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SLOVO STAROSTY

Úložiště: demokracie 
jako za totality
Hlubinné úložiště radioaktivního odpadu 

je v  tom špatném smyslu evergreenem. 

Rovněž tak úsilí obcí a  občanských ini-

ciativ přimět stát ke korektnímu jedná-

ní s  lokalitami. Věřte mi, byl bych rád, 

kdybych se k tématu úložiště už nemusel 

vracet. Dění kolem něj ale nabírá obrát-

ky a  stoupá také naštvanost obcí na Mi-

nisterstvo průmyslu a  obchodu (MPO), 

potažmo stát. Ministr Kuba nařídil (nebo 

odsouhlasil – to je jedno) porušení dosa-

vadních dohod mezi státem a  lokalitami 

a zahájení prací na průzkumech ve všech 

vytypovaných lokalitách. Několik let 

totiž MPO ujišťovalo, že k  průzkumům 

nepřistoupí, dokud nezíská souhlasná 

stanoviska všech obcí v  dané lokalitě. 

Na posledním jednání Pracovní skupiny 

pro dialog pak náměstek ministra Šolc 

a  ředitel Správy úložišť radioaktivního 

odpadu (SÚRAO) Prachař bez uzardění 

konstatovali, že stát není povinen dříve 
uzavřené dohody dodržovat. 

Aby toho nebylo málo, spatřila na zmí-

něném jednání světlo světa další novi-

na, která zástupce lokalit šokovala ještě 

více, než ta předešlá. MPO vážně zvažuje 

v cílové lokalitě vybudovat nejen hlubin-

né úložiště, ale také přípovrchový me-
zisklad vysoce radioaktivního odpadu, 

ve kterém by kontejnery čekaly na hlubin-

né uložení několik desetiletí! Takové za-

řízení ale úplně mění parametry projek-

tu, o kterém se jedná už více než deset let. 

Politici a státní úředníci to obcím zatajili. 

Nikdo neví, jaká bude v Evropě za dvacet 

třicet let bezpečnostní situace. Lokality 

s  koncentrací radioaktivního materiálu 

mohou být zajímavým cílem vojenských 

nebo teroristických operací.

Ministerští papaláši se prostě starost-
mi ani právy obyčejných lidí v  nevý-

znamných regionech příliš nezabývají. 

Není divu, uvědomíme-li si, jak úzce jsou 

státní a  politické struktury propojeny 

s  byznysem. A  tady nejde o  byznys leda-

jaký. Jaderná energetika je v  ČR nosite-

lem největších investic. Cena samotného 

úložiště pravděpodobně přesáhne hod-

notu sto miliard korun. Do kompenzací 

obcím dotčeným přípravou a  realizací 

projektu se stát až tak nehrne. Ty mohou 

získat v  průběhu desítek let dohromady 

zhruba tolik, kolik pobral bývalý ředitel 

ČEZu v jednom roce. 

Není divu, že lidé v lokalitách jsou nespo-

kojení a  dávají to najevo. Jejich zástupci 

(starostové a  představitelé občanských 

sdružení) doručili všem ministrům včet-

ně premiéra, poslancům, senátorům 

a  hejtmanům výzvu K  hlubinnému úlo-
žišti férově se zhruba sto padesáti pod-

pisy za obce, občanská sdružení a  jiné 

organizace (k  dispozici na webu města). 

Požadují precizní legislativní, bezpeč-

nostní a  ekonomické řešení, respektující 

závazné evropské normy a  principy sa-

mosprávné demokracie. Účinek výzvy 

bude mimo jiné testem kvality demokra-

cie v ČR. 

Starostové před budovou MPO, před předáním výzvy 

Uzavírka mostu
Zejména občanů Horažďovic, kteří bydlí 

nebo pracují za řekou, se dotkne dvoumě-

síční úplná uzavírka mostu plánovaná na 

letošní duben a květen. Investorem rekon-

strukce pravobřežního uložení mostu je 

Správa a údržba silnic. Město Horažďovice, 

které ofi ciálně nemá ke stavbě žádný vztah, 

iniciovalo řadu jednání s cílem omezit dobu 

uzavírky a její dopady na občany. Připravili 

jsme plochy pro parkování. V  této záleži-

tosti chci poděkovat za zapůjčení pozem-

ku vedení společnosti Primagra a. s. (silo) 

a  panu Rückerovi z  Janovic nad Úhlavou, 

za příslib úpravy pozemků pracovníkům 

zhotovitele stavby (Bögl a  Krýsl) a  paní 

Marcele Benešové (TS Horažďovice), dále 

za spolupráci paní JUDr. Vlčkové (Plamet). 

Město rovněž usiluje o  povolení omeze-

ného provozu osobních automobilů po 

starém ocelovém mostě, ale výsledek ná-

ročného statického posouzení zatím není 

k dispozici, pročež s touto variantou nelze 

vážně počítat. Ke dni redakční uzávěrky 

HO není k  dispozici více informací. Čtěte 

také zprávu Odboru dopravy MěÚ na str. 6 

a sledujte webové stránky města. 
Karel Zrůbek 
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STALO SE 

30. Západočeská 
oblastní přehlídka 
amatérského divadla 
se vydařila! 
Takový divadelní týden Horažďovice a oko-
lí ještě nezažily. Byl to svátek pro všechny 
milovníky divadelního umění. Návštěv-
níci mohli zhlédnout od 4. do 10.  března 
celkem 13 představení, a to 3 představení 
mimosoutěžní a  10 soutěžních. Ten, kdo 
nelenil a zavítal do kulturního domu, urči-
tě nelitoval. Mohl si vybrat komedii, vážné 
téma či drama. Zpracování jednotlivých 
inscenací a  výkony herců byly ve většině 
případů na profesionální úrovni. A to není 
jen můj osobní názor, ale tato slova zazně-
la i  v  závěrečném hodnocení pana profe-
sora Františka Laurina z Prahy, předsedy 
odborné poroty. Během tohoto divadelní-
ho maratónu se na „prknech co zname-
nají svět“ vystřídalo přes 180 herců. Byl 
to opravdu náročný týden, ale stál za to! 
Nadšení zúčastněných ochotníků, kteří se 
vzájemně podporují a vnímají práci ostat-
ních, diskuse divácké poroty, rozborové 
semináře a  hodnocení odborné poroty, 
potlesk diváků, to vše dohromady vytváří 
nezapomenutelnou atmosféru. A  v  tomto 
roce to ještě více umocnilo VÍTĚZSTVÍ 
TYJÁTRU! Skvostné! Co víc si přát? Snad 
jen to, aby vyšlo doporučení odborné po-
roty na národní přehlídku, která se koná 
již v květnu ve Volyni.
Závěrem bych chtěla poděkovat mnoha 
a mnoha lidem, kteří mě podporovali a po-
máhali při realizaci tohoto jubilejního roč-
níku. Příprava začala již na podzim minu-
lého roku, a to spoluprací s ministerstvem 
kultury, následně pak se Svazem českých 
divadelních ochotníků – západočeská ob-
last, s odborem kultury Plzeňského kraje, 
s Městem Horažďovice a odborem kultury 

MěÚ, keramičkou, grafi kem, písmomalí-
řem, naším divadelním souborem, divác-
kou porotou a odbornou porotou. VELKÉ 
PODĚKOVÁNÍ patří všem spřízněným 
duším, které podpořily tuto významnou 
kulturní událost fi nančně či materiálně 
a v neposlední řadě i výbornému kolektivu 
kulturního střediska a své rodině. Bez vás 
bych to sama určitě nedokázala. Ale, milí 
komedianti a vážení diváci, nezapomeňte, 
že k  tomuto dění patříte i  VY VŠICHNI! 
Teď tleskám já VÁM! Tak příští rok zase 
NA VIDĚNOU!

 Za pořadatele Libuše Mužíková

KULTURA

Lahodná vteřina
18. 4. 2013 zasedací místnost v I. poschodí 
Husova sboru CČSH 18.00
Autorský recitál – komponovaný pořad 
slova, hudby a  poezie ze sbírek básníka 
a esejisty Stanislava Kubína. Autor spolu-
pracuje s Českým rozhlasem, s redakcí ná-
boženského vysílání České televize Brno 
i  s  řadou významných osobností kultury, 
umění, publicistiky, vědy a sportu.

Miroslava Jarolímová

Drahé tety a já
Vážení přátelé, zveme vás do Kulturního 
domu v  Horažďovicích v  rámci předplat-
ného skupiny A/1 na komedii s detektivní 
zápletkou. Napětí je vyváženo patřičnou 
dávkou humoru a smíchu! 
Režie: Gustav Skála
Uvádíme v provedení Divadla Metro.
Hrají: Zdena Herfortová, Jaroslava Ober-
maierová, Kateřina Urbanová, Matěj Me-
runka, Ivan Vyskočil nebo Jiří Čapka, Voj-
těch Efl er, Milada Vaňkátová.
Zbylé vstupenky zakoupíte v  KD Horaž-
ďovice, tel. 376 512 237, 376 511 890.
www.divadlo.klatovynet.cz

Ševčíkovy hudební 
večery
pátek 5. dubna 2013
secesní sál hotelu Prácheň
V pátek 5. dubna 2013 zahajují Ševčíkovy 
hudební večery svůj čtvrtý ročník prvním 
koncertem, při kterém v  rámci koncert-
ních večerů cyklu poprvé zazní jazzová 
hudba. I letos jsou koncerty spolufi nanco-Z(a)tracená, foto: V. Šlechta

vány Městem Horažďovice, které přispívá 
především na úhradu honorářů a  cestov-
ních výdajů umělců.
Původ jazzu se odvozuje od proudu hudby, 
který v  19. století vznikl v  New Orleansu. 
Černošské gospely, spirituály, pracovní 
písně a blues se prolnuly s bělošskou hud-
bou evropských přistěhovalců. Jazzové 
spektrum je velmi široké, těžko se pokoušet 
o  jeho třídění. Hudba se odvíjí ve specifi c-
kých rytmech (často synkopického cha-
rakteru), interpreti jsou obdařeni velkou 
schopností improvizace, která se uplatňuje 
v opakující se melodii a frázích. Česká jaz-
zová hudba měla vždy vynikající osobnosti, 
s  počátky jazzu v  Čechách je spojeno pře-
devším jméno Jaroslava Ježka. 
V Horažďovicích se představí mladá jazzová 
zpěvačka Alena Průchová, která vystudo-
vala Státní konzervatoř v Praze (obor popu-
lární a jazzový zpěv). Inspiraci dále hledala 
na jazzové VOŠ. Vystupuje se skupinami 
NORAH, Only four, řadu let i s orchestrem 
Karla Vlacha, spolupracuje s kapelou Pajky 
Pajk Martina Kumžáka. Můžeme ji vídat 
a slýchat jako doprovodnou vokalistku v te-
levizních pořadech Česko hledá Superstar, 
Stardance nebo Duety. V poslední době čas-
to koncertuje se skupinami Duende a  Mu-
sicdan. Potěšením je pro ni i  spolupráce 
s  písničkářem Jiřím Bílým a  s  kapelou Pet-
ra Maláska ve vokálním sboru Lucie Bílé. 
Nejlépe se cítí v jazzových rytmech, z nichž 
v  jejím repertoáru najdeme nejvíce swing, 
jazzové balady, groove a  latinskoamerické 
rytmy. Do budoucna by se ráda věnovala pů-
vodní tvorbě s vlastní kapelou. 
Se zpěvačkou sametového hlasu uslyšíme 
i  pianistu Kryštofa Marka, trombonistu 
Přemysla Tomšíčka, kontrabasistu Fran-
tiška Rabu a bubeníka Františka Höniga. 
Všichni umělci patří mezi vyhledávané in-

Alena Průchová
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strumentalisty, jejich společné vystoupení 
bude povelikonoční lahůdkou, kterou jinak 
můžeme vyslechnout snad jen v  zavede-
ných pražských jazzových klubech.
Těšíme se na hojnou účast a společně pro-
žitý krásný večer. Vstupné na koncert zů-
stalo i  nadále vstřícné: 100  Kč, zlevněné 
vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek mož-
ná na mobilu 603 229 559. 
Ing. Jitka Kutišová, Hudba bez hranic, o. s. ČTENÍ 

NA POKRAČOVÁNÍ 
Městská knihovna zve všechny příznivce 

humorných povídek a pověstí
Zdeňka Šmída

3. 4. a 24. 4. od 14.00 hod.
 Oblastní charita Horažďovice

(4. patro)

POUŤ NA PRÁCHNI
21. 4. 2013 ve 14.00 hodin

Poutní mše svatá na Práchni 
v kostele sv. Klimenta

Městská knihovna 
Horažďovice 
BŘEZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ

BESEDA SE SPISOVATELKOU 
PETROU BRAUNOVOU
„Dnešní beseda se podobala tiskové kon-
ferenci. Jsem opravdu nadšená, že mám 
v Horažďovicích už své fanoušky, pro spiso-
vatele je báječný pocit, když se čtyřiceti dětí 
zeptám, jestli někdo četl mou knihu, a zved-
ne se les rukou. Otázky dětí z  Horažďovic, 
snad proto, že jsem tu už byla několikrát, ne-
jsou obecné, ale ptají se na konkrétní situace 
a fígle, které používám při psaní. Zajímá je, 
jakým způsobem dostávám na papír příběhy, 
které se odehrávají jen v mé hlavě. Myslím, že 
je dnes nejvíc fascinovalo, když jsem popiso-
vala, jak se mi při psaní občas zjeví postava, 
o  které jsem neměla na začátku potuchy, 
sama nevím, co chce a jakou má roli. V tako-
vé chvíli zavírám oči a pozoruju ji. I pro mě 
jsou takové zázračné chvíle překvapením, 
když vás fi ktivní postava uvede na místo 
a nastaví situaci, o které chtě nechtě musíte 
psát. Na Klatovsku je mi vůbec dobře. Mám 
tu kořeny, a s přibývajícím věkem můžu kon-
statovat, že krev není voda. Těším se na další 
akce, které tu podniknu. Zvu všechny děti od 
9 let na můj literárně-dramatický seminář 
v  červenci v  Horažďovicích. Více informací 
se čtenáři můžou dozvědět v  horažďovické 
knihovně. Loni jsme s dětmi bojovali s dra-
kem, letos budeme budit princeznu.“

 Petra Braunová

PROČ TRÉNOVAT PAMĚŤ?
Na tuto otázku dostali odpověď účastníci 
přednášky o trénování paměti, kterou v rám-
ci Národního týdne trénování paměti uspo-
řádala Městská knihovna dne 13. 3. Přednáš-
ka byla doplněna testy a kvízy, při kterých se 
účastníci nejen pobavili, ale i  zjistili, jak na 
tom jejich paměť vlastně je, a  že za pomoci 
trénování a  vytváření mnemotechnických 
pomůcek jsou schopni zapamatovat si dale-
ko více a lépe. 

 Lenka Šimonová

VYHODNOCENÍ ČTENÁŘE ROKU
Stejně, jako v minulých letech, i letos oceňo-
vala horažďovická knihovna své nejpilnější 
čtenáře a  dobrovolníky, kteří pomáhají při 
organizaci nejrůznějších akcí. Slavnostní 
ocenění proběhlo 14. 3. v obřadní síni Měst-
ského úřadu za účasti starosty Mgr. Karla 
Zrůbka a  zástupkyně SKIPu Mgr. Hany 
Hendrychové.

Nejlepšími čtenáři oddělení pro dospě-
lé se letos staly Václava Sovová, Monika 
Věchtíková a Jana Slivoňová. Titul nejpil-
nější čtenářky oddělení pro děti a mládež 
získala Radka Jindřichová, která se stala 
absolutní vítězkou a  postupuje do kraj-
ského kola soutěže Čtenář roku. Dalšími 
oceněnými byla Daniela Gronová a Tomáš 
Turek. Mimořádné ocenění získala pětile-
tá Kristýnka Kadaňová s  maminkou. Po-
děkování za dobrovolnickou činnost bylo 
předáno Marii Zajícové a Marii Koblihové.

 Petra Tomešová

HLOUPEŽNÍCI, STRAŠIBRAŠI 
A TI DRUZÍ…
Březen měsíc čtenářů pokračoval v  měst-
ské knihovně besedou se spisovatelem Mi-
lošem Kratochvílem. Děti ze ZŠ se dozvě-

děly, jak vypadá Poťouch, co mají na starost 
robotíci, kdo jsou Hloupežníci, Strašibraši 
nebo jak vznikl kočkopes Kvído. Děti, 
které znaly odpovědi na záludné otázky 
pana Kratochvíla, si odnesly milé odměny 
a  všichni si nakonec poslechli neobvyklé 
básničky z knihy „Pes nám spadla“.

 Eva Marešová

Zpráva o činnosti 
Městského muzea 
za rok 2012 
V  roce 2012 navštívilo muzeum 3697 ná-
vštěvníků.
V  dubnu a  květnu 2012 byly restaurovány 
výmalby v  prvním patře věže. V  průběhu 
prací se ukázalo, že se jedná o raně barokní 
dílo a prostor věže tak získal na zajímavosti. 
Restaurování fi nancovalo Město Horažďo-
vice s přispěním Plzeňského kraje z progra-
mu „Zachování a obnova kulturních pamá-
tek Plzeňského kraje“. 
Na jaře proběhlo několik akcí pro veřejnost. 
V dubnu se uskutečnil 2. ročník akce rýžo-
vání zlata na Otavě pro veřejnost pod ná-
zvem Svatý Jiří zlatinky nese na talíři. Akce 
byla úspěšná a tak se připravuje další rýžo-
vání i na rok 2013. V květnu jsme na jeden 
den zpřístupnili zájemcům opravené krovy 
na zámku, akci doprovázel odborný výklad 
a  fotografi cká dokumentace z  průběhu 
stavby. Půdy na zámku byly také cílem ně-
kolika návštěv památkářů z celé republiky.
V  květnu se uskutečnila akce s  názvem 
Oživené tóny, kde byl veřejnosti předveden 
restaurovaný klavír z  roku 1827. Návštěv-
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níci se dozvěděli historii tohoto nástroje, 
průběh restaurování a poté si poslechli kla-
vírní vystoupení paní Petry Matějová, která 
nechala tento nástroj promluvit. 
Celý rok byla k dispozici návštěvníkům in-
teraktivní dílna Návrat k tradicím a byla vý-
razným turistickým lákadlem.
Výstavy:
Půta Švihovský a  jeho doba – touto vý-
stavou jsme se připojili k  projektu tří zemí 
(Česko, Polsko, Německo) pod názvem Ev-
ropa Jagellonská, Umění a kultura ve střed-
ní Evropě za vlády Jagellonců 1386–1572. 
Výstavu doprovázely námi připravené pra-
covní listy pro školy.
Horažďovicko tužkou – kresby Miroslava 
Vondrysky v druhém patře zámecké věže. 
Restaurování sbírek
V tomto roce se také podařilo zrestaurovat 
šestipedálový klavír z  dílny Adalberta 
Stabernacka z  roku 1827. Patřil rodině 
Kinských, která na zámku bydlela. Restau-
rování nástroje dotoval Plzeňský kraj, dře-
věné části měl na starosti Jiří Stýblo, me-
chaniku Zdeněk Kocum.
Dokončeno bylo také restaurování plastiky 
gotické Madony původem z  Rabí. Plastiku 
zrestauroval pan Blahout z  Písku, ředitel 
Soukromé střední uměleckoprůmyslové 
školy. Madona se stala ozdobou výstavy 
Půta Švihovský a jeho doba. Po sejmutí ba-
rokních úprav a  odhalení původní gotické 
formy máme nyní ve sbírkovém fondu tři 
gotické plastiky.
Konzervováním prošlo 62 dřevěných před-
mětů. (A. Červený)
Část textilií vystavených v  expozici (kroj, 
pleny, kosičky, dětské oblečení) bylo vyprá-
no, naškrobeno a vyžehleno a opět se do ex-
pozice vrátí. (H. Smetanová)
Na výstavu Půta Švihovský byla ušita re-
plika renesančních šatů, které nyní budou 
vystaveny v patře věže s restaurovanou vý-
malbou. (K. Červená Křížová)
Publikace
Městské muzeum za podpory města Horaž-
ďovice vydalo novou mineralogickou pub-
likaci Minerály horního Pootaví od Aleše 
Červeného. Náklad 1000 ks. Přípravy na vy-
dání této publikace zabraly celkem půl roku.
Tato publikace se během roku velice dobře 
prodávala.
Badatelé
V  muzeu jsme poskytli služby 50 badate-
lům. Stále trvá velký zájem o  badatelské 
služby po internetu.
Přednášky
Stále pokračujeme v přednáškách pro ško-
ly i pro seniory, celkem tyto akce navštívilo 
259 zájemců. V  tomto roce převládaly jak 
tzv. speciální přednášky a to rýžování zlata 
na Otavě s praktickými ukázkami a hornic-
ké a mineralogické přednášky v terénu pro 
školy a  skupiny. Zájem byl i  o  historii Ho-
ražďovic a odívání našich předků.

Práce se sbírkami
V  roce 2012 jsme zapsali 319 přírůstko-
vých čísel, což je 1020 nových sbírkových 
předmětů. 
Do muzejních sbírek jsme zapsali také roz-
sáhlý soubor předmětů po rodině Kinských, 
které jsme nalezli v  krbovém komíně, kde 
ležely zřejmě od roku 1945. Jako další za-
jímavost můžeme jmenovat oltářní kámen 
z roku 1659, který zřejmě souvisí s kaplí na 
Loretě, Dále po jeho historii pátráme.
Pokračovali jsme v  psaní katalogizačních 
karet do muzejního programu a  to kon-
krétně textilních sbírkových předmětů. Je 
zpracováno již 425 evidenčních čísel, což je 
722  předmětů. Textilní karty jsou také do-
plňovány fotodokumentací. Tyto fotografi e 
jsou vkládány do speciálního programu 
k elektronickým kartám daného předmětu. 
Po zapsání do počítače se dále tyto karty 
tisknou.
Pokračovalo se také v  zapisování knih 
z  obecné knihovny muzea do muzejního 
programu. V tomto roce bylo zapsáno dal-
ších 428 knih. 
Inventarizací prošlo 436 evidenčních čísel 
sbírkových předmětů.
Dary
V roce 2012 nám věnovalo do muzea různé 
předměty 18 dárců. Všechny dary obohatí 
náš sbírkový fond ve všech směrech. 
Tady je krátký výčet části darovaných věcí 
a  jména dárců: Pan J. Hříšný – nůžky na 
stříhání ovcí; pan M. Brejcha – rozsáhlý 
soubor věcí nalezených na půdě jeho statku 
(tiskoviny, knihy, také ohlávky, postroje, lis 
na tvaroh, drhlen, mědlice, porcelán, kera-
mika, hospodářeké nářadí); paní Stulíková 
– staré fotografi e a  také například kahan 
po Antonínu Moravcovi; Kongregace ses-
ter Nejsvětější svátosti z  Českých Budějo-
vic – např. velice staré rámy na vyšívání; 
paní Kopecká – dva krucifi xy; paní Černá 
– vzorníky vyšívání, a jiný textil; paní Sme-
tanová – dřevěný špunt z  rybníka 200  let 
starý a různé textilie; pan Makrlík – kroni-
ku třídní, škola Měšťanská chlapecká z Ho-
ražďovic; Město Horažďovice –  předměty 
z kapličky v Babíně; pan Naxera – dřevěné 
sáně na svážení dřeva; Božena Hlinková – 
kroniku příjmů a vydání školní obce Horaž-
ďovické; L. Krejčová – malovanou poklici 
na terinu z  19. století; A.  Červený – např. 
lopatu na používání v cihelnách; pan Karas 
– staré elektrické žehličky z bývalého Vku-
su v Horažďovicích. 
Všem dárcům děkujeme.
Nákup 
Od Kongregace sester Nejsvětější svátosti 
v  Českých Budějovicích byl zakoupeny za 
cenu symbolickou soubory předmětů, které 
přibližují práci sester z kláštera při výrobě 
a  zdobení církevních rouch. Soubory ob-
sahují např. modlitební knihy, dřevěné pa-
ličky na paličkování, stuhy, porty, prýmky, 

vyšívané části církevních textilií, vyšívací 
jehly, bavlnky a hedvábí, vzory, zkrátka vše, 
co sestry ke své činnosti potřebovaly. 
Mineralogický průzkum: (A. Červený) 
Mečichov, průzkum žíly pegmatitu. Prů-
zkum křemenných žil na vrchu Stohlavec 
u obce Babín a nedaleko Číhaně. U Číhaně 
nález unikátních ukázek krystalovaného 
křemene, který je zbarven do červena oxi-
dy Fe. Bohdašice u Annína, průzkum staré-
ho vápencového lomu. 

Poděkování
V  rámci dobrovolnické služby u  nás sleč-
na Jaroslava Škudrnová odpracovala 
bezplatně 93 hodin a velice nám pomohla 
s  prací v  depozitářích a  se zpracováním 
listin a dokumentů. Za tuto nezištnou po-
moc děkujeme.

V  letošním roce chystáme výstavu Co dali 
lidé, co dala země, kde vystavíme nejzají-
mavější přírůstky do našich sbírek, např. 
dary, mineralogické nálezy, část předmětů 
ze zámeckého krbu a také oltářní kámen.
V patře věže bude fotografi cká výstava Prá-
cheňskou přírodou pana Zemena a Jany. 
Horažďovice 8. 2. 2012

 Mgr. Hana Smetanová

Dne 27. 4. 2013, 12.00 – 16.00 hod. v Dne 27. 4. 2013, 12.00 – 16.00 hod. v 
Horaž ovicích u jezu na LipkáchHoraž ovicích u jezu na Lipkách

P i velmi špatném po así se akce nekoná !
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SPORT

Tvrdá práce začíná
Po malé odmlce a krátkém vydechnutí na 
přelomu roku nám opět začínají jarní sé-
rie závodů. A  co jsme pro letošní sezónu 
naplánovali? Rozhodně toho není málo. 
Naše plány na rok 2013 jsou ještě o  něco 
ambicióznější než ty loňské. Chceme se 
zúčastnit celkem 22 závodů a  změřit tak 
své síly se silnější konkurencí. Letošní 
první závody, kterých jsme se zúčastnili, 
se konaly ve Kdyni. Jednalo se o  1. kolo 
krajské ligy západočeského kraje, které 
proběhlo 26. ledna. Náš oddíl zde repre-
zentovalo 5 závodníků, kteří přivezli cel-
kem 6 medailí. Byli to Eva Radová – první 
místo v kata i v kumite, Tadeáš Hokr – prv-
ní místo v kata a třetí místo v kumite, Va-
šek Mai – druhé místo v kumite, Jára Rada 
– druhé místo v kumite a Adéla Zálabská, 
která bohužel skončila na nepopulární 
bramborové pozici. Celkem je náš oddíl 
po prvním kole v  průběžném hodnoce-
ní s  přihlédnutím k  velké konkurenci na 
skvělém 3. místě. Další klání, které naše 
závodníky čekalo, bylo 1. kolo Mezinárod-
ní ligy talentů v  Českém Krumlově, které 
proběhlo 10. února. Celkem se o  cenné 
kovy „popralo“ 121 závodníků ze 17 oddí-
lů. Za náš oddíl do Krumlova vyrazili 4 zá-
vodníci – Eva, Tadeáš, Adéla a Jára, kteří 
vybojovali celkem 8 medailí, tedy každý 2. 
Nejúspěšnější byla Eva, která opět vy-
bojovala v  kata i  v  kumite zlaté medaile, 
Tadeáš byl v kata zlatý a v kumite skončil 
na stříbrné pozici, Adéle se zadařilo a při-
vezla 2 stříbrné medaile a Jára byl v obou 
disciplínách bronzový. Všem závodníkům 
gratulujeme a  věříme, že budou úspěšní 
jako v loňském roce, kdy se zúročilo jejich 
pilné trénování a  poctivá příprava. A  jak 
vůbec loňský rok dopadl? Naši závodníci 

se v roce 2012 zúčastnili celkem 18 závo-
dů a  přivezli si dohromady 102 medailí. 
Nejvíce bodovali Tadeáš a  Eva, kteří jich 
každý získali přes 20, což je v nabité kon-
kurenci, která na tatami panuje, obrovský 
úspěch. Adéla, Honza, Jára a Vašek se také 
nenechali zahanbit a  úspěšně náš oddíl 
reprezentovali. Další, co nám v  loňském 
roce udělalo radost, byl zářijový nábor 
nováčků, při kterém se do našeho oddí-
lu přihlásilo celkem 45 nových zájemců. 
Doufáme, že je karate oslovilo a že z nich 
vyrostou závodníci, kteří budou mít chuť 
reprezentovat náš oddíl na závodech. 
V červnu čekají zkoušky na další postupné 
pásky podle nových pravidel, takže se bu-
deme intenzivně věnovat tréninku nových 
technik a samozřejmě tréninku na závody. 
Pokud se chcete dovědět o  našem oddí-
le co nejvíc, navštivte naše internetové 
stránky www.lfmt.cz. Závěrem bych chtě-
la poděkovat trenérům a  podpoře rodičů, 
bez kterých by naši závodníci nikdy nebyli 
tak úspěšní, jako jsou. A co si přát dál? No 
přece co nejvíc medailí.

Gabriela Panušková

Z RADNICE

Rada města 25. 2. 2013
schvaluje „Koncepci veřejné zeleně pro 
město Horažďovice – místo Horažďovice“ 
zpracovanou Mgr. Vladimírem Ledvinou, 
Tyršova 359, Horažďovice,
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 
uchazeče Miroslav Brůžek, Horažďovice, na 
realizaci díla „Oprava kaple Boubín“ s  na-
bídkovou cenou ve výši 174 890 Kč bez DPH,
schvaluje příspěvek Plzeňskému kraji ve 
výši 167  010 Kč na dopravní obslužnost 
veřejnou vnitrostátní linkovou dopravou 
v roce 2013,
schvaluje termíny prodejních trhů na 
Mírovém náměstí v  Horažďovicích v  roce 
2013: pořadatel B. Flachs – 15.  3, 12.  4, 
10.  5., 14.  6. a  pořadatel město Horažďo-
vice – 22. 6., 27. 7., 12. 10., 9. 11., 14. 12., 
souhlasí s poskytnutím znaku města Ho-
ražďovice Regionálnímu informačnímu 
centru Prácheňska pro použití v  tiskovi-
nách a k označení výkladů IC Horažďovice 
za podmínek stanovených pravidly užití 
městského znaku, 
schvaluje navýšení vstupného v  Měst-
ském muzeu – 4 hodinový výukový pro-
gram – 70 Kč, interaktivní dílna 1,5–
2 hod. – 20 Kč,
schvaluje v  rámci zadávání veřejných za-
kázek malého rozsahu:

a) vydání směrnice č. 2/2013 upravující 
postup při zadávání veřejných zakázek 
malého rozsahu 
b) ukládá MěÚ, odboru investic rozvoje 
a  majetku města seznámit zaměstnance 
Městského úřadu Horažďovice, vedoucí 
organizačních složek a ředitele příspěvko-
vých organizací zřízených městem, kteří 
jsou oprávnění hospodařit s  veřejnými 
prostředky s postupem zadávání dle vyda-
né směrnice do 19. 4. 2013,
rozhodla o  výběru nejvhodnější nabíd-
ky „Sdružení parcelace 31/1 ÚP Horaž-
ďovice“ fyzických osob Ing. arch. Jiřího 
Kučery, Zářečská 638, Horažďovice (ve-
doucí sdružení), Bc. Michala Šedivého, 
Břežany  50, Horažďovice (člen sdružení) 
a Štěpána Eliáše, Holečkova 395, Vlacho-
vo Březí (člen sdružení) na realizaci díla 
„Parcelace lokality 31/1 ÚP Horažďovi-
ce“ s  nabídkovou cenou ve výši celkem 
117 200 Kč, zhotovitel není plátcem DPH,
rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Karel 
Granát, Starý Plzenec, na realizaci díla 
„Oprava schodiště, zámek Horažďovice“ 
s  nabídkovou cenou ve výši 285  000 Kč 
bez DPH,
rozhodla o  přijetí nabídky uchazeče In-
TePs s. r. o., Kollárova 511, Písek, na reali-
zaci díla „Zřízení ÚT v domu čp. 760 – byt 
č. 4 a 762 – byt č. 1“ s nabídkovou cenou ve 
výši 83 826 Kč bez DPH.

Soutěž na vytvoření 
loga města
SPECIFIKA ZADÁNÍ SOUTĚŽE
1. Vyhlašovatel soutěže
Vyhlašovatelem soutěže je Město Horažďo-
vice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice.

2. Předmět soutěže
1) Předmětem soutěže je vytvoření loga 
Města Horažďovic, sestávajícího z grafi c-
ké značky a slovního spojení HORAŽĎO-
VICE – PERLA OTAVY.
2) Logo musí být jednoduché, jedinečné, 
srozumitelné, komunikativní a snadno re-
produkovatelné černobíle i barevně.
3) Logo by mělo charakterizovat Horaž-
ďovice jako zajímavé a krásné město ležící 
na řece Otavě, které je významné a pozo-
ruhodné svou minulostí i současností.

2. Použití loga
Reklamní tiskoviny, internetové aplikace, 
marketingové aktivity, expozice na výsta-
vách a veletrzích cestovního ruchu, dárko-
vé a reklamní předměty. 

3. Účastníci soutěže
Soutěž je vyhlášena jako veřejná anonym-
ní. Je určena všem fyzickým či právnickým 
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osobám i autorským sdružením se zastou-
pením fyzických osob. Podmínkou je řádné 
vyplnění přihlášky a  dodržení všech pod-
mínek soutěže. Ze soutěže jsou vyloučeni 
členové hodnotící komise a  jejich rodinní 
příslušníci.

4. Podmínky soutěže
1) Soutěžní návrh účastníka bude podán 
v  zalepené obálce, zřetelně označené nápi-
sem „Soutěž – logo města, NEOTVÍRAT“ 
a  doručené na adresu Město Horažďovice, 
Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice. 
2) Obálka bude obsahovat: 
• Řádně vyplněnou přihlášku 
• Explikaci návrhu loga – v rozsahu maxi-
málně 1× A4 
• Výtisk návrhu loga 1× A4 v  černobílém 
provedení ve dvou variantách: v  maximál-
ním rozměru cca 150× 150 mm a minimál-
ním rozměru cca 20× 20 mm. 
• Výtisk návrhu loga 1× A4 v  barevném 
provedení ve dvou variantách: v  maximál-
ním rozměru cca 150× 150 mm a minimál-
ním rozměru cca 20× 20 mm. 

Soutěžní práce z  důvodu anonymního 
hodnocení nesmí obsahovat žádné identi-
fi kační údaje soutěžícícho. Splnění poža-
davků na soutěžní práce bude posuzovat 
osoba pro otevírání obálek se soutěžními 
pracemi, jmenovaná vyhlašovatelem sou-
těže nejpozději do data ukončení lhůty pro 
podání soutěžních prací. Tato osoba nesmí 
být zároveň členem hodnotitelské komise.

Soutěžící jsou povinni do termínu uzávěr-
ky soutěže tj. do 25. 4. 2013 do 12 00 hodin 
odevzdat řádně vyplněnou přihlášku do 
soutěže spolu se soutěžními návrhy na ad-
resu vyhlašovatele. Každý účastník může 
podat nejvýše pět soutěžních návrhů.

5. Hodnocení
Osoba pověřená otevíráním obálek otevře 
zásilky se soutěžními návrhy, které očísluje 
pořadovými čísly. Tato pořadová čísla záro-
veň poznamená do příslušných přihlášek. 
Poté oddělí obálky s  přihláškami od vlast-
ních soutěžních prací. Účastníci, kteří ne-
budou splňovat podmínky soutěže, budou 
ze soutěže vyřazeni.

Pro posouzení a  vyhodnocení soutěžních 
návrhů bude nejpozději do data ukončení 
lhůty pro podání soutěžních prací vyhla-
šovatelem jmenována hodnotitelská ko-
mise, která vyhodnotí předložené návrhy 
jednokolově.

Hodnotitelská komise vybere nejlepší sou-
těžní návrh, přičemž účastníkovi, jehož 
návrh bude vybrán jako vítězný, poskyt-
ne vyhlašovatel fi nanční částku ve výši 
20  000  Kč jako jednorázovou licenční od-
měnu za výkon autorských práv k vybrané-
mu dílu podle následně uzavřené licenční 
smlouvy. 

Oznámení 
o plánovaném 
dopravním omezení
Městský úřad Horažďovice, odbor do-
pravy oznamuje termín provádění opra-
vy mostu č. ev. 17214–1, který převádí 
silnici III/17214 přes řeku Otavu ve smě-
ru na Velké Hydčice. Plánovaný termín je 
od 2.  4.  2013 do 31.  5.  2013. Provádění 
opravy je navrženo za úplné uzavírky 
provozu na předmětném mostním ob-
jektu. Objízdná trasa pro veškerou do-
pravu je navržena po silnicích III/17213, 
III/17217, III/1694, III/1695, II/169, I/22 
přes obce Boubín, Kejnice, Nezamyslice, 
Žichovice, Čepice, Rabí a Horažďovice.
Během uzavírky dojde k omezení provo-
zu linek veřejné linkové osobní dopravy. 
Zastávka Horažďovice, u  mostu bude 
přeložena do polohy prostoru křižovatky 
ulic Nábřežní a Prácheňská, poté přepra-
vované osoby přejdou přes lávku (starý 
most) a linková doprava bude navazovat 
u zastávky Horažďovice, U Jitexu.
Při provádění stavby budou vymezeny 
parkovací (příp. odstavné) plochy pro 
osobní automobily na pravém i  levém 
břehu řeky Otavy.
Aktuální informace jsou uvedeny na in-
ternetových stránkách Města Horažďo-
vice.

Milada Kotišová, 
odbor dopravy

Nabídka na prodej 
motorového vozidla 
Město Horažďovice nabízí k  odprodeji 
motorové vozidlo AVIA A 31 K SP (úprava 
hasiči a  modrý maják), rok výroby: 1985. 
Stav vozidla: schopno provozu na pozem-
ních komunikacích, je po opravě a po STK 
v 09/2012, ve velmi dobrém stavu.
Více informací na webových stránkách 
Města Horažďovice – sekce „Úřední des-
ka“ a „Prodeje, pronájmy, dražby“.
Pro podání nabídky je stanoven termín do 
30. 4. 2013 do 9.00 hod.

V lednu 2013 obdrželo Město Horažďovi-
ce od Ministerstva vnitra České republi-
ky v  rámci Operačního programu Lidské 
zdroje a  zaměstnanost Rozhodnutí o  po-
skytnutí dotace na projekt

Městský úřad 
Horažďovice 
– profesionalita 
s lidskou tváří
Reg. č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036.
Tento projekt, jehož realizace byla zahá-
jena v  únoru 2013 a  potrvá až do červ-
na roku 2015, má za cíl zvýšení kvality, 
efektivity a  výkonnosti služeb, klíčových 
činností MěÚ a  nastavení kontinuálního 
zlepšování jak směrem k  uživatelům, tak 
směrem k zaměstnancům úřadu. 
V  rámci jednotlivých aktivit projektu bu-
dou realizovány činnosti vedoucí k  díl-
čím cílům a  výstupům projektu. V  rámci 
aplikace modelu CAF (Common Assess-
ment Framework), respektive společné-
ho hodnotícího rámce, budou vytvořeny 
sebehodnotící zprávy, na základě kterých 
budou vytvořeny akční plány. V rámci ak-
tivity zefektivnění řízení lidských zdrojů 
bude zpracován kompetenční model, sys-
tém hodnocení zaměstnanců a další doku-
menty. Průzkumy spokojenosti klientů, 
zpracování standardů zákaznické orien-
tace či šetření Mystery klient, t. j. skrytou 
formou, proběhne v rámci aktivity otevře-
nost úřadů. Ke všem aktivitám projektu 
bude probíhat vzdělávání vedoucích a za-
městnanců úřadu tak, aby byl podpořen 
rozvoj ve všech těchto oblastech. Projekt 
bude realizován především pracovníky 
MěÚ a externími dodavateli.
Náklady projektu ve výši 4 625 991,76 Kč 
jsou spolufi nancovány z  prostředků ESF 
(Evropský sociální fond) prostřednictvím 
operačního programu Lidské zdroje a za-
městnanost a státního rozpočtu ČR až do 
výše 85 %, tedy částkou 3 932 092,99 Kč.

 Jitka Vokatá, OIRM

VELIKONOČNÍ OSTROV 
A JEHO ZÁHADY

Obec Svéradice pořádá v pátek 

5. dubna 2013 od 18.00 hod. 
v předsálí Kulturního domu 

ve Svéradicích 
besedu s Ing. Pavlem Pavlem na téma 

„Velikonoční ostrov a jeho záhady“. 
Srdečně zveme širokou veřejnost.
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Požární poplach 
a evakuace v budově 
městského úřadu
V úterý 5. března 2013 v 10 hodin byl v bu-
dově Městského úřadu Horažďovice vyhlá-
šen cvičný požární poplach, který se týkal 
všech zaměstnanců a  návštěvníků úřadu. 
Cílem bylo praktické prověření účinnosti 
požárního a  evakuačního poplachu. Celá 
evakuace úřadu a  likvidace cvičného po-
žáru trvala 45 minut.
„Celá akce začala teoretickou přípravou 
formou přednášky k evakuaci budovy, a to 
např. v případech vzniku požáru či jiného 
nebezpečí v  budově. Následně se procvi-
čovalo praktické vyhlášení požárního po-
plachu a  samotná reakce osob v  budově 
a  zjišťovaly či ověřovaly reálné a  časové 
možnosti při vyklizení budovy. Vzhledem 
k  zpracovanému námětu se prověřovala 
součinnost zainteresovaných složek,“ in-
formovala Ing. Ivana Dušková, tajemnice 
Městského úřadu Horažďovice.
Hasiči HZS Plzeňského kraje, Požární 
stanice Horažďovice, se podíleli společně 
s  příslušníky Jednotky dobrovolných hasi-
čů Horažďovice (JPO III SDH) na záchran-
ných pracích uvnitř budovy a společně pro-
vedli cvičné nasazení techniky ke zdolání 
požáru, mimo jiné s procvičením vyvádění 
a  evakuace osob ze zakouřeného prosto-
ru za pomoci dýchací techniky, požárního 
žebříku a  nosítek. Dále JPO III SDH Ho-
ražďovice prováděla v prostoru soustředění 
v blízkosti budovy pomoc při evidenci eva-
kuovaných osob, pomáhala se zajišťováním 
pořádku a  připravovala poskytování první 
pomoci. Městská policie měla na starosti 
praktické vyhlášení evakuace a  pořádkové 
zajištění evakuace. Zaměstnanec bezpeč-
nosti a  krizového řízení městského úřadu 
organizoval naplánování celé akce, spolu-
pracoval s  hasiči při evidenci a  záchraně 
osob a monitoroval průběh celé evakuace.
Všichni zaměstnanci městského úřadu 
jsou pravidelně proškolováni. Bylo tedy 
důležité, aby dodrželi všechny postupy tý-
kající se samotné evakuace a  informovali 
případné návštěvníky úřadu, jak při eva-
kuaci postupovat.

Evakuace, foto: Jiří Staněk

Starosta města Horažďovice Mgr. Karel 
Zrůbek k uvedenému nácviku řekl: „Vedení 
Města Horažďovice přistoupilo, v  souladu 
se zákonnými povinnostmi péče o  bez-
pečnost a  zdraví zaměstnanců i  občanů, 
k  tomuto metodickému nácviku, který byl 
spojen s evakuací osob. Radnice města Ho-
ražďovice a  MěÚ Horažďovice je v  rámci 
ORP Horažďovice zařazena mezi budovy 
zvláštního významu. Celá akce byla naplá-
nována a uskutečněna v neúřední den. Pev-
ně věříme, že případná nespokojenost ze 
strany občanů, pro které nebyl v dané době 
úřad dostupný, bude vyvážena vědomím 
potřebnosti věci a zvýšení bezpečnosti“.

Vedení města a MěÚ Horažďovice

PRONÁJEM PROSTOR SOKOLOVNY 
(bývalý nábytek)

Celková rozloha: 420 m2, 
podrobné info na tel: 720 248 161

ŠKOLY 

Křesťanská mateřská 
škola 
KRŮČEK PO KRŮČKU 
DO SOUSEDNÍ ZEMĚ 
K osvojování cizích jazyků v raném věku se 
vedou stále velmi intenzivní diskuse. Nej-
novější výsledky však upozorňují na nedo-
statek příležitostí a zkušeností setkávat se 
s cizím jazykem ve vývojově příznivém ob-
dobí. Z tohoto důvodu jsme využili nabídku 
Koordinačního centra česko-německých 
výměn mládeže Tandem a v rámci projektu 
Krůček po krůčku do sousední země naše 
zařízení navštívila tzv. „vyslankyně sou-
sední země.“ 
22. února k  nám do školy přijela s  kufrem 
paní Maihorn a  hned první písničkou si 
děti získala. V  kufru navíc měla kamarád-
ku, kterou děti probudily hlasitým: „Hal-
lo, Affe.“ Opice samozřejmě neuměla ani 
slovo česky, tak se jí děti musely předsta-
vit v  němčině. Potom nám paní Maihorn 
společně s  opicí předvedla tzv. jazykovou 
animaci. Vybalovala z  kufru věci, které se 
řeknou v  češtině i  němčině skoro stejně 

a  v  závěru, když děti pomáhaly opici kufr 
zase sbalit, tak vůbec nevadilo, že opice 
mluvila německy. Děti s jistotou věděly, co 
hledá. S novými kamarádkami jsme se na-
konec rozloučili písničkou. Nyní se děti při-
pravují v nově otevřeném kroužku němčiny 
na další setkání, které se uskuteční pravdě-
podobně v  červnu. Na setkání se ale pilně 
připravují také děti, které chodí na kroužek 
angličtiny. Chtějí totiž opici vyzkoušet, zda 
umí alespoň trochu i  anglicky. Paní Mai-
horn zase slíbila, že nám zkusí najít další 
kamarády v nějaké německé školce, se kte-
rými bychom se mohli domlouvat cizím ja-
zykem. Uvidíme, zda se náš záměr podaří 
uskutečnit.
Pedagogika pro malé děti je především 
pedagogikou zážitkovou. Děti si osvojují 
cizí jazyk hravou formou a  návštěva tzv. 
„vyslankyně sousední země“ paní Venduly 
Maihorn u  nás ve školce byla právě tako-
vým obohacujícím a silným zážitkem. Jazy-
kové vzdělávání má na vývoj dětí ale i  jiné 
pozitivní vlivy. Například nová zvuková 
podoba procvičuje uvědomělé naslouchá-
ní, což napomáhá věnovat více pozornosti 
i  svému mateřskému jazyku. Děti si tak 
zvykají pozorněji poslouchat a  později ve 
škole toho určitě plně využiji. 
Mgr. Věra Chaloupková, KMŠ Horažďovice

Vítkův chodník
Třídě Berušky se podařilo sehnat Vítkův 
chodník. O  co vlastně jde? Hlavní myš-
lenkou je zaměřit se na správné postavení 
těla. Cílem je, aby si děti zvykly chodit co 
nejvíce bosy venku v přirozeném prostředí 
a začaly, byť podvědomě formou hry, chá-
pat funkci nohy a  její správné postavení. 
Chodník má název po pohádkové postavič-
ce skřítku Vítkovi, o kterém je básnička a ta 
děti celým programem provází. Autor loga 
je ilustrátor dětských knížek Adolf Dudek. 
V  sadě jsou šlapací kazety, balanční pod-
ložky, míčky, ježky, básničky. Program má 
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ochrannou známku. Děti vlastně chodí se 
skřítkem Vítkem v  terénu se zajímavým 
povrchem, který klade nároky na rovno-
váhu, ovlivňuje refl exní zóny chodidel, dítě 
psychicky otužuje, ale zároveň i baví a mo-
tivuje. Základní varianta chodníku se dá 
připodobnit překážkové dráze. Je zde po-
užit přírodní materiál kámen a  dřevo, jen 
rehabilitační míčky jsou umělohmotné. Je 
zaměřen na ovlivnění refl exních zón chodi-
del a posílení svalů nohy a chodidla. Zjišťu-
je se, že děti mají stále větší problémy s plo-
chonožím. Denně chodíme na nevhodném 
povrchu jako je plovoucí podlaha, dlažba..., 
kde se nemůže našim dětem, vytvářet 
správná klenba. Problémem je i  špatná 
obuv, kterou děti někdy mají.
Vítkův chodník je jedna z  možností, jak 
v  mladém věku pomoci dětem tak, aby ve 
stáří netrpěly bolestí plosek nohou, kloubů, 
páteře a nedošlo k jiným deformacím. A tak 
se snažíme minimálně třikrát v  týdnu při-
pravit dětem zajímavý chodníček, po kterém 
se se skřítkem Vítkem procházejí. Pro děti 
jsou tyto procházky zajímavé, protože jejich 
nožky objevují nový terén. Třída Berušky 
děkuje za obdržení sponzorského daru, kte-
rý jsme využili pro nákup chodníčku.

 Marie Sládková

ZŠ a ZUŠ Blatenská
PŘEDNÁŠKA 
O FRANTIŠKU MACHNÍKOVI
František Machník, tak se jmenoval vý-
znamný československý politik, posla-
nec Národního shromáždění republiky 
Československé a také ředitel Hospodář-
ské školy v Klatovech. O něm a o situaci 
před druhou světovou válkou nám přišel 
ve čtvrtek 28. února vyprávět náš býva-
lý pan učitel Mgr. Lukáš Kopecký, který 
o Františku Machníkovi napsal diplomo-
vou práci, za kterou získal 1. místo v sou-
těži o  Cenu Edvarda Beneše pro mladé 
historiky. Přednášky se zúčastnily obě 
deváté třídy.

Dověděli jsme se, že Machníkův život 
nebyl vůbec jednoduchý, ačkoli dosáhl 
vysokého postavení ve společnosti. Nej-
prve byl učitelem a  ředitelem Hospodář-
ské školy v Klatovech, posléze poslancem 
Poslanecké sněmovny Národního shro-
máždění ČSR. Krátce před Mnichovskou 
dohodou dosáhl vrcholu své kariéry a stal 
se za agrární stranu ministrem národní 
obrany. Snažil se chránit tehdejší Česko-
slovensko před našimi nacistickými sou-
sedy, ale doplatil na to. Nejprve byl věz-
něn německými úřady za to, že vystupoval 
proti Německu a proti celému tehdejšímu 
režimu. Později, po ukončení války a  ná-
stupu komunistického režimu, za smyšle-
nou kolaboraci s Německem. Osvobodila 
ho až amnestie v roce 1953, avšak ani po-
slední roky jeho života nebyly lehké. 
Přednáška se nám natolik líbila, že byla 
prodloužena i o besedu. Do rukou se nám 
dostaly různé dokumenty z  období před 
válkou a po válce, kdy Machník žil, a také 
již zmíněná diplomová práce, kterou kaž-
dý obdivoval. Přednáška byla o to příjem-
nější, že jsme se opět setkali s naším býva-
lým angličtinářem. 

 Štěpánka Purschová, 9. B, ZŠ Blatenská

LYŽAŘSKÝ VÝCVIKOVÝ KURZ 
Ve zcela novém kabátě letos proběhl ly-
žařský výcvikový kurz naší školy. Lokalita 
Nových Hutí byla vyměněna za Churáňov, 
místo 5 trval 6 dnů (od 2. do 8. března) a zú-
častnili jsme se ho společně se žáky a kole-
gy ze ZŠ Horažďovice Komenského. I když 
jsme se nejprve obávali pozdního termínu, 
příroda pro nás nachystala nejen výborné 
sněhové podmínky, ale také luxusní po-
časí, které se podepsalo na opálených tvá-
řích všech účastníků kurzu. Na své si přišli 
běžkaři, sjezdaři i snowboarďáci, navštívit 
nás přišel člen Horské služby ČR ze Zado-
va, a také jsme navštívili Meteorologickou 
stanici Churáňov, kde nás statistiky ujistily, 
že příští rok v tuto dobu můžeme očekávat 
dostatek sněhu na další lyžařský kurz. 

 Mgr. Kamil Šebek

TURNAJ V PŘEHAZOVANÉ
Výborného umístění dosáhli žáci 4. a 5. tříd 
dne 22. 2. 2013 v  okrskovém kole přeha-
zované v Sušici. Po dobu turnaje družstva 
nepoznala porážku, dívky i  hoši obsadili 
1. místo a  postoupili tak do dalšího kola. 
Srdnaté boje svádělo smíšené družstvo, 
které skončilo na nepostupovém 4. místě. 
Okresní fi nále se konalo ve čtvrtek 7. 3. ve 
sportovní hale ZŠ Čapkova Klatovy. Za 
dívky naši školu reprezentovaly Veronika 
Bořová, Tereza Jandová, Lucie Jiříčková, 
Ludmila Kubešová, Jana Marková a Adéla 
Šimková. Soutěžily s dalšími třemi dívčími 
sestavami. Dařilo se jim hlavně díky dobré 
a  bojovné náladě. Ve třech velmi vyrovna-
ných utkáních získaly dvě vítězství, jeden 
zápas prohrály. Na kontě jim přibylo cel-
kem 5 bodů, to znamenalo 2.–3. místo, pak 
je ale horší skóre posunulo na konečnou 
3. příčku. Chlapecké družstvo ve složení 
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Václav Bartheldy, Jakub Boček, Tomáš 
Hnídek, Luboš Král, Jakub Masopust a Jiří 
Salák se v  silné konkurenci sedmi týmů 
umístilo na 4. místě. Po skončení turnaje 
čekala na všechny malé sportovce sladká 
odměna, diplom a  dívky navíc převzaly 
i pohár. Gratulujeme všem žákům k pěkné-
mu sportovnímu výkonu. 

 Mgr. Jitka Frančíková

Vážení čtenáři, 
po krátké odmlce Vám opět přináším zprá-
vy z naší umělecké školy. Před informacemi 
o  plánech do budoucna se stručně vrátím 
k dění několika uplynulých týdnů. 
Počátek kalendářního roku bývá pravidel-
ně ve znamení uměleckých soutěží, jichž se 
účastní též naši svěřenci. V lednu se žákyně 
literárně-dramatického oboru Eliška Truh-
lářová, Aneta Jůdová a  Kristýna Sulková 
zúčastnily soutěže v rétorice a komunikaci 
Mladý Demosthenes v  Plzni, kde v  silné 
regionální konkurenci získaly třetí a čtvrtá 
místa. Další informace o  činnosti našich 
dramatiků přináší příspěvek paní učitelky 
Faltusové. V  prvním březnovém týdnu se 
v  Sušici konalo okresní kolo soutěže v  ko-
morní hře s převahou smyčcových nástro-
jů, v němž ve své kategorii naše houslistky 
Petra Kovačová a  Jolana Slepičková opět 
zvítězily a  postoupily do kraje. Všem sou-
těžícím i jejich paním učitelkám gratuluje-
me, ať se jim daří i v následujících kolech! 
Zároveň děkujeme rodičům za jejich velkou 
podporu a skvělou spolupráci, která je ne-
zbytným předpokladem k dosažení uvede-
ných úspěchů. 
V  letošním školním roce slavíme 60. vý-
ročí založení umělecké školy v  Horaž-
ďovicích a  v  rámci oslav jsme přichystali 
množství akcí. Podrobněji Vás o nich budu 
informovat v  příštím čísle tohoto měsíč-
níku, v  této chvíli přiložím alespoň jejich 
stručný přehled. Ve čtvrtek 16. května 
bude v  Kulturním domě v  Horažďovicích 
zahájena Dramaťácká sklizeň. V úterý 21. 
května mezi 14.–17. hodinou se otevřou 
dveře hudební školy všem, kdo se budou 
chtít podívat, jak to v  zušce vypadá. Ná-
vštěvníci se mohou těšit na bohatý pro-
gram, zájmové dílny i na občerstvení. Ná-
sledující dopoledne 22. května bude patřit 
dětem z I. stupně ZŠ, tradiční pořad Fidli 
fi dli na téma „Pohádky“ určitě malé školá-
ky jako každým rokem zaujme. Ve čtvrtek 
23. května představí svá pohádková díla 

výtvarníci na vernisáži výstavy v  16:00 
hodin v kině Otava. Náročný květen završí 
absolventské koncerty v Městském muzeu 
v Horažďovicích ve dnech 27. a 30. května 
vždy od 16.00 hodin. 
Tolik tedy stručný výčet květnového pro-
gramu školy. Jistě si z naší bohaté nabídky 
vyberete. Těším se na setkání v příštím čís-
le Horažďovického obzoru a přeji Vám pří-
jemné prožití velikonočních svátků. 

 Eva Tichá Šelerová, 
za kolektiv pedagogů ZUŠ

Dramaťák v akci
Je jaro a to se v dramaťáku vždy dějí věci!! 
11. března – se dvě skupiny, Srdcový osmi-
lístek a  část Kropuch, vydaly do Sušice na 
divadelní přehlídku Sušický tajtrlík. Tam 
měli mladí divadelníci z  celého regionu 
možnost se setkat a  vzájemně se inspiro-
vat svými divadelními počiny. Kromě nás 
se zúčastnilo ještě divadlo z  Klatov, Dlou-
hé Vsi, Kdyně, Domažlic a  Kolince. Bylo 
o  nás báječně postaráno. Dopoledne jsme 
viděli inspirativní představení Robinson od 
profesionálního souboru z  Brna a  pak už 
jsme kino rozžili my, amatéři. Ale duchem 
a  přístupem jako profesionálové. Co jsme 
přivezli my z Horažďovic? Srdcový osmilís-
tek zahrál svou oblíbenou anglickou pohád-
ku O  myšce Kyšce a  myšce Hryžce. Eliška 
Truhlářová a  Katka Vujanovičová z  Kro-
puch zpracovaly povídku Stephena Leacko-
ka, kterou jsme pojmenovaly Karty. Porota, 
která divadelní snažení celou dobu bedlivě 
sledovala, po skončení umožnila sdílet 
s  vedoucími souborů své názory a  nápady. 
Všichni účastníci mají možnost se sejít na 
krajské přehlídce TARTAS v  Dobřanech 
– jinými slovy – postoupili jsme do kraje… 
Děti mezitím sledovaly kino Čtyřlístek ve 
službách krále. 
Akce byla velmi zdařilá, myslím, že jsme si 
to všichni užili a vzájemně se potěšili.
Obě drobná představení budete ještě moci 
zhlédnout i v Horažďovicích, například na 
Dni otevřených dveří v květnu.

A co nás v dramaťáku ještě čeká? 
V  dubnu budou Kokosové Kebule spolu 
s  houslisty reprezentovat Horažďovice na 
přátelské přehlídce ZUŠ ve Kdyni. Zahrají 

tam rytířské příběhy pod názvem „Artuš 
a my“. Toto představení mohou mimo jiné 
zhlédnout všichni horažďovičtí prvňáčci 
na návštěvě v ZUŠ 2. dubna, a také rodiče 
a veřejnost – ve stejný den od 16 hodin na 
veřejné generálce v sálu hotelu Prácheň. 
Těšte se na příběhy, hudbu, tanec a šerm.
A  jedeme dál, blíží se konec dubna a  to se 
zase koná přehlídka Tartas v  Dobřanech. 
Tam pojedou již zmiňovaní Osmilístci se 
svou anglickou pohádkou Myška Kyška 
a  myška Hryžka. Přehlídka je víkendová 
a  pro nás významná tím, že se setkáme 
s jinými soubory z celého kraje a to je velká 
inspirace. Navíc děti se účastní divadelních 
seminářů pro ně připravených a to je vždy 
nová a zajímavá zkušenost.
Skupina Hypper čipper a  Kropuchy inten-
zivně pracují na vlastních projektech, které 
pro svou náročnost nestihly termíny pře-
hlídek. Ale nechte se překvapit, protože je 
budete moci vidět na Dramaťácké sklizni 
ve čtvrtek 16. května v  Kulturním domě 
v  Horažďovicích. Dovolím si prozradit jen 
trošku: Hypper čipper se odvážně pustili na 
půdu pro divadlo velmi „rajcovní“ a sice im-
provizované vlastní divadlo bez fi xovaného 
scénáře jen s  daným rámcem a  postavami 
a poměrně závažným tématem. Děj se bude 
odvíjet přímo před diváky a ani sami prota-
gonisté nebudou vědět přesný konec.
Kropuchy nacvičují divadlo podle fi lmové 
předlohy. Bude se jmenovat Puberťačky 
a věřte, že to je práce nelehká. Scénář obsa-
huje 16 stran (na dramaťáky opravdu hod-
ně) a  převést fi lm na jeviště – to chce ku-
ráž, trpělivost (hlavě mou) a plno energie, 
nápadů a divadelních zkušeností. Výsledek 
budete moci posoudit na Sklizni a dopředu 
prozrazuji, že v hlavní roli se předvede Be-
tyna Bučoková a letošní dramaťácký absol-
vent Jakub Kučera.
Jakub si ale na absolvování LDO chystá 
i svoje sólové vystoupení s názvem Sirka. 
Předlohu napsal Stephen Leackok a  Ja-
kub v  něm zúročí své pohybové a  kome-
diální nadání. 
No a to už se blíží červen – talentové zkouš-
ky do dramaťáku – letos zacílené zejména 
na letošní prvňáčky. Ale to je ještě daleko 
a o tom vás, milí čtenáři, budu informovat 
zase příště.
Tak pěkné jaro a na viděnou v divadle.

 Ivana Faltusová
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Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01

okres Klatovy
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 e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

ZŠ Komenského
ÚSPĚCH NAŠICH ŽÁKŮ V OKRESNÍM 
KOLE OLYMPIÁDY V ANGLICKÉM JAZYCE
Ve čtvrtek 14. 2. 2012 přál svatý Valen-
týn, slavený zejména v  anglicky mluvících 
zemích, nejen zamilovaným, ale i  našim 
žákům, kteří se zúčastnili okresního kola 
Olympiády v anglickém jazyce.
Soutěž se skládala ze dvou částí. Jedna 
z nich byla čtení a poslech s porozuměním, 
druhá mluvená. To odpovídá struktuře cam-
bridgeských testů – KET, PET, FCE. A jak to 
dopadlo? Skvěle! 
V kategorii starších žáků (8., 9. ročník a od-
povídající ročníky víceletých gymnázií) se 
na 1. místě umístila Hanka Stulíková, která 
postoupila do krajského kola. 
Třetí místo získal Vítek Zoubek. Úspěch jsme 
měli i v kategorii mladších žáků (6., 7. ročník 
a  odpovídající ročníky víceletých gymnázií), 
kde se na 8. místě umístil Martin Jaroš.
Všem blahopřejeme, děkujeme za bezvad-
nou reprezentaci naší školy a Hance držíme 
palce do krajského kola. Good luck!

Mgr. Lucie Kotišová, 
ZŠ Komenského Horažďovice

ÚSPĚCHY DÍVČÍHO FLORBALU
Na podzim roku 2011 nám přišla do školy 
pozvánka na náš 1. dívčí fl orbalový turnaj 
Orion fl orbal Cup v  Klatovech. Když jsme 
dostaly tuto šanci, rozhodly jsme, že ji ne-
zahodíme. Začaly jsme s  holkama trénovat 
v  hodinách tělocviku. Bavilo nás to, tak 
jsme vyrazily. Na okrese jsme my mladší žá-
kyně uhrály skvělé 5. místo a starší žákyně 
9. místo. To nás nakoplo vpřed a chtěly jsme 
hrát a  trénovat, aby to příští rok bylo ještě 
lepší. Naše trenérka a zároveň i paní učitel-
ka Jiřina Stichenwirthová byla tak hodná 
a  zařídila nám tréninky na nové škole ve 
větší tělocvičně. Hrály jsme ve čtvrtek ráno 
a některé z nás chodily i na tréninky s kluky. 
Snaha se nám vyplatila! Hlavně Aničce Vaň-
kové, která je letos v 1. ročníku střední ško-
ly v Praze. Ta se s fl orbalem poprvé setkala 
právě u nás v ZŠ Komenského Horažďovice, 

když chodila do 9. třídy. S děrovaným míč-
kem neskončila, v Praze se přihlásila do od-
dílu fl orbalu, chtěla hrát jen tak pro zábavu. 
Tým se jmenoval Fbc Panthers. Na prvním 
turnaji jí oznámili, že hraje za 1. Ligu a Anič-
ka byla sama překvapená, protože to vůbec 
netušila. Jejím největším úspěchem byl Go-
thia Cup, ve kterém se s týmem Bohemians 
podívala až do Švédska. Byl to mezinárodní 
turnaj, kde hráli Němci, Finové, Norové, 
Švédi a  my, Česká Republika. Vybojovali 
jsme si úžasné 3. místo a Aničce se podaři-
lo dát gól. Považuje to zatím za svůj největší 
dosavadní úspěch. Do budoucna by si přála 
hrát extraligu a my věříme, že se jí to podaří, 
jelikož veškerý svůj volný čas věnuje právě 
tomuto sportu.
Naším dalším úpěchem bylo vítězství 
v  okresním kole v  roce 2012 v  Klatovech 
a  postup do kraje! Nemohly jsme tomu 
uvěřit a věděly jsme, že na kraji bude konku-
rence vysoká, ale věřily jsme si a to se nám 
vyplatilo. Vyhrály jsme i kraj a postoupily do 
kvalifi kace na republiku. Na kvalifi kaci byli 
tři týmy – my, Kaplice a Rakovník. Skonči-
ly jsme druhé, ale i  tak to pro nás byl velký 
úspěch. O vánočních prázdinách jsme byly 
na turnaji v  Klatovech. Domluvily jsme se 
s paní učitelkou a vyrazily jsme i  tam. Byly 
jsme jediné holčičí družstvo, tak nám nezbý-
valo než hrát proti klukům. Nevadilo nám to 
a bavilo nás to dokonce i víc! Umístily jsme 
se na 2. místě. 
V  dalším roce bychom chtěly jet znovu 
a  rozhodně nepřestaneme trénovat. Na-
ším i  Aniččiným cílem by bylo uspořádat 
tady v  Horažďovicích fl orbalový turnaj, ale 
k  tomu bychom potřebovaly nějaké pro-
story, protože naše malá tělocvična nám 
k tomu nestačí. 

 Silvie Staňková a Eva Chalušová, 7.A, 

JDEME NA H.E.A.T.! 
Začátkem ledna nám paní učitelka tělesné 
výchovy nabídla, že bychom si mohly ob-

čas jít zacvičit H.E.A.T. Téměř nikdo z nás 
nevěděl, oč se jedná a co nás čeká, a právě 
proto jsme se rozhodly, že to zkusíme. 
Dorazily jsme do areálu autoškoly pana 
Mídy u autobusového nádraží, rychle jsme 
se převlékly a  už jsme stály na mechanic-
kých pásech. Přivítala nás milá instruktor-
ka paní Andrea Andrlová, která nám vše 
vysvětlila a po celou lekci se o nás starala. 
Celé cvičení je založeno na tom nejjedno-
dušším pohybu, který umí každý z nás a to 
je chůze. Pás si rozchodíte vlastní silou, 
můžete si volit zátěž a  dokonce i  stupeň 
náklonu, tedy do jakého kopce půjdete. Po 
celou dobu hraje skvělá muzika, instruk-
torka dává pokyny, jak cvičit a kontroluje 
dodržování pitného režimu.
Všechny jsme na konci byly zpocené jako 
myši a zároveň spokojené, že jsme udělaly 
něco pro svoje zdraví a pro pěknou posta-
vu. Bylo to příjemné zpestření tělocviku 
a  moc nás to bavilo, byly jsme zde už ně-
kolikrát a těšíme se na další lekce. Někte-
ré z  nás to chytlo natolik, že chodí cvičit 
i  v  době svého volna a  nebo dokonce se 
svými rodiči.
Moc děkujeme paní Andrlové za její práci 
a  trpělivost, kterou s  námi má a  zároveň 
vedení naší školy, protože nám umožňuje 
se takovýchto akcí účastnit. 

Pavla Kodýdková, 
ZŠ Komenského Horažďovice

STŘÍBRO V PŘEHAZOVANÉ
A  je to tady! Ptáte se co? Přece náš tým 
přehazované ZŠ Komenského vyráží do 
Klatov na okresní kolo! 
Je 7. 3. 2013 a  my netrpělivě vyhlížíme 
autobus. Postup nám zajistila předchozí 
soutěž v Sušici,kde jsme vybojovali 2. mís-
to. Pilně jsme potrénovali,vyladili taktiku 
a ve složení mix družstva – Filip Hokr, Ja-
kub Poklop, Vendulka Vrbová a Tereza Ša-
fandová jsme odjeli změřit síly do okresní-
ho kola. Touha po vítězství nás motivovala 
do dalších kol, hráli jsme ze všech sil a na-
konec obsadili pěkné 2. místo. Jen jeden 
tým nás dokázal porazit, ale to už je zkrát-
ka hra. Plni dojmů jsme se vraceli zpět 
a byli rádi, že družstvo naší „staré školy“ 
ukázalo, že se ve srovnání s  konkurencí 
neztratí. Tak zase někdy! 

 Za družstvo 5.B Tereza Šafandová
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SPOLKY

Skautské středisko 
Prácheň

Vás zve na divadelní představení 

NEUVĚŘITELNÝ PŘÍBĚH VILÉMA 
SPRÁVCE VLNOMĚRU 
7. dubna 2012 v 15.00 v sále DDM 
Povede se Vilémovi zachránit Ostrov před 
vlnou? Kdo a co se mu postaví do cesty? 
Přijďte zhlédnout jeho příběh a  po ne-
dělním obědě se občerstvit i kulturně! 

ZA POZNÁNÍM A ZÁBAVOU
Stejně jako každý rok jsme se touto dobou 
vydali na „městskou výpravu“. Akce v sobě 
snoubí aktivity zaměřené na poznání, po-
bavení a  získání nových zážitků. Naším 
cílem se tentokrát stal Jindřichův Hradec. 
Stejně jako v  dávné minulosti, i  nyní mezi 
sebou soupeřily rody o získání dědictví Ro-
žmberků. Během bojové hry jsme poznali 
historické jádro města a kromě toho navští-
vili hvězdárnu a zhlédli water show. 
Po sobotním večeru už víme, jak v  praxi 
vypadá, když se stoly prohýbají. V historic-
ké krčmě na nás čekala královská hostina 
o množství chodů, která uspokojila i ty nej-
větší jedlíky. Komfortní klubovna nám po-
skytla příhodný prostor pro zábavné hry, 
například ve stylu pořadu Partička. 
Dobrý pocit z výpravy snad pak přebil ten 
nepříjemný, který se vždy dostaví po vy-
stoupení z vlaku v Horažďovicích a uvědo-
mění si „návratu do reality“. 

 Martin Pompl 

V Doku propuká jaro
Klub Dok je určen pro děti a  mládež od 
11 do 20 let z Horažďovic a okolí. Toto za-
řízení patří mezi nízkoprahová, to zname-
ná, že se snažíme o maximální dostupnost, 
tedy o odstranění psychologických, prosto-
rových, časových a  fi nančních bariér. Cí-
lem Klubu Dok je doprovázet a podporovat 
své uživatele při řešení obtížných situací, 
poskytnout jim informace a odbornou po-
moc, podporovat a motivovat je ve vzdělání 
a pracovním uplatnění, a tím tak pomáhat 
zvyšovat jejich šance do budoucna.
Zatímco jaro se v  přírodě o  slovo nehlá-
sí, Klub Dok se probouzí po dlouhé zimě 
a  dochází ke změnám. Na konci února se 
podařilo dokončit tělocvičnu pro naše uži-
vatele. Tím se velmi zvětšil nejen prostor, 
ale i  možnosti pro trávení volného času 
našich „Dokařů“ a  díky tomu máme nyní 
k dispozici spoustu místa pro seberealiza-
ci stávajících i budoucích uživatelů a  jsme 
plně otevřené jim k tomu dopomáhat. 

úterý   13.00–17.30
středa  13.30–18.00
čtvrtek  13.30–18.00
pátek  13.00–17.30
Další malou změnou je úprava otevírací doby, 
která vychází z potřeb našich uživatelů.

Jaro je období plné pohybu, růstu a změn, 
které chceme i v Doku a proto

Hledáme talentované kreslíře, malíře, 
sprejery, kteří by měli nápad, jak vypl-
nit prázdné zdi Klubu. Autoři nejlepších 
návrhů se budou moci plně zrealizovat 
přímo na zdech Klubu. Potřebný ma-
teriál zajistíme my. Své nápady můžete 
předat osobně kontaktním pracovnicím 
v Klubu Dok, popř. zaslat emailem: 
dok.zapad@diakonie.cz

Pokud se chcete o naší službě a akcích Klu-
bu dovědět více, navštivte naše stránky na 
Facebooku – Klub DOK, Horažďovice.

 Klub Dok pro děti a mládež
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Milé maminky, 
přijďte se podívat a pohrát si s vašimi ma-
lými dětmi do našeho Mateřského centra 
Dráčkov.
Nyní máme opět novinku. Rozšířili jsme 
otevírací dobu. Dále máme novou překáž-
kovou dráhu, balanční desku a  stavebnici 
Ridana, kde si lze, z různě velkých molita-
nových částí potažených látkou, postavit 
věž či hrad. Také nově vyrábíme s  dětmi 
i  jejich maminkami různé výrobky, mo-
mentálně s velikonoční tematikou. 
otevírací doba:
Po  9.00–12.00 
Út  9.00–12.00 
St  9.00–12.00 
Čt  9.00–12.00 
Pá  9.00–12.00 
Mateřské centrum Dráčkov 3, o.  s., Ho-
ražďovice, Žižkova ulice, bývalý katast-
rální úřad, www.drackov.webnode.cz 

Jelikož odpoledne máme v  Dráčkově nevyu-
žité, nabízíme vám možnost uspořádat před-
nášku, dětskou párty, různé sezení, cvičení 
nebo výuku apod. za velmi příznivý poplatek. 
Kontakt: jitka.chalupna@centrum.cz

V  březnu jsme pořádali maškarní mini-
bál, který se velmi podařil. Děti se pobavi-
ly při různých soutěžích a společných ta-
nečcích. Vyhrávaly různé ceny a čekalo je 
i výborné občerstvení z domácí kuchyně. 

Proto – přijďte se k nám podívat – všichni 
z Dráčkova.

Jitka Chalupná

Kroužek mladých 
hasičů
V  polovině února se konal 16. zimní sraz 
mládeže v  Sušici. Soutěže se zúčastnilo 
49  družstev kategorie starších a  22 druž-
stev kategorie mladších. Každé družstvo 
bylo složeno z pěti soutěžících.
My jsme na soutěž přijeli se třemi družstvy 
(2 družstva mladších, 1 starších). V  sou-
těžních disciplínách byly děti podrobovány 
zkouškám ze znalostí hasičského života 
nebo byl kladen důraz na jejich zručnost 
a šikovnost. Celkem bylo pro děti připrave-
no 16 stanovišť, kde podle splnění daného 
úkolu získávaly určitý počet bodů. Soutěží 
mimo hru bylo tradiční oblékání hasiče, ve 
kterém se naše družstvo mladších I umísti-
lo na krásném 2. místě.  
Družstva mladších I a II se celkově umís-
tila na 7. a 18. místě, družstvo starších ob-
sadilo 27. místo.
Chtěl bych všem poděkovat za reprezen-
taci sboru a města. Hned, jak nám počasí 
dovolí, začneme se připravovat na závě-
rečnou hru Plamen, která se bude konat 
18. 5. 2013 v Žihobcích.

 Jiří Chaluš

Hasičské zprávy 
z okrsku
Za velmi zasněžené soboty 23. února se ko-
nala v  restauraci Na Zářečí výroční valná 
hromada (VVH) okrsku č. 8 Horažďovice, 
který se skládá z  10 okolních sborů. Jsou 
to: Boubín, Hejná, Horažďovice, Horažďo-
vická Lhota, Kejnice, Komušín, Slivonice, 
Třebomyslice, Velké Hydčice a  Veřechov. 
Zúčastnili se jednotliví funkcionáři ze 

jmenovaných sborů (starosta, velitel, jed-
natel). Pozváni byli zástupci městského 
úřadu a jednotlivých obecních úřadů – žel 
nikdo se nedostavil. Hosty zastupoval za 
Sdružení hasičů Čech, Moravy a  Slezska 
(SH ČMS) pan Václav Hulec, který je čle-
nem výkonného výboru zmíněného sdru-
žení a  rovněž výboru okresního sdružení 
Klatovy. Druhým byl pan Albert Jíra, člen 
krajského a okresního výboru SH ČMS. 
Po zahájení VVH a vzpomenutí zemřelých 
členů okrsku začalo vlastní jednání. Sta-
rosta okrsku zhodnotil činnost v  uplynu-
lém roce (okrsková soutěž v Komušíně, vý-
ročí sboru ve Slivonicích, okresní oslavy ve 
Volšovech a jiné). Zmínil se také o mladých 
hasičích z Kejnic a Horažďovic a dal návrh 
na konání okrskového plesu v  roce 2014. 
Okrskový velitel rovněž hodnotil soutěž 
(letošní se bude konat 4. května v Horažďo-
vicích – Zářečí v Panské zahradě), napláno-
val taktické cvičení, zmínil se o svozech na 
akce, školení na motorové pily a další. Pro 
nečekané onemocnění hospodáře nemohla 
být přednesena pokladní zpráva, a  tudíž 
ani zpráva revizorů. Jednatel přečetl návrh 
plánu práce a činnosti na letošní rok.
Diskuzi začal pan Hulec o pojištění hasičů, 
přípravě nových stanov, o  18. celostátním 
plese hasičů v Besedě v Plzni, o přípravách 
oslav 150. výročí hasičů ve Velvarech v roce 
2014 a hlavně o V. propagační jízdě (jejímž 
je koordinátorem v Plzeňském kraji), která 
bude slavnostně odstartována 31. května 
v Horažďovicích a bude zakončena v Krup-
ce 2. června a vše vyvrcholí 8. června v Li-
toměřicích. Druhý host mimo jiné hovořil 
o přípravách taktických a námětových cvi-
čení, o hlášení soutěží a jejich bezpečnosti 
a  o  různých školeních. Zároveň pozval na 
okresní ples hasičů do Hlavňovic a  výročí 
125 let založení sboru v  Malém Boru dne 
6. července. Diskutoval také pan Špeta ze 
sboru v  Třebomyslicích a  další. Závěrem 
bylo přijato usnesení VVH. 

Zima skončila a jsou svátky jara – Veliko-
noce. Jsou to svátky obnovy života v přelo-
movém čase koncem zimy a počátku jara. 
Příroda se začala probouzet ze zimního 
spánku, objevila se čerstvá, krásně zelená 
travička a  rozkvétají různé keře a  stro-
my. Hřejivé paprsky slunce nám vhánějí 
úsměv do tváří a všechno kolem nás začí-

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

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

   3. TÝDEN V DUBNU

  15. 4. - 19. 4. 2013
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 3/2013 | 13

ná být nádherně barevné. A  právě takové 
jsou Velikonoce. Malované kraslice, upe-
čený beránek na stole, květiny vonící ve 
váze, to vše patří ke zmíněným svátkům. 
Teplé jarní dny plné sluníčka, pohody 
a  příjemné prožití svátků jara s  bohatou 
pomlázkou všem čtenářům Horažďovic-
kého obzoru přeje 

 Karel Halml 

Klub „Nebuď sám“ 
Srdečně zveme na zajímavé akce, které pro 
Vás chystáme. 
2. 4. úterý – Posezení s harmonikou. Ob-
líbení Úterníci zahrají k  tanci i  poslechu 
v  jídelně DPS Palackého od 15.00 hod. 
Přijďte se pobavit a  poslechnout si hezké 
písničky!
3. 4. středa – Čtení na pokračování – pro-
jekt „Seniorům dokořán“. Pracovnice 
Městské knihovny Horažďovice pro Vás 
ve společenské místnosti ve 4. patře DPS 
Palackého připravily příjemné odpoled-
ne nad zajímavou knihou Zdeňka Šmída. 
První stránku otevřeme ve 14.00 hod. 
8. 4. 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 našeho díla. Začínáme ve 
13.30 v jídelně DPS Palackého.
10. 4. středa – Turnaj v  žolících. Všech-
ny, kteří by chtěli vyzkoušet své hráčské 
dovednosti, zveme do DPS Loretská 1069 
od 10 hodin ke hře Joker (slangově žolíky).
12. 4. pátek – Benefi ční divadelní před-
stavení na podporu činnosti OCH Ho-
ražďovice. Program se uskuteční v  sále 
hotelu Prácheň od 18.00 hod. Vystoupí 
Břežanský ochotnický spolek v  komedii 
Všichni v  tom jedou, jejíž autoři jsou An-
thony Marriott a Alistair Foot.O přestávce 
se bude podávat malé občerstvení. 
16. 4. úterý – Vítání jara. Vystoupení dětí ze 
školní družiny ZŠ Blatenská. Program za-
čne od 13.00 hod. v jídelně DPS Palackého.
17. 4. středa – Dílna – Výroba dárkových 
předmětů. Přijďte si spolu s  námi vytvo-
řit svůj vlastnoruční dáreček pro někoho 
blízkého. S  výrobou začneme od 14.00 
hod. v dílně v suterénu DPS Palackého.
24. 4. středa – Čtení na pokračování 
– projekt „Seniorům dokořán“. Pracovni-
ce Městské knihovny Horažďovice pro Vás 
ve společenské místnosti ve 4. patře DPS 
Palackého připravily příjemné odpoled-
ne nad zajímavou knihou Zdeňka Šmída. 
První stránku otevřeme ve 14.00 hod. 

24. 4. středa – Turnaj v žolících. Všech-
ny, kteří mají rádi deskové hry, zveme do 
DPS Loretská 1069 od 10 hodin ke hře Jo-
ker (slangově žolíky). Nebude chybět ani 
malé pohoštění.
25. 4. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi. 
Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti o České 
republice zábavnou formou. Jídelna DPS 
Palackého od 13.30 hod. 
30. 4. úterý – Výlet – Mlázovy a Sušice. 
Nechte se zlákat na návštěvu pohádkové 
chalupy v  Mlázovech u  Kolince spojenou 
s  pohoštěním. Následovat bude vyhlídka 
na město Sušice z  „Andělíčku“. Nebude 
chybět ani tolik oblíbené posezení v sušic-
ké cukrárně. Odjezd v  8.15 hod. od DPS 
Palackého 1061. Příspěvek na dopravu je 
30 Kč, příspěvek na pohoštění v pohádko-
vé chalupě činí 40  Kč. Zájemci hlaste se 
v kanceláři OCH. Telefon: 376 512 596
Projekt „Seniorům Dokořán“ probíhá ve spo-
lupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za 
fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.

Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice

Ohlédnutí za 
Tříkrálovou sbírkou 
2013
Fotografi e je pořízena při předání mobilní-
ho telefonu vítězce z Horažďovic o nejlepší 
Tříkrálovou fotku v  českobudějovické die-
cézi v roce 2013 (viz. foto). 

Fotografi e horažďovických králů se s  nej-
větší pravděpodobností objeví na tříkrálo-
vých kalendářích v příštím roce. 
Dovolujeme si touto cestou také požádat 
o  Vaši podporu následujícím ročníkům 
Tříkrálové sbírky. Budeme velmi vděčni 

za darování nepoškozených bílých prostě-
radel nebo povlečení, z kterých plánujeme 
ušít oblečení našich králů – letos se sbírky 
zúčastnilo 154 koledníků ve věku 4–52 let. 
Sbírka bude probíhat každý všední den 
v  kanceláři OCH Horažďovice od 7 do 
15.30 hod. v  Domě s  pečovatelskou služ-
bou v Palackého ulici (vedle supermarketu 
Albert) po celý měsíc duben a květen.
Předem děkujeme!

Oblastní charita Horažďovice

ZELENÝ SLOUPEK

Pták roku 2013
V  posledních letech se stává módou udě-
lovat ceny i tzv. anticeny. Děje se tak v roz-
ličných oblastech lidské činnosti většinou 
s cílem upozornit na konkrétní problemati-
ku či zvýšit prestiž dané oblasti. S ohledem 
k obecné atmosféře v naší společnosti bude 
čtenář spíše očekávat, že titulek Pták roku 
se bude coby anticena vztahovat k vyzname-
nání některého z našich předních politiků či 
jiných mediálních celebrit. Není tomu tak. 
Ve skutečnosti již od roku 1992 vybírá Čes-
ká společnost ornitologická (ČSO) každý 
rok jeden ptačí druh, kterému je věnována 
informační kampaň a který je často skloňo-
ván různými médii. Cílem akce je upozornit 
veřejnost na zajímavé ptačí druhy žijící v na-
šem okolí a  vybídnout společnost k  jejich 
sledování, případně i  praktické ochraně. 
Zatímco vloni byl ptákem roku obyvatelům 
Šumavy známý tetřev hlušec, letos byla 
ptákem roku určena méně známá břehule 
říční. Břehule je menší tažnou příbuznou 
všem známé vlaštovky. V současnosti je té-
měř zcela odkázána na přítomnost člověka 
v  krajině. Ke svému hnízdění a  tedy životu 
totiž potřebuje stěny pískoven, štěrkoven či 
hlinišť, v nichž si vyhrabává asi metr hlubo-
kou hnízdní noru. V ČR dnes hnízdí kolem 
20–30 tisíc párů břehulí, jejich početnost 
se ale snižuje spolu s tím, jak mizí z krajiny 
malé těžební prostory a jak čím dál tím rych-
leji postupují rekultivace starších těžebních 

Břehule říční hnízdí koloniálně ve stěnách 
starých pískoven či hlinišť.



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 3/2013 | 14

lokalit. Vliv na redukci početnosti druhu 
mají i  velká sucha, která v  poslední roky 
panují v  oblasti Sahelu, kde břehule zimu-
jí. ČSO v  případě břehule vyzývá veřejnost 
k  mapování hnízdišť, neboť zejména malá 
hnízdiště mimo velké pískovny a jiné těžební 
plochy zatím pozornosti ornitologů unikají. 
Údaje o pozorování je třeba zadávat do fau-
nistické databáze „avif.birds.cz“. K pozoro-
vání a zadávání údajů není třeba zvláštních 
schopností a zvládne je každý člověk, které-
mu není cizí zájem o přírodu a její obyvatele. 

Mgr. Tomáš Pollak

ZAJÍMAVOSTI 

Výsledky 30. ročníku 
Západočeské 
oblastní přehlídky 
amatérského divadla
Na návrh odborné poroty udělili pořada-
telé následující ocenění:

Cena SČDO
Zuzana Navrátilová – rozvoj divadelního 
života / Schody Sušice

Čestná uznání za herecké výkony
Markéta Aranyossyová – Ukážu ti cestu 
rájem / Hop Hop Ostrov
Irena Homolková – Trhák / Schody Sušice
Martin Maur – Závisláci / Ateliér CH207 
Johan o. s. Plzeň
Jaromír Knechtl – Andělé všedního dne 
/ Divadelní studio D3 Karlovy Vary
Hana Žáková – Nejstarší řemeslo 
/ DS Horšovský Týn
Andrea Dufková – Nejstarší řemeslo 
/ DS Horšovský Týn
Lucie Kühnlová Rozsypalová – Aut 
/ Divadlo bez zákulisí Sokolov
Michal Čáp Havlíček – Když se zhasne 
/ DS Žumbera, tvůrčí skupina Skorona-
rváno Plzeň
Olga Muňoz – Něžné dámy 
/ DS Štace Kaznějov

Čestná uznání
Jiří Hnilička – za scénu Andělé všedního 
dne / Divadelní studio D3 Karlovy Vary
Anna Ratajská – za režii Andělé všedního 
dne / Divadelní studio D3 Karlovy Vary
Zvláštní čestné uznání
Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary za 
kolektivní podíl při vytváření inscenace 
Odjezd z konce světa
Ceny za herecké výkony
Šárka Vítovcová – Trhák / Schody Sušice
Eliška Huberová – Andělé všedního dne 

/ Divadelní studio D3 Karlovy Vary
Lea Bělinová – Andělé všedního dne 
/ Divadelní studio D3 Karlovy Vary
Pavlína Šponiarová – Aut 
/ Divadlo bez zákulisí Sokolov
Kristina Kohoutová – Když se zhasne 
/ DS Žumbera, tvůrčí skupina Skorona-
rváno Plzeň
Lenka Štěpáníková – Z(a)tracená 
/ Tyjátr Horažďovice
Antonín Jedlička – Z(a)tracená 
/ Tyjátr Horažďovice
Miroslav Šmid – Něžné dámy 
/ DS Štace Kaznějov
Jakub Gaier – Něžné dámy 
/ DS Štace Kaznějov
Petr Richter – Odjezd z konce světa 
/ Studio Divadla Dagmar Karlovy Vary

Ceny
Jakub Baierl, Štěpán Potužák, Zdeněk 
Kalný – za hudební nastudování Trhák 
/ Schody Sušice
Josef Beran – za autorský přínos Aut 
/ Divadlo bez zákulisí Sokolov
Karel Šťastný – za režii Z(a)tracená 
/ Tyjátr Horažďovice

Cena diváka
Divadlo bez zákulisí Sokolov za inscenaci 
Josefa Berana: Aut

Hlavní cena
Tyjátr Horažďovice za inscenaci 
Davida Foley: Z(a)tracená

Na národní přehlídku 
2. Divadelní piknik Volyně 2013
doporučeny inscenace
David Foley: Z(a)TRACENÁ TYJÁTRU 
HORAŽĎOVICE
Michal Viewegh, Dodo Gombár: ANDĚ-
LÉ VŠEDNÍHO DNE DIVADELNÍHO 
STUDIA D3 KARLOVY VARY 

Zaměstnejte svého 
psa dřív, než 
zaměstná on vás! 
Máte pocit, že vám váš pejsek přerůstá přes 
hlavu? Štěká, skáče, neposlouchá, je-li na 
vodítku, vypadá to, že vám utrhne ruku, pří-
padně se uškrtí, a což teprve když ho z vodít-
ka odepnete! Škoda mluvit! 
Možná si kladete otázku, co to s  tím psem 
je? Vždyť přece, když jste spolu doma, sami, 
je to takové zlatíčko. Jakmile je ale v  do-
hledu někdo jiný, či snad dokonce cizí pes, 
pak vás, kteří ho nade vše milujete, krmíte 
a  hýčkáte, váš pejsek úplně pustí z  hlavy, 
jde si po svém, a je mu úplně jedno, že vám 
přinejmenším dělá ostudu, nezajímá ho do-
konce ani to, že je třeba zrovna náledí a vy už 
tak sotva stojíte. Váš pes se prostě promění 
v  nevděčnou potvoru a  dělá si, co se mu 
zlíbí. Samozřejmě že v  některých bodech 
trochu přeháním (nebo ne?), směřuji totiž 
hlavně k otázce, kterou by si všichni majitelé 
měli položit: Proč to ten pes dělá? 
Pokusím se krátce shrnout dvě nejčastější 
příčiny:
Často se setkávám s  velmi nevhodnými 
kombinacemi majitelů a psů. 
Svého psa si každý majitel může vybrat. 
A měl by vybírat velmi pečlivě, protože tíha 
zodpovědnosti za to, jak ho následně zvlád-
ne, je právě na něm. 
Je opravdu těžké chtít například po psu pra-
covního plemene, které je po stovky genera-
cí šlechtěno na co nejvyšší výkon, aby strávil 
většinu života v nečinnosti a spokojil se s ob-
časnými procházkami. 
Temperamentní pes, který nemá dostatek 
práce, je něco jako papiňák. Pokud mu ma-
jitel nezajistí dost podnětů, aby se fyzicky 
i psychicky zaměstnal výcvikem, hrou, či ně-
kterým ze psích sportů, velmi trpí a často se 
zaměstná sám tím, že alespoň štěká, hrabe, 
devastuje, útočí. Nudí-li se pes, není obvykle 
nešťastný jen on sám, ale také jeho okolí. 
Další příčinou je polidšťování psa. 
Prostřednictvím psa se můžete seznámit 
s  novými lidmi, nebudete se s  ním nikdy 
nudit, pes může dokonce dát vašemu životu 
smysl, ale těžko někomu nahradí partnera. 
Neumí být vděčný, takže neocení, že se o něj 
hezky staráte, kupujete mu drahé hračky 
a  všechno mu dovolíte. Naopak. Potřebu-
je výchovu, aktivitu, mantinely, motivaci, 
stejně jako my potřebuje svůj život něčím 
naplnit. Současně je od přírody nastaven na 
to, že nic není zadarmo. Je spokojený, když 
má jasno v hierarchii své smečky, když mu 
dáváme najevo, co je správné a co ne. A my 
mu to musíme dokázat říct tak, aby tomu 
rozuměl a měl tak šanci být psem hodným. 
Věřte, že pak jím rád bude.
Pes by měl být pro svou rodinu především 
zdrojem radosti. Měl by lidi okolo sebe citově 
obohacovat, spojovat, ponoukat k  pohybu, 

!!! Pozor zm na termínu !!! 
Sraz ú astník  v 9.00 hod. u firmy Obro 

Odjezd v 10.00 hod. 
istí se úsek od: EPICE most – LIPKY 

Lod , pytle a rukavice budou p ipraveny na míst
P ij te podpo it smysluplnou vodáckou akci 

Trhák, foto. M. Bučoková
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František Kaska Narodil se v Horažďovicích 12. 2. 1834 v ro-
dině hodinářského mistra Vojtěcha Kasky. 
Byl jen o rok a půl mladší než jeho pozdější 
přítel a  vládce Mexika, císař Maxmilián. 
Přestože byl katolík, studoval v  Bratislavě 
externě na evangelickém lyceu a  rozhodl 
se pro vojenskou dráhu. Stal se kadetem 
c.k. pěchotního pluku, ale během své vo-
jenské služby stačil složit maturitu a vystu-
dovat farmacii. Dále pokračoval ve studiu 
a v roce 1863 získal ve Vídni doktorát che-
mie a o rok později se stal členem Všeobec-
ného rakouského spolku lékárníků.
V  roce 1864 se úspěšně ucházel o  místo 
polního lékárníka a chemika v Rakouském 
dobrovolnickém sboru pro Mexiko. Dal se 
vyřadit z armády a v roce 1865 složil přísa-
hu věrnosti císaři Maxmiliánovi a  stál mu 

věrně po boku po celý život. Maxmilián 
byl mladší bratr rakouského císaře Fran-
tiška Josefa I. a na mexický trůn byl v roce 
1864 dosazen na návrh francouzského 
císaře Napoleona III. Úkolem Maxmili-
ána Habsburského bylo ovládnout zemi, 
kde probíhala občanská válka a mocensky 
i hospodářsky ji připojit k Evropě jako pro-
tiváhu vznikajícím Spojeným státům. Sám 
Maxmilián příliš nestál o  boje v  Mexiku, 
měl zájem hlavně o přírodu a do funkce jej 
nutila jeho ambiciózní manželka Charlotta 
Belgická. Po svém příjezdu do Mexika dou-
fal v podporu lidu, ta ale patřila generálovi 
republikánů Benitu Juárezovi. Na přelomu 
let 1866/1877 se mexické císařství zhrou-
tilo a  kariéru císaře Maxmiliána ukončily 
v roce 1867 kulky popravčí čety. 

HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI

PSÍ ŠKOLA SÍRIUS 
zve všechny zájemce na další „Kurz dob-
rého chování a  agility pro všechny psy 
a pejsky.“ 
Kurz se koná na cvičišti „Na Loretě“, za-
čínáme 20. dubna v 10 hodin. Informace 
a  přihlášky na www.sirius.zaluzi.cz, 
nebo tel: 728 963 083 p. Krásná

ZÁVĚREČNÉ
ZAMYŠLENÍ

Ještě k volbě papeže
13. 3. 2013 večer na svatopetrském náměstí 
v  Římě zaznělo slavnostní zvolání: „Habe-
mus papam – máme papeže“. Po té zástup 
poutníků ztichl a za malou chvíli se ono po-
svátné ticho proměnilo v nadšený jásot. 
13. 7. 1881, tedy před 132 lety, když pohřbí-
vali papeže Pia IX., na pohřební průvod se 
vrhla divoká luza, na rakev házela kameny 
a  křičela: „Se zdechlinou do Tibery!“ Teh-
dy v  té době se mnozí osvícenci domnívali, 
že papežství je zbytečné, překonané, že se 
samo zhroutí a zanikne.
Když jsme my před několika týdny očeká-
vali novou volbu papeže, tak jsme si říkali, 
kdo po tak významných osobnostech může 

nastoupit. Představme si Jana XXIII., který 
svolal koncil, Pavla VI., Jana Pavla I., pape-
že úsměvu, Jana Pavla II., jehož pohřeb se 
považuje za největší v dějinách, učeného Be-
nedikta XVI. A přece papež František svoji 
skromností předčil naše očekávání a byl na 
celém světě přijat s radostí.
Jistě že někdo realisticky namítne: nejsem 
katolík, nejsem ani křesťan a  volba papeže 
se mě netýká. Faktem je, že katolíci jsou na 
světě opravdu menšinou, tvoří ji asi jen 17 % 
obyvatel naší planety a  jen každý třetí oby-
vatel naší země je křesťan.
Nicméně si troufám říci, že je útěšné, že je zde 
jakási už dva tisíce let stará autorita, která není 
vázaná na mínění většiny, že je zde autorita, 
která sice vzejde ze svobodné „jako by parla-
mentní“ volby, ale bez předvolebního boje, bez 
předvolebních slibů a  předvolební kampaně. 
Tato autorita pak může lidem hovořit o  nad-
časových tématech, konkrétně o věcech „víry 
a morálky“, více témat ji nepřísluší. Z inaugu-
rační promluvy papeže Františka vyplynulo, 
že si máme vážit toho, co máme: rodiny, ži-
votního prostředí i víry v Boha a to vše máme 
chránit jako dar. Kromě toho se nemáme bát 
vnášet do našich vztahů i  něhu… Toto pape-
žovo poselství je prosté, lidské a srozumitelné. 
Proto je snad i jakýmsi znamením doby, že lidé 
této doby, poznamenané mravním relativis-
mem a  určitou sobeckou tvrdostí, rádi hlasu 
papeže naslouchají. O tom svědčí veliký myš-
lenkový posun mezi léty 1881 a 2013. Mnozí 
se slovy papeže vyloženě nesouhlasí a  tvrdě 
s nimi polemizují, ale i to je dokladem toho, že 
jsou jeho slova brána vážně. Ovšem nesmíme 
zapomínat na to, že i polemika má být posta-
vena na skutečné pravdivosti faktů a vzájemné 
úctě a vše má směřovat ke skutečnému a trva-
lému dobru všech, k tomu abychom se naučili 
velikému umění, umění žít. 

Otec Petr 

k potřebě něco nového se dozvědět, seznámit 
se s dalšími lidmi. Ne vždy tomu tak je.
A přitom stačí tak málo. Neočekávat od něj, 
že bude myslet, chovat se a cítit jako člověk. 
Zůstaňme prosím lidmi, chovejme se tak, 
mějme přátele, partnery a  děti. Psům pak 
dovolme, aby byli i nadále psy a učme se ro-
zumět jim. Protože my jsme v tomhle svazku 
ti, kdo zodpovídají za to, jak se věci budou 
vyvíjet. Přeji všem pěkné jaro. 

 Romana Krásná

Festival ProTibet 2013 
poprvé v Horažďovicích
Po divácky úspěšném festivalu Expediční 
kamera nebo besedě o pěstounské péči Vás 
zveme na festival ProTibet 2013. Benefi ční 
akce na podporu chudých nomádských ro-
din žijících v Ladaku se uskuteční v Kavárně 
Čajokraj (Havlíčkova 46) dne 30.  3.  2013. 
Celá událost bude podtržena výstavou Tibet 
a Barma na křižovatce a zajímavou přednáš-
kou o indické hudební kultuře s tanečně hu-
debními ukázkami. Příležitostně budete mít 

možnost zakoupit tibetské výrobky z  fair-
tradové dílny Tibeťanů v  exilu a  zhlédnout 
zajímavé snímky: 
• Dalajlama – síla pravdy 
(Dánsko, 2001, 60 min.)
• Útěk přes Himálaj 
(Německo, 2000, 30 min.)
• Na druhé straně Himálaje 
(Německo, 2006, 44 min.)
• Poselství Tibeťanů – Buddhismus 
(Francie, 1966, 65 min.)
• Oči pro Tibet (USA, 2005, 56 min)
Začínáme ve 14 hod, dobrovolné vstupné a vý-
těžek z  prodeje jde na podporu chudých no-
mádských rodin. Těšíme se na Vaši návštěvu.

 Jakub Špejchlík, kavárna Čajokraj
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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 fi nanční situaci, vyhotovuji 
návrhy na povolení oddlužení soudu dle Insolvenčního zákona! 

V PÁTEK 12. 4. 2013 
SE NA NÁMĚSTÍ KONÁ TRH

Drůbež Červený Hrádek, fi rma 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
Bližší informace tel: 728 605 840, 728 165 166, 415 740 719
Prodeje se uskuteční: v úterý 23. dubna 2013
Horažďovice – u vlakového nádraží – v 15.50 hod.

Při prodeji slepiček – nová služba 
– výkup králičích kožek – cena 22–35 Kč/ks

Prodej slepiček

Slepičky pouze z našeho odchovu!!

Firma ATRIUM, s. r. o. hledá 
brigádníka (dívku či chlapce ve věku 18 a více let)

na víkendy a svátky do vzorového domu v Horažďovicích, ul. Lipová 1000.
Pracovní doba od 10.00–18.00. 

Více informací o pracovní náplni přímo na vzorovém domě v Horažďovicích.

Přijmeme 
zámečníka–svářeče 

s platným svářečským průkazem na CO2. 
Fa Stavební geologie, Strojges 

v Horažďovicích. Informace na telefonu 
376 512 538 nebo 602 325 927 dopoledne.

 František Kaska jako člen Císařského me-
xického dobrovolnického sboru odcestoval 
do Mexika a  díky svým zálibám v  exakt-
ních vědách a  svému vzdělání se stal blíz-
kým přítelem císaře a  také jeho dvorním 
lékárníkem. Za své zásluhy byl oceněn Řá-
dem Panny Marie Qadalupské v roce 1867. 
Kaska byl velice tolerantní člověk a dovedl 
si získat respekt a uznání i u nepřátel, což 
se výrazně projevilo v  době, kdy probíhal 
soud s  Maxmiliánem. Po popravě císaře 
zdědil Kaska většinu Maxmiliánova majet-
ku a dále se snažil zachránit zbylý majetek 
po panovníkovi. Přestože se mohl vrátit do 
Evropy, zůstal v  Mexiku i  nadále. Stal se 
uznávaným chemikem a farmaceutem, čle-
nem tří mexických vědeckých společností. 
Po celý život sbíral přírodniny a předměty 

mexické lidové kultury. Věnoval se také 
diplomacii a  i  když se netajil svou trvající 
náklonností k  mrtvému císaři, byl respek-
tován a uznáván. Činnost Františka Kasky 
na diplomatickém poli dosahuje vrcholu 
v  letech 1898–1902, kdy vlády Rakousko-
Uherska a  Mexika usilovaly o  urovnání 
vzájemných vztahů, aniž by si uškodily 
v  očích vlastního obyvatelstva. Symbolem 
usmíření obou národů se stala kaple vysta-
věná na místě popravy císaře Maxmiliána 
v  Querétaru. Kaska také dokázal zařídit 
převoz Maxmiliánových ostatků do Vídně. 
František Josef I. ocenil v roce 1902 Kasko-
vo diplomatické dílo řadou vyznamenání 
a povýšením do šlechtického stavu.
V  letech 1904 a  1905 zaslal Kaska do Ná-
rodního muzea (dříve Muzeum Království 

českého) dvě kolekce minerálů, které obsa-
hovaly mimo jiné i meteorit a nuget zlata. Za 
tyto dary byl jmenován členem Společnosti 
Muzea Království českého. Celou svoji po-
zůstalost odkázal také do tohoto muzea, 
které tak získalo 1250 kusů předmětů ze zla-
ta, stříbra, porcelánu, dále obrazy, medaile 
a další předměty z císařské domácnosti. 
František Kaska se stal osobností s velkým 
významem na tehdejším politickém a  vě-
deckém poli. Těšil se velké úctě na obou 
stranách oceánu. Zemřel v  Mexiku 10. 5. 
1907 svobodný a bezdětný.
Portrét připravila: Mgr. Hana Smetanová, 
Městské muzeum Horažďovice.

Vaše náměty a připomínky: obzor@muhoraz-
dovice.cz

Manikúra
 Nehtová modeláž
Podbranská 54, tel: 723 190 603
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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 fi nancování!!

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

nebo refi nancováním hypotéky.
Solidní jednání. Volejte: 603 711 818

Stačí jednou zavolat!

 až 5O OOO Kč
 měsíční splátky

 na dobu 8 a 13 měsíců

 hotovost až do domu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce

 84O 111 177
Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

k03-90x130_CB.indd   1 12.3.2012   12:28:51

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

  

                                   PPRROODDEEJJ CCHHOOVVNNÉÉ DDRR BBEEŽŽEE
        /z veterinárn  kontrolovaných chov , které zaru ují kvalitu a vysokou užitkovost 

                                                                                                                                                                                                                  trasa .22 Horaž ovice 
        •••• 11,30 Horaž ovice /parkovišt  naproti SCH/ 
        •••• 12,30 Malý Bor /p ed OÚ/   
        •••• 13h Nalžovské Hory /horní nám stí/ 
                                       Prodej 19.4.2013 
Ku ice ervené                                                     AKCE 20 týd.          120-180,- K
Ku ice erné                                                                12–18 týd.           120-180,- K
Ka eny pekingské /bílé brojlerové/                 1-3týd.    70-  90,-K
Ku ice bílé (nesou bílá vejce)                                              12–18 týd.           120-180,-K
Ka eny barbarie /francouzský hybrid pižmové ka eny/     1-3týd.   110-130,-K
Husy bílé                       1-3týd.   140-160,-K
Husy landenské              1-3týd.   140-160,-K

                     !Sortiment, stá í a cena dr beže se m že lišit dle aktuální nabídky! 

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

Jatky Horažďovice – Miloslav Šefl er vyhlašuje 

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ
pro náročnou, odbornou a perspektivní práci:

provozní účetní nákupu, fakturace a evidence jatečných zvířat
Místo výkonu práce: Horažďovice, U jatek 126
Pracovní poměr: na dobu určitou a plný pracovní úvazek
Datum nástupu: květen 2013
Požadavky: 
• Minimálně střední vzdělání s maturitou 
• Velmi dobrá znalost práce na PC (MS Offi  ce, Windows, Excel, Internet)
• Aktivní znalost AJ slovem i písmem
• Velmi dobré organizační schopnosti, pozitivní přístup k práci
• Odolnost vůči specifi ckému prostředí jatek, přesnost a disciplína
• Umění jednat s lidmi a velmi dobrá komunikace se zákazníky
• Schopnost práce v kolektivu, samostatnost, spolehlivost a zodpovědnost

Výhodou: 
praxe v masném průmyslu nebo v potravinářství, osvědčení kurzu účet-
ní, fakturantky,asistentky nebo jazykový certifi kát.

Zkušební doba: 
3 měsíce, během které proběhne seznámení a proškolení s fi remní ope-
rativní evidencí a vedením jednotlivých specifi ckých agend.
Po zkušební době a zapracování, získá zaměstnanec velmi dobré pla-
tové podmínky.
Přihlášku se životopisem zaměřeným na vzdělání a  praxi, lze podat 
v termínu od 1. dubna 2013 na adresu: m.sefl er@seznam.cz
Výběrové řízení bude ukončeno 30. dubna 2013. 
Zadavetel si vyhrazuje právo výběrové řízení zrušit v  případě, že 
žádný z uchazečů nebude splňovat požadavky.

V Horažďovicích 29. 3. 2013
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NOV  OTEV ENÁ SB RNA PRÁDLA 
A CHEMICKÉ ISTÍRNY 

U SLUNE NICE  -  PROSTORY  PENNYMARKETU

Strakonická 169, HORAŽ OVICE
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AKCE KINO OTAVA
5. 4. pátek 6. 4. sobota 20.00
NANGA PARBAT 
Německo – Film natočený podle skutečné událos-
ti horolezecké expedice, která se v roce 1970 vy-
pravila zdolat osmitisícovku Nanga Parbat. Dra-
ma do 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné 85 Kč. 

12. 4. pátek 13. 4. sobota 20.00
GEORGE HARRISON: 
Living in the Material World
USA – Dokument, který mapuje život jednoho 
z nejslavnějších muzikantů všech dob. Film do 
12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 85 Kč. 

19. 4. pátek 20. 4. sobota 20.00
TAJEMNÝ MUŽ
USA/Kanada – Odnáší děti a nikdy je nevrací 
zpět...Mysteriozní thriller do 12 let nevhod-
ný. Titulky. Vstupné 85 Kč. 

26. 4. pátek 27. 4. sobota 20.00
NADĚJNÉ VYHLÍDKY
USA/Velká Británie – Filmová adaptace slav-
ného románu Charlese Dickense do 12 let ne-
vhodná. Titulky. Vstupné 85 Kč. 

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

8. 4. pondělí 8.20 a 9.20
HUDEBNÍ POŘAD PRO ŠKOLY

22. 4. pondělí  10.00–18.00 
PROSTĚJOVSKÁ MÓDA – PRODEJ

LOUTKOVÉ DIVADLO

5. 4. pátek  17.00
ČERVENÁ KARKULKA

Změna programu vyhrazena

KNIHOVNA
2. 4.  sál knihovny 9.00
ČESKÉ NEBE  5. a 6. tř. ZŠ

beseda se spisovatelkou Alenou Ježkovou

2. 4.  sál knihovny 11.00
VU3V
5. přednáška na téma Kouzelná geometrie

3. 4.  Oblastní charita HD 14.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ 
z knih Zdeňka Šmída

4. 4.  oddělení pro dospělé 9.00–10.00
KONZULTACE K PRÁCI NA PC

5. 4.  oddělení pro děti 19.00–24.00
NOC S ANDERSENEM 
aneb večerní dobrodružství v  knihovně pro 
předem přihlášené děti

6. 4.  sál knihovny 12.00–15.00
HURÁ! DESKOVKY! 
odpoledne plné her s o. s. GOADA

8. 4.  sál knihovny 15.00 
HRÁTKY S PAMĚTÍ – hry, kvízy, testy 
a praktické ukázky trénování paměti

15. 4.  sál knihovny 15.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ – hry, kvízy, testy 
a praktické ukázky trénování paměti

16. 4.  sál knihovny 10.00
VU3V 
6. přednáška na téma Kouzelná geometrie

KULTURNÍ DŮM
1. 4. pondělí 18.30
VELIKONOČNÍ KONCERT 
Účinkuje Volné sdružení horažďovických zpě-
váků a muzikantů.

3. 4. středa  10.00
POVÍDEJME SI DĚTI
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídu ZŠ.

4. 4. čtvrtek  9.00
HUDEBNÍ POŘAD
Pro mateřské školy.

6. 4. sobota  21.00
ODYSSEA
Rocková zábava.

16. 4. úterý  19.00
TRAVESTI SHOW
Opět příjíždí do Horažďovic populární travesti 
skupina HANKY PANKY z Prahy se zcela novým 
programem „NA PŘÁNÍ DIVÁKŮ“. Předprodej 
vstupenek od 21. března v  kanceláři kulturního 
střediska, tel. 376 512 237: pondělí–středa od 
8.00 do 12.00 a  v  kině Otava, tel. 376 511 890: 
čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00. NENECHTE 
SI UJÍT VEČER PLNÝ SMÍCHU A ZÁBAVY!!!

19. 4. pátek  8.15 a 10.00
SALVE CARITAS – SALVE VITA
Koncert v  rámci mezinárodního festivalu 
zdravotně postižených hudebníků.

20. 4. sobota  21.00
BRUTUS
Rocková zábava.

23. 4. úterý  19.30
DRAHÉ TETY A JÁ
Komedii s detektivní zápletkou uvádí Divadlo 
Metro Praha. Předplatné skupiny A/1, zbylé 
vstupenky v  předprodeji kina Otava (dle ote-
vírací doby předprodeje) a před představením 
v kulturním domě. 

24. 4. středa – 25. 4. čtvrtek 
PRODEJNÍ TRH

28. 4. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K  tanci a  poslechu hraje SOLOVAČKA. Rezer-
vace vstupenek v  kině Otava, tel. 376 511 890, 
otevírací doba čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00.

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE – PŘIPRAVUJEME!!! 

SOBOTA 4. KVĚTNA – MÁJOVÁ ZÁBAVA
K TANCI A POSLECHU HRAJE FORTUNA.

Změna programu vyhrazena

OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):

kancelář kulturního střediska (376 512 237)

pondělí, úterý, středa 8.00–12.00

kino Otava Horažďovice (376 511 890)

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

17. 4.  sál knihovny 17.00
RODINNÉ KONSTELACE s Karlem Rešlem

Bližší informace na tel. 777 137 611

18. 4.  sál knihovny 10.00 a 11.30
PŘEMYSLOVCI BY SE DIVILI 
beseda se spisovatelem Vlastimilem Vondruškou

7. a 8. tř. ZŠ, SŠ

24. 4.  Oblastní charita HD 14.00 
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ 
z knih Zdeňka Šmída

MUZEUM
27. 4. jez na Lipkách 12.00–16.00
SVATÝ JIŘÍ ZLATINKY NESE NA 
TALÍŘI aneb Rýžování zlata na Otavě 
– ukázky rýžování zlata s možností vyzkoušet si

– s sebou holinky, teplé ponožky a gumové pra-
covní rukavice

Při velmi špatném počasí se akce nekoná!

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
1. 4. ZŠ Blatenská 13.00
VELIKONOČNÍ „OPEN“ TURNAJ 
V BADMINTONU 

13. 4. keramická dílna DDM 14.30
KOUZLENÍ S HEDVÁBÍM (rukodělná dílna)

14. 4. 14.00
BRIGÁDA NA PRÁCHEŇSKÉ CESTĚ

18.–21. 4.  
OSLAVY DNE ZEMĚ
druhý ročník oslav jarního svátku. Od čtvrtka 
do neděle proběhne seriál různých tématicky 
laděných akcí pro školy i širokou veřejnost.

Čt  10.00
FAUNOU ŠUMAVY 
S IVANEM LUKEŠEM 

Pá  19.00
PŘÍRODA FLORIDY OČIMA ZOOLOGA 

Pá  21.00
JARNÍ NEBE NAD HORAŽĎOVICEMI 

So   13.00–16.00
NESEM SE LESEM II. 

So  17.00
TETŘEVOVITÍ 
– PERLY ŠUMAVSKÉ PŘÍRODY 

Ne  10.00
PROHLÍDKA PŘÍRODOVĚDNÉ 
STANICE 

27. 4.  8.00
ŠUMTUR: Ostrý (1293 m n. m.) 

27. 4. 10.00
OKRESNÍ SOUTĚŽ 
LETECKÝCH MODELÁŘŮ 

28. 4.   10.00
NENÍ VYDRA JAKO VYDRA 
(terénní exkurze pro děti a mládež – 2. st. ZŠ)

více info na: www.ddm-hd.cz


