním soustruhu, pásové pile s pod-
stavcem, tlakovou myčkou na očištění ze-
mědělské techniky, trafosvářečkou, dvěma 
svařovacími invertory s kabely.
Všechny vytvořené výukové programy se 
ve výuce zrealizují do června tohoto škol-
ního roku. Od září do prosince 2013 budou 
učitelé pracovat se získanými informacemi 
a v prosinci připraví celkové zhodnocení.

 Ing. Vladimír Greger

 

Fixírka

Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01

okres Klatovy

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

 e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz
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střední škola 
horažďovice opět 
nejúspěšnější 
v plzeňském kraji! 
V pátek 25.1. 2013 se v Plzni konala pres-
tižní soutěž uměleckých oborů Regi-
on 2013. V  náročné konkurenci získala 
děvčata pod vedením učitelek Veroniky 
Tocháčkové a Bc. Ivy Katrušákové bodo-
vaná místa v pěti ze šesti kategorií. V po-
čítačové grafice obsadily žákyně dokonce 
první tři místa: 1. Erika Auterská, 2. Lu-
cie Nezbedová, 3. Nikola Melicharová. 
Aranžmá makety výkladní skříně: 1. Si-
mona Bláhová, 2. Tereza Ženíšková; slav-
nostní úprava stolu: 1. Šarlota Fišerová, 
3. Kateřina Reiserová; tvorba plakátu: 
1. Karolína Hulová; špendlení metráže na 
živý model: 3. místo Jana Kotasová 
Letos podruhé se soutěže Region 2013 
zúčastnili také žáci mladého studijního 
oboru Grafický design. Úspěšné čtvrté 
místo mezi zástupci čtrnácti umělec-
kých škol z České republiky i Slovenska 
obsadili Tereza Kovářová a  Jan Hůla. 
Žáky 3. ročníku na soutěž připravovali 
učitelé Mgr. Petra Kolářová a Ing. Rado-
van Hrabý.
Týden před úspěchem žáků uměleckých 
oborů reprezentovali v  Plzni horažďo-
vickou střední školu také žáci studijního 
oboru Gastronomie, a  to ve známé sou-
těži AHOL CUP Plzeň 2013. Žáci Radek 
Kvítek, Josef Štrobl, Kristýna Soukupo-
vá, Jana Markvartová a  Adolf Hanousek 
měli těžký úkol: obhájit prvenství z dvou 
předcházejících ročníků soutěže. Mla-
dí gastronomové nezaváhali. Svěřenci 
Miloslava Turka i  tentokrát – řečeno 
tenisovou terminologií – servírovali na 
vítězství. 
A  nesmíme zapomenout na další ledno-
vou soutěž gastronomů tentokrát v  Do-
mažlicích, kde získal soutěžní tým ve 
složení Zdena Stehlíková, Denisa Tůmo-
vá, Jiří Kopenec a  Luboš Kalčík krásné 
3. místo v soutěži ve stolování, kterou po-
řádalo SOU Domažlice. Na přípravě to-
hoto týmu se podílely Bc. Jiřina Perout-

ková, Iva Friedová ve spolupráci s  obory 
Grafický design a Propagační výtvarník. 
Střední škola Horažďovice patří svou ve-
likostí v  celorepublikovém srovnání spíše 
k těm menším. Kvalitou výuky, odborným 
a materiálním zázemím, vzdělaností a do-
vednostmi žáků si však dobývá místo mezi 
prestižními středními školami v  republi-
ce. Výsledky soutěží to jen potvrzují.

 Ing. Vladimír Greger

dům dětí a mládeže 
informuje… 
I  v  březnu se v  horažďovickém DDM 
dveře netrhnou, neboť i  na sklonku zimy 
Vám přinášíme řadu zajímavých aktivit. 
Milovníci básní si přijdou na své 6. 3. při 
tradiční březnové recitační soutěži. Tý-
den na to se účastníci 24hodinovky des-
kových her (15. 3.) moc nevyspí, avšak 
nějaká síla bude potřeba na Carcassonne 
Tour (16. 3.). Příznivci přírody se mohou 
připojit 17.  3. k  první jarní vycházce na 
Sedlo. V  sobotu 23. 3. dopoledne je pak 
pro všechny amatérské sadaře připravena 
další ukázka řezu ovocných stromů – Sa-
dařova sobota – ovšem tentokrát nikoliv 
v prostorách Přírodovědné stanice, nýbrž 
v  aleji ovocných stromků u  Prácheňské 
cesty. Tamtéž si hned odpoledne aktivně 
zavzpomínáme na výsadbu aleje v  letech 
2007–08, a to při údržbě vysazených stro-
mů, dosadbě stromků nových a  obecném 
úklidu cesty, která je horažďovickými ob-
čany hojně užívána při cestě na Prácheň. 
Závěrem zaklepou v  poslední březnovou 
sobotu na dveře (30. 3.) Velikonoce, které 
oslavíme rukodělnými dílnami v  zámec-
kém sálu a keramické dílně. 
Od poloviny února bylo spuštěno přihla-
šování na letošní letní tábory. V  nabídce 
jsou 3 příměstské tábory v  Přírodovědné 
stanici (první 3 týdny v  červenci – info 
u V. Týrové – 602 940 914; tyrova.ddm@
gmail.com), dále tábor pro rodiče s dětmi 
(od 3. do 7. července – info u  M. Mrázo-
vé – 777 367 688; mrazova.ddm@gmail.
com), Plácek – tábor pro děti a mládež (od 
9. do 19. července – info u T. Pollaka – 606 
880 502; pollak.ddm@gmail.com) a  Ry-
bářský tábor na Orlíku (24. – 28. červen-
ce – info rovněž u  T. Pollaka). Propozice 
a přihlášky k táborům jsou k dispozici na 
www.ddm-hd.cz, či na obou pracovištích 
našeho DDM. Těšíme se na Vás! 

 Markéta Mrázová a Tomáš Pollak

akCe ddm V březnu 2013:
St 6. března od 8.00 – RECITAČNÍ SOU-
TĚŽ (pro přihlášené účastníky ze ZŠ): po-
dobně jako každý rok bude i letos odborná 
komise hodnotit poetické výstupy mladých 
recitátorek a recitátorů. Sál DDM.
Pá 15. března od 18.00 – 24hodinovka 
deskových her: herní maratón pro všech-
ny věkové skupiny. Účastníky čekají téměř 
dvě desítky společenských her, kromě kla-
sických „deskovek“ i  hry karetní, postře-
hové a  vědomostní. Součástí maratónu 
bude i  výuka a  trénink hry Carcassonne. 
Akce končí v  sobotu v  18.00, zahrát si 
může přijít každý a  kdykoliv. Zajištěno 
skromné občerstvení (čaj, káva), pro noč-
ní účastníky pak i půlnoční a ranní toast. 
Sál DDM, vchod ze zadního nádvoří.
So 16. března od 9.00 – CARCASSON-
NE Tour (otevřený turnaj): první ročník 
místního turnaje populární společenské 
hry Carcassonne. Turnaj proběhne v  pěti 
kolech, vítězové postupují na Deskohraní 
2013, tedy neoficiální Mistrovství ČR. Na 
místě občerstvení (káva, čaj). Od 9 hodin 
prezence hráčů, od 9.30 zahájení turnaje 
– přijďte včas! Sál DDM. 
Ne 17. března v  10.00 – JARNÍ VY-
CHÁZKA NA SEDLO (pro děti 2. st. ZŠ, 
SŠ): jedna z  letošních prvních výprav za 
poznáním povede na rozhlednu Sedlo ne-
daleko Albrechtic. Doprava minibusem, 
počet míst je omezen. Sraz u Přírodověd-
né stanice DDM. Exkurzi vede Ing. Vero-
nika Týrová.
So 23. března od 9.00 – SADAŘOVA 
SOBOTA (praktický seminář): již čtvrtý 
ročník praktických ukázek jarního řezu 
ovocných stromů proběhne, na rozdíl 
od minulých let, na Prácheňské cestě za 
Rosenauerovým mlýnem (zahájení akce 
u křížku). Ukázky řezu mladých stromků 
jabloní (do cca 10 let) předvede Ing. Mi-
roslav Boček. S  sebou doporučujeme za-
hradnické nůžky. 
So 23. března od 14.00 – BRIDÁDA NA 
PRÁCHEŇSKÉ CESTĚ: srdečně zveme 
všechny novice i účastníky sázení stromů 
z let 2007 a 2008 – budeme dosazovat jab-
loňovou alej, udržovat stromy, oplocení, 
čistit nálety v okolí cesty apod.
So 30. března od 14.00 do 18.00 – VE-
LIKONOCE NA ZÁMKU (rukodělná 
dílna): celé sobotní odpoledne zasvětíme 
tradičním i  neobvyklým technikám a  ná-
padům spjatých s  Velikonocemi. Kromě 
zdobení vajec na několik způsobů vás čeká 
pletení pomlázek, košíků či rozličné tvoře-
ní z vlny, papíru a dalších materiálů. Sou-
částí programu je i  koutek pro nejmenší 
účastníky předškolního věku. Drobný po-
platek za vstup. Sál DDM v Zámku a kera-
mická dílna na nádvoří.
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Mateřské   centrum   Dráčkov 
pořádá ve svých prostorách 

                     

 od 9.30 do 12.00 hod. 

ve středu 13. března 

MAŠKARNÍ 
"MINIBÁL" 

Nejen děti, ale i jejich doprovod 
se může, alespoň trochu, 

zamaskovat. 

Hudba, soutěže, občerstvení. 

Srdečně zveme! 

PŘIJĎTE MEZI NÁS! 
www.drackov.webnode.cz 

spolky 

milé maminky 
přijďte se podívat a pohrát si s vašimi ma-
lými dětmi do našeho Mateřského centra 
Dráčkov.
Nyní máme novinku. Každý pátek dopo-
ledne nás chodí navštěvovat Larsík, ště-
ňátko zlatého retrievera. Až bude větší, 
stane se asistenčním pejskem, který bude 
ochotně pomáhat nevidomým lidem.
Dále máme novou překážkovou dráhu, 
balanční desku a stavebnici Ridana, kde si 
lze, z různě velkých molitanových částí po-
tažených látkou, postavit věž či hrad. 

Mateřské centrum Dráčkov 3, o. s., Horaž-
ďovice, Žižkova ulice, bývalý katastrální 
úřad, www.drackov.webnode.cz 

otevírací doba:
Po  9.00–12.00 
Út  9.00–12.00 
St  zavřeno
Čt  9.00–12.00 
Pá  9.00–12.00 

V březnu pořádáme: 
maškarní minibál, který se koná ve středu 
13. března od 9.30 hod. Hudba, soutěže, 
občerstvení. 
Velmi se na Vás těšíme, přijďte se k nám po-
dívat – všichni z Dráčkova.

Jitka Chalupná

ač nehořelo, tak hasiči 
byli v horažďovickém 
zámku
V  rámci odborné přípravy na hasební zá-
sah se jednotka dobrovolných hasičů z Ho-
ražďovic (JPO III SDH Horažďovice) pod 
vedením velitele jednotky Karla Štěpána 
seznamovala v pondělí 4. 2. 2013 s prostře-
dím Městského muzea a zámeckého areálu 
v našem městě. Členy jednotky provedl za-
městnanec muzea p. Aleš Červený všemi 
místnostmi, včetně depozitářů a  půdních 
prostor muzejní budovy. Hasiči se zajímali 
o  požární zajištění budovy, o  místa s  nej-
vyšším požárním rizikem a  o  případnou 
evakuaci nejvzácnějších exponátů z  požá-
rem ohrožených prostor muzea. Dále se 
diskutovalo o provedení možného zásahu, 
který si samozřejmě nikdo v  této budově 
nepřeje. Setkání přineslo oběma stranám 
dostatek poznatků k dalším setkáním, kte-
rá se budou v  budoucnu určitě plánovat 
a připravovat. Děkujeme p. Červenému za 
jeho čas a trpělivost.
Poděkování také patří Mgr. Tomáši Pol-
lakovi, který hasiče provedl prostorami 
Domu dětí a  mládeže. Hasiči se seznámili 
s  prostředím dílen, kluboven a  zázemím 
domu dětí. Také v  těchto místnostech se 
diskutovalo o možných rizicích plynoucích 
z činnosti, kterou děti v kroužcích provozu-
jí. Seznámení s  prostory horažďovického 
zámku včetně Městské knihovny přineslo 
našim hasičům mimo zásahových postře-
hů i vzpomínky na jejich již vzdálenou čin-
nost v kroužcích.

JPO III SDH Horažďovice 
a KŘ MěÚ Horažďovice 

sbor dobrovolných 
hasičů v číslech 
Výroční valná hromada (VVH) Sboru dob-
rovolných hasičů (SDH) se konala v pátek 
18. ledna 2013 v zasedací síni zbrojnice za 
účasti 50 členů a  členek a  3 hostů, včetně 
starosty města pana Karla Zrůbka. Omlu-
veno bylo 8 členů. 
VVH zahájil místostarosta sboru pan Jaro-
slav Jirků. Přivítal hosty a všechny přítomné 
a  vzpomenul úmrtí dvou členů. Byl to pan 
Rostislav Rozsíval a pan Miroslav Chudáček. 
Přečetl program VVH a dal jej odsouhlasit. 
Jako starosta sboru jsem seznámil přítom-
né s děním ve sboru za rok 2012. Hlavních 
akcí bylo celkem 28 a s některými se s vámi 
podělím: VVH okrsku na Zářečí, schůze 
okrsku v  Komušíně, pohřeb zasloužilého 
hasiče (ZH) pana Karla Zoubka z Holovic, 
aktiv ZH v  Klatovech v  kulturním domě 
Družba, zářečská májka, okrsková soutěž 
v Komušíně, kde jsme propadli na poslední 
místo, akce Mladý záchranář v Horažďovi-
cích, 120. výročí založení sboru v  Myslívě 
a  Břežanech, Rallye Agropa Pačejov, pro-
hlídka nově otevřené nemocnice v  Klato-
vech, dva zájezdy pro ZH do Prahy a  Zbi-
roha, pokládání věnce na náměstí, pohřeb 
pana Rozsívala a jiné.
Velitel sboru pan Karel Štěpán se mimo jiné 
ve své zprávě věnoval hlavně výcviku a udá-
lostem, ke kterým byla zásahová jednotka 
povolána, a těch bylo 17. Při požárech jed-
notka zasahovala 11×, technická pomoc 
byla poskytnuta ve 4 případech, u doprav-
ních nehod byl proveden zásah 1× a  planý 
poplach byl rovněž 1. K zásahům bylo naje-
to 423 km a členové jednotky byli u zásahů 
celkem 215 hodin. 
Vedoucí mladých hasičů (MH) pan Jiří 
Chaluš přednesl zprávu o  dění v  kroužku. 
Při soutěžích se jim vedlo střídavě, zrovna 
tak, jako se střídají děti. Odcházejí, přichá-
zejí, což je pro vedoucího MH to nejhorší. 
Po sedmileté obnově kroužku se konečně 
podařilo stoupnout na stupně vítězů, i když 
mnohdy scházelo málo, a to i ono pověstné 
štěstí. Soutěží se zúčastňuje okolo 70 kolek-
tivů MH z  celého okresu. Každým rokem 
o  prázdninách se jezdí na tábor do Lnář-
ského Málkova. Toho se zúčastňuje v  prů-
měru 14 dětí a  4 vedoucí. Po prázdninách 
začali opět s nacvičováním na soutěž, která 
byla v  Bezděkově a  za týden v  Předslavi. 
Kroužek má momentálně 21 dětí do 15 let 
a 2 dorostence. Na své akce si přivydělávají 
sběrem novin a letáků, které můžete přiná-
šet do zbrojnice i vy a tak je podpořit. 
Předseda kontrolní a  revizní komise pan 
Jaroslav Presl přednesl zprávu o  členské 
základně dospělých, která má 45 mužů 
a 14 žen. Dále konstatoval, že sbor pracuje 
dobře a řádně hospodaří. 
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Dalším bodem bylo přednesení plánu prá-
ce a  činnosti na letošní rok. Následovala 
diskuze a po ní schválení usnesení z VVH. 
Zvu na akce, které se budou konat v  rám-
ci oslav 135. výročí založení sboru v  roce 
1878. 4. května to bude okrsková soutěž 
dospělých v  Panské zahradě na Zářečí, 
31.  května historická propagační jízda se 
startem u  nás v  Horažďovicích a  19. října 
okresní soutěž MH rovněž na Panské za-
hradě a na Ostrově.

 Karel Halml

klub „nebuď sám“ 
Tento měsíc bude přímo nabit zajímavými 
akcemi, které pro Vás připravujeme. Při-
jměte, prosím, naše pozvání. 
5. 3. úterý – Posezení s harmonikou. Oblí-
bení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jí-
delně DPS Palackého od 15.00 hod. Přijďte 
se pobavit a poslechnout si hezké písničky!
6. 3. středa – Tajemství těla BADUAN 
JIN – projekt „Seniorům Dokořán“. Cvi-
čení podle starých Číňanů. Cviky rozvíjejí 
nejdůležitější tělesné systémy a mohou být 
praktikovány bez rizika všemi osobami 
jakéhokoli věku a  bez strachu z  poranění. 
Začínáme v 9.15 hod. ve společenské míst-
nosti ve 4. patře DPS Palackého. 
6. 3. středa – Čtení na pokračování – 
projekt „Seniorům dokořán“. Pracovnice 
Městské knihovny Horažďovice pro Vás ve 
společenské místnosti ve 4. patře DPS Pa-
lackého připravily příjemné odpoledne nad 
zajímavou knihou Zdeňka Šmída. První 
stránku otevřeme ve 14.00 hod. 
11. 3. pondělí – Holky v akci. Pokračujeme 
v  cyklu společného pečení, kde vyzkouší-
me osvědčené recepty z našich domácnos-
tí. Pečení zakončíme posezením při kávě 
a  ochutnávkou našich výrobků. Začínáme 
ve 13.30 v jídelně DPS Palackého.
13. 3. středa – Dílna – výroba šperků. 
Přijďte si spolu s  námi vytvořit svůj vlast-
noruční originální šperk. S výrobou začne-
me od 14.00 hod. v  dílně v  suterénu DPS 
Palackého.

zelený sloupek

Přírodní procesy, nebo-li dění v  přírodě, 
se v  našich zeměpisných šířkách v  průbě-
hu roku výrazně mění. Změny povětrnos-
ti (počasí) vnímáme asi nejvýrazněji a  již 
naši předci v  minulých staletích přírodu 
pozorovali a  snažili se zjištěné souvislos-
ti prakticky využívat. Postupem času tak 
vznikly lidové pranostiky, které se staly 
jedním z  prvků ústní lidové slovesnosti 
a které se týkaly mj. i předpovídání počasí, 
či časování jednotlivých činností člověka, 

18. 3. pondělí – Srí Lanka – perla Indické-
ho oceánu – projekt „Seniorům dokořán“. 
Prezentace této vzdálené země prostřed-
nictvím fotografií pana Václava Barona 
začíná ve společenské místnosti ve 4.patře 
DPS Palackého od 14.00 hod.
20. 3. středa – Čtení na pokračování – 
projekt „Seniorům dokořán“. Pracovnice 
Městské knihovny Horažďovice budou 
znovu předčítat ve společenské místnosti 
ve 4. patře DPS Palackého z knihy Zdeňka 
Šmída. Znovu se začteme ve 14.00 hod. 
21. 3. čtvrtek – Zdobení velikonočních 
kraslic. Přijďte se inspirovat prací naší ši-
kovné kolegyně, jistě bude co obdivovat. 
Zdobení bude probíhat v  jídelně DPS Pa-
lackého od 13.30 hod.
25. 3.–29. 3. pondělí–pátek – Dílna – vý-
roba velikonočních dekorací. Chcete-li Váš 
byt připravit na blížící se Velikonoce, přijď-
te si vyrobit vlastnoruční velikonoční deko-
raci. Dílna v suterénu DPS Palackého bude 
otevřena od 13.30 hod.
28. 3. čtvrtek – Česko – otázky a odpově-
di. Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti o Čes-
ké republice zábavnou formou. Jídelna 
DPS Palackého od 13.30 hod. 
Telefon: 376 512 596
Projekt „Seniorům Dokořán“ probíhá ve spo-
lupráci s  Městskou knihovnou Horažďovice 
za finanční podpory Ministerstva kultury ČR.

 Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice

členská schůze szp 
v horažďovicích
Před vánočními svátky, 12. 12. 2012, se 
uskutečnila členská schůze ZO Svazu 
zdravotně postižených v  Horažďovicích. 
Účelem setkání bylo, aby se členů sešlo 
co nejvíce. Jednak aby vyslechli nové in-
formace, protože jsou jen dvě schůze do 
roka, a  také aby se potěšili předvánoční 
atmosférou, která vyzařovala z  připrave-
ného kulturního programu a  příjemného 
posezení. Tak to vidí i naši členové, proto-
že se sjelo ze třiceti obcí 120 z  celkového 
počtu 177 členů. Kulturní program zahá-
jily děti z  MŠ Na Paloučku převlečené za 
roztomilé čertice a  čertíky. Vystoupení 
s  nimi nacvičily učitelky paní Polerecká 
a  paní Lešková. Odměněny byly malou 
sladkostí, ale především častým potles-
kem. S dalším vystoupením přišli žáci ho-
ražďovické hudební školy. Zazněly různé 
skladby, střídaly se hudební nástroje i věk 
dětí byl různý. Mohli jsme se přesvědčit, 
že pod dobrým vedením nám vyrůstají ta-
lentované děti. Zaslouženou odměnou jim 
byl dlouhotrvající potlesk.
Našeho jednání se zúčastnil také staros-
ta města Horažďovice pan Karel Zrůbek. 
Pozdravil naše setkání a  osvětlil různé 

otázky ze životního prostředí, staveb na 
Horažďovicku a další.
Dalším bodem programu bylo vyhodno-
cení právě ukončeného roku. Některé věci 
jsou již zaběhnuté. Je však třeba některé 
připomenout, nové členy s nimi seznamo-
vat, protože do naší organizace přicházejí 
stále noví členové. Jednou z  oblíbených 
akcí během roku jsou např. jednodenní vý-
lety, týdenní pobyty v Podhájské a týdenní 
pobyty v  lázních. Pobyty však nejsou za-
darmo. Dozvěděli jsme se o našich šikov-
ných ženách, které se zúčastnily výstavy, 
kterou pořádal SZP Šumava v  Klatovech 
pod názvem „Ten umí to a ten zas tohle“. 
Paní Hiřmanová z Horažďovic za paličko-
vané dečky a  ubrusy získala třetí místo. 
Zvláštní diváckou cenu získala paní Rou-
bová, také z  Horažďovic, za háčkované 
dorty a vánoční cukroví. 
Jako na každé schůzi pogratulovali jsme 
jubilantům, kteří oslavili svoje významné 
životní výročí. Tentokráte jsme blahopřá-
li 17 členkám a členům. Každý si odnášel 
kytičku, malý dáreček a  přáníčko, které 
vyrobily děti ze školní družiny v Pačejově. 
Po malém občerstvení nastoupila kapela 
složená z členů muzikantů a  jejich kama-
rádů. Všichni si mohli zazpívat, zatanco-
vat nebo jen tak poslouchat.
Poděkování patří všem členům, že vytvo-
řili příjemnou atmosféru. Dětem a  jejich 
učitelkám za kulturní program, panu 
starostovi, že si našel čas mezi nás přijít. 
Členkám a  členům výboru za organizaci 
tohoto odpoledne. Poděkování patří paní 
Mužíkové, která nám poskytuje prostory 
v kulturním domě bez náhrady.

Božena Behenská 
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ponejvíce zřejmě v  zemědělství. Většina 
z pranostik platí i v současnosti, i když na 
jejich platnost mají jistý vliv i globální změ-
ny klimatu a  lokálně pak změny v  krajině 
způsobené dlouhodobou lidskou činností. 
I  přesto nebude od věci si několik březno-
vých pranostik stručně analyzovat.
V názvu třetího kalendářního měsíce (břez-
na) najdeme odkaz na skutečnost, že začí-
nají rašit břízy, případně na to, že velká část 
živočichů (samic) je březí. Pakliže se říká, 
že „březnové slunce má krátké ruce či krát-
ké kopí“, znamená to, že březnové sluneční 
paprsky ještě příliš neohřejí (od východu 
do západu slunce je to cca 12 hodin, tedy ne 
mnoho…). Více říkající je úsloví odkazující se 
na sv. Řehoře, které říká, že „na sv. Řehoře, 
čápi letí přes moře, žába hubu otevře a blá-
zen sedlák, který neoře“. Čápi vracející se 
z Afriky jsou skutečně jedněmi z jarních po-
slů (i když v Horažďovicích je to relativní…), 
otevřenou hubu žáby dokladuje jarní aktivita 
obojživelníků, kteří právě v  březnu zahajují 
svůj každoroční jarní tah. Tedy pouť ze svých 
zimovišť k vodním plochám, kde se rozmno-
žují. A  vysvětlení bláznivého sedláka snad 
ani není zapotřebí. Závěrem snad, abychom 
jarní optimismus trochu pozdrželi, rčení 
„Svatý Josef jak ho známe, širočinou ledy 
láme“, které rovněž není třeba vysvětlovat. 
Snad jen, že Horažďovice jsou v tomto opět 
výjimkou, protože neplatí-li u nás pranostika 
o čápech (kteří zde zůstávají celoročně), pak 
širočina bývá v  poslední roky ve středním 
Pootaví nahrazena bagrem, který bojuje s le-
dovými jevy na řece místo sv. Josefa.

 Mgr. Tomáš Pollak
 

zajímaVostI

počasí na horažďovicku 
v roce 2012
Kde ty loňské sněhy jsou…? Známý fejeto-
nista Rudolf Křesťan na tuto otázku kdysi 
odpověděl vtipnou básničkou: Kde ty loňské 
sněhy jsou / povím já vám dnes. / Leží pěkně 
v  archivu / pod písmenem es. Pojďme tedy 
a nahlédněme do archivu, jaké počasí bylo 
na Horažďovicku v uplynulém roce 2012.

prŮběh počasí
Zima (teplotní výkyvy, ale jinak teplota 
i srážky průměrné)
Začátek ledna přinesl teplé počasí (2. 1. 
dokonce 13°C). Trochu dešťových či sně-
hových přeháněk. Teprve 13. 1. se přihna-
la metelice a napadlo 10 cm mokrého sně-

hu. Teploty klesly až k –7°C, ale už 19. 1. 
obleva, 8°C, déšť, později sněhové pře-
háňky. Mírné mrazy koncem ledna zesilo-
valy. Únor nastolil arktickou zimu. Teplo-
ty klesaly pod –15°C. Dne 11. 2. už –21°C 
a  12. 2. jsme naměřili dokonce –24,5°C! 
Následující den ještě –20°C. Teprve 15. 2. 
nastala konečně obleva, 0°C, vánice, 6 cm 
sněhu, závěje. Ale jaro se rychle ohlašova-
lo: poslední dny února už teploty dosaho-
valy 10°C.

Jaro (teplé a spíše sucho)
Jaro se ujalo své vlády opravdu rázně: 1. 3. 
už 18°C! Ale i  pak se teploty pohybovaly 
kolem 10°C. Jen občasné ranní mrazy při 
vyjasnění byly ještě dost citelné (až –6°C). 
Druhá polovina března přinesla slunné 
a teplé počasí s teplotami i ke 20°C (17. 3. 
dokonce 24°C). Večer 23. 3. i  první jarní 
bouřka. Ale celkově sucho. Přelom března 
a dubna přinesl ochlazení. Dne 3. 4. ještě 
21°C, ale už 7. a 8. 4. sníh! (0,5 cm). Ráno 
9. 4. při vyjasnění –6°C. V  druhé dekádě 
dubna deštivo, teploty do 10°C. Zapršelo 
15.–16. 4. (24 mm). Poslední dny měsíce 
už teploty ale atakovaly třicítku. První dny 
května dál vedra (30°C), pak 5. 5. bouřka, 
ochlazení na 15°C, ale opět oteplování 
a 11. 5. zase 30°C. Pak déšť a 14. 5. mrazík 
–1°C. Opoždění ledoví muži se ještě před-
vedli 18. 5. (–1°C) a zahrádkáři sčítali ško-
dy. V poslední dekádě května už zase teplé 
dny okolo 25°C. Dne 23. 5. dokonce 30°C. 
Na závěr měsíce trochu deště, ale i tak po-
měrně sucho.

Léto (teplotně lehce nad průměr, hodně 
bouřek s vydatnými dešti) 
Červen začal nevýrazně, spíše chladně 
(kolem 20°C), teplé letní dny (25 až 30°C) 
nastaly až v druhé polovině měsíce. Vydat-
ně zapršelo v bouřce 20. 6. (25 mm). Dne 
29. 6. ukázal teploměr 33°C a 30. 6. dokon-
ce 34°C. Skleníkové počasí. Vedra ke 30°C 
pokračovala i v červenci, ale přidaly se čet-
né bouřky. V úterý 3. 7. bouřilo po celý den 
(5 bouřek) a napršelo 47,5 mm! Ve čtvrtek 
5. 7. bouřku doprovázel silný nárazový 
vítr a  kroupy až 2 cm velké. Ve dnech 5. 
až 11.  7. byly bouřky na denním pořádku 
a  napršelo v  nich dalších 71,5  mm. Malé 
kroupy (1 cm) přišly i  v  bouřce 10.  7. Až 
v  polovině července se ochladilo pod 
20°C, občas s trochou deště. Ale od 23. 7. 
jsme zase měli léto (25 až 30°C). I  srpen 
začal vedry (2. 8. bylo 32°C). Po vydatné 
bouřce 5. 8. (24 mm) se trochu ochladilo 
na 20 až 25°C. V  druhé polovině srpna 
však opět nastala třicítková vedra, která 
vrcholila 19. 8. (33,1°C) a  pak 20. 8., kdy 
padaly absolutní rekordy na řadě míst re-
publiky. Horažďovice naměřily 37,8°C. 
Tento den skončil vydatnou noční bouř-
kou (26 mm). Teplé počasí ale trvalo dál. 

Až poslední den měsíce opět noční bouřka 
s vydatným deštěm (36 mm) ukončila ved-
ra a vlastně i léto.

Podzim (teplotně i srážkově průměrný) 
Září začalo teplotami kolem 20°C, ale ve 
dnech 8.–11. 9. se ještě vyšplhaly ke tři-
cítce. Vydatně zapršelo 12. 9. (27 mm), 
ochladilo se, avšak ještě 18. 9. jsme se 
ohřáli při 28°C. V úterý 21. 9. se už ohlá-
sil podzim (ráno 0°C). Nastalo babí léto 
s  chladnými rány, odpoledne však bylo 
příjemně kolem 20°C. Až 7. 10. přišel déšť 
(16 mm) a 11. 10. už ráno mráz –3°C, ale 
babí léto pokračovalo. Od 21. 10. už ale 
slunce mlhy neprorazilo, bylo mlhavo (in-
verze). Šok přišel 27.10. Ranní déšť pře-
šel ve sněžení a 28. 10. ráno leželo 11 cm 
sněhu a mrzlo (–3°C). Až za dva dny sníh 
roztál. Ve středu 31. 10. už zase 15°C. Tep-
lý začátek listopadu (3. 11. opět 15°C). Po 
dešti 5. 11. (18 mm) se teploty držely mezi 
5 až 10°C. V druhé polovině měsíce mlha-
vo (inverze), teploty kolem nuly, pak zase 
až k  10°C. Poslední dny listopadu déšť 
i sníh (1 cm).

Zima (teplotně průměr, srážek více)
Prosinec přinesl sněhové přeháňky (7. 12. 
celkem 3 cm) potom mrazy až –10°C. Ve 
dnech 10.–11. 12. nasněžilo (celkem 11 cm) 
a mrazy zesílily (13. 12. ráno –15°C). O ví-
kendu 15. a 16. 12. trochu napršelo a vznik-
lá ledovka znamenala dopravní kalamitu. 
Teplota se pak držela kolem nuly, před 
Vánoci (21. 12.) opět přibylo trochu sněhu 
(celkem 5–8 cm). Tradiční vánoční obleva 
však přišla v plné síle. V neděli 23. 12. vy-
datně pršelo (24 mm), odpoledne se během 
chvíle oteplilo z  0°C na 10°C. Na Štědrý 
den jsme měli 14°C. Do konce roku teploty 
kolem 5°C a ještě trochu deště. Noční mra-
zíky, ale Silvestr spíše jarní: 8°C.

troChu statIstIky
Rok 2012 s průměrnou teplotou 9,1°C pa-
třil k  těm teplým (průměr 8,0 °C). Velmi 
chladný byl jen únor a zčásti říjen. Naopak 
velmi teplý byl březen. Roční úhrn srá-
žek činil 749 mm, což je nad průměrem 
(600 mm). O větší přísun vláhy se zaslou-
žily především letní bouřky.
Nejteplejším měsícem se stal červenec 
s  průměrnou teplotou 19,1°C. Nejvyšší 
teplotu jsme naměřili 20. 8., a  to 37,8°C. 
Nejteplejším dnem byl však 30. 6. s  prů-
měrnou denní teplotou 28,3°C.
Nejchladnějším měsícem byl únor s  prů-
měrnou měsíční teplotou –3,8°C. Nejnižší 
teplotu –24,5°C jsme zaznamenali 12.  2. 
Jako nejchladnější den se zapsal 11.  2. 
s průměrnou denní teplotou –15,8°C.
Nejdeštivějším měsícem byl červenec se 
150 mm srážek, ale hned za ním srpen se 
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147,5 mm. Nejvíce vody za jeden den na-
pršelo 3. 7. v bouřkách: 47,5 mm. Za zmín-
ku stojí i bouřka v noci na 31. 8. (36 mm). 
Poslední jarní sníh se objevil ještě 8.  4. 
(0,5  cm) a  poslední jarní mrazík 18.  5. 
(–1°C). První podzimní mráz přišel 11. 10. 
(–3°C) a  první sníh už 27. 10., a  hned 
11 cm. Nejvíce sněhu bylo ráno 28.  10. 
a 13. 12. – vždy 11 cm.
Dnů s  bouřkami jsme napočítali 23, ale 
v červenci bývalo i několik bouřek denně.
Vydatnost pramene u  Sv. Anny se drže-
la v  obvyklých mezích. Na začátku roku 
2,7  l/s, v  březnu až 3,5 l/s. Pak mírný 
pokles – do konce června na 2,3 l/s. Od 
července pomalý vzestup až k 3,5 l/s v lis-
topadu a  na konci roku jako na začátku: 
2,7 l/s. Tedy i zásoby podzemních vod lze 
hodnotit v roce 2012 jako průměrné.
 

zajímaVostI
1) Silné únorové mrazy zapříčinil studený 
vzduch až z  Uralu, který se k  nám dostal 
díky tlakové výši nad Ruskem. Ve dnech 
1.–12. 2. byla průměrná teplota –12,7°C.
2) Četné bouřky začátkem července způ-
sobilo teplotní rozhraní mezi teplým a stu-
deným vzduchem, které zůstalo stát nad 
Čechami, a obě rozdílné masy vzduchu se 
stále srážely.
3) Kroupy v bouřkách nebyly v Horažďo-
vicích naštěstí velké (do 2 cm). Ale neda-
leké Strakonice a  Mutěnice postihlo 8. 7. 
krupobití, kdy kroupy dosahovaly velikos-
ti až 4 cm a některé byly s četnými výčněl-
ky velmi roztodivných tvarů. 
4) Srpnová rekordní vedra se k  nám do-
stala ze Sahary přes Maroko, Španělsko 
a  Francii. V  Dobřichovicích u  Prahy byl 
naměřen nový absolutní teplotní rekord 
v ČR: 40,4°C. 
5) Říjnový sníh nás překvapil zejména 
svým množstvím (11 cm), ale ochlazení 
a sníh koncem října tak neobvyklé nejsou. 
Vždyť i pranostika říká: Na Šimona a Judy 
(28. 10.) buď sníh, nebo zmrzlé hrudy. 

Takže ten rok 2012, jaký byl? Pokud jde 
o počasí – docela zajímavý.

 Jiří Wagner

František moser 
26. 10. 1933 – 17. 1. 2013
Narodil se v  Horažďovicích. Do plzeňské-
ho divadla nastoupil v  roce 1957. Než se 
prosadil do operního sboru, dělal kulisáka, 
oponáře, v  dílnách, jevištního mistra atd. 
Zpíval v operetách, v baletu i v činohře. Byl 
dlouholetým členem a  tajemníkem ope-
ry Divadla Josefa Kajetána Tyla v  Plzni. 
V roce 1999 odešel do důchodu, s divadlem 
však stále udržoval kontakt. 
Již v 15 letech vstoupil do tělovýchovného 
hnutí. Později začal vést různé akce a „dě-
lat“ pěší turistiku a ještě později funkciona-
řit. Tomu všemu zůstal věren do posledních 
chvil svého života. Jak v divadle, tak i v tu-
ristice byl mnohokráte odměněn různými 
vyznamenáními. 
Začátkem devadesátých let minulého 
století, kdy byl Spolek rodáků a  přízniv-
ců města Horažďovic založen, byl pan 
František Moser jeho členem. V roce 1998 
stanul v čele jako jeho předseda a pod jeho 
vedením spolek velmi oživil svou činnost. 
Jeho hlavním krédem bylo, aby všechny 
čtyři zvony, které ve věži kostela sv. Petra 
a Pavla v Horažďovicích jsou, se rozezně-
ly o půlnoci na přelomu století a tisíciletí, 
a  to se mu povedlo. Sepsal také sborník, 
ve kterém je popsáno vše od rozhodnutí 
obnovit zvony až po jejich zavěšení a  ro-
zeznění. Protože lidská paměť je krátká, 
jen písemné záznamy doloží, kdo a  jak se 
o zvony zasloužil.
Zajišťoval pro členy spolku i občany města 
vždy několik akcí ročně. Rodáci navštívili 
na zájezdech mnoho zajímavých míst ne-
jen v Čechách, ale i v sousedním Bavorsku, 
a hlavně na Šumavě, kterou tolik miloval. 
V  besedách a  setkáních se zajímavými 
hosty a  osobnostmi se členové spolku 
dozvěděli mnoho informací z  vědeckých 
nebo společenských oblastí. Každoročně 
byl zajišťován koncert pro studenty Di-
plomatické akademie Ministerstva zahra-
ničních věcí. Organizoval setkání rodáků 
o pouti, v adventu a další. 
Za vším tímto bohatým programem stál 
vždy jeho předseda. Svou organizátor-

skou činností a neustálými podněty moti-
voval všechny členy výboru a nadchnul je 
tak pro práci ve Spolku. Odchodem pana 
Františka Mosera ztrácí Spolek rodáků 
nejen svého předsedu, ale i  osobnost, 
kterou velmi uznávali nejen představitelé 
a občané města, ale také jeho blízcí, přáte-
lé a kamarádi. 
Poslední rozloučení s ním se konalo v so-
botu 16. února v  10 hod. při zádušní mši 
svaté v kostele na horažďovickém náměstí. 
Pracoval vždy do únavy, klidu sobě nedo-
přál, za vše dobré co vykonal, tichý spánek 
buď mu přán…. zveršovala paní Anna Kře-
sáková.

 Karel Halml 

regionální informační 
a mapové centrum 
prácheňska Vás 
informuje 
CestoVatelské Veletrhy 
eVropského Formátu 
regIontour a go 2013
Ve dnech 17.–20. 1. 2013 se v  prostorách 
výstaviště Brno konaly tradiční veletr-
hy Regiontour a  GO. V  letošním roce se 
představily v  nové podobě s  rozšířeným 
obsahem jako kompletní prezentace mož-
ností trávení volného času včetně pozná-
vání regionální gastronomie.
Novinkou letošního veletrhu byl Reg-
FoodFest, kde mohli návštěvníci ochutnat 
typické pokrmy i potravinářské a nápojo-
vé produkty jednotlivých regionů. Velký 
zájem byl o  gastronomickou prezentaci 
Maďarska (v  Maďarsku mimochodem 
jihočeský podnikatel v  gastronomii Vla-
dimír Tůma dokonce vyhrál mistrovský 
titul ve vaření guláše!). Nemalý prostor 
byl dán také expozicím s  aktivním tráve-
ním dovolené, návštěvníci si mohli někte-
ré sporty na místě přímo vyzkoušet, např. 
v Cyklistické vesničce a v expozicích Golf 
a  Dovolená na vodě. Významnou událos-
tí doprovodného programu byl workshop 
Církevní turistika na téma výročí 1150 let 
od Cyrilometodějské mise.
V  letošním roce se veletrhů zúčastni-
lo 776 vystavujících firem a  organizací 
z 21 zemí. Během 4 dnů veletrhy navštívi-
lo téměř 30 tisíc návštěvníků i profesioná-
lů v cestovním ruchu. Za naše informační 
centrum se zúčastnil Ladislav Havel. Vezl 
s  sebou spoustu materiálů a  prospektů 

Kroupy 5. 7. 2012, foto: J. Wagner
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o  Horažďovicích, které bezpochyby skli-
dily mezi návštěvníky úspěch. Věříme, že 
přilákají spoustu turistů k návštěvě naše-
ho malebného města.

 Vladimíra Šlechtová a Váš Ciao… team

Výzva okolním obcím 
Regionální informační a  mapové centrum 
Prácheňska připravuje pro obce Prácheň-
ska a  podnikatele v  cestovním ruchu nový 
projekt „Předejme si turistu“. Hlavním cí-
lem projektu je společná propagace našeho 
regionu. Chceme nabídnout návštěvníkovi 
fyzickému i virtuálnímu co nejvíce zajíma-
vostí, produktů cestovního ruchu a turistic-
kých atraktivit tak, aby ho náš kraj co nejví-
ce zaujal a strávil zde maximum času.
Nabízíme okolním obcím, organizacím 
a  podnikatelům v  cestovním ruchu násle-
dující spolupráci: chtěli bychom v  našem 
IC soustředit veškeré dostupné propagační 
a informační materiály Vašich obcí a vytvo-
řit kalendář akcí, které budou během roku 
probíhat. Bývá to právě naše turistické in-
focentrum Ciao…, které turisté v  našem 
regionu navštíví jako první a  dotazují se 
na vše, co v  okolí mohou navštívit a  jaká 
akce se kde pořádá. Rádi doporučíme Vaši 
obec, Vaši turistickou atraktivitu, někte-
rou z akcí, která se bude konat právě u Vás, 
ubytování a stravování právě u Vás.
Budete-li mít zájem, dodejte zmíněné ma-
teriály do našeho IC nebo zašlete mailem 
na naši adresu horazdovice@ciao.cz do 
konce března 2013. Těšíme se na společný 
rozvoj turistického ruchu v našem regionu.

Vladimíra Šlechtová, Regionální 
informační centrum Prácheňska

kavárna čajokraj
měníme pohled na zaměstnáVání 
osob se zp
Již druhým měsícem můžete v Havlíčkově 
ulici navštívit netradiční kavárnu, která se 
od ostatních liší hned v  několika bodech. 
Zaměstnáváme zde osoby se zdravotním 
postižením, které pracují jako obsluha 
kavárny a  zároveň u  nás absolvují i  tzv. 
„program přípravy na práci“, ve kterém si 
osvojí pracovní a sociální dovednosti nut-
né pro přechod na volný trh práce. 
Pro návštěvníky je připraven velký výběr 
čajů rozmanitých chutí a  vůní, kvalitních 
fairtradových káv, zákusků, exotických 

pita chlebů a mnoho dalšího. Jako dušev-
ní potravu pro vás pravidelně servírujeme 
výstavy, přednášky, koncerty, festivaly 
nebo filmové projekce. V uplynulém měsí-
ci se s kladným ohlasem široké veřejnosti 
setkaly tyto zajímavé akce: Filmový fes-
tival zimních sportů, fotografická před-
náška Pepy Štěpáníka „Julské Alpy“ (pa-
noramatické snímky jsou u nás vystaveny 
do konce února), vítězný film z  festivalu 
dokumentárních filmů Jeden svět „Anna 
v  přední linii“ nebo povídání o  drama-
tickém výstupu Pavla Cvacha a  Ondřeje 
Medka na Bishorn ve Walliských Alpách.
V  měsíci březnu se, krom jiného, můžete 
těšit na dva jedinečné festivaly: Filmo-
vý festival „Expediční kamera (2. 3. od 
17.00) a festival „ProTibet 2013“ (30. 3. od 
14.00), kterým zakončíme výstavu „Tibet 
a Barma na křižovatce“, jež bude v kavár-
ně Čajokraj běžet po celý březen.
Těšíme se na vás i  v  měsíci březnu. Svou 
návštěvou podpoříte program zaměstná-
vání osob se ZP. Najdete nás v Havlíčkově 
ul. 46 (u  staré lékárny) v  ÚT–ČT: 14.00–
21.00 a v PÁ–SO: 14.00–22.00

 Jakub Špejchlík, kavárna Čajokraj

pěstounská péče 
– setkání pro veřejnost
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy 
a Centrum pro dítě a rodinu LATUS zvou 
všechny občany Horažďovic a okolí k dis-
kusi a besedě o pěstounské péči s názvem 
„V pěstounské rodině jsem doma“. 
Akce se koná v čajovně Čajokraj v Horaž-
ďovicích (Havlíčkova 46), dne 19. 3. 2013 
od 17 do 19 hodin. Společně strávený čas 
nám zpříjemní hudební doprovod Eduar-
da Lískovce.
Účelem setkávání je přinést více informa-
cí o  diskutované transformaci systému 
péče o  ohrožené děti, seznámit veřejnost 
s názory odborníků z regionu na tuto pro-
blematiku a  přiblížit lidem, co všechno 
pěstounství může skutečně obnášet. Na 
setkání s námi diskutují i  již zkušení pěs-
touni či sociální pracovníci působící v ob-
lasti náhradní rodinné péče. 
Více informací lze získat na webových 
stránkách www.latusprorodinu.cz 

a www.diakoniezapad.cz.

XXX. západočeská 
oblastní přehlídka 
amatérského divadla 
kulturní dŮm horažďoVICe 
4. března – 10. března 2013

NESOUTěŽNí PŘEDSTAVENí
Pondělí 4. března ve 20.00
Ray Cooney: NERUŠIT, PROSÍM!
Uvádí – Klatovský divadelní spolek Za 
oponou. Režie: Eliška Luňáčková. Anglic-
ká komedie s  komplikovanou zápletkou. 
Divácká adresa: od 10 let…

Úterý 5. března ve 20.00
Le petit hommage – Jiří Wolker: 
ŠANGHAJ
Uvádí – DS MKZ Horšovský Týn. Režie: 
Vladimír Zajíc. Veselohra se zpěvy i  lout-
kami. Divácká adresa: od 10 let…
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Středa 6. března ve 20.00
Eric-Emmanuel Schmitt: 
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY
Uvádí – Bechyňský divadelní spolek Lužnice. 
Režie: Petra Šulcová. Napínavá hra o  údělu 
lidí na světě. Divácká adresa: od 12 let…

SOUTěŽNí PŘEDSTAVENí
Čtvrtek 7. března v 16.30
Jarmila Loukotová:
UKÁŽU TI CESTU RÁJEM
Uvádí – Soubor Hop-Hop Ostrov. Režie: Ire-
na Konývková. Příběh šestnáctileté dívky… 
Divácká adresa: od 15 let…
 
čtvrtek 7. března ve 20.00
Ladislav Smoljak, Zdeněk Svěrák: TRHÁK
Uvádí – Divadlo Schody Sušice. Režie: 
Zuzana Navrátilová. Hudební komedie. 
Divácká adresa: od 10 let…

Pátek 8. března v 16.30
Viliam Klimáček: ZÁVISLÁCI
Uvádí – Ateliér CH207 Johan o.  s. Plzeň. 
Režie: Roman Černík. Jak se nám žije na 
světě… Divácká adresa: od 14 let…
Pátek 8. března ve 20.00
Michal Viewegh, Dodo Gombár: 
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE
Uvádí – D3, o. s. Karlovy Vary. Režie: 
Anna Ratajská. Hra o bytí a nebytí. Divác-
ká adresa: od 15 let…

Datum Místo Název akce + popis akce pořadatel +kontakt

březen

1.–31. Městská knihovna Březen – měsíc čtenářů Městská knihovna – 376 547 592

4.–10. 3. KD Horažďovice XXX. Západočeská oblastní přehlídka amatérského divadla Kulturní středisko – 376 512 237

16. 3. MC a penzion Houba Houba ples, hraje Experiment Miloslav Svatoš – 602 188 070

21. 3. Kulturní dům Horažďovice Jarní veletrh Spar Kulturní středisko – 376 512 237

31. 3. Kulturní dům Horažďovice Posezení s písničkou – Domažličanka Kulturní středisko – 376 512 237

duben

5. 4. Hotel Prácheň Jazzový večer Eva Svobodová Hudba bez hranic – 603 229 559

5. 4. Městská knihovna Noc s Andersenem Městská knihovna – 376 547 592

6. 4. KD Horažďovice Odyssea / rocková zábava Kulturní středisko – 376 512 237

16. 4. KD Horažďovice Travesti show / Hanky Panky Praha Kulturní středisko – 376 512 237

18. 4. KD Horažďovice Salve caritas – salve vita / vystoupení v rámci festivalu Kulturní středisko – 376 512 237

20. 4. KD Horažďovice Brutus / rocková zábava Kulturní středisko – 376 512 237

23. 4. KD Horažďovice Drahé tety a já / divadlo, předplatné sk. A/1 Kulturní středisko – 376 512 237

27. 4. Jez na Lipkách Svatý Jiří zlatinky nese na talíři – rýžování zlata na Otavě Muzeum – 376 512 271

27. 4. Čepice–Horažďovice Čištění Otavy Otavská plavba

30. 4. Zářečí Zářečská májka – průjezd veselých vozů Zářečáci

květen

4. 5. Panská zahrada Okrsková hasičská soutěž SDH Horažďovice 

4. 5. KD Horažďovice Májová zábava Kulturní středisko – 376 512 237

6. 5. Centrum města Květnové oslavy Město Horažďovice – 376 547 557

7. 5. KD Horažďovice Nezmaři / koncert a další hosté ZUŠ Kulturní středisko – 376 512 238

11. 5. KD Horažďovice Zvláštní škola + Totální nasazení / rocková zábava Kulturní středisko – 376 512 240

18. 5. KD Horažďovice Parkán – rocková zábava Kulturní středisko – 376 512 240

kalendář akcí 2013

Sobota 9. března v 10.00
Pauly Vogel: NEJSTARŠÍ ŘEMESLO
Uvádí – Divadelní soubor při MKZ Hor-
šovský Týn. Režie: Hana Žáková. Tragiko-
medie. Divácká adresa: od 15 let…

Sobota 9. března ve 13.30
Josef Beran: „AUT“
Uvádí – Divadlo bez zákulisí Sokolov. Re-
žie: Josef Beran. Životní drama autistů. 
Divácká adresa: od 15 let…

Sobota 9. března v 16.00
Michaela Doleželová, Roman Vencl: 
KDYŽ SE ZHASNE
Uvádí – DS Žumbera, t. s. Skoronarváno 
Plzeň. Režie: Kristina Kohoutová. Kome-
die. Divácká adresa: od 12 let… 

Sobota 9. března ve 20.00
David Foley: Z(a)TRACENÁ
Uvádí – Tyjátr Horažďovice. Režie: Karel 
Šťastný. Dramatický příběh mladé ženy. 
Divácká adresa: od 15 let…

Sobota 9. března ve 22.30
SPOLEČENSKÝ VEČER
Pro účastníky přehlídky hraje Experiment.

Neděle 10. března v 10.00
Ken Ludwig: NĚŽNÉ DÁMY
Uvádí – DS Štace o. s. Kaznějov. Režie: 
Olga Muňoz. Bláznivá komedie. Divácká 
adresa: od 10 let…

kultura V okolí 

2. muzikantský ples
23. března 2013 od 20,00 hodin. v hotelu Prá-
cheň v Horažďovicích. Jste srdečně zváni ve 
společenském oděvu, bohatá tombola.
Pořádá a hraje kapela Orchidea.

 Miloslav Ježek

Neděle 10. března ve 13.30
Alena Zemančíková: ODJEZD Z  KON-
CE SVĚTA
Uvádí – Studio Divadla Dagmar Karlovy 
Vary. Divácká adresa: od 15 let… Drama. 
Divácká adresa: od 15 let…

Neděle 10. března v 16.30
ZÁVĚR PŘEHLÍDKY
Předávání pamětních listů, cen, diplomů 
a vyhlášení vítěze s doporučením na národ-
ní přehlídku 2. Divadelní Piknik Volyně. 
 
Na všechna představení jednotné vstup-
né 50 Kč. Prodej vstupenek v  kulturním 
domě vždy před představením.

 Srdečně zvou pořadatelé!
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19. 5. Písek Dračí lodě, soutěž družstev mezi dvěma mosty Otavská plavba

23. 5. KD Horažďovice Fidli, fidli/ZUŠ Horažďovice Kulturní středisko – 376 512 237

24. 5. Hotel Prácheň Roman Janál – opera Hudba bez hranic – 603 229 559

25. 5. okolí Horažďovic HORAŽĎOVICKÁ PADESÁTKA  
– 2. nejstarší turistický pochod v Čechách

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

26. 5. KD Horažďovice Posezení s písničkou – Malá muzika Nauše Pepíka Kulturní středisko – 376 512 237

31. 5. Centum města Propagační jízda historických vozidel SDH Horažďovice 

červen

červen–září Městské muzeum Letní sezóna (muzeum, zám. části, výstavy, interaktivní dílna) Městské muzeum – 376 512 271

15. 6. Horažďovice, okolí Městský běh Pro sport activities – 777 122 998

21.–23. 6. centrum města SLAVNOSTI KAŠE – Horažďovické náměstí  
se během slavností proměňuje v dobový jarmark 

Město Horažďovice – 376 547 557

30. 6. KD Horažďovice Posezení s písničkou – Jan Vondrášek Kulturní středisko – 376 512 237

červenec

5. 7. Zámek Ensemble in Cordis Hudba bez hranic – 603 229 559

5. 7. MC a penzion Houba 17. narozeniny Houby Miloslav Svatoš – 602 188 070

13. 7. MC a penzion Houba Zahradní pětiboj Miloslav Svatoš – 602 188 070

19.–27. 7 Městská knihovna Literárně dramatický seminář Městská knihovna – 376 547 592

26. 7. Hotel Prácheň Recitál Jitky Zelenkové Hudba bez hranic – 603 229 559

27.–28. 7 Zámecké nádvoří JMENINY MěSTA HORAŽĎOVICE Město Horažďovice – 376 547 557

28. 7. KD Horažďovice Posezení s písničkou – Úterníci Kulturní středisko – 376 512 237

srpen

9. 8. Zámek Quo vadis bass Hudba bez hranic – 603 229 559

3. 8. MC a penzion Houba Benátská noc Miloslav Svatoš – 602 188 070

9.–10. 8. náměstí + okolí  
Horažďovic

RALLY AGROPA automoklub Pačejov, p. Štípek, 
tel: 724 634 888

16. 8. KD Horažďovice Pouťová – Parkán Kulturní středisko – 376 512 237

17. 8. MC a penzion Houba Pouťová zábava, hrají Harlet Miloslav Svatoš – 602 188 070

17. 8. kostel sv. Petra a Pavla Mariánský koncert Město Horažďovice a farnost Horažďovice  
– 376 547 557

17.–18. 8 tržiště Pouť Město Horažďovice – 376 547 539

10. 8. MC a penzion Houba Zářečský železný muž / žena Miloslav Svatoš – 602 188 070

25. 8. KD Horažďovice Posezení s písničkou – Atrio Kulturní středisko – 376 512 237

31. 8. MC a penzion Houba Pivní slavnosti, hraje Experiment Miloslav Svatoš, tel: 602 188 070

září

7. 9. MC a penzion Houba Moto párty, výstava motorek, hraje Harlej Miloslav Svatoš, tel: 602 188 070

7. 9. KD Horažďovice 2. Prácheňské setkání harmonikářů Kulturní středisko – 376 512 237

12. 9. KD Horažďovice Podzimní veletrh Spar Kulturní středisko – 376 512 237

20. 9. KD Horažďovice Základní kurz tance a společenské výchovy – 1. lekce Kulturní středisko – 376 512 237

27. 9. KD Horažďovice Základní kurz tance a společenské výchovy – 2. lekce Kulturní středisko – 376 512 237

29. 9. KD Horažďovice Posezení s písničkou – Břežaňáci a hosté Kulturní středisko – 376 512 237

30. 9.–6. 10. Městská knihovna Týden knihoven – akce v rámci knihovny  
(přednášky, autogramiády, soutěže)

Městská knihovna – 376 547 592

 

 
 

 
  
                   
                  

                   Od 4.3.2013 Vás srdečně zveme do nově otevřeného INTERIÉROVÉHO STUDIA Kareš spol. s r.o. 
                                Vyrobíme vše z masivu a lamina 
                                                Vestavěné skříně 

 

                                                 Kuchyňské linky     

 

                              Vybavení kanceláří, obchodů, dětských pokojů    

 

                            Vytvoříme 3D návrh dle Vašich představ 

                Kareš spol. s r.o.                                                                                                                           tel. 376 512 709 
                Mírové náměstí č. 13 - 1. Patro                                                                                                fax: 376 512 533 
                341 01 Horažďovice                                                                                                             kares@inkakares.cz 
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Václav hollar z práchně
(13. 7. 1607 – 25. 3. 1677 )

Jednou z osobností, která svým významem 
překročila rámec české kotliny, byl Václav 
Hollar. Stal se totiž jedním z  nevýznam-
nějších světových kreslířů a  grafiků své 
doby, tedy sedmnáctého století. Narodil se 
13. 7. roku 1607 v Praze v Soukenické ulici 
čp. 13. V Horažďovicích sice nejspíš nikdy 
osobně nebyl, ale jeho rod pocházel právě 
odtud, o  čemž svědčí používaný přído-
mek „z Práchně“. Již od dětství inklinoval 
k  umění a  intenzivně se učil kresbě a  ry-
tectví, i  když jeho otec pro to neměl příliš 
pochopení. Ve dvaceti letech odešel z Čech 
a  ve Frankfurtu nad Mohanem se v  dílně 
Matouše Meriana vyučil grafikem a  per-
fektně ovládl řemeslo. Pak začíná samo-
statně pracovat pro nakladatele ve Štras-
burku a později v Kolíně nad Rýnem. Roku 
1634 navštívil Holandsko, což jej velmi 

ovlivnilo. V  roce 1636 vstupuje do služeb 
vyslance anglického krále, sira Thomase 
Howarda z  Arundela, který se na dlouhou 
dobu stal jeho nejdůležitějším mecenášem. 
S  ním podnikl roční cestu po Evropě, při-
čemž Hollarovým úkolem bylo zdokumen-
tovat toto putování v kresbách. Roku 1639 
se dokonce stal učitelem kresby prince Wa-
leského, pozdějšího krále Karla II. V osob-
ním životě se mu v té době také dařilo, ože-
nil se s půvabnou Arundelovou komornou, 
slečnou Tracy, narodil se jim syn Jakub, ale 
r. 1644 musí Hollar z revolucí zmítané Ang-
lie prchnout za Arundelem do Antverp. Do 
Londýna se vrací roku 1652 a  jeho novým 
mecenášem se stává sir William Dugdale. 
V  této neklidné době Hollar stále usilovně 
pracuje a  vytváří obrovské množství gra-
fik. Roku 1665 přichází na Londýn pohro-

horažďoVICké osobnostI

záVěrečné  
zamyŠlení

pravda a láska 
zvítězila
Nedávno jsme zaslechli výrok: „Zvítězi-
la pravda a láska!“ Ale dovolte mi, abych 
odhlédl ode všech souvislostí a  abych 
tento výrok sebral ze země jako pohoze-
nou rukavici a trochu se nad ním zamys-
lel v širších souvislostech. 
Snad více než kdy jindy žijeme ve vleku 
bezprostředních potřeb a zcela jistě jsme 
doslova zahrnuti nebývalým množstvím 
informací. Díky uchvátanému životní-
mu stylu, který je navíc poznamenaným 
reklamním heslem „Nevaž se, odvaž se“, 
jsme dospěli k  mravnímu úpadku, který 

je zapříčiněn tím, že všechno je možné, 
žádná hodnota ani žádná norma není 
nedotknutelná, platí jen „já“ a  přítomná 
chvíle. Díky tomu se všeobecné překru-
cování věcí šíří do všech oblastí života. 
Na začátku všeho stojí jen nevinné od-
mítnutí pravdy ve prospěch pohodlí nebo 
řekněme užitečnosti, ale později se ne-
přirozené stává normálním, vztah mezi 
mužem a  ženou, mezi dětmi a  rodiči se 
rozpadá… 
Výsledkem je, že se z mezilidských vzta-
hů vytratila důvěra a  vzájemná soudrž-
nost. Navíc mohou být mezilidské vztahy 
poznamenány i cílenou pomluvou, „pod-
pásovou lží“ a tím se dostáváme do cynic-
kého světa, ve kterém se obtížně žije.
Co můžeme v  dané situaci dělat? Stále 
znovu a  znovu se musíme učit velikému 
umění žít. Tomuto velikému umění se ne-
naučíme, když s agresivní pýchou postaví-
me vlastní prospěch a moc nad objektivní 
pravdu, když nebudeme respektovat dů-
stojnost druhého člověka. Spíše naopak, 
velikému umění žít se naučíme pokorným 

naslouchání hlasu vlastního svědomí, po-
kud ovšem tento náš vnitřní orgán pravdy 
není otupen až do úplné hluchoty. Ne na-
darmo se svědomí nazývá hlasem Božím 
v  lidském srdci, v  nitru člověka, proto je 
důležité nechat se vést hlasem svědomí 
a zamýšlet se nad tím, co vede ke skuteč-
nému a  trvalému dobru našich dětí, na-
šich bližních i nás samotných. 
Úplně na závěr si dovolím říci, že vědomí 
o  Bohu neustále provází dějiny člově-
ka, a  pokud se lidé s  jakousi skromnos-
tí snaží naslouchat hlasu svědomí, tak 
jsou „svědomití“. Lidé svědomití kolem 
sebe vytvářejí tvůrčí prostředí radosti 
a  pokoje. Ke škodě nás všech je, že tichý 
hlas svědomí je mnohem více než kdy 
dříve přehlušován nejrůznějšími vlivy, 
díky kterým se z  našeho života vytratila 
odpovědnost za věci budoucí i umění žít. 
Dokonce jsme se dostali až tak daleko, že 
posvátná slova z  Písma svatého jako je 
pravda a  láska nám zazněla jak slova cy-
nická, a to je škoda. 

Otec Petr 
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nebankoVní pŮjčky pro zaměstnance, ženy na MD, důchodce i pro podnikatele!
Pro podnikatele 30 000,– (bez dokládání DP) a další nové možnosti financování!!

Pro FO nově 5000,– (stačí jen 2 doklady totožnosti).
Konsolidace nevýhodných půjček a pomoc s výběrem 

nebo refinancováním hypotéky.
Solidní jednání. Volejte: 603 711 818

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! 

ma v podobě morové rány, která znamená 
i zvrat v jeho životě. Hollarovi na mor umí-
rá manželka i  jeho jediný, výtvarně velmi 
nadaný syn. Hollar se později znovu oženil, 
neustále usilovně pracoval, podnikl do-
kumentační cesty po Maroku a  po Anglii, 
v  Tangeru dokonce přežil přepadení lodi 
piráty. Při velkém požáru Londýna roku 
1666, při kterém shořelo 1300 domů, při-
šel o  většinu majetku. Na sklonku života 
zcela zchudl a roku 1677 zemřel v Londýně 
v  ústraní a  bídě. Velký grafik byl pohřben 
do společného hrobu pro chudáky. Kromě 
svého obrovského výtvarného díla po sobě 
nezanechal žádné dědictví. Zůstalo po něm 
kolem 3000 grafických listů, které jsou 
dnes chloubou mnoha evropských muzeí.
Ale nyní se vrátíme zpět do Horažďovic. 
Hollarové zde byli váženým měšťanským 
rodem, který je připomínán v  kronikách 
od roku 1537. Působili zde jako sladovníci, 

konšelé i purkmistři. Z roku 1556 je zmínka 
o horažďovickém Danielu Hollarovi, jehož 
syn Jakub vlastnil právovárečný dům na 
náměstí. Tento dům dodnes stojí na rohu 
horažďovického náměstí mezi radnicí a ho-
telem Zlatý jelen, i když má již zcela jinou 
tvář než v  šestnáctém století. Stále se mu 
však říká Hollarovský dům. Další připo-
mínka tohoto rodu je pod kůrem v kostele 
sv. Jana Křtitele. Je zde umístěn obdélníko-
vý náhrobek z červeného mramoru. V hor-
ní části je hollarovský erb a  v  dolní nápis: 
LETA 16.. PAN BUH Z TOHOTO SWIETA 
PROSTRZEDKEM SMRTI POWOLATI 
RACZIL VROZENEHO PANA IAKUBA 
HOLLARA Z  PRACHNIE A  TUTO OD-
POCZIWA TIELO GEHO OCZEKAWA-
CE WOCISTENADIEG BLAGOSLAVE-
NEHO ZMRTWYCH WZKRISENI. Je to 
tedy náhrobek Hollarova strýce Jakuba. 
Ten si sice honosný náhrobek pořídil ješ-

tě v  Horažďovicích, ale přestěhoval se do 
Prahy, kde také roku 1526 zemřel. V  Ho-
ražďovicích tak zůstal náhrobek bez hrobu 
a s nedotesaným datem úmrtí. Ve sbírkách 
horažďovického muzea máme pod inven-
tárním číslem K  604 uloženo nenápadné 
mosazné kulaté pečetítko, s  hollarovským 
erbem, kolem nějž je nápis IAN GIRZI 
HOLLAR Z  PRACHNIE. Je to pečetítko 
Hollarova bratrance Jana Jiřího, soukenic-
kého cechmistra v  Horažďovicích. Ve vý-
tvarných sbírkách se pod čísly VU – 74/1,2, 
172, 196, 289, 301 ukrývají Hollarovy 
grafiky. První dvě jsou na téma Bakchus, 
druhá je rytina vykreslující náhorní rovi-
nu, třetí se jmenuje Bouře na moři, čtvrtá 
rytina je složena ze tří pohledů na Prahu 
a čtvrtá nese název U přívozu. Poslední při-
pomínkou Václava Hollara je jeho portrét na 
rytině z 18. století od J. Balzera (viz. obrázek).

 Aleš Červený, Městské muzeum Horažďovice

Sušice, nám. Svobody 50

(pasáž Fialka)

AKTUÁLNÍ JEDNODENNÍ VÝLETY: 

  6. 4. BAD FÜSSING –  největší termální lázně v Evropě
 – prohlídka památek UNESCO,20. 4. TELČ, TŘEBÍČ 

          bazilika sv. Prokopa, židovská čtvrť

11. 5. KLÁŠTER KLOKOTY, TÁBOR – areál kláštera, histo-

          rické centrum Tábora, Muzeum čokolády a marcipánu

18. 5. BRNO, KROMĚŘÍŽ –památky UNESCO - historické

          centrum Brna, zámek a zahrady Kroměříž

 Přihlášky ihned, ODJEZD VŽDY MOŽNÝ Z HORAŽĎOVIC

szvitkova@cestujeme-susice.cz, tel. 601 500 208
další informace na www.cestujeme-susice.cz 

V pátek 15. 3. 2013 
se na náměstí koná trh
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Na jednom místě produkty České pojišťovny, 
Kooperativy, Allianz, Generali, Axa, Pojišťovny České 
spořitelny, ČSOB pojišťovny a dalších.  
Se společností Tfin s.r.o. můžete získat: 

• životní a úrazové pojištění od 300 Kč měsíčně 
• úrazové pojištění dětí 
• komplexní pojištění nemovitosti a domácnosti již 

za 2.000,- Kč ročně 
• povinné ručení již od 1.549,- Kč ročně 
• možnost úpravy dříve uzavřených pojistek 
• spoření formou nákupu zlatých slitků  
• investice do dluhopisů a akcií 

Kontakt: kancelář - Blatenská (u zdravotního střediska), Horažďovice 
Ing. Marek Šnobr – 602 158 381, marek.snobr@tfin.cz 
Karel Fiala – 731 538 753, karel.fiala@tfin.cz   

 

                        PRODEJ CHOVNÉ DR BE E
/z veterinárn  kontrolovan ch chov , které zaru ují kvalitu a vysokou u itkovost 

                                                                                                                                                                           trasa .22 Hora ovice
•  11,30 Hora ovice /parkovi t  naproti SCH/

Prodej 18.3.2013
Ku ice erné, ervené, bílé /nesou bílá vejce/ stá í:12-18t d. cena:120-180,-K
Chovní kohoutci                12-18t d.         120-180,-K
Slepice ve sná ce                100,-K

!Sortiment, stá í a cena dr be e se m e li it dle aktuální nabídky! 

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

ARODILO SE NÁM      
  KOJENECKÉ A DĚTSKÉ OBLEČENÍ       

    Vás zve na BŘEZNOVÉ VÝPRODEJE        
    KAŽDOU SOBOTU OD 8:00 DO 11:00         

    2.3.                                                                
    9.3. 
  16.3.  
  23.3. 
  30.3.  

  Body, dupačky, kabátky, trička,  
   mikiny, tepláky, čepice, a jiné 
(Sleva platí pro vybrané druhy zboží)    
                                       
Kamenný obchod 

Hradební 66, 341 01 Horažďovice 
mezi kostelem a potravinami, 
u Masných krámů 
Internetový obchod                             
www.narodilosenam.cz                
PRODEJNÍ DOBA:                          8:00-15:00 
KONTAKT:                                       728 122 673 
FACEBOOK:                                     Narodilo se nám

  

                            
      

2.3.                                                                 

 

(Sleva platí pro vybrané druhy zboží)     

              

Narodilo se nám 

Srdečně vás zveme na

 Pohodový ples Nemocnice Sušice, 

který se koná 2. 3. 2013 od 20 hodin v Sokolovně v Sušici!
Hudba – DANCE BAND PLZEŇ

Můžete se těšit na bohatý program i malé občerstvení.
Rezervace a prodej vstupenek v kanceláři SIRKUS (Kino Sušice) 

nebo na tel. 376 528 686. 
Cena vstupenky i při koupi na místě je 200 Kč. 

Kolektiv zaměstnanců Nemocnice Sušice o. p. s.
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Tel.: 376 511 722  Email: rosacom@rosacom.cz  Web: www.rosacom.cz

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

250,-

350,-

495,-

175,-
248,-

v akci již od:

v akci již od:

v akci již od:

InternetNa míru

HoraždoviceNepomuk Mesto TouškovKarlovy VaryNucice u Prahy Blovice

RCnet ENTRY

RCnet maxi+

RCnet mini+

s rychlostí 2 Mb.

s rychlostí 8 Mb.

s rychlostí 12 Mb.

rychlost 2048/512 kbps, bez 
omezení dat,pouze 1 IP adresa

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

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

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

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

350,-

pedIkÚra – nehtoVé studIo  
markéta leXoVá

podbranská 54, horažďoVICe, tel: 721 504 548
příznIVé Ceny jIž od 130 kč

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
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

Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, opět prodává slepičky snáškových plemen Lohman hnědý, 
Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý, modrý a bílý. 
Stáří slepiček 16.–18. týdnů cena 149–170 Kč/ks –v začátku snášky 178 Kč/ks
Případné bližší informace tel: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Při prodeji slepiček – nová služba – výkup králičích kožek – cena 22–35 Kč/ks

Prodeje se uskuteční: v sobotu 23. března 2013
Horažďovice – u vlakového nádraží – v 15.50 hod.Prodej slepiček

Slepičky pouze z našeho odchovu!!
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Uzávěrka dalšího čísla je 20. 3. 2013, vydání 29. 3. 2013. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou redakčně krá-
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pod registrační značkou MK ČR E 11878. ISSN 1802-7741. Sazba a tisk: Dragon Press, Klatovy.

akCe
28. 3. čtvrtek 
DROGERIE ŠÁŠA

31. 3. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Domažličanka. Před-
prodej vstupenek v kině Otava, tel. 376 511 890. 

Změna programu vyhrazena

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

kIno otaVa
1. 3. pátek 2. 3. sobota 20.00
AŽ VYJDE MĚSÍC 
USA – Pátrání po dvou uprchlých dětech 
může být zábavnější, než si myslíte. Komedie 
do12 let nevhodná. Titulky. Vstupné 85 Kč. 

8. 3. pátek 9. 3. sobota 17.30
ARTHUR A SOUBOJ DVOU SVĚTŮ
Francie – Maltazard se dostal do světa lidí 
a  chce převzít nadvládu nad celým světem. 
Bitva začíná… Animovaný film pro celou ro-
dinu. Český dabing. Vstupné 85 Kč. 

15. 3. pátek 16. 3. sobota 20.00
SAFE
USA – Příběh z mafiánského podsvětí. Skvě-
lý akční thriller do 12 let nevhodný. Titulky. 
Vstupné 85 Kč. 

22. 3. pátek 23. 3. sobota 20.00
SVATBA MEZI CITRÓNY
Dánsko, Švédsko, Itálie, Francie – Co je 
opravdu třeba k  šťastnému životu? Láska! 
Romantická komedie do 12 let nevhodná. Ti-
tulky. Vstupné 85 Kč.

29. 3. pátek 30. 3. sobota 20.00
VRTĚTI ŽENOU
Velká Británie – Pravdivý příběh o  vzniku 
vibrátoru. Romantická komedie do 15 let ne-
vhodná. Titulky. Vstupné 85 Kč. 

Změna programu vyhrazena

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINě OTAVA

1. 3. pátek  17.00 
O ZLÉ KOZE 

15. 3. pátek  17.00 
PRINCEZNA VČELKA 

29. 3. pátek  17.00
DRAK 

kulturní dŮm
30. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘE-
HLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA
Nesoutěžní představení

4. 3. pondělí  20.00
NERUŠIT, PROSÍM! 
Klatovský divadelní spolek Za oponou při SDS

5. 3. úterý  20.00
ŠANGHAJ 
Divadelní soubor Horšovský Týn

6. 3. středa  20.00 
HOTEL MEZI DVĚMA SVĚTY 
Bechyňský divadelní spolek Lužnice
Soutěžní představení

7. 3. čtvrtek  16.30 
UKÁŽU TI CESTU RÁJEM 
Hop-Hop Ostrov

7. 3. čtvrtek  20.00 
TRHÁK 
Sušický ochotnický spolek Schody

8. 3. pátek  16.30
ZÁVISLÁCI 
– Ateliér CH207 Johan o. s. Plzeň

8. 3. pátek  20.00
ANDĚLÉ VŠEDNÍHO DNE 
D3, o. s. Karlovy Vary

9. 3. sobota  10.00
NEJSTARŠÍ ŘEMESLO 
DS při MKZ Horšovský Týn

9. 3. sobota  13.30
AUT 
Divadlo bez zákulisí, o. s. Sokolov

9. 3. sobota 16.00
KDYŽ SE ZHASNE 
Žumbera, tvůrčí skupina Skoronarváno Plzeň

9. 3. sobota 20.00
Z(a)TRACENÁ 
Tyjátr Horažďovice

10. 3. neděle  10.00
NĚŽNÉ DÁMY 
DS Štace o. s. Kaznějov

10. 3. neděle   13.30
ODJEZD Z KONCE SVĚTA 
Studio Divadla Dagmar, Karlovy Vary 

10. 3. neděle  16.30
ZÁVĚR PŘEHLÍDKY 

Na každé divadlo platí jednotné vstupné 50  Kč. 
Prodej vstupenek vždy před každým představe-
ním v Kulturním domě.

13. 3. středa  10.00
ROBINSON CRUSOE 
– divadelní představení pro 2. stupeň ZŠ.

21. 3. čtvrtek 
JARNÍ VELETRH SPAR

25. 3. pondělí – 26. 3. úterý 
PRODEJNÍ TRH

knIhoVna
1. 3.  
NAMALUJ SI SVŮJ KOMIKS
Vyhlášení soutěže

1. 3.  sál knihovny 9.15 
TRAMVAJ PLNÁ STRAŠIDEL 
1. 3.   sál knihovny 10.30
ČESKÁ SLUŽKA ANEB BYLA JSEM AU-
PAIR – besedy s Petrou Braunovou pro ZŠ

2. 3.  sál knihovny 9.00
RODINNÉ KONSTELACE  
S KARLEM REŠLEM
Bližší informace na tel. 777 137 611

5. 3.  sál knihovny 10.00 
VU3V 
3. přednáška na téma Kouzelná geometrie

6. 3.  oblastní charita 9.15
BADUAN JIN 
Série cviků podle starých Číňanů

6. 3.  oblastní charita 14.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
Tentokrát z knih Zdeňka Šmída

7. 3.  knihovna odd. pro dospělé 9.00–10.00
KONZULTACE K PRÁCI NA PC 
A INTERNETU

13. 3.  sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
Přednáška spojená s kvízy, testy a praktický-
mi ukázkami trénování paměti v  rámci Ná-
rodního týdne trénování paměti

14. 3.  obřadní síň Městského úřadu 10.00
VYHODNOCENÍ ČTENÁŘE ROKU 2012

18. 3.  sál knihovny 9.00 a 10.30
HLOUPEŽNÍCI, STRAŠIBRAŠI A TI DRUZÍ 
Beseda se spisovatelem Milošem Kratochvílem 

19. 3.  sál knihovny 10.00 
VU3V 4. přednáška na téma Kouzelná geometrie 

20. 3.  oblastní charita 14.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ Z KNIH 
ZDEŇKA ŠMÍDA

25. 3.  sál knihovny 13.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ 

28. 3.  sál knihovny 17.00
GEOLOGIE, DINOSAUŘI A HVĚZDY 
TROCHU JINAK…
Přednáška Mgr. Vladimíra Ledviny. Chcete se do-
zvědět i to, co se ve školách zatím neučí, v médiích 
nešíří a ve vědeckých kruzích tajemně skrývá…?

muzeum
16. 3. malý sál Městského muzea Horažďovice
VELIKONOČNÍ HRANÍ S VLNOU 
Programy:  pro děti od 10.00–11.00 hod.
  pro dospělé od 13.00–17.00 hod.
Ceny: dopolední program pro děti 20 Kč, od-
polední program pro dospělé 70 Kč. Přihlásit 
se můžete: tel. 376 512 271; muzeumhd@se-
znam.cz. Kapacita omezena.

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


