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sloVo starosty

zemřel oteC karel
21. ledna zemřel ve věku devadesáti dvou 
let monsignor Karel Jaroslav Fořt, kněz, 
spisovatel, exulant, bojovník za lidskou 
svobodu a  důstojnost, duchovní opora 
české křesťanské komunity v  Německu, 
nositel Řádu TGM, čestný občan a  neza-
pomínající příznivec Horažďovic, propa-
gátor gorazdovské tradice na Prácheňsku, 
dárce zvonu Gorazd kostela Sv. Petra 
a  Pavla v  Horažďovicích, starším genera-
cím známý jako hlasatel Otec Karel z rádia 
Svobodná Evropa. Zádušní mše za Otce 
Karla se konala 31. ledna v Českých Budě-
jovicích a  téhož dne byl uložen k  posled-
nímu odpočinku na hřbitově u  kostelíka 
sv. Klimenta, na jeho milované Práchni. 
Prosím Vás, kteří znáte a  vnímáte přínos 
Otce Karla pro naše město i národ, vepiš-
te několik slov do pietní knihy, která je 
k  dispozici na horažďovické radnici a  vy-
provoďte tak symbolicky na poslední ces-
tě básníka „člověčinou vonícího života“, 
který, řečeno wolkerovskou parafrází, po 
dlouhá léta odvážně tasil své srdce k  boji 
za spravedlnost našeho světa.
Vědět tak více o  smyslu lidského života, 
uměli bychom snad vysvětlit, čím to je, že 
někteří lidé žádají mnoho lásky, ale sami ji 
neumějí dát, zatímco jiní lásku do tohoto 
světa přinášejí a nezištně a neměřitelně ji 
rozdávají. Karel Fořt již odpověď zná. Ho-
ražďovice mu mohou poděkovat za lásku, 
kterou zde zanechal.

náměstí
Zahájení rekonstrukce náměstí se blíží. 
Podařilo se překonat řadu (nejen) adminis-
trativních překážek. Největší úkol kromě 
samotné rekonstrukce je zvládnutí soutě-
že na dodavatele díla, což je při očekáva-
ném objemu investice věc velmi náročná. 
Komplikace při soutěži by mohly zahájení 
významně oddálit. Dnes předpokládáme, 
že práce zahájíme v září tohoto roku. Měly 
by trvat přibližně jeden rok, archeologické 

nálezy však mohou čas protáhnout třeba 
na dvojnásobek. Definitivní termín zaháje-
ní oznámíme hned, jak bude stanoven, aby 
se zejména obchodníci působící na náměstí 
mohli na případná omezení připravit. Re-
konstrukce bude rozdělena na etapy tak, 
aby i  během prací bylo náměstí co nejpří-
stupnější. Scénář rekonstrukce bude také 
zveřejněn. Ačkoliv bude vyměněno téměř 
vše na povrchu i pod zemí, vzhled náměstí 
(park) zůstane zachován.

nejlepší V roCe 2013
Na Prácheňském reprezentačním plese 
byli vyhlášeni vítězové ankety NEJLEPŠÍ 
V  ROCE 2013. V  prvním, zahajovacím 
ročníku se jimi stali všichni nominova-
ní. Jsou to Ing. Miloslav Šefler, hned ve 
dvou kategoriích, a to živnostník roku (za 

uspořádání slavnosti cechu řeznického 
a  uzenářského a  vzorné vedení Jatek Ho-
ražďovice) a  sportovní událost roku (za 
zorganizování mezinárodní krosové sou-
těže Grand Prix Horažďovice 2013), dále 
Karel Halml v kategorii osobnost roku (za 
organizaci 135.  výročí založení hasičské-
ho sboru a  startu V. propagační jízdy ha-
sičů) a Václav Rosa v kategorii počin roku 
(za podporu volnočasových aktivit mláde-
že). Vítězové spolu s deseti vylosovanými 
zasilateli hlasovacích lístků obdrželi věc-
né ceny. Blahopřeji všem uvedeným osob-
nostem a  těším se, že v  příštím ročníku 
bude více nominovaných a že navrhovate-
lé nezapomenou na úspěšné horažďovické 
ženy. Mimochodem, ples se skvěle vydařil, 
za což patří dík organizátorce paní Libuši 
Mužíkové a jejím spolupracovníkům.

Karel Zrůbek



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 1/2014 | 2

stalo se 

pavel šporcl a zuška 
na společném 
koncertě
„Další z  řady adventních koncertů je za 
námi, ale vzpomínky, které v  nás dodnes 
přetrvávají, nám nikdo nikdy nevezme.“ 
Tak nějak se vracejí v  myšlenkách na 
14. prosinec děti ze ZUŠky, které si zahrály 
spolu s Pavlem Šporclem na III. adventním 
koncertě v horažďovickém kostele svatých 
Petra a  Pavla. Pavel Šporcl opravdu před-
vedl i  přes nemilosrdnou zimu skvělý vý-
kon. Ti, kdo znají, co obnáší hra na strunné 
nástroje, vědí své.
Při poslechu Vivaldiho Čtvera ročních dob 
se v duchu každý z nás mohl ohlédnout za 
rokem chýlícím se ke konci – co dobrého 
přinesl, nebo snad špatného odnesl...
Úctyhodný výkon dětí si zaslouží nejen 
uznání, ale i  poděkování za úsilí, které do 
přípravy vystoupení musely bezpodmíneč-
ně navíc vložit.
Dík patří i  kantorkám ZUŠky paní Radce 
Panuškové a Zuzaně Navrátilové za hodiny 
strávené nad přípravou dětí a Evě Tiché Še-
lerové za laskavý klavírní doprovod. 
Budete-li si chtít připomenout atmosféru 
nevšedního zážitku, fotografi e z  koncertu 
jsou k  vidění na www.sumavanet.cz/ho-
razdovice/fotogalerie.asp.
Dovolte mi těmito řádky se rozloučit nejen 
s vámi, milí čtenáři, ale se všemi, kdo mně 
po tři roky mé práce na odboru kultury byli 
nápomocni – zejména technickým služ-
bám a jejich zaměstnancům Václavu Malí-
kovi a Romanu Bergerovi – pánové, díky za 
veškerou pomoc a  podporu! Ale i  kolegy-
ním a kolegům, kteří byli ochotni se aktivně 

účastnit nejedné akce. 
Všem vám přeji do dalších dnů pohodu 
a radost!

Markéta Bučoková, OPPŠK

Pavel Šporcl a ZUŠka, foto. P. Balek

kultura

horažďovice se 
budou prezentovat 
v bavorském 
schönsee
Na samém závěru loňského roku se naše-
mu městu dostalo nabídky prezentovat se 
v malebném bavorském městečku Schön-
see. Proč toho tedy nevyužít a nepochlu-
bit se u našich sousedů? V těchto chvílích 
se ladí poslední detaily, tiskne se, zkrát-
ka vrcholí přípravy, abychom 6.  února 
mohli hrdě představit Horažďovice jako 
opravdovou perlu Otavy, kterou rozhod-
ně stojí za to navštívit. 
Všechny srdečně zveme v  čase od 6.  2. do 
16.  3. 2014 do česko-bavorského kultur-
ního centra CeBB v  Schönsee. Vernisáž 
proběhne právě 6. února od 18.00 hodin. 
Program vernisáže svým vystoupením 
zpříjemní žáci horažďovické zušky, kon-
krétně houslový a  fl étnový soubor, a  dále 
studenti střední školy s barmanskou show. 
Těším se na viděnou za hranicemi všed-
ních dnů…
Fotodokumentace bude k  vidění na www.
sumavanet.cz/horazdovice/fotogalerie.asp.

Markéta Bučoková, OPPŠK 

prácheňsko 
všemi smysly
Během měsíce února budou mít občané 
z Horažďovic a okolí příležitost zhlédnout 
putovní výstavu nazvanou Prácheňsko 
všemi smysly, která je umístěna v přízemí 
a  prvním patře Městského úřadu Horaž-
ďovice.
Výstava zajímavým způsobem přibližuje 
historii i  současnost bývalého Prácheň-
ského kraje a  seznamuje návštěvníky se 
zajímavými osobnostmi či pozoruhodný-
mi místy tohoto regionu.

Petr Mika, OPPŠK 

ekumenické setkání
Snášejte se navzájem v lásce a usilovně hleď-
te zachovat jednotu Ducha, spojeni svazkem 
pokoje. Jedno tělo a jeden Duch, k jedné na-
ději jste byli povoláni. Jeden je Pán, jedna 
víra, jeden křest, jeden Bůh a  Otec všech… 
(Ef 4, 3–5)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Život a hudba mají jedno společné – hledání rovnováhy mezi melodií, 
harmonií a rytmem. Melodie je myšlenka probíhající hlavou, 

harmonie vnáší cit do našich srdcí, a rytmus vůli do našich údů. 

Dovolujeme si Vás pozvat na literárně dramatický a hudební večer  

se skupinou  

Jistem a jejími hosty… 

Kavárna Čajokraj, Havlíčkova 46, Horažďovice 

21. února od 19.30 hodin 
Máte li chuť, přijďte přečíst svoji povídku či báseň. 
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Textem z epištoly k Efezským, oblíbeným 
požehnáním při ekumenických setká-
ních, bych ráda uvedla pozvání ke společ-
nému setkání horažďovických křesťanů 
z  Církve československé husitské, řím-
skokatolické a  křesťanského společen-
ství. Bude se konat 
v  pátek 21. února 2014 v  18.30 hod. 
v Husově sboru CČsH.
Církve a všichni křesťané, kteří to se svou 
vírou myslí doopravdy, to nemají v dneš-
ní konzumní společnosti lehké. Jistě ani 
křesťané nejsou nějakými hrdiny bez 
bázně a hany, ale i přes svou lidskou po-
rušenost se snaží ukazovat k těm pravým 
hodnotám, které činí život člověka smys-
luplným. Touží přinášet tomuto nemoc-
nému světu poselství o naději, která míří 
od časného k věčnému.
Přijďte se posílit a potěšit při společných 
modlitbách. Toto shromáždění, jehož cí-
lem je upevnění jednoty všech křesťanů 
bez rozdílu vyznání, bude obohaceno 
i malým kulturním programem. Naše po-
zvání je určeno věřícím i nevěřícím a těší-
me se na vaši hojnou účast.

Miroslava Jarolímová

mafie a city 
Stálá divadelní scéna Klatovy zve širo-
kou veřejnost na divadelní představení 
od SophiaArt Luca Chaumara – „MAFIE 
A  CITY“ v  rámci předplatného skupiny 
A/1 ve čtvrtek 13. února 2014 od 19,30 
hodin.
Přiznat svému nejlepšímu příteli, že jsem 
milencem jeho dcery, to je záležitost mi-
mořádně delikátní. Zejména pak, je-li on 
kmotrem mafi e! Co myslíte, jak byste rea-
govali na skutečnost, že s vaší dcerou cho-
dí o dost starší muži? Jaké myslíte, že jsou 
praktiky sicilské mafi e při řešení těchto 
zamotaných rodinných záležitostí?
Režie: Ivan Vyskočil
Uvádí SophiaArt
Hrají: Josef Laufer, Lukáš Langmajer, 
Veronika Nová a Karel Zima. 
Vstupenky zakoupíte v  předprodeji kina 
Otava, Strakonická č. 16, Horažďovice. 
tel. 376 512 237, 376 511 890.
www.divadlo.klatovynet.cz

Dana Hladíková propagace SDS Klatovy

letní semestr Vu3V
Vánoce jsou za námi a  Virtuální univerzita 
třetího věku v  Horažďovicích se chystá již 
na pátý semestr. Tentokrát na téma „Umě-
ní rané renesance v  Itálii“. Naše setkání se 
konají každé sudé úterý, vždy od 10.00 do 
12.00 hodin. Zúčastnit se mohou všichni 
senioři se statutem důchodce, invalidní dů-
chodce bez rozdílu věku a osoby nad 50 let 
(nezaměstnaní a  lidé čekající na přiznání 
důchodu). 
Tímto bych chtěla pozvat všechny stávající 
studenty i nové zájemce na první přednášku 
dne 4. února 2014 do sálu městské knihovny.
Bližší informace naleznete na http://
w w w.knihovna.horazdovice.cz/ VU3V.
php nebo v Městské knihovně Horažďovi-
ce u sl. Ferdové.

Bc. Hana Ferdová

Městská knihovna Horažďovice
vyhlašuje

8. ročník celoroční soutěže 
v rámci projektu

„dětI a čtení 2014“
sbírej samolepky

Zahájení: 1. 2. 2014
Podmínky: v knihovně

a na www.knihovna.horazdovice.cz
Uzávěrka 21. 11. 2014

Vyhodnocení: 2. 12. 2014

muzeum
22. 2. 
Výroba plstěných loutek s Kačkou
Máte chuť vytvořit si svou vlastní loutku 
a  neumíte vyřezávat? Zkuste si ji vytvořit 
z  chomáčků vlny a  drátků plstěním za su-
cha a mokra. 
29. 3. 
Paličkování s Kačkou 
Líbí se vám paličkování, ale nevíte jak na to? 
Přijďte se naučit základ paličkování řetízek, 
nejjednodušší paličkovaný vzor plátenko 
a  poté si budete moci upaličkovat vlastní 
naušnice. 
Zjistíte, že paličkování není tak složité, jak 
se na první pohled zdá.
Program 10.00–17.00 hod., 
pauza na oběd 1 hod..
Cena 70 Kč
Na jednotlivé programy je nutné se objed-
nat tel. 376 512 271 nebo mailem 
muzeumhd@seznam.cz
Kapacita je omezena. Placení na místě.

Kateřina Červená

Nabídka výukových programů na 
rok 2014 pro dospělé a děti cca od 

11. let

  25. 1. Plstění s Kačkou 
Chtěli byste si vyrobit plstěný šperk pro sebe nebo 
někoho  blízkého?  Pokud je odpověď ano, tak přijďte 
a vytvořte si náušnice, náhrdelník, náramek z vlny 
plstěním za sucha a mokra.

22. 2. Výroba plstěných loutek s Kačkou 
Máte chuť vytvořit si svou vlastní loutku a neumíte 
vyřezávat? Zkuste si ji vytvořit z chomáčků vlny a 
drátků plstěním za sucha a mokra. 

29. 3. Paličkování s Kačkou 
Líbí se vám paličkování, ale nevíte jak na to? 
Přijďte se naučit základ paličkování řetízek, 
nejjednodušší paličkovaný vzor plátenko a poté si 
budete moci upaličkovat vlastní naušnice. 
Zjistíte, že paličkování není tak složité, jak se na první 
pohled zdá.

Místo konání: Městské muzeum Horažďovice,
 Zámek 11, Horažďovice 341 01
Program je od 10 – 17 hod.,  pauza na oběd 1 hod..
Cena  70, - Kč
 
Na jednotlivé programy je nutné se objednat
tel. 376512271 nebo mailem muzeumhd@seznam.cz
Kapacita je omezena. Placení na místě

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT SÉRII CVIKŮ PODLE STARÝCH ČÍŇANŮ 
 

                  

                       

3. února 2014 

9.15 hod. v oblastní charitě (4. patro) 
Pořádá Městská knihovna Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“ 

pořádá městská knihovna ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice 
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poděkování 
městskému muzeu horažďoVICe 
za laskaVou pomoC přI studIu 
zdejšího národopIsu 
Vážení občané Horažďovic a jeho okolí,
jsem studentem Filozofické fakulty Zá-
padočeské univerzity v  Plzni, kde na 
Katedře antropologie v rámci mého dok-
torského studia zpracovávám dizertační 
práci s  tématem Příprava a  prezentace 
lidové kultury západních Čech na Národo-
pisné výstavě českoslovanské v Praze roku 
1895. 
V souvislosti s dizertační prací jsem ně-
kolikrát navštívil také Městské muzeum 
Horažďovice, kde jsem se setkal s velkou 
podporou a milou ochotou při mém stu-
diu. Horažďovice a  jejich okolí, které se 
mi velmi líbí a  jež mne příjemně okouz-
lily, jsem loni navštívil poprvé v  životě. 
V muzeu jsem se dozvěděl mnohé o tom-
to půvabném místě; významná historie, 
chování perel, pěstování růží, rýžování 
zlata (Prácheňsku se dříve říkalo staro-
věká Kalifornie) a další. 
Národopisné výstavě českoslovanské 
v  Praze v  roce 1895 předcházela v  Ho-
ražďovicích Krajinská hospodářsko-
průmyslová a  národopisná výstava, jež 
se uskutečnila v  září 1894. Pro tuto vý-
znamnou akci v  Horažďovicích a  jejich 
okolí se nadchlo mnoho místních obyva-
tel; buď sami přispěli svými dary k výsta-
vě anebo se přímo podíleli na její realiza-
ce. Jedním z nich byl i místní řídící učitel 
Štěpán Karel Vydra (*26. prosince 1861 
– †3. srpna 1911), jenž se značnou měrou 
postaral o  úspěch výstavy. Sbíral také 
staré příběhy s  Horažďovicemi spojené. 
A tak se můžeme v Muzeu například do-
zvědět, kdy do těchto míst přišel první 
Turek, anebo jak občané dbali o cudnost 
panen i vdov a ženskou mravnost vůbec.
Š. K. Vydra zaznamenal například, kdy 
se v  Horažďovicích objevil první Turek, 
a to slovy: „Pravý, skutečný a nefalšovaný 
Turek objevil se v Horažďovicích na počát-
ku století osmnáctého. Ve knize městské 
(A  II. 19. list 215) čteme: „Dne 3. měsíc 
Juli, anno domini 1.711, za ouřadu purk-
mistrského pana primase Matesa Zebere-
ra v místě radním, Ottovaš, rozený Turek, 
při obležení Vídně zajatý, malý, pokřtěný 
Michal, řemesla řezbářského, žádal ku 
svému sňatku se Zuzannou, pastorkyní 
Jana Brexla o  přívarek jeden a  půl sudu 
piva“. 
Pan řídící učitel taktéž dodal, že v  oné 
době, kdy obec Horažďovice měla ve své 
správě pivovar, tak bývalo obyčejem, že 
sousedé ku svatebnímu veselí požádali 
moudrou obec o  přívarek piva. Pokud 
byly časy dobré, dostal každý sud anebo 

sudy dva zdarma, pokud ale panovala 
neúroda anebo jiná špatná doba, museli 
žadatelé dát sypání a zpravidla za strych 
ječmene dostali sud piva. 
Jak jsem již uvedl, občané dbali také 
o cudnost panen i vdov a ženskou mrav-
nost vůbec. Péče v  tomto směru byla 
svěřena zvláštnímu sboru soudců z lidu, 
který bychom mohli nazvat mravnostní 
policií. Jeho členy byly vážené a zkušené 
ženy, jímž se nazývalo matrony. Byly vo-
leny každoročně. Matrony byly neúpros-
né, o  čemž se panny nejednou přesvěd-
čily. První zpráva je uvedena v  Manuále 
městském (A II.6.), kde je uvedeno: „Leta 
Páně 1.635 voleny osoby, poctivé matrony, 
paní městky, tak aby dobrý pozor na to 
daly, jestli že by která panna, buď dcerka 
městská, aneb služebná, nějaké znamení 
nepoctivého chování byly a  na ní to uzná-
no, mají hned pro právo poslati a skutečně 
ztrestati. Zvoleny byly: Regina, manželka 
Jana Křenka, Kateřina Rackova, Lucie 
Rejčkova, Anna Loubská a Alžběta Nosko-
vá“. Matrony svou práci braly zcela váž-
ně a  opravdově. Své poznatky předávaly 
buď přímo městskému právu anebo pan-
skému rychtářovi, jenž věc předal právu. 
Rád bych touto cestou velmi poděkoval 
za laskavou pomoc a  náklonnosti nejen 
Městskému muzeu Horažďovice jako 
celku, ale především bývalé ředitelce 
Městského muzea Horažďovice, etnolož-
ce Mgr. Haně Smetanové, současnému 
řediteli Muzea Mgr. Janu Šaškovi, kurá-
torovi sbírek a  mineralogovi Aleši Čer-
venému a  dokumentátorce a  kurátorce 
sbírek Kateřině Červené Křížové.
Zároveň bych rád velmi poprosil čtenáře 
těchto řádků, zdali budou tak laskavi po-
tomci pamětníků Národopisných výstav, 
jestli by se mohli přihlásit Městskému 
muzeu Horažďovice. Rád bych si s  nimi 
pohovořil o  tom, jak se u  nich v  rodině 
dodnes udržuje povědomí na vzpomínky 
z  těchto pozoruhodných národopisných 
výstav. A  pokud se u  vás ještě nacházejí 
předměty z  výstav, které byly vaší rodi-
nou zapůjčeny, chtěl bych si prosím s va-
ším svolením tyto exponáty vyfotografo-
vat a použít v mé práci. Děkuji vám velice 
za vaši laskavou pomoc.
Zpracováno s  využitím a  laskavým 
zapůjčením historických materiálů 
Městského muzea Horažďovice.

Ing. Mgr. René Kopecký

sport 

zhodnocení roku 
2013 – karate 
horažďovice
Rok 2013 byl pro oddíl Karate HD velmi 
úspěšný. Před tímto rokem se nám nikdy 
nepodařilo nasbírat 178 medailí (63× zlato, 
60× stříbro, 55× bronz) z 19 závodů po celé 
ČR. Zúčastnili se jich tito závodníci: Eva 
Radová 34 medailí, Tadeáš Hokr 31  m., 
Václav Mai 20 m., Adéla Zálabská 20 m., 
Jaroslav Rada 9 m., Tomáš Jílek 8 m., Lucie 
Jiříčková 8 m., Tereza Bartoňová 7 m., Jan 
Zálabský 6 m., Radek Adámek 6 m., Ondřej 
Slavík 3 m., Dominik Vlček 3 m., Edita Ho-
lubová 2 m., Vít Zoubek 2 m., Radka Vlčko-
vá 2 m., Tereza Žílová 2 m., Jaroslav Vlček 
2 m., Vanda Herzigová 1 m.
Největším úspěchem je, že nás respektují 
cizí závodníci.
V roce 2014 se více zaměříme na větší a ná-
ročnější závody, a  tím bychom naše pokro-
čilejší závodníky posunuli zase o kousek dál. 
V září také budeme dělat nábor nových cvi-
čenců, kteří nechtějí všechen svůj volný čas 
trávit u počítače. Naučí se u nás obratnosti, 
koordinaci, soustředění, rychlosti, pružnos-
ti… Rodiče, nebojte se, děti se vám hned prát 
nebudou. Na samotný zápas se musí pečlivě 
připravit a teprve pak se rozhodnou, zda se 
budou věnovat sestavám (KATA), soubojům 
(KUMITE), obojímu, nebo si jen přijdou za-
cvičit a naučit se něco ze sebeobrany.
Také chceme oslovit některé firmy, které 
by nám pomohly financovat účast na závo-
dech. Dosud účast v soutěžích financovali 
rodiče a někteří tam své děti i doprovázeli. 
Tímto jim chceme poděkovat za podporu 
a obětavý přístup.
Letos nás čeká velký kus práce. Doufáme, 
že bude alespoň tak úspěšný jako rok 2013. 
Přejeme našim karatistům, ať jim vydrží 
chuť a píle trénovat i soutěžit a ochota vě-
novat ze svého volného času kolem 30 ho-
din měsíčně přípravám na závody.

Největším úspěchem je, že nás respektují 
cizí závodníci
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Aktuální informace o  našem oddílu a  zá-
vodnících najdete na www.lfmt.cz/karate-
horazdovice, na www.karatehd.wz.cz a na 
facebooku. Telefonní kontakt 777 877 951.

Zdeněk Holub

Fotbalový klub 
horažďovice
Po skončení fotbalového ročníku 2012/2013 
odešli od A týmu mužů trenér Michal Čadek 
i vedoucí mužstva Milan Koželuh. To mělo 
za následek i odchod sedmi kvalitních hrá-
čů. Novým trenérem byl jmenován Fran-
tišek Melka a  vedoucím mužstva Richard 
Srb. Na členy výboru, trenéra a  samotné 
hráče čekal velký úkol, a  to vyrovnat se 
s touto radikální změnou. Družstvo vstou-
pilo do soutěžního ročníku 2013/2014 s cí-
lem pohybovat se v klidném středu tabulky. 
Mužstvo je tvořeno výhradně domácími 
hráči. Z hostování se vrátil Alex Vachuška, 
Martin Greger a na junior start přišel Fran-
tišek Melka. Je vidět, že se hráči s tímto ne-
lehkým úkolem poprali vcelku dobře a  po 
podzimu 2013 obsadili 9.  místo s  21 body. 
V  jarní části sezóny 2014 doplní mužstvo 
Miloš Boř jako asistent trenéra.
B tým mužů se po postupu do 1. B třídy 
potýká s  malým počtem hráčů, a  proto 
musejí vypomáhat hlavně dorostenci. Ti se 
této výpomoci zhostili velice dobře a  pod 
dohledem starších hráčů podávali kvalitní 
výkony.
Dorostenci si pod vedením Petra Jandy 
v  podzimní části vedli dobře a  vyrovnali 
se i  nejlepším celkům krajského přeboru. 
Obzvláště se jim vyvedl zápas v derby pro-
ti Klatovům, které smetli naši kluci 7:1. Ve 
velkém počtu doplňovali hlavně mužstvo B 
mužů. 
Největší starosti klubu dělají mladší a star-
ší žáci. V této kategorii chybí hráči i trenéři. 
Počet hráčů se řeší střídavými starty z  ji-
ných mužstev okresu. Pokud by byl někdo 
ochoten věnovat se trénování žáků, rádi ho 
přivítáme.
Starší a  mladší přípravka pod vedením 
zkušených hráčů Michala Šedivého a  Mi-
roslava Lávičky se zúčastňuje pravidelně 
turnajů, ve kterých dosahuje výborných 
výsledků.
Dětem ve školičce se věnuje Robert Šima-
novský a  Miloš Boř. Po pravidelných tré-
nincích je vidět, že předškoláci mají o fotbal 
zájem a  s  fotbalovým míčem dělají rychlé 
pokroky.
Podrobnější informace o dění ve Fotbalovém 
klubu Horažďovice jsou uveřejněny na inter-

netových stránkách klubu www.fkhd.cz.
Dovolujeme si všechny fotbalové fanouš-
ky, přátele FK Horažďovice i ostatní obča-
ny pozvat na Fotbalový bál. Uskuteční se 
8. února 2014 od 20.30 hod. v hotelu Prá-
cheň v Horažďovicích.

Jiří Motl, FK Horažďovice

oddíl stolního tenisu 
tj sokol horažďovice 

pořádá již 12. ročník turnaje

Velká Cena horažďoVIC 
„memorIál FrantIška koCe st.“ 

Ve stolním tenIsu
1. února 2014 dospělí

2. února 2014 děti
Hala Základní školy Blatenská ulice

Díky své dvanáctileté tradici se z  našeho 
turnaje stal největší podnik svého druhu v ji-
hozápadních Čechách. Do Horažďovic se 
pravidelně sjíždějí nejlepší hráči z celé České 
republiky, ale i hráči ze sousedního Německa.
Připravena je i  kategorie „handicap“, kde 
dáváme hráčům nižších úrovní stejnou 
šanci na vítězství formou náskoku v  kaž-
dém setu, dle tabulek ČAST.
Přijďte se podívat na špičkový sport, který 
uspořádáme v hale Základní školy Blatenská.
Nejlepší st. tenis bude k  vidění zhruba od 
15.00 hodin, kdy oba dny bude vrcholit tur-
naj jednotlivců 

Program turnaje: 
sobota 1. 2. 2014: 
9.00–cca 12.00 základní skupiny muži
12.00–cca 15.00 základní skupiny ženy, 
handicap společně muži, ženy
15.00–cca18.00 vyřazovací zápasy dvou-
hra muži, ženy, čtyřhra muži, ženy
18.00 slavnostní zakončení „Velké ceny“ 
předání cen
neděle 2. 2. 2014:
9.00–cca12.00 základní skupiny dvouhra 
mladší žáci, žákyně
12.00–cca15.00 vyřazovací část dvouhra 
mladší žáci, žákyně, čtyřhra mladší žáci, 
žákyně
11.00–cca14.00 základní skupiny dvouhra 
starší žáci, žákyně
14.00–cca17.00 vyřazovací část dvouhra 
starší žáci, žákyně, čtyřhra starší žáci, 
žákyně
17.00 – slavnostní zakončení „Velké ceny“
Více informací na stránkách: 
www.stolnitenishorazdovice.cz
Srdečně zveme všechny příznivce stolního 
tenisu na jedinečnou podívanou. Občerst-
vení včetně pravého „pinčesového“ guláš-
ku zajištěno!!!

Pavel Mandák, Předseda oddílu st. tenisu 
TJ Sokol Horažďovice

těšte se na sušický 
horský běh (shb) 2014
Pořadatelé třetího ročníku Sušického hor-
ského běhu Rostislav Švech, JIKO Kola 
Čácha a  HIGH POINT Bike Team Sušice 
(s  podporou města Sušice a  sponzorů) 
oznamují sportovní veřejnosti, že na sobo-
tu 19. dubna 2014 plánují velkou běžeckou 
akci a to již jako třetí ročník.
V  tento den se v  okolí města uskuteční 
několik závodů. Kromě dětských (žákov-
ských) běžeckých závodů v  lesoparku Luh 
na Santosu to bude crossový běh, crosso-
vý běh s  desetikilovou (minimálně) zátěží 
a štafetový běh dvojic, to vše na okruhu po 
kopcích v okolí Sušice.
Dospělé běžce při crossovém závodu pro-
věří náročný, 22 km dlouhý horský běh 
na kterém nebude chybět ani velké pře-
výšení a  to nejen výběh od řeky Otavy na 
Žižkův vrch (619 m. n. m), ale především 
budou muset zdolat i  vrchol kopce Sedlo 
(902 m. n. m.) kde se nachází bájné keltské 
(halštatské) hradiště a rozhledna. 
Nejen běžci a milovníci extrémních sportů, 
ale prostě všichni kdo se přihlásí a půjdou 
do toho, tak si to opravdu užijí.
Letos jsme zvolili nové zázemí a to Ostrov 
Santos a  pozměnili trať, tak aby se ještě 
zvýšilo procento běhu v terénu a stoupání.
Podrobnější informace můžete získat už 
nyní v  propozicích, na e-mailu: shbbase-
camp@gmail.com nebo na tel. +420 777 
344 636. Postupně budeme uveřejňovat 
další informace na stránkách MTB Team 
High Point Sušice a Atletika TJ Sušice. 
Přihlásit se mohou jak amatéři, tak i profe-
sionálové.
Jo a  nemáte dvojici? Nevadí, přijděte, při-
jeďte, spárujeme vás před startem :-) 

František Kříž

z radnICe

rada města 13. 1. 2014
bere na vědomí plán investic a  finanční 
plán údržby bytového fondu na rok 2014,
schvaluje podání žádosti o  dotaci do Pro-
gramu stabilizace a obnovy venkova Plzeň-
ského kraje 2014 na akci „Rekonstrukce 
obecního areálu, Horažďovická Lhota“,
schvaluje neuplatňování valorizace ná-
jemného z  nebytových prostor a  pozemků 
v roce 2014,
schvaluje vyhlášení konkursního řízení 
na obsazení pracovního místa ředitele Zá-
kladní umělecké školy Horažďovice, pří-
spěvková organizace ve znění dle přílohy, 
která je nedílnou součástí návrhu usne-
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sení. Náležitosti vyhlášení konkursního 
řízení jsou stanoveny podle § 3 vyhlášky č. 
54/2005 Sb., o  náležitostech konkursního 
řízení a konkursních komisí,
schvaluje prezentaci města Horažďovice 
v  bavorském městě Schönsee Centrum 
Bavaria Bohemia (CeBB) od 6. 2.–16. 3. 
2014 a doporučuje ZM schválit financování 
v rámci rozpočtového provizoria,
schvaluje poskytnutí 500 ks volných vstu-
penek v  režimu 1+1 do Aquaparku Horaž-
ďovice určených pro veřejnost pro rok 2014,
schvaluje změnu pravidel vyúčtování po-
skytnutých příspěvků z  rozpočtu města 
a  změnu formuláře žádosti o  příspěvek 
z rozpočtu města,
schvaluje zvýšení počtu zaměstnanců or-
ganizační složky Technické služby – vzhled 
obcí a veřejná zeleň v roce 2014 na dobu se-
zónních pracích o 12, na dobu max. 8 mě-
síců s podmínkou, že bude na tyto zaměst-
nance poskytnuta dotace od Úřadu práce,
nesouhlasí s  odběrem vody z  mlýnského 
náhonu a umístěním malé vodní elektrárny 
na pozemku p. č. 1136 v k. ú. Zářečí u Ho-
ražďovic dle žádosti společnosti EDOP, 
s. r. o., Kapsova Lhota 17, Strakonice,
doporučuje ZM schválit 
a) podmínky pro jednání o převzetí Soko-
lovny (přijetí daru) městem Horažďovice 
v  rozsahu Deklarace Města Horažďovice 
vůči České obci sokolské a  jejímu poboč-
nému spolku Tělocvičné jednotě Sokol Ho-
ražďovice o záměru Města převzít a provo-
zovat budovu Sokola v Horažďovicích,
b) Deklaraci Města Horažďovice vůči Čes-
ké obci sokolské a jejímu pobočnému spol-
ku Tělocvičné jednotě Sokol Horažďovice 
o záměru Města převzít a provozovat budo-
vu Sokola v Horažďovicích,
schvaluje termíny jednání RM: 
3. 2. 2014  v 15.00 hod
24. 2. 2014  v 15.00 hod.
7. 3. 2014  v 15.00 hod.
7. 4. 2014  v 15.00 hod.
 

změna v podávání 
žádostí o příspěvek 
Upozorňujeme žadatele o  příspěvek 
z  rozpočtu města na kulturní, sportovní 
a jiné akce, že dnem 20. 1. 2014 vstoupila 
v  platnost nová pravidla pro poskytování 
příspěvků z  rozpočtu města. Současně 
se mění i  podoba žádosti. Veškeré doku-
menty jsou volně ke stažení na webových 
stránkách Městského úřadu Horažďovice: 
http://w w w.muhorazdovice.cz/muhd/
prispevky.asp nebo v kanceláři odboru pa-
mátkové péče, školství a  kultury – II. pa-
tro. č. dveří 219, popř. informace poskyt-
neme na tel. čísle 371 430 557. Termín pro 
podání žádostí je do 31. 3. 2014. 

Markéta Bučoková, odbor PPŠK 

ve věku do 15 let: 879
ve věku 16–30 let: 904 
ve věku 31–40 let: 826 
ve věku 41–50 let: 720 
ve věku 51–60 let: 737 
ve věku 61 let a více:  1406 

Počet obyvatel v r. 2013 
přistěhovaných 98
odstěhovaných 112 

Počet změn trvalého pobytu 
v rámci Horažďovic 153

přehled počtu obyvatel čr s trvalým pobytem 
v horažďovicích 
k 31. 12. rok: 2003 2008 2013
Babín 55 52 61 
Boubín 90 92 95 
Horažďovice 5 061 4 930 4 821 
Horažďovická Lhota 63 71 75
Komušín 96 110 96 
Svaté Pole 61 57 55
Třebomyslice 185 165 153
Veřechov 116 115 116
celkem 5 727 5 592 5 472

r. 2013: 
z toho mužů: 2 634
žen:  2 838

 
 

Na konci roku 2013 obdrželo Město Ho-
ražďovice v rámci srovnávacího výzku-
mu Město pro byznys Plzeňského kraje 
2013 cenu týdeníku Ekonom – uznání 
za nejlepší e-mailovou komunikaci. Po 
úspěchu v  roce 2010 (2. místo za nej-
lepší webové stránky měst Plzeňského 
kraje) je to další ocenění činnosti měst-
ského úřadu. O  tom, že městský úřad 
se snaží neustále svoji činnost zlepšo-
vat, svědčí i  jeho zapojení do projektu 
Městský úřad Horažďovice – profesio-
nalita s  lidskou tváří, který je financo-
ván z  prostředků ESF prostřednictvím 
Operačního programu Lidské zdroje 

a  zaměstnanost a  státního rozpočtu 
ČR. Cílem tohoto projektu je zvýšení 
kvality, efektivity, výkonnosti služeb, 
klíčových činností MěÚ a  nastavení 
kontinuálního zlepšování jak směrem 
ke klientům úřadu, tak směrem k  za-
městnancům úřadu. Podrobné infor-
mace k  projektu jsou na zveřejněny na 
adrese: 
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/
user/Neprehlednete/OPLZZProjekty/
OPLZZProjekty.htm 

Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ, 
duskova@muhorazdovice.cz
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Předpoklady pro výkon činnosti ředitele.
Odpovídající pedagogické vzdělá-
ní a  pedagogická praxe dle zákona 
č. 563/2004 Sb., o pedagogických pra-
covnících a o změně některých zákonů, 
ve znění pozdějších předpisů, organi-
zační a  řídící schopnosti, znalost škol-
ské legislativy a souvisejících předpisů, 
znalost školské ekonomiky a souvisejí-
cích předpisů, občanská a morální bez-
úhonnost, dobrý zdravotní stav.
Předpokládaná doba výkonu činnosti 
ředitele školy je 6 let.

Písemné přihlášky do konkurzu do-
ručte nejpozději do 31. března 2014 do 
17.00 hodin v obálkách označených 
„KONKURZ – NEOTVÍRAT“ 
na adresu: 
Městský úřad Horažďovice
Mírové nám. 1
341 01 Horažďovice

K přihlášce doložte:
Úředně ověřené kopie dokladů o nejvyš-
ším dosaženém vzdělání (diplom a  vy-
svědčení o  státní závěrečné zkoušce), 
doklad o  průběhu zaměstnání potvrze-
ný posledním zaměstnavatelem a  délce 
pedagogické praxe, životopis, návrh 
koncepce dalšího rozvoje Základní umě-
lecké školy Horažďovice, příspěvková 
organizace (maximální rozsah 5  stran 
strojopisu), výpis z  rejstříku trestů (ne 
starší 3 měsíců) nebo doklad o  jeho 
vyžádání, čestné prohlášení podle § 4 
odst. 3 zákona č. 451/1991 Sb., ve znění 
pozdějších předpisů, lékařské potvrzení 
o zdravotní způsobilosti uchazeče k vý-
konu vedoucí funkce.

Předpokládaný nástup: 1. 8. 2014
V Horažďovicích dne 21. 1. 2014.

Mgr. Karel Zrůbek, starosta města

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ 
TENTOKRÁT Z KNIHY  

FRANTIŠKA NEPILA 

JAK SE DĚLÁ CHALUPA 
26. února     
12. března 
26. března 

 
V OBLASTNÍ CHARITĚ (4. PATRO) 

VŽDY OD 14.00 hod. 
 

Pořádá Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci a Oblastní charitou 
v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 

Počet úmrtí v r. 2013 62
Počet narozených v r. 2013 50 
(28 děvčat, 22 chlapců)
Nejčastěji dávaná jména narozeným dětem 
v r. 2013:
Chlapci: 
Jan (3), Václav (2), Marek (2), Petr (2) 
Děvčata: 
Anna (2), Eliška (2), Lucie (2), Marie (2), 
Zuzana (2) 
Počet uzavřených sňatků v matričním 
obvodu Horažďovice v r. 2013:  37
(27 sňatků civilních, 10 sňatků církevních)

Jitka Stulíková, správní odbor

upozornění 
prodejcům alkoholu 
Dnem 17. října 2013 nabyla účinnosti nove-
la zákona č. 455/1991 Sb., o  živnostenském 
podnikání, vydaná pod č. 309/2013 Sb. Před-
mětná novela nově reguluje prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin. Koncesova-
né živnosti byly rozšířeny o prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin. 
K  získání koncese není třeba splnit žádné 
kvalifikační předpoklady. Podnikatel, kte-
rý je ke dni nabytí účinnosti tohoto zákona 
oprávněn prodávat kvasný líh, konzumní 
líh nebo lihoviny, může v této činnosti po-
kračovat po dobu 6 měsíců ode dne nabytí 
účinnosti tohoto zákona. Přijetí žádosti 
o  koncesi podle přechodných ustanovení 
nepodléhá správnímu poplatku. 
Změna vyžaduje ze strany podnikatelů pouze 
podání žádosti o koncesi na prodej kvasného 
lihu, konzumního lihu a lihovin, a to ve stano-
veném termínu do 17. dubna 2014. Úprava se 
vztahuje na všechny podnikatele, kteří se za-
bývají distribucí kvasného lihu, konzumního 
lihu nebo lihovin a prodejem těchto produktů 
jak podnikatelům, tak i konečným spotřebi-
telům. Kromě prodejců lihovin v obchodě se 
úprava vztahuje také na podnikatele, kteří li-
hoviny prodávají v restauracích, barech a dal-
ších zařízeních, kde jsou lihoviny součástí 
nabízeného sortimentu.
Dále upozorňujeme podnikatele na po-
vinnost nakupovat pouze od osoby, která 
je oprávněna značit líh kontrolní páskou 
nebo od registrovaného distributora. Se-
znam registrovaných distributorů lihu je 
veřejně dostupný na webu Celní správy ČR 
(www.celnisprava.cz). V opačném případě 
se vystavují nebezpečí vysoké sankce.
Informace k  žádosti o  koncesi na prodej 
kvasného lihu, konzumního lihu a  lihovin 
lze získat na živnostenském odboru MěÚ 
Horažďovice, telefonické spojení: 
371 430 536, 371 430 520, 371 430 538.
E-mail: solcova@muhorazdovice.cz
radova@muhorazdovice.cz
chroustova@muhorazdovice.cz

Marie Šolcová, živnostenský odbor 

Město Horažďovice, 
Mírové nám. 1, 341 01 Horažďovice

Na základě usnesení Rady města ze dne 13. ledna 2014 vyhlašuje 
Město Horažďovice v samostatné působnosti jako zřizovatel školy

konkurz
na obsazení vedoucího pracovního místa 

ředitele
základní umělecké školy horažďovice, 

příspěvková organizace
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Informace pro 
podnikatele 
Prodej známek na popelnice pro rok 2014 
fi rmy RUMPOLD P, s.r.o. pro podnikající 
subjekty se uskuteční v prostoru kina Ota-
va dne 20. 2. 2014
 v době 9.00–12.00, 13.30–17.00,
nebo si je podnikající subjekty mohou zakou-
pit v provozovně fi rmy RUMPOLD–P, s. r. o. 
na adrese Nová 240, 342 01 Sušice, v pracov-
ní dny v době: 7.00–11.00 a 12.00–15.30 hod.

Ing. Anna Vachušková, odbor životního 
prostředí

školy

leden v duhové 
mateřince 
Letošního roku, 6. 1., jsme se mohli opako-
vaně účastnit Tříkrálové sbírky a  pomoci 
touto cestou potřebným. Chtěli bychom 
velmi pochválit naše Tři krále a  to Mad-
lenku, Jindřišku, Sárinku a  pomocníky 
Kubíka a Péťu. Zdánlivě jednoduchý počin 
je náročný nejen na hlasový výkon, ale také 
trpělivost, ochotu a  úctu. Dík patří také 
živnostníkům v  okolí náměstí, které jsme 
navštívili. Vždy nás přivítali nejen s úsmě-
vem, fi nančním darem, ale také sladkou 
drobností pro naše koledníky. Celé akci 
předcházela návštěva všech dětí v  kostele 
sv. Petra a Pavla a setkání s otcem Petrem. 
Ten našim dětem i koledníkům, kteří přišli 
z  Oblastní charity Horažďovice požehnal. 

Mateřáčci zazpívali koledy, prohlédli si bet-
lém a  koledníci odcházeli na Tříkrálovou 
sbírku. Během téhož týdne jsme navštívili 
i  kostel Husova sboru církve českosloven-
ské husitské, kde jsme si společně s paní fa-
rářkou Mirkou a jejím manželem s radostí 
zazpívali koledy.
Další větší akce nás čekala v týdnu od 20.–
25. 1., kdy se uskutečnil lyžařský výcvik ve 
Ski areálu Kašperské Hory. Po předchozích 
zdařilých výcvicích a velmi dobré spoluprá-
ci se do Kašperských Hor rádi vracíme. 
Děti si zde zatrénují pod profesionálním 
vedením, upevní si správný postoj k  prv-
ním sjezdům a hlavně odvahu a jistotu. Po 
ukončení výcviku, nejen že samy sjíždí sla-
lom s úsměvem na tváři, ale také získávají 
diplom a třpytivou medaili.
Doufáme, že nám rok 2014 přinese nejen 
sportovní zážitky, ale i  pokroky a  to ve 
sportu i v životě.
Rádi bychom zájemce a  čtenáře také po-
zvaly na Bazárek. Po vydařené podzimní 
akci se naše ochotné maminky, rozhod-
ly uspořádat dne 27. 2.–2. 3. 2014 další 
Bazárek. Bude zde možné zakoupit jarní 
oblečení a hračky pro Vaše děti. Samozřej-
mě je zde možno nabídnout věci po Vašich 
potomcích. Výtěžek této akce bude opět 
věnován SRPDŠ naší školy. Bližší info na 
telefonu 777 198 127.

Kolektiv KMŠ

předškoláci ve škole
Předškoláci z  MŠ Na Paloučku se vydali 
poprvé do velké školy, aby si vyzkoušeli 
úlohu školáků. Dveře ZŠ Blatenské jsme 
měli otevřeny, a tak děti vstoupily do školy 
s odvahou a očekáváním.

Na chodbách je ticho a klid. A už klepeme 
na první dveře. Co nás asi čeká? Otevře-
la usměvavá paní učitelka a  pozvala nás 
mezi své školáky, abychom si s  nimi vy-
barvili sádrové fi gurky. Starší kamarádi se 
ujali našich dětí a šli spolu malovat ke stol-
kům. Ani byste nepoznali, kdo už je sku-
tečný školák a kdo budoucí. Děti se zapoji-
ly s radostí a vesele si povídaly. Za chvilku 
se za námi přišla podívat paní ředitelka 
J. Šimková a paní zástupkyně H. Stulíko-
vá a  společně nás přivítaly v  jejich pěkně 
vybavené škole.
Za dalším překvapením se muselo po scho-
dech do druhého patra. Opět klepeme na 
dveře a otevíráme. Uvnitř třídy plné nových 
počítačů čeká pan učitel s velkými školáky 
a  zvou nás k  počítačovým hrátkám. Děti 
si vyzkoušely hru s  barvou, prohlédly si 
obrázky dle svého výběru a  seznámily se 
s různými multimediálními programy. Ale 
vždyť jsme byli u počítačů, a tak samozřej-
mě nesměla chybět počítačová hra, při kte-
ré se všichni společně pěkně pobavili. Za 
odměnu si děti vybraly dáreček a  šli jsme 
dál. Přišli jsme do třídy plné hudebních ná-
strojů. Paní učitelka nám předvedla práci 
s  interaktivní tabulí na písničce „Běžela 
ovečka“. Pak si předškoláci zahráli na hu-
dební nástroje a společně s ostatními si za-
zpívali vánoční koledy.
Poslední cesta chodbou kolem velkého vá-
nočního betléma vedla do tělocvičny s  při-
pravenými pohybovými soutěžemi. Děti 
skákaly přes švédskou bednu, kopaly do 
míče na cíl, běhaly slalom a plnily malé úko-
ly, největší zájem byl o houpání na kruzích.
A jak to vlastně skončilo? Naši předškoláci 
odcházeli ze školy s nadšením, plni prožit-
ků a  zážitků a  s  přesvědčením, že škola je 
opravdu jenom hra. Jak by také ne. Vždyť 
učitelé i  děti ZŠ Blatenská se nám maxi-
málně věnovali a provázeli nás ve své škole 
s úsměvem a pohodou.

Eva Lešková a Eva Smetanová

Tříkráloví koledníčci z Paloučku
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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 ÚNORU
  17. 2. - 21.2 .  2014
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

ohlédnutí za dnem 
otevřených dveří 
Dne 11. prosince 2013 pořádala ZŠ Blaten-
ská již tradiční Den otevřených dveří. V le-
tošním roce však proběhl ve zcela novém 
duchu a  oblékl si pestrobarevný kabátek. 
Hosté mohli sledovat vyučování, účastnit 
se mnoha zajímavých činností a  prohléd-
nout si výrobky i projekty našich žáků. Do-
polední program nabízel mnoho aktivit.
Po domluvě s  mateřskými školami nás 
navštívily paní učitelky s dětmi, pro něž si 
naši žáci připravili bohatý program, který 
byl naplánovaný tak, aby se do něj zapojili 
všichni budoucí školáčci a odnesli si co nej-
více zážitků. 
Hned u hlavního vchodu se přicházejících 
dětí ujali žáci 8. a 9. tříd, kteří je provázeli 
po připravených stanovištích zaměřených 
na různé činnosti a dovednosti – nechybě-
la tvořivá dílnička, hudební soutěže, počí-
tačové hry a sportovní aktivity.
Ve třídě, která se změnila v pracovní dílnu, 
si předškolní děti měly možnost tempera-
mi nabarvit sádrové odlitky. S nadšením se 
vrhaly na různá odlitá zvířátka a za vydat-
né pomoci žáků 3. B malovaly, malovaly 
a malovaly. Třídu pak zaplnili různobarev-
ní motýlci, kravičky, berušky, prasátka… 
Své výtvory si pak hrdě odnesly v  celofá-
nových sáčcích ozdobených barevnými 
stužkami.
Cílem hudebního programu bylo naučit 
děti písničku. Byla prezentována na in-
teraktivní tabuli a  následně hrána na me-
lodické i  rytmické nástroje žáky čtvrtého 
ročníku. Nechyběly ani tanečky a hudební 
hádanky, za něž byli malí předškoláčci od-
měněni.
Budoucí školáčci navštívili také multime-
diální učebnu, v níž se seznámili s prací na 
počítači. Malí počítačoví nadšenci si zku-
sili vytvořit za pomoci starších kamarádů 
vlastní obrázky, které si podle své fantazie 
mohli vybarvit. Na počítačích se začaly ob-
jevovat zajímavé motivy květin, zvířátek, 
dopravních prostředků Po splnění daných 
úkolů si za odměnu zahráli nějaké hry.
V tělocvičně na děti čekali žáci z páté třídy, 
kteří se už nemohli dočkat svých malých 
svěřenců. Těšili se, až je zasvětí do svého 
sportovního tajemství. I oni se cítili velmi 
důležití a přípravu brali velmi zodpovědně. 
Pro své nejmladší kamarády si připravili 
různá zajímavá stanoviště, na nichž si děti 
mohly vyzkoušet své sportovní dovednos-
ti. Po počátečním ostychu se rozkoukaly 
a s nadšením se rozeběhly na daná stano-
viště. Připravené sportovní úkoly – střel-

bu na branky, seskoky z  beden, slalomy 
s  pingpongovým míčkem na lžičce i  na 
papírových lyžích, houpání na kruzích, 
házení holínkou či míčem – zvládaly s ob-
rovským přehledem. Někteří malí spor-
tovci nezaháleli ani minutku a běhali stále 
dokola na nejoblíbenější disciplíny. 
Malí kamarádi zavítali i do školní družiny, 
kde pro ně byla naplánována další překva-
pení. I tady musely děti splnit nějaké úkoly, 
například domalovat vánoční stromeček, 
uhádnout hádanky týkající se zvířátek, na-
jít cestu bludištěm ke správnému obrázku, 
zarecitovat básničku, zazpívat písničku 
a nacvičit taneček.
Největší odměnou pro naše žáky byla 
rozzářená očka těch nejmenších. Velmi je 
potěšila slova jednoho malého chlapečka, 
který pronesl: „To byl ale super den.“
Doufáme, že si děti odnesly mnoho zážit-
ků a že si na tento den občas vzpomenou. 
Děkujeme.

Mgr. Petra Jánská

Vánoční ohlédnutí
Adventní čas v  naší školní družině a  škol-
ním klubu se nesl, stejně jako u  každého 
z  nás doma, v  duchu příprav na Vánoce. 
Ne, že bychom leštili okna, pekli cukro-
ví a  dělali velký úklid. Věnovali jsme se 
vyrábění, kreslení, povídání a  soutěžení 
s  čertovskou, andělskou, mikulášskou 
a  vánoční tématikou. Otevírali jsme ad-
ventní kalendář a odpovídali na Ježíškovy 
zvědavé otázky. 29 žáčků – zpěváčků na-
cvičovalo básničky a  písničky, se kterými 
vystupovalo na veřejnosti. 
Premiéru jsme měli v  Penzionu, dvakrát 
jsme navštívili místní nemocnici. Zde jsme 
zpříjemnili předvánoční posezení bývalým 
zaměstnancům a  potěšili jsme i  pacienty. 

Odměnou nám byl nejen potlesk, ale i růz-
né sladkosti. Každý divák dostal na památ-
ku veselého vánočního soba, které jsme 
v družině a klubu vyrobili.
Nejvíce jsme se těšili na společné vánoční 
odpoledne s našimi blízkými, které se ko-
nalo 12. prosince. Na vystoupení trénova-
la celá družina a  60 žáčků pak odpoledne 
předvedlo, co jsme se naučili. Mezi diváky 
již tradičně převládaly maminky a babičky, 
ale přišli i  sourozenci a  někteří tatínkové 
a dědečkové. Vystoupení se zúčastnilo i ve-
dení školy. Všem našim příznivcům děku-
jeme, že si našli čas a přišli nás podpořit. 
Druhá část odpoledne byla pracovní. Dvě 
oddělení školní družiny se proměnila 
v pracovní dílny. Tématem bylo slané těsto. 
Zájemci měli k dispozici různé barvy těsta, 
voňavé koření i sušené přírodniny. Mohli si 
vymodelovat betlém nebo vánoční svícny. 
Za zvuku koled a  v  příjemné náladě vzni-
kala dílka opravdu povedená. 
Nejmladší účastníci dílny pojali práci po-
někud netradičně a, Vánoce – nevánoce, 
zima – nezima, modelovali pejsky, kočič-
ky, kytičky … prostě, co je napadlo. 
Po pořízení fotografií odcházeli všichni 
domů se svými výrobky a s hřejivým poci-
tem ze společně stráveného odpoledne. 

Radka Šperlíková, vychovatelka 
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spolky 

skautské středisko 
prácheň 
akCe konCe roku
Konec roku je v  našem středisku spojen 
s  řadou akcí. Nejinak tomu bylo v  roce 
uplynulém. Na vánoční besídku jsme se 
sešli v  pátek 20. 12. v  sále DDM. Pobavili 
jsme se u  scének jednotlivých oddílů, za-
soutěžili si a zahráli na Ježíška. 
O den později následovala výprava na jme-
lí. Mráz štípal do tváří, nohy zábly, ale naše 
odhodlání bylo velké. Vyšplhali jsme do ko-
run borovic a zanedlouho jsme si již odvá-
želi kárku plnou jmelí. 
Další den jsme jmelí rozdali pacientům 
horažďovické nemocnice a  návštěvníkům 
akce Betlémské světlo. Na rozdíl od loňska 
nám počasí přálo, takže se podařilo na ná-
městí postavit tee-pee. Během odpoledne 
se u něj vystřídala řada lidí. Všem děkuje-
me za jejich účast a příspěvky. 

Martin Pompl, středisko Prácheň

ps práCheŇ 
(otaVáCI) 
Vánoční poChod 2013
Pro nás, co máme rádi pohyb, je datum 
25. 12. symbolem povánočního pochodu 
„JEN-TAK“, který pořádá PS Prácheň již 
šestým rokem. 

Mařenka, tatínek dřevorubec a Jeníček

Stejně jako každý rok jsme se hromadně 
vydali na procházku po krásném okolí Ho-
ražďovic. Přestože bylo po Štědrém dni, na 
základní stanoviště (U Hlaváčků) dorazilo 
neuvěřitelných 51 lidí a  3 psi. Počasí nám 
přálo a  my jsme mohli kolem 10. hodiny, 
v tom hojném počtu, vyrazit směrem k Os-
trovu. Přestože by podle kalendáře měla 
být krutá zima, tak nám Ostrov neskrýval 
svá tajemství pod pokrývkou sněhu. Počasí 
spíše připomínalo velikonoční období, ale 
my jsme se nenechali zmást a směle pokra-
čovali dobře známou cestou podél Otavy.
Zanedlouho se před námi objevila modrá 
lávka ve Velkých Hydčicích, která nám vždy 
napoví, že jsme v půli cesty. Na vlakové za-
stávce se k  nám připojila další skupinka 
odvážlivců, která první etapu urazila vla-
kem. Poté jsme jako velká otavácká rodina 
vyrazili zpět, směrem na Horažďovice. Už 
tradičně nás na naší cestě čekalo zastavení 
na zřícenině hradu Prácheň, kde jsme po 
podpisu do návštěvní knihy pořídili společ-
nou fotku. A teď už nezbývalo než se vydat 
na poslední společnou zastávku, a také cíl 
naší cesty, kde na každého účastníka čeka-
la pěkná porce výborného guláše. Přestože 
zastávka U  Černého orla nebyla povinná, 
zůstali téměř všichni a  po pořádné porci 
guláše se místnost naplnila vůní kávy a pří-
jemným zvukem přátelských rozhovorů. 
Doufáme, že příští rok ještě navýšíme už 
tak hojnou účast našich kamarádů a přátel.

Jiří Stulík ml., Martina Kladívková

hasiči bilancovali
Většinou třetí pátek v  měsíci lednu patří 
již tradičně výroční valné hromadě (VVH) 
hasičů v Horažďovicích. Ani letos tomu ne-
bylo jinak a členky a členové sboru se sešli 
v  zasedací místnosti zbrojnice, aby zhod-
notili uplynulý rok a naplánovali svoji čin-
nost na rok stávající.
Setkání zahájil místostarosta sboru Jaro-
slav Jirků, seznámil přítomné s  progra-
mem, vzpomněl úmrtí pana Ludvíka Na-

glmüllera, který byl členem sboru od roku 
1972, a  přivítal hosty. Pozvání přijal sta-
rosta města Mgr. Karel Zrůbek, za ústřed-
ní výbor svazu pan Jan Majer a za okresní 
sdružení pan Antonín Zelenka. Přítomen 
byl též velitel stanice npr. Petr Papoušek. 
Přítomno bylo celkem 49 členů a  členek 
z 62 dospělých a 7 hostů. Slovo bylo předá-
no starostovi sboru – zasloužilému hasiči 
Karlu Halmlovi. 
Loňský rok jsme si připomněli 135. výročí 
založení našeho sboru, a  to třemi akcemi. 
První byla počátkem května okrsková sou-
těž dospělých, druhá – největší – V. pro-
pagační jízda. Ta se konala poslední den 
v květnu a třetí v říjnu, to byla okresní sou-
těž mladých hasičů. O všech těchto akcích 
a  dalších jste byli podrobně informováni 
vždy v  Horažďovických obzorech. Po mé 
zprávě jsem ještě přečetl poděkování a přá-
ní do letošního roku od starosty Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a  Slezska pana ing. 
Karla Richtera. 
Po mé zprávě dostal slovo velitel pan Karel 
Štěpán. Ve zkratce vybírám: každé pondělí 
se schází naše jednotka k pravidelnému vý-
cviku a  školení podle pokynů generálního 
ředitelství Hasičského záchranného sboru 
České republiky. Co vás asi nejvíce bude 
zajímat, to budou výjezdy. Těch bylo loni 
17. Při požárech zasahovala jednotka 5×, 
z toho bylo jedno prověřovací cvičení, a to 
simulovaný požár Městského úřadu v  Ho-
ražďovicích. Technická pomoc byla po-
skytnuta v 7 případech a 2× to byla spolu-
práce při vyhledávání výbušného systému. 
Naštěstí šlo pouze o  výhrůžky. Poslední 
technická pomoc byla při společném zása-
hu s  dalšími složkami při záchraně topící 
se osoby u  jarovského jezu. Déletrvající 
hotovost členů jednotky byla na stanici, 
kdy jednotka HZS hledala utopené vozidlo 
v  rybníku Novec v  Nalžovských Horách, 
v němž byla nalezena utonulá osoba. Planý 
poplach byl jednotce vyhlášen 1×. Třikrát 
jednotka zasahovala u  živelných pohrom 
a jednou u úniku nebezpečných látek. 
Několik akcí se konalo mimo požární 
zbrojnici: seznámení s  prostory zámku. 
Zejména šlo o  sklepní a  půdní prostory. 
Další výcvik se konal v Týnci, kde se cvičilo 
s dýchací technikou, a proběhl nácvik dál-
kové dopravy vody. Zajišťoval se požární 
dozor při Rally Agropa, výcvik s člunem na 
Břežanském rybníce, výcvik s motorovými 
pilami, zásah u dopravní nehody s vyproš-
těním raněných, poskytnutí předlékařské 
pomoci, na řece Otavě položení norných 
stěn a  jiné. Závěrem poděkoval všem čle-
nům a popřál jim hodně zdraví. 
Další slovo měl hlavní vedoucí krouž-
ku mladých hasičů (čítá 21 dětí) pan Jiří 
Chaluš. Vybírám: zimní sraz MH se konal 
v  únoru v  Sušici, v  květnu závěrečné kolo 
hry Plamen v  Žihobcích a  opět v  květnu 
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ukázka útoku při soutěži dospělých v  Ho-
ražďovicích. O  prázdninách se zúčastnilo 
14 dětí tábora ve Lnářském Málkově se tře-
mi vedoucími a instruktorem. Po prázdni-
nách začala příprava na podzimní kolo hry 
Plamen, které se konalo u nás. Úspěchy ve 
všech soutěžích byly střídavé. Velmi dobře 
se vedlo mladším, starší jsou již částečně 
fl inkové. Samozřejmě, že bylo akcí více, ale 
rovněž o  nich jste byli informováni v  Ho-
ražďovických obzorech. Pořádali i  miku-
lášskou besídku a měli i svoji VVH. 
Poslední zpráva byla o výsledcích kontrol-
ní činnosti, která se zabývala hospodaře-
ním s fi nancemi a materiálem, přednesená 
předsedou panem Mgr. Jaroslavem Pres-
lem. Hospodářkou sboru je paní Tereza 
Černá, které byla vyslovena pochvala. 
Následoval plán práce a  činnosti na rok 
2014, diskuze, usnesení a  jeho schválení. 
Závěr VVH patřil občerstvení, pobavení 
a zazpívání při harmonice. 
Vstoupili jsme do roku, kdy se budou konat 
velké akce v rámci 150. výročí založení čes-
kého hasičstva, a to v květnu ve Velvarech, 
v červenci v Litoměřicích a srpen bude pa-
třit Přibyslavi. 

Karel Halml 

klub „nebuď sám“ 
V  únoru připravujeme řadu zajímavých 
akcí. Přijměte prosím naše pozvání, všem 
přejeme dobrou zábavu. 
3. 2. pondělí – baduan Jin – příjemné re-
laxační cvičení pro každého. Společenská 
místnost (ve 4. patře) DPS Palackého od 
9.15 hod. Projekt „Seniorům dokořán“. 
4. 2. úterý – Posezení s  harmonikou 
aneb „Zástěrkový bál“ Přijďte se pobavit 
a pochlubit úžasnými modely zástěr a zá-
stěrek z  Vaší skříně. K  poslechu i  k  tanci 
Vám opět zahrají oblíbení Úterníci. Těší-
me se na Vás od 15.00 hod v  jídelně DPS 
Palackého. 
5. 2. středa – Turnaj v Žolíkách – zábavná 
karetní hra, která nikdy neomrzí. Společen-
ská hala DPS Loretská 1069 od 10.00 hod. 
10. 2. pondělí – Holky v akci – opět se pus-
tíme do pečení sladké pochoutky. Začíná-

me ve 13.30 hod. v jídelně DPS Palackého. 
17. 2. pondělí – skrytá moc drahých ka-
menů – přednáška paní Dagmar Brůžko-
vé. Dozvíte se, jakou sílu kameny skrývají, 
a  který je ten pravý pro Vás. Společenská 
místnost (ve 4. patře) DPS Palackého od 
14.00 hod.
18. 2. středa – Aby tělo nebolelo – bese-
da s  fyzioterapeutkou Miroslavou Jordá-
novou, která ráda zodpoví všechny Vaše 
otázky tentokrát na téma Plosky nohou 
a  vychýlení obratlů páteře. Společenská 
místnost (ve 4. patře) DPS Palackého od 
14.00 hod 
19. 2. středa – Turnaj v Žolíkách – přijď-
te se pobavit a zahrát si. Společenská hala 
DPS Loretská 1069 od 10.00 hod. 
25. 2. úterý – babský sbor z Poříčí – ob-
líbený pěvecký soubor se znovu vrací, aby 
svými písničkami potěšil naše uši. V jídelně 
DPS Palackého od 15.00 hod. 
26. 2. středa – Turnaj v  Žolíkách – spo-
lečenská hala DPS Loretská 1069 od 
10.00 hod. 
26. 2. středa – Čtení na pokračování – ten-
tokrát čteme z knihy Františka Nepila „Jak 
se dělá chalupa“. Společenská místnost (ve 
4. patře) DPS Palackého od 14.00 hod. Pro-
jekt „Seniorům dokořán“. 
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

tříkrálová sbírka 2014
Jako každý rok chceme na následujících řád-
cích informovat o výsledku Tříkrálové sbírky.
V Horažďovicích proběhla v pondělí 6. led-
na 2014 a  26 obcemi v  okolí Horažďovic 
procházeli Tři králové 4. a  5. ledna 2014. 
Necestovali do Betléma do chudé stáje 
k  narozenému Ježíškovi, ale jejich cesty 
vedly do příbytků lidí, aby jim zvěstovali 
radostnou novinu a popřáli do nového roku 
vše dobré. V každém domě, který navštívili 
tříkráloví koledníci, se nade dveřmi objevil 
nápis K+M+B 2014, což znamená Kristus, 
ať žehná tento příbytek.
Do sbírky se tentokrát zapojilo 183 kolední-
ků ve věku 4–47 let a 58 vedoucích skupinek 
z řad zaměstnanců Charity a dobrovolníků. 
Někteří z nich absolvovali koledování něko-
likrát – v  Horažďovicích a  pak i  v  okolních 
obcích. Mnozí se do sbírky zapojili už poně-
kolikáté a letos opět přišli i noví. Děkujeme 
také maminkám, které nám pomohly jako 
vedoucí skupinek na poslední chvíli. Máme 
z  toho radost, protože tak šíříme tradici 
a  poselství Tříkrálové sbírky neustále dál. 
Patří jim velké poděkování, že i přes občas-
nou nepřízeň počasí se s nadšením vydali do 
ulic a přinášeli přání pokoje a dobra v novém 

roce do všech domovů. Kromě příspěvku do 
zapečetěné pokladničky dostali koledníci 
mnohdy i nějakou sladkost a vřelý úsměv.
Společně se jim podařilo dosáhnout úžas-
ného výsledku. Do 68 zapečetěných kasi-
ček nashromáždili rekordních 222 705 Kč, 
což opět prověřilo štědrost všech dárců 
a  našich příznivců. Lidé jsou k  nám milí, 
vstřícní a  štědří – svědčí o  tom nárůst vý-
těžku každým rokem. Přestože žijeme 
v nelehké době, lidé nám stále dokazují, že 
nemyslí pouze na sebe, ale jsou ochotni po-
máhat druhým.
Obec Výtěžek
Horažďovice 93 753 Kč
Chanovice 4 268 Kč
Velký Bor + Jetenovice 14 745 Kč
Horažďovická Lhota 3 230 Kč
Horažďovice Předměstí 2 644 Kč
Pačejov Nádraží 7 084 Kč
Pačejov 4 170 Kč
Svéradice 10 054 Kč
Hradešice 7 085 Kč
Smrkovec 1 695 Kč
Břežany 6 806 Kč
Malý Bor 9 329 Kč
Olšany  4 602 Kč
Komušín 3 222 Kč
Slatina 3 040 Kč
Týnec 4 653 Kč
Třebomyslice 5 748 Kč
Hejná 4 419 Kč
Boubín, Veřechov 4 744 Kč
Malé a Velké Hydčice 7 267 Kč
Oselce, Kotouň, Nová Ves, Černice 11 124 Kč
Frymburk 2 513 Kč
Kejnice 3 065 Kč
Nezamyslice 4 445 Kč
CELKEM 222 705 Kč

Celý výtěžek byl odeslán na celorepubli-
kové sbírkové konto Charity Česká repub-
lika, kde však jeho cesta nekončí. Zde se 
podle pevně stanoveného vzorce rozdělí 
na několik částí a  zpět do naší organiza-
ce se vrátí podíl ve výši 65 % za účelem 
podpořit charitní práci v  našem regionu 
dle předem schválených záměrů. Dalších 
15  % obdrží Diecézní charita České Bu-
dějovice, jejíž jsme součástí, na podporu 
svých projektů. 10  % výtěžku směřuje na 
humanitární pomoc v  ČR i  v  zahraničí, 
5 % jde na projekty pomoci organizované 
Sekretariátem Charity Česká republika. 
Zbývajících 5 % pokryje náklady na pořá-
dání sbírky v celé ČR.
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Výnos sbírky v  roce 2013 byl mimo jiné 
Diecézní charitou České Budějovice vyu-
žit na podpoření těchto projektů v  česko-
budějovické diecézi – Poradna pro cizince 
a migranty, Poradna Eva pro ženy a dívky, 
Noclehárna sv. Antonína v  Jindřichově 
Hradci. Podpořeny byly i dlouhodobé pro-
jekty humanitární a rozvojová pomoc v za-
hraničí – podpora vzdělávání dětí v zemích 
Běloruska, Bulharska, Rumunska a  řada 
dalších projektů zajišťujících kvalitní a  pl-
nohodnotný život lidí.
A  konkrétní příklady, kde byl využit výtě-
žek Tříkrálové sbírky v roce 2013 v našem 
regionu?
V  Horažďovicích přispěl výnos z  Tříkrálové 
sbírky nemalou částkou k  pořízení nových 
bezplatně zapůjčovaných kompenzačních 
pomůcek – chodítka, sedačky do vany a klo-
zetová křesla. Díky sbírce jsme mohli zakou-
pit pomůcky pro pečující osoby zajišťující 
bezpečnější manipulaci s pečovanou osobou. 
Díky kondičním jízdám v autoškole se rozros-
tl tým pečovatelů – řidičů, což nám umožňuje 
lépe zabezpečit péči i  mimo Horažďovice. 
Finance také pomohly zajistit odborné vzdě-
lávání sester domácí péče. Finančně byly 
podpořeny i volnočasové aktivity pro seniory 
pořádané Oblastní charitou Horažďovice.
Díky Tříkrálové sbírce jsme mohli podpořit 
i  děti v  Dětském domově Kašperské Hory – 
pobočka Chanovice, v Dětském domově Ne-
pomuk – pobočka Oselce a  děti v  Mateřské 
škole v Hradešicích. Znovu byl podpořen zá-
měr krizového fondu určeného na pomoc při 
živelných katastrofách lidem Horažďovicka. 
Ještě jednou velké poděkování všem, kdo 
podpořili Tříkrálovou sbírku svým darem 
a přijali koledníky ve svých domovech. 
Naše poděkování za podporu sbírky patří 
také Radě města Horažďovice, která opět 
všem našim koledníkům do 15 let věnovala 
volné vstupenky do Aquaparku Horažďo-
vice. Děkujeme také za dar Ing. Miroslava 
Bočka z  Boubína – díky jeho štědrosti se 
mohli všichni koledníčci na cestě posilnit 
výbornými jablky.
Věříme, že tříkrálové dary s  naší pomocí 
vždy podpoří správnou věc a  pomohou 
obohatit a  podpořit každodenní charita-
tivní práci v  našem regionu. Děkujeme za 
projevenou důvěru.

Olga Šulcová – koordinátor TS

PROsbA – Kdo by měl doma ve svém fo-
toarchivu snímky letošních tříkrálových 
koledníků a  chtěl se o  ně s  námi podělit, 
může je poslat v digitální podobě na charitní 
e-mail: charita.horazdovice@tiscali.cz
Nejpovedenější fotky zašleme na Diecézní 
charitu do Českých Budějovic, kde v  rámci 
fotosoutěže vyberou tři nejlepší z  celé di-
ecéze. Vítězné fotografie budou motivem 
tříkrálových kalendáříků na příští Tříkrálo-
vou sbírku 2015.

zajímaVostI

poděkování 
za záchranu života
Touto cestou bych chtěla poděkovat paní 
Hance Vondryskové a panu Stanislavu Se-
kyrovi ml. za okamžité poskytnutí první 
pomoci, která zachránila život mému man-
želovi.

Marie Oulehlová, Chlum u Blatné 

přihlášky na střední 
vrcholí 
První měsíce každého roku jsou obdobím 
podávání přihlášek na střední, ale také na 
vysoké školy. S tím se pojí i množství kolo-
nek, jejich vyplňování a často přicházejí také 
mnohé otázky – kam který údaj zapsat, kde 
a co se má podepsat, co všechno se má při-
ložit a  jak se v  tom všem vlastně neztratit. 
Nevíte-li si s přihláškou rady a uvítali byste 
radu a  pomoc, využijte možnosti navštívit 
Klub Dok pro děti a  mládež zřizovaný Di-
akonií Západ, kde vám pracovnice poskyt-
nout potřebné informace a případně s vypl-
něním přihlášky pomohou.
Několik důležitých informací: 
Pokud se vaše dítě chystá na střední školu, 
tak termín podání přihlášek pro první kolo 
je do 15. března. Je však možné, že škola 
vyhlásí i  další kola, a  to v  případech, kdy 
nenaplní kapacitu nově přijímaných žáků 
v prvním kole. Proto je dobré sledovat we-
bové stránky školy i po tomto termínu. Kri-
téria pro přijetí ke studiu musí střední školy 
sdělit do 31. ledna 2014 a  pak už je nesmí 
změnit. Přihlášky smíte podat pouze na 
dvě střední školy.
První kola přijímacích zkoušek se uskuteční 
v týdnu od 22. do 29. dubna 2014 a jsou vždy 
vyhlášeny nejméně dva termíny. Pozván-
ku k  vykonání zkoušky obdržíte minimálně 
14 dní předem. Pokud se žáci nemohou ze zá-
važných důvodů ke zkoušce dostavit, mohou 
využít náhradního termínu, ale je třeba se 
omluvit max. do tří dnů po řádném termínu 
přijímací zkoušky. Výsledky přijímacího říze-
ní škola vyvěsí do tří dnů po jejich ukončení. 
Ti, co neobstojí, dostanou písemné vyrozu-
mění o nepřijetí. Proti rozhodnutí o nepřijetí 
je možno se odvolat do tří pracovních dnů po 
doručení. Pokud si však rozhodnutí nevy-
zvednete do 5 pracovních dnů, je považováno 
za doručené.
Při úspěšném zvládnutí přijímacích zkoušek 
je nutno do deseti dnů odevzdat na střední 

škole zápisový lístek, kterým potvrdíte, že 
žák zde nastoupí ke studiu. Tento lístek je 
k dispozici na vaší základní škole a je potřeba 
si ho vyzvednout nejpozději do 15. března. 
Zápisový lístek smíte odevzdat pouze jeden.
Pracovnice Klubu Dok jsou připraveny 
pomoci deváťákům v otevírací době Klubu 
(Po 14.30–19.00, út, st, čt 13.00–17.30), 
a  to přímo v  jeho prostorách na adrese 
Hradební 505, Horažďovice. Pokud by uví-
tali informaci či pomoc přímo rodiče žáků 
nebo maturanti připravující se na studium 
vysoké, popř. vyšší odborné škole, je mož-
no si sjednat individuální konzultaci, a  to 
na telefonním čísle 733 614 655

Pracovnice Klubu Dok 

„V pěstounské rodině 
jsem doma – kampaň 
pokračuje i v roce 
2014“
Zajímají Vás příběhy dětí, které by mohly 
žít v rodině, ale přesto zůstávají v zařízení 
pro děti se zdravotním postižením? Na-
padlo Vás stát se pěstounem a jste zvěda-
ví, co všechno takové rozhodnutí přinese? 
V  roce 2014 pokračuje kampaň V  pěs-
tounské rodině jsem doma a i letos je jejím 
cílem zvát příznivce, zájemce a  širokou 
veřejnost na pravidelná setkání k otázkám 
pěstounské péče. Přijďte se dozvědět víc 
na první setkání v novém roce, dne 20. 2. 
2014 od 17 hod do 19 hod. Setkáte se 
s pěstouny a s lidmi, kteří je doprovázejí.
Těšíme se na Vás v  Kafe Sirkus, kavárně 
Kina Sušice, Příkopy 178.
Tým ADITE pro náhradní rodiny, Diakonie 

Západ, www.diakoniezapad.cz a Centrum 
pro dítě a rodinu LATUS.

členská schůze szp 
v horažďovicích
Svaz zdravotně postižených zhodnotil svoji 
činnost za uplynulý rok na členské schůzi, 
která se konala dne 11. 12. 2013 v Kulturním 
domě v  Horažďovicích. Sice se hodnotilo, 
plánovalo na rok 2014, ale hlavně si všichni 
užívali pohodu a  předvánoční náladu. Po-
zvání přijal starosta města Horažďovic pan 
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Karel Zrůbek a  ředitelka Oblastní charity 
v Horažďovicích paní Šárka Kordová. Jejich 
příspěvky hodnotili členové jako velmi uži-
tečné, protože byly zaměřené na problémy 
především dříve narozených a  zdravotně 
postižených občanů. 
První dárek jsme dostali od dětského sou-
boru Kvítek ze Základní školy Komenského 
v  Horažďovicích. Všem se vystoupení moc 
líbilo. Doufáme, že nás přijdou zase brzy po-
těšit svým zpěvem a hudbou. Pogratulovali 
jsme také našim jubilantům, kteří oslavili 
svá významná životní výročí. Všichni byli 
obdarováni kytičkou a  malou pozornos-
tí. Další hudební program připravili naši 
členové, muzikanti. Hráli a  zpívali známé 
písničky. Kdo chtěl, tak si zatancoval nebo 
alespoň zazpíval. Nechybělo ani malé občer-
stvení. Popřáli jsme si k Vánocům a do no-
vého roku především zdraví, pohodu, štěstí 
a  lásku svých nejbližších a  odjížděli jsme 
zpět, do svých domovů.

Božena Behenská

procházky 
po horažďovicích 
proCházka číslo 7
Prosím o  prominutí. Jednou větičkou od-
byl jsem široko daleko známý hotel „Zlatý 
jelen“ a  jeho vyhlášenou restauraci. Budu 
se snažit napravit, čím jsem se provinil: 
už samé umístění hotelu ve středu města 
na náměstí dodává vážnosti. I  U  Jelena, 
jak se ve zkratce říkalo, měli salonek pro 
stálé hosty, ale na rozdíl od Münzů u Jele-
na popíjelo se pivo. Zlatý jelen držel krok 
s  evropskou módou, a  tak jednoho dne 
byla vyvěšena cedule za oknem lokálu a ta 
oznamovala horažďovickým občanům, že 
jsou pozváni každý čtvrtek (nejsem si jist, 
o který den v týdnu se jednalo) na 5 o‘clock 
tea. Co se tam „o páté“ dělo, to nevím, ale 
cedulka dokazuje, že Horažďovice nejsou 
nějaký zapadákov, i tady u nás se ví o tom, 
co po světě je nového.
Kdysi nazývali se nájemníci „partaje“. Hod-
ně partají obývalo dům č. 15. Ale jedna partaj 
zasluhuje si, aby byla zaznamenána. Dnes 
tuto instituci nazýváme Finanční úřad. 
Tenkráte říkalo se jedním slovem „berňák“. 
Pozvánka na berňák už předem kazila ná-
ladu pozvaného týden předem, přesto byla 
pověst, že ouřadové jsou vlídní a  usměvaví 
a  s  úsměvem napálili dlužníkovi pokutu, 
a dali informaci, že nebude-li včas zaplace-
na, očekává ho exekuce. Podle mé paměti 
byla to asi jen vyhrůžka, neb nepamatuji si, 
že by se někde a někdy exekuce konala.
V  čísle 15 bydlela a  měla obchod rodina 
Zíků. Říkalo se o  nich, že byli první, kdo 
přinesli do Horažďovic ten „bílý sport“, tj. 
tenis. Pamatuji si mladý pár Zíků, celo bíle 

oblečeni, dáma v kratičké sukýnce, vykra-
čují si směrem na hřiště, které nazývali 
„kurt“ a bylo v uličce před šraňkama. Ne-
pamatuji si, kdo byli jiní členové tenisového 
klubu, ani nevím, hráli-li v nějaké lize, nebo 
jen tak sportovali pro vlastní zálibu?
S  dovolením poněkud odbočím a  několik 
řádek chtěl bych věnovat a obrátit pozornost 
na něco, o čem se dnes ve společnosti nedis-
kutuje. Jak začít tuto stať? Považuji za vhod-
né otázkou: Co bylo v  oněch letech, o  kte-
rých vyprávím, a i dávno před tím, zvykem 
darovat novomanželům coby svatební dar? 
Tomu asi dnešní mládež ani neuvěří, ano, 
bylo zvykem darovat hezkou, porcelánovou, 
ozdobenou ornamenty a pomalovanou kvě-
tinami, to co ve společnosti bylo pojmenová-
no „noční váza“ a  lidově řečeno „nočník“. 
Tahle nádoba byla krajně důležitá za podmí-
nek, ve kterých se žilo. Vezmu například naši 
rodinu. Bydleli jsme, na ony časy v krásném 
a  moderním domě na náměstí. Ale náš byt 
byl na jednom konci dlouhé chodby, zatímco 
WC bylo na druhém konci. Tím je jasno, že 
nebyla praktická možnost v noci se tam po-
tmě dostat. To nemluvě o zimě, když teploty 
klesaly hluboko pod nulu. Ráno chodilo se 
obsah noční vázy dopravit na patřičné mís-
to a nebyla v tom žádná nepříjemnost setkat 
se se sousedkou nebo s  návštěvníkem ber-
ňáku. Sice ano, mluvilo se o  splachovacím 
záchodě v  bytě, ale to se zdálo tak daleko, 
že znělo to jako muzika dalekého budouc-
na. Nebožtík táta bydlel v přízemí za svým 
krámem a  WC měl kdesi na dvoře. Stávalo 
se, že v  noci napadal sníh a  nežli se člověk 
mohl uvolnit, musel se sněhem prokopat až 
na patřičné místo. Táta žertoval a  říkal, že 
před záchodkem musel provádět gymnasti-
ku. My děti měly jsme každý svůj nočníček. 
Sice ne porcelánovej, postačil obyčejnej 
emajlovej. Na konci téhle statě chtěl bych 
poznamenat, že byly různé velikosti nočních 
váz, tedy aby věnovaná váza sloužila svému 
poslání, bylo třeba předem si ověřit zadanou 
velikost podle patřičného rozměru nevěsty.
Dne 14. srpna byl doktor Holovský povolán 
do domu č. 15. V  přízemí rodila správky-
ně domu pí. Stulíková, na svět přicházela 
dcerka Stulíků. Ještě Dr. Holovský neskon-
čil úkoly s  rodičkou a  byl nutně volán do 
prvního poschodí ku mému dědovi Ludví-
kovi. Mnoho co dělat tam nebylo, v ten den, 
v  tu hodinu, v  tom samém domě, kdy čáp 
přinesl malou Květu, dole slavili narození, 
a  nahoře, v  prvém poschodí, anděl smrti 
odnášel si duši mého dědy. Nářek a  pláč 
doprovázely zesnulého. A v Horažďovicích 
si říkali: Tak holt to na světě chodí a stoic-
ky přijímali chod života. Též Kazatel, král 
v Jeruzalémě, se podobně vyjádřil. Kazatel, 
kap. 1. odstavec 4: „Pokolení odchází, poko-
lení přichází, ale země stále trvá.“

Jaroslav Fischl 

horažďovické mládí 
Mezi oblíbená vyprávění naší babičky z dob 
mládí patří i  „nehynoucí vzpomínka“ na 
zdravici prezidenta republiky T. G. Masaryka 
horažďovickým cvičenkám a  cvičencům na 
7. všesokolském sletu v Praze.
Jak uvádí tehdejší tisk, cvičení se konala 
v  Praze na Letné 27.–30. června 1920 za 
účasti 100 tisíc cvičenek a  cvičenců. Horaž-
ďovičtí sokolové se také aktivně zúčastnili. 
S nadšením přihlíželo i 500 tisíc diváků včet-
ně prezidenta republiky. 
Když tato informace zašuměla průvodem 
ubírajícím se na Letnou, horažďovické cvi-
čenky se propletly mezi diváky, ochrankou 
prezidenta a s mohutným jásotem se slzami 
v  očích vítaly svého prezidenta. Bylo pro ně 
velkou ctí stanout v jeho blízkosti. V té době, 
po utvoření Československé republiky, lidé 
věřili v lepší budoucnost, věřili v nastolení po-
řádku, disciplíny, vzájemné úcty a lásky. 
Z deníku Anny Duškové vybírám: „…a škola 
se mně stala vším. Měla jsem své milované po-
volání, děti mne měly rády a tam u nás doma 
v Horažďovicích se za mne modlilo zlaté srdce 
mámy. Bože, jak málo stačí mladému člověku 
ku štěstí.“
Pan prezident dal pokyn k zastavení průvodu 
a zeptal se cvičenek, odkud pocházejí. Když 
uslyšel, že z  Horažďovicka, vyjádřil obdiv 
k  pradávné historii (jak on říkal) Práchně. 
Poté ještě nabádal cvičenky, aby byly hrdé, že 
mohou studovat a pracovat v krásném kraji, 
vážily si nejen jeho historických hodnot, ale 
i jeho vzdělaných a pracovitých lidí.
Záměna textu nebo místa, kde prezident stál 
při svém projevu (nebo zda seděl na koni či 
jel v autě), nebyla pro babičku podstatná. Za 
tu dobu, ve které se nesmělo o  prezidentu 
mluvit, natož v  dobrém vzpomínat, ta udá-
lost se stala nezapomenutelnou nostalgickou 
vzpomínkou, ke které se ráda vracela. A tak 
již třetí generace naší rodiny ji poslouchala 
v různých podobách.
Když jsem objevila dobové fotografi e horaž-
ďovických cvičenek, pomyslela jsem si, že se 
ještě snad najdou pamětníci nebo jejich po-
tomci, kteří si na slávu horažďovického So-
kola rádi zavzpomínají. Jak vyplývá z článků 
otištěných v Horažďovickém obzoru – ta ob-
líbenost horažďovického Sokola trvá dodnes. 

Jaroslava Sucháčová

Horažďovické cvičenky na Všesokolském sle-
tu v Praze v r. 1920
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regionální informační 
a mapové centrum 
prácheňska
Vás InFormuje
Rádi bychom Vás pozdravili v novém roce 
a ještě jednou popřáli pevné zdraví, nezbyt-
né štěstí, spoustu legrace a pohody v celém 
roce 2014  
Dne 18. 12. 2013 proběhla v  infocentru 
vernisáž výstavy Prácheňsko všemi smys-
ly. Vernisáž byla zahájena hudebním vy-
stoupením žáků Základní umělecké školy 
z  Horažďovic pod vedením pana učitele 
Jakuba Šimáčka. Chceme poděkovat ředi-
teli Mgr. Martinu Petrusovi za organiza-
ci tohoto vystoupení. Pozvání přijal pan 
starosta Mgr. Karel Zrůbek, který pronesl 
úvodní slovo vernisáže. Zúčastnili se i aka-
demický malíř Petr Mika, vedoucí odboru 
kultury Města Horažďovice a paní Marketa 
Bučoková, která metodicky infocentrum 
řídí. Děkujeme všem, kteří si k  nám na-
šli cestu během celého měsíce, ve kterém 
byla výstava otevřena. Jistě si každý od-
nesl nové poznatky a  informace o  historii 
a  současnosti Prácheňska. Od nás putuje 
výstava na Městský úřad v Horažďovicích, 
kde bude k  vidění cca od 24. 1. 2014 také 
po dobu jednoho měsíce.
I v letošním roce budeme prezentovat naše 
město na veletrzích cestovního ruchu, 
první, největší svého druhu již proběhl 
ve dnech 16.–19. ledna v Brně – GO a Re-
giontour. Naším hlavním cílem na těch-
to veletrzích je pozvat do našeho města 
více turistů, informovat prostřednictvím 
propagačních materiálů o  zajímavostech 
a  krásách Horažďovicka a  také navázat 
kontakt s  dalšími městy v  Čechách i  v  za-
hraničí. Propagační materiály, mapky 
města, publikace a  různé suvenýry získá-
váme díky výborné spolupráci s  odborem 
kultury. Koncem roku nechalo Město do-
tisknout žádanou brožuru Horažďovice 
Perla Otava a již je opět k dostání na našem 
informačním centru.
Opětovně vyzýváme výrobce i  prodejce tu-
ristického zboží a místních produktů včetně 
gastronomických, aby nám nabídli do prode-
je své produkty a tím pomohli sobě i dalšímu 
rozvoji turistického ruchu v Horažďovicích. 
…dovolte si dovolenou, nejen v  Horažďovi-
cích, ale s námi po celém světě 
Regionální informační centrum Prácheň-
ska, cestovní kancelář Ciao…, Horažďovice

© Vladimíra Šlechtová
Fotodokumentace na straně 18

zabijačka  
aneb čas hojnosti 
Nebylo tomu vždycky tak, aby maso tvořilo 
každodenní součást jídelníčku. V  dobách 
našich babiček a  prababiček patřilo k  po-
krmům svátečním. Hlavní svátek masa pak 
nastal, když se v zimě konala zabijačka. 
„Krmník“ měl svůj chlívek, tomu se pod-
strojovalo. K  bramborům se přidával šrot 
a dávalo odstředěné mléko. Často se kvůli 
němu chovala koza, aby měl po kozím mlé-
ku chutné maso a hodně sádla. „Krmníka“ 
se pokoušeli vykrmit až do dvou metráků. 
A pak přišel ten den, který byl víc než pouť 
a posvícení. Na ten se zvali sousedé i vzdá-
lená přízeň z města. Říkalo se, že mu hodně 
lidí přišlo na „funus“. Hospodyně od časné-
ho rána topila v plotně, aby dřív, než přijde 
řezník, měla připravené dva velké hrnce 

horké vody. Hospodář měl zase starost, aby 
bylo na zabijačku vše připraveno. Vydrhnu-
té necky, roztlučená smola, hrnek na polé-
vání, řetězy na obracení prasete, rozporka 
na pověšení, vaničky a lavory, metla na šle-
hání krve, nožová kolébka na krájení masa 
a  další a  další věci. Sotva zmizely hrnce 
s vodou na paření prasete, už byl připraven 
velký hrnec se slanou vařící vodou na ovar. 
Mezi typické zabijačkové pochoutky patří 
jitrnice, jelita a tlačenka. Kolik řezníků, to-
lik zaručených receptů, kolik vesnic, tolik 
chutí. Zkrátka – udělat dobrou zabijačku 
neuměl jen tak někdo a  dobří řezníci byli 
vyhlášeni po celém okolí. V zimních měsí-
cích byli na roztrhání. 
Část zabijačky, takzvaná roznáška, byla ur-
čená pro příbuzné a nejbližší sousedy. Mělo 
to před lety dvojí význam: upevňovalo se 
sousedství a byla to malá půjčka. V dobách, 
kdy se ještě nekonzervovalo a  nezmrazo-
valo, bylo v  době zabijačky výrobků dost 
a dost, ale vydržely pouze krátký čas. Proto 
se její část dávala sousedům. Každý si rád 
pochutnal na čerstvém kousku sousedovy 
zabijačky, a když zabíjel on, zase poslal vý-
služku tomu, od koho ji dostal. Roznáška 
byla svátkem pro děti. Byly to právě ony, 
kdo jelítka, jitrnice a polévku roznášely po 
vsi. Při čekání na vyprázdnění bandasky 
a košíčku dostaly nějaký ten pamlsek ane-
bo korunku. 
Rozdávka byla krásnou tradicí, která dnes 
už téměř neexistuje, protože všechno, co se 
na zabijačce nesní, putuje do mrazniček.

Karel Halml 

počasí 
na horažďovicku 
v roce 2013
Při pohledu na počasí nás občas napad-
ne otázka – je tohle ještě normální? Často 
bývá na vině naše krátká paměť, ale je prav-
dou, že klimatologové dnes konstatují, že 
jejich nedávné předpovědi vycházejí: ex-
tremalita čili výkyvy počasí se v posledních 
letech zvětšují…
Jaký byl v tomto ohledu, pokud jde o počasí 
v Horažďovicích a okolí, loňský rok 2013? 

průběh počasí
Zima 
(spíše teplá s hojností sněhu)
Začátek roku přinesl teplé počasí i vydatný 
déšť (4. 1. až 8°C, 16 mm). Od 11. 1. už při-
šly mrazy do –10°C a trochu sněhu. Večer 
16.  1. však vydatné sněžení. Do druhého 
dne napadlo 28 cm sněhu, celkem 31  cm. 
Ladovská zima trvala dva týdny. Pak 29. 1. 
dorazila obleva a  30.  1. jsme naměřili 
13 °C! Začátkem února sníh roztál, teploty 

„slušnej bazar v hd“ 
Klub Dok pro děti a mládež se v prosinci za-
pojil do projektu s názvem „Slušnej bazar“, 
který vznikl v sesterském Klubu Atom v Plz-
ni a rozjel Slušnej bazar v Horažďovicích. 
V  průběhu listopadu a  prosince jsme od 
svých známých, kamarádů, fanoušků 
a  partnerů Klubu Dok nashromáždili roz-
manité předměty, které již původní majitelé 
nepotřebují, ale druhým lidem ještě mohou 
udělat radost. Nabídka Slušnýho bazaru 
tak zahrnovala oblečení, šperky, hrnečky, 
svíčky, knížky a jiné dárkové předměty. 
První dvě bazarové akce proběhly ve dnech 
13. a 20. prosince v rámci Vánočních mini-
trhů Čajovny Čajokraj, které se konaly ve 
vnitřních i vnějších prostorách budovy č. p. 
46 v  Havlíčkově ulici, kde sídlí jak zmiňo-
vaná čajovna, tak i Klub Dok – obě služby 
zřizované Diakonií Západ a  její dceřinou 
společností Možnosti tu jsou. Nashromáž-
děné předměty byly nabízeny jako odměna 
těm, kteří libovolnou finanční částkou pod-
pořili Klub Dok. V  podstatě dostali dárek 
za dárek, byl tak naplněn základní princip 
Slušnýho bazaru, že dárce se sám stává ob-
darovaným. Slušnej bazar byl v obou dnech 
velmi úspěšný, mnohé předměty jsou nyní 
již v  rukou nových majitelů a  na podporu 
zájmové činnosti nabízené dětem a  mla-
dým lidem v Klubu Dok bylo vybráno více 
než dva tisíce korun. 
Poděkování tak patří všem, kteří se podíleli 
na tomto projektu darováním věcí do baza-
ru nebo naopak darováním finančního pří-
spěvku na podporu činnosti Klubu Dok pro 
děti a mládež. DĚKUJEME A TĚŠÍME SE 
NA SPOLUPRÁCI V  DALŠÍM OBDOBÍ, 
PROTOŽE SLUŠNEJ BAZAR V  HD PO-
KRAČUJE! 

Pracovnice Klubu Dok
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kolísaly jen pár stupňů kolem nuly, občas 
trochu poletoval sníh. Ve dnech 22.–25. 2. 
jsme dostali opět příděl sněhu: 25 cm! Do 
konce února se teploty držely lehce nad nu-
lou a sněhu jen pomalu ubývalo. 
Jaro 
(zpočátku velmi chladné, srážek průměrně)
Březen začal sněhem a sněhem i končil. Le-
žel únorový sníh (1. 3. ještě 8 cm). Panovaly 
slunné dny (až 10°C) s  ranními mrazíky. 
Jenže od 11.  3. se vrátil mráz (do –5°C), 
ohlásily se sněhové přeháňky a  v  pondělí 
18.  3. napadlo nemilých 12 cm sněhu. Ve 
středu jaro na okamžik přívětivě mrklo 
(20. 3. 13 °C), ale vzápětí celodenní mrazy 
(až –8°C) pokračovaly. Končil březen a stá-
le ještě 4 cm sněhu! V  dubnu pokračovala 
zima dál, teploty se pořád držely kolem nuly. 
Až 8.4. konečně jaro přišlo, oteplilo k 10°C 
a  v  druhé polovině dubna i  přes 20°C. Ve 
dnech 24.–25. 4. vydatně zapršelo (20 mm), 
krátce se ochladilo, ale pak už pokračovaly 
letní teploty kolem 25°C až do 27. 4., kdy je 
přerušila první bouřka s dalším ochlazením 
(10°C). Začátkem května se teplota vrátila 
k 20°C, ale od 7. do 13. 5. deštivo i s bouř-
kami a kroupami velikosti hrachu (9. 5.) Od 
14. 5. zase letní teploty s občasným deštěm 
i bouřkou, které vystřídalo koncem měsíce 
opět chladné (5 až 10°C) a  deštivé počasí, 
na Šumavě dokonce s 15 cm sněhu!
Léto 
(teplé s občasnými vedry a vydatnými dešti)
Jakoby se medardovské deště nemohly do-
čkat, hned s sobotu 1. 6. odpoledne se roz-
pršelo a pršelo tři dny. Příděl vody (68 mm) 
však Otavu v Horažďovicích příliš nerozho-

dil, jen nakrátko byl dosažen 3.SPA. Čechy 
však zasáhla velká povodeň (viz dále). Celý 
červen pak ale panovalo teplé letní počasí, 
s občasnou bouřkou, ve dnech 17.–20. 6. po-
časí tropické (18. 6. bylo 35°C!). Až v závěru 
měsíce se ochladilo na 15°C. Červenec byl 
ve znamení teplých letních dnů, krátce pře-
rušených vydatnou večerní bouřkou 10.  7. 
(29  mm). Vedra vrcholila koncem měsíce 
(28.  7. bylo 36°C!) a  pokračovala i  v  srpnu 
(3. 8. opět 36 °C!) a přinášela i bouřky. Ješ-
tě 17. a 18. 8. vyšplhala teplota na 30°C. Ve 
dnech 25.–28. 8. hojně zapršelo (31 mm), ale 
letní počasí pokračovalo dál. 
Podzim 
(spíše teplý, více srážek) 
Na začátku září jsme měli ještě většinou 
letní počasí (kolem 25°C), až 9.9. nasta-
ly dny deštivé teplotami kolem 15°C. Od 
27.  9. začalo tradiční babí léto, slunné po-
časí s chladnými rány a postupně s ranními 
mrazíky. Po dvou týdnech nastala změ-
na: od 9. 10 se teploty držely kolem 10 °C, 
hlavně však 10.–11.10 na říjen nečekaně 
vydatně zapršelo (33 mm). V sobotu 12. 10. 
odpoledne i  od jihu několikrát zahřmělo. 
Druhá polovina října byla nečekaně teplá: 
teploty dosahovaly až ke 20 °C, překvapi-
la i  další říjnová bouřka 20.  10. V  pondělí 
28. 10. dokonce 23°C! Listopad začal deš-
tivě, ale pořád bylo nebývalé teplo: 10 až 
15 °C, v pátek 8. 11. dokonce 18 °C. V neděli 
10. 11. slušně zapršelo (17 mm), ale Martin 
na bílém koni nepřijel. Teploty klesly, ale 
jen na 5°C a zima přišla teprve 25. 11., kdy 
začalo slabě mrznout a  objevily se první 
sněhové vločky. 

Zima 
(teplá a suchá)
Prosinec se ohlásil trochou sněhu a mírný-
mi mrazy (4. 12. –7 °C). Pozornost vzbudil 
v  noci na 6. 12. silný západní vítr, prošel 
však beze škod. Vítr přinesl už více sněhu 
(7. 12. 5–10 cm), který však v polích rozvál 
do sněhových jazyků a  závějí až 1 m. Ale 
hned 8. 12. přišla obleva (8 °C), déšť a bylo 
po sněhu. Od 11. 12. vládlo mlhavé inverz-
ní počasí s teplotami kolem nuly (na Šuma-
vě slunce a kolem 10 °C.). Vánoční obleva se 
přihlásila už 22. 12. (10 °C), ale od Vánoc 
do Silvestra opět inverzní počasí s teplota-
mi od –5 do 5°C. O  silvestrovské půlnoci 
ukazoval teploměr symbolickou nulu. 

troChu statIstIky
Rok 2013 patřil s  průměrnou teplotou 
8,6 °C k  těm teplejším. Mimořádně chlad-
ný byl jen březen, nadprůměrně teplé nao-
pak prázdninové měsíce červenec a srpen. 
A také závěr roku: listopad a prosinec. Roč-

Katovice – kroupy 4. 5. 2013. 
Foto: J. Wagner

Mezi nejvýznamnější osobnosti spojené 
s naším městem a prácheňským regionem 
vůbec patří bezesporu koncertní mistr 
a  houslový pedagog Otakar Ševčík. Tento 
muž přispěl svým moderním přístupem ve 
výuce techniky houslové hry k uměleckému 
rozvoji mnoha hudebních talentů – mezi 
jeho nejznámější studenty patřila taková 
jména jako Jan Kubelík, Jaroslav Kocián, 
bratři Ondříčkové, ze zahraničních pak tře-
ba Vladimir Reznikov či Mary Hall.
Čím novým přispěl Ševčík do výuky hudby, 
že se jeho cvičení užívá dodnes? Petr Ch. 
Kalina u  osobnosti našeho rodáka v  Čes-
kém hudebním slovníku osob a  institucí 
píše: „Novátorství jeho houslové techniky 
spočívalo mimo jiné v  pozměněném držení 
nástroje i  smyčce. V  první houslové polo-
ze doporučoval opírat palec levé ruky o  krk 
v  místě začátku druhého článku, čímž při-
blížil držení ruky postavení ve vyšších polo-
hách a usnadnil tím přechody z první polohy 

horažďoVICké osobnostI
otakar ševčík

do poloh vyšších. Housle doporučoval držet 
blíže k  rameni s  loktem umístěným v  rovině 
nástroje, což hráčům usnadnilo pohyblivost 
prstů levé ruky. Změnil také postavení pal-
ce pravé ruky, který se dříve opíral druhým 
článkem o žíně a dosáhl tak jistějšího vedení 
smyčce. V  metodice hry upravil dosavadní 
rozkolísanou polohu hmatů jednotlivých 
tónů a zavedl půltónový systém, jenž předpo-
kládá tvoření půltónového intervalu stejnými 
hmaty na všech stranách. Skladbu doporu-
čoval studovat po segmentech, a  to nejprve 
intonačně, bez ohledu na rytmické hodnoty 
tónů, poté rytmicky se stále narůstajícím 
tempem, a teprve potom se kompozice preci-
zovala přednesově.“
Otakar Ševčík se narodil 22. března 1852 
v  horažďovické Komenského ulici (dnes 
ulice nese jméno svého slavného rodá-
ka), v  budově bývalých měšťanských škol. 
Pocházel z  vlastenecky cítící rodiny, jeho 
otcem byl učitel Josef Ševčík, původem ze 
Slaníku na Strakonicku, matkou pak měš-
ťanská dcera z Horažďovic Josefína Pfl an-
zerová. Po otci, jenž získal kvalitní hudební 
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vzdělání na umělecké škole v  Praze a  za 
svého učitelování v Horažďovicích působil 
i  jako proslulý regenschori v  děkanském 
kostele svatého Petra a  Pavla, zdědil malý 
Otakar i  nesporný muzikální talent, který 
hrdý otec dále rozvíjel. Nepřál si však, aby 
syn hudbu studoval a věnoval se jí po pro-
fesní stránce. Proto po absolvování triviální 
školy v  Horažďovicích posílají rodiče syna 
na vyhlášené pražské akademické gymná-
zium. Aby si zajistil základní životní potře-
by, působí mladý Otakar jako choralista 
u křížovníků na předmostí Karlova mostu. 
Ve svých čtrnácti letech však i  přes odpor 
svého otce gymnázium opustil a rozhodl se 
svůj muzikální talent dále tříbit na pražské 
konzervatoři u  vyhlášeného houslového 
pedagoga Antonína Bennewitze. Studia 
na konzervatoři pak úspěšně završil v roce 
1870. Díky svému talentu následně vyhrál 
konkurz na post hudebního učitele v  sal-
zburgském Mozarteu. Tuto možnost plně 
využil a  po třech letech, v  nichž sám dále 
zdokonaloval své umění, se vrací do Prahy, 
kde krátce působí jako koncertní mistr ve 
sboru Prozatímního divadla. Po dalším ne-

dlouhém expozé v Komické opeře ve Vídni 
koncertuje v Charkově a Moskvě. V  letech 
1875–1892 působil jako učitel houslové hry 
na konzervatoři v  Kyjevě. Dostal dokonce 
nabídku na funkci ředitele kyjevské kon-
zervatoře, tu však nepřijal, odmítl základní 
podmínku – konverzi k pravoslaví. Na vý-
chodě však Ševčík nepůsobil jen jako peda-
gog, ale i jako velmi zdatný interpret.
Rok 1892 znamená pro Ševčíka návrat do 
milovaných Čech, v Praze se stává renomo-
vaným pedagogem na místní konzervatoři. 
Oční vada mu ztěžuje koncertní aktivity, 
a  tak se po roce 1898 věnuje pouze peda-
gogické činnosti. Jméno Otakara Ševčí-
ka lákalo stále častěji do Čech zahraniční 
talentované studenty houslové hry, a  tak 
mezi lety 1903–1906 přistupuje k  zajíma-
vému experimentu. Nejprve v Prachaticích 
a  poté v  Písku pro ně pořádá prázdninové 
letní kurzy. Mezi roky 1909 a 1918 bychom 
Ševčíka nalezli jako pedagoga na vídeňské 
akademii a po roce 1918 pak zase na kon-
zervatoři v Praze. I ve vyšším věku byl Ota-
kar Ševčík nesmírně vitální – působil na 
mistrovských školách v  amerických měs-

tech Ithaca, Boston, New York. 
Otakar Ševčík na všech místech svého pů-
sobení šířil slávu české hudby, podporoval 
různé vlastenecké a  krajanské spolky po 
celém světě. Veškerý svůj majetek věnoval 
nadaci, která pečovala o nové houslové ta-
lenty. Nikdy se neoženil, svůj život Mistr 
zasvětil hudbě. Méně známá je informace, 
že finančně podporoval své neprovdané 
sestry Johannu a Annu. Stejně jako hudbu 
miloval své rodné Horažďovice, kam v ne-
mnohých chvílích volna vždy rád zavítal. 
Na horažďovických koncertech za podpo-
ry písecké filharmonie účinkovali mladí 
zahraniční hudebníci, kteří později, stejně 
jako Ševčík, svým uměním dobývali svět. 
Velká slavnost se odehrála v  Horažďovi-
cích 2. října 1927, kdy byla při příležitosti 
75. narozenin na Ševčíkově rodném domě, 
za jeho osobní účasti, odhalena pamět-
ní deska. Otakar Ševčík zemřel 18. ledna 
1934 v  Písku, kde je na tamním hřbitově 
u Nejsvětější Trojice pochován.

Mgr. Roman Vaněk

ní úhrn srážek dosáhl 709 mm, což je mírně 
nad průměrem. K tomu přispěly jednak sně-
hové měsíce leden a únor, pak květen a po-
vodňový červen, hodně pršelo i v srpnu. Suš-
ší byl naopak červenec a hlavně prosinec. 
Nejteplejším měsícem byl červenec s  prů-
měrnou teplotou 20,4 °C. Nejvyšší teplotu 
36 °C ukázal teploměr dne 28. 7. a znovu 3. 8. 
Tyto dva dny byly i celkově nejteplejší s prů-
měrnou denní teplotou 27,5 °C, resp. 27,3°C. 
Za zmínku ale stojí i  další extrémní teploty 
35 °C, naměřené ve dnech 18. 6., 27. 7. a 2. 8.
Nejchladnějším měsícem se stal únor s prů-
měrnou teplotou –1,0°C. Mrazy v roce 2013 
nestály za řeč: Nejnižší teplota –13°C byla 
naměřena ráno 27.  1., primát nejchladněj-
šího dne roku získal předchozí den 26.  1. 
s průměrnou denní teplotou –9,0°C.
Jako nejdeštivější měsíce roku se zapsaly 
červen a srpen, shodně 113 mm, hodně bylo 
i květnových 103 mm. Nejvíc vody za jeden 
den napršelo 1. 6. a to 34 mm, největší sou-
vislý déšť přišel ve dnech 1.–3.  6. – celkem 
68 mm srážek. Nejsušším měsícem roku byl 
naopak prosinec: pouhých 9 mm.
Poslední sněhové vločky se objevily ještě 
1.  4., poslední mráz jara 8.  4. První pod-
zimní mrazík přišel 2. 10. a první podzimní 
sníh až 25. 11. Nejvíce sněhu bylo 17. 1. a to 
31 cm, dále pak 25. 2. – 25 cm. Za zmínku 
stojí i 12 cm sněhu ještě 18. 3. Dnů s bouř-
kami bylo 21.
Vydatnost pramene u  Sv. Anny: od ledna 
se z  2,5 l/s  zvyšovala až na 4,5 l/s, kulmi-
novala po povodňových deštích na začátku 
června při 6,3 l/s, postupně zase klesala na 

prosincových 3,5 l/s. Tyto hodnoty lze hod-
notit jako nadprůměrné, vody v  podzemí 
bylo dost.

zajímaVostI
1) Žehrali jsme na studený březen, ale 
mohlo být hůř. Příčinou byla tlaková níže 
z  Atlantiku, která šla přes Středozemní 
moře, kde nabrala srážky. Pak se stočila 
přes Balkán do stř. Evropy. Zatímco do 
vých. Evropy tlačila teplý vzduch z jihu, do 
Česka nasávala ledový vzduch od severový-
chodu, který vyvolal i sněžení. Tato synop-
tická situace se opakovala nezvykle 5× po 
sobě. Být to v  lednu či únoru, zaplavily by 
nás arktické mrazy.
2) Jenom o kousek se nám vyhnulo krupo-
bití, které postihlo 4. 5. nedaleké Katovice. 
Kroupy o velikosti až 2 cm ve večerní bouř-
ce spadly v pásu jen na Katovice a nejbližší 
okolí. Ale byla to podívaná (viz foto). 
3) Červnové povodně horní Otavu v  po-
statě nezasáhly, 3. SPA byl naměřen v Ho-
ražďovicích jen chvíli v noci na 3. 6. Zápla-
vy nastaly až na soutoku Otavy s  Blanicí, 
kde vzdutá Otava nepouští do svého koryta 
vody Blanice a  dochází k  záplavám. Mno-
hem více ale byly postiženy střední Čechy, 
Praha a města dál po Vltavě. 
4) Letní bouřky mají často místně rozdílné 
účinky. Takovou byla např. bouřka 9. 8. V již-
ní části Horažďovic napršelo „jen“ 26 mm, 
ale v severní části města už 39 mm i s ledo-
vými krupkami. Nedaleká meteorologická 
stanice Vlkonice hlásila dokonce 60 mm!
5) Říjnové bouřky bývají výjimečné. Letos 

se vyskytly dokonce hned dvě. Zajímavé 
bylo, že šlo ještě o bouřky tzv. letního typu.
Sečteno a  podtrženo: počasí v  roce 2013 
nám zvlášť velké starosti nezpůsobilo, 
i  když párkrát jsme se ptali: je tohle ještě 
normální? Ale je. Naši předkové by mohli 
vyprávět.

Jiří Wagner

nabídka na prodej  
motoroVého VozIdla
Město Horažďovice nabízí k  odprode-
ji motorové vozidlo AVIA A  31 K  sP 
(úprava hasiči a  modrý maják), rok vý-
roby: 1989, tažné zařízení. Stav vozidla: 
schopno provozu na pozemních komuni-
kacích, je po opravě a po STK v 04/2013, 
ve velmi dobrém stavu. Bez výbavy 
a  s  demontovanými policemi (vozidlo 
dříve využíváno pro zásahy na dopravní 
nehody – vyprošťovací zařízení)
Více informací na webových stránkách 
města – sekce „Úřední deska“ a „Prode-
je, pronájmy, dražby“.
Pro podání nabídky je stanoven termín 
do 22. 2. 2014 do 10.00hod.
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záVěrečné 
zamyšlení

tři pohledy do dějin 
naší šumavy
Náš spisovatel Karel Klosterman ve své 
knize – V  ráji šumavském – popisuje jed-
nu z mnoha poutních slavností ke cti Pan-
ny Marie Sněžné v  Kašperských Horách. 
Jako obvykle zde bylo na tisíce poutníků 
z  německé i  české strany Šumavy. Vždyť 
kde jinde by se mohli setkat v takovém po-
čtu příbuzní a známí z mnoha šumavských 
koutů, samot a obcí. Karel Klosterman zde 
popisuje jednu dojemnou modlitbu mladé 
ženy za svého záletného manžela: „Pojď, 
pomodlím se za tebe k Panně Marii Sněžné, 
která je mocnější než druhé Marie, aby tě 
vzala pod svou záštitu; ty pak si umyj ruce 
a oči v kašničce Grantlem, aby tvoje ruce byly 
čisté a tvoje oči viděly čistě a samou radost.“ 
Tento obrázek je milý, idylický a odehrál se 
asi před sto třiceti lety.
Na počátku XX. století se začaly objevovat 
nacionalisticky zaměřené myšlenky, které 
přinesly rozdělení. Konkrétně 6. září v roce 
1908 vyprovokovali cizí němečtí studenti 
drobný protičeský odpor, který trval 4 dny. 

Terčem násilností byla česká restaurace 
Beseda a po nich Karel Klosteman napsal: 
„Zářijové události z  roku 1908 na Horách 
Kašperských přetrhaly nadobro pouta, jež 
mě vázala k místům druhdy tak milým…“
Prvního října 1938 byla zahájena vojenská 
okupace československého pohraničí. Teh-
dy sudetští Němci vítali vojáky wehrmach-
tu s  nadšením, mnozí prý plakali dojetím, 
další přišli ze vzdálených samot, aby mohli 
zažít nejšťastnější okamžiky svého života… 
(z  knihy Zdeňka Roučky, Předválečnou 
Šumavou) Ovšem tato euforie brzy opadla, 
brzy přinesla hořké plody válečného strádá-
ní, padlé syny na východní frontě a nakonec 
i ztrátu domoviny. Doba svobodné Šumavy 
skončila, krásná Šumava byla rozdělena ne-
chvalně známou železnou oponou…
Nyní si zkusme tak trochu zauvažovat nad 
tím, co lze, z těchto tří pohledů do dějin Šu-
mavy vytušit. Začínající násilnosti v  roce 
1908 mohou být příkladem začínajícího 
zla, začínajícího hříchu. Vždyť v této chvíli 
jde jen o  malé zlo, výsledkem je jen něja-
ké to rozbité okno. Třetí pohled do dějin 
Šumavy z  roku 1938, ten ukazuje rafino-
vanou, zákeřnou podobu skutečného zla. 
Tehdy Němci vojáky Wermachtu vítali a při 
tom jistě tušili, že se nejedná o čistou hru. 
Oni tehdy byli zaslepeni okamžitou výho-
dou a  ta se jim jevila jako rozumné řešení 
v jejich bezprostřední situaci. 
Ovšem nejednáme my dnes v  mnohých 
situacích podobně? V  mnoha vážných 
mravních otázkách života je schvalováno 
skutečné zlo, které je s jakousi rafinovanos-
tí podsouváno jako logické a  dobré: např. 
adopce dětí dvěma tatínky nebo střídavá 
peče, s tím že jeden týden bude dítě u ma-
minky a jejího nového přítele a druhý týden 
u svého tatínka a jeho nového objevu, místo 
aby se řeklo, že dítě má právo na jednu ma-
minku a  jednoho tatínka a  dvě babičky… 
To, že se v  předvolebních kláních klame, 
bereme také jako logické jednání…
Z  toho všeho pro nás vyplývá jakési napo-
menutí, abychom hledali trvalý a  nosný 
základ života, který by vytvářel skutečnou 
důvěru mezi lidmi, usilujme o  zdravé me-
zilidské vztahy, které by chránily rodinný 
život… V dnešní době, snad více než kdy jin-
dy si můžeme uvědomit, že hřích nikdy ne-
přináší skutečné a trvalé dobro. Výsledkem 
jakési rafinovanosti zla je vždy vzájemná 
nedůvěra, vzájemné nesváry, rozdělení a to 
je situace, ve které rozhodně žít nechceme.
Na závěr se zkusme vrátit ještě k tomu prv-
nímu idylickému pohledu do dějin Šumavy, 
ten ukazuje, že vzájemné vztahy soudrž-
nosti jsou možné, že lze o  ně usilovat na 
věky vyzkoušeném společném ideálu. Ob-
novované kříže a  kaple na Šumavě, u  kte-
rých se dnes ve velkém počtu scházejí Češi 
i Němci i ty nám také něco napovídají.

Otec Petr 

kultura V okolí 

I vesnice v zimním 
období ožívají, 
aneb jak je tomu 
V třebomyslICíCh
O  žití na vesnici má každý své představy 
a  některé z  nich jsou spojeny pouze s  ob-
dobím od jara do podzimu, kdy jezdí do vsí 
mnoho chalupářů a  kdy se pracuje na po-
lích a pastvinách. Právě díky práci v země-
dělství zbývá lidem na vsi nejvíce volného 
času pouze v zimním období, a právě zima 
je nejvhodnější pro pořádání různých kul-
turních, sportovních a společenských akcí. 
Tak je tomu i v Třebomyslicích, kde se přes 
zimu neustále něco děje. 
1. 12. jsme slavnostně rozsvítili vánoční 
stromek. U stromečku se sešla celá ves. Za 
doprovodu kytary Mirky Polenové zazpí-
valy děti vánoční koledy. Dospělí se samo-
zřejmě také připojili. Popil se svařáček, čaj 
a jedly se perníčky. Navodila se pěkná nála-
da, která vydržela až do vánočních svátků.
5. 12. chodil již jako každý rok sv. Mikuláš 
s čerty a andělem. Poslední zastavení bylo 
jako vždy v naší hospůdce.
7. 12. jsme se šli pobavit na hasičský bál, 
který se opět velmi vydařil. K  tanci hrála 
oblíbená kapela Fatima a sál byl do posled-
ního místa zaplněn. Hasiči připravili také 
bohatou tombolu. 
14. 12. na sobotní odpoledne připravily 
ve své režii sl. Michalka Heřmanová a  sl. 
Maruška Makovcová s dětmi z naší vesnič-
ky divadelní hranou pohádku „Popelka“. 
Zaplněnému sálu se pohádka velmi líbila. 
V  rámci představení nám děti přednesly 
hezké básničky a  také zazpívaly vánoční 
koledy. Máme zde moc šikovné děti.
15. 12. začal jako každý rok místní turnaj 
ve stolním tenise, hraje se každou neděli, 
po celou zimu.
24. 12. po štědrovečerní večeři jsme se sešli 
opět u stromečku na návsi a zazpívali spo-
lečně koledy, popili jsme něco dobrého a ve 
23 hod. jsme se rozešli do svých domovů. 
Byl to krásný večer vánoční.
28. 12. nám břežanský divadelní spolek 
přijel zahrát divadelní hru „S  mojí dcerou 
ne“. Jsou to skvělí herci, umí pobavit. Zapl-
nili sál opět do posledního místečka. 
31. 12. jsme se sešli v  naší hospůdce, aby-
chom přivítali rok 2014. Dříve narození se-
děli v  lokále a mladší generace na sále, kde 
jim hrála místní kapela „Mozgy rock“. Sil-
vestr se povedl, bylo veselo v celé hospodě. 
Nový rok jsme přivítali ohňostrojem. Osla-

vy se protáhly do brzkých ranních hodin. 
Domů jsme odcházeli s  veselou náladou 
a  těšili se na novoroční pochod, na kterém 
si vyčistíme hlavu po silvestrovské noci. 1. 1. 
2014 se uskutečnil 2. ročník pochodu kolem 
vesničky, kterého se zúčastnilo 31  lidí. Už 
nyní se těšíme na ten další pochod prvního 
ledna roku dva tisíce patnáct…
Jsme velmi rádi, že naše kulturní a  spo-
lečneské akce navštěvují také lidé z  okol-
ních vesnic Lhota, Malý Bor, Velký Bor, 
a  také lidé z  Horažďovic a  tímto bychom 
všechny chtěli pozvat na tradiční maškarní 
bál pro děti a  dospělé, který se uskuteční 
v sobotu 22. 2. 2014 se začátkem od 14.00 
pro děti a od 20.00 pro dospělé. Na všechny 
krásné masky se moc těšíme.
Takový byl závěr loňského a začátek letoš-
ního roku v  naší malebné vesničce Třebo-
myslice...

Božena Hošková, kronikář vesnice
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ZEDNICTVÍ Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, zateplování 
fasád, vyvložkování komínů ohebným nerez 

materiálem vč. stavebních úprav.
Tel: 725 763 582

NETRADIČNÍ DÁREK K VALENTÝNU – PŘIJĎTE SI VYROBIT VLASTNÍ PERNÍKOVÉ SRDCE DO 

PRODEJNY ELEGANCE BOUTIQUE V PRÁCHEŇSKÉ ULICI. PERNÍKOVÁ SRDCE BUDOU PŘIPRAVENA A 

S NIMI I ZKUŠENÁ LEKTORKA NA ZDOBENÍ. KDY ? 12. – 14. 2. 2014 OD 9.00 – 17.00 HODIN 

 

 

 

děkujeme za podporu 
projektu 

děti a čtení
Projekt v roce 2013 podpořili

Ministerstvo kultury ČR
Rosteme s knihou

Město Horažďovice

Atrium s. r. o. * Barvy, nátěrové hmoty – 
Jana a Petr Drázdovi * BRABEC, MLÝN 

HORAŽĎOVICE – ZÁŘEČÍ s. r. o. 
* Václav Burda f.o. * Ciao… cestovní 
kancelář s. r. o. * DDM Horažďovice 
* Designjesvoboda * DRUsO spol. 

s r. o. Plzeň * Elika spol. s r. o. * 
GOADA o. s. * Grafické studio – Petr 

Kolář & Martin Kutálek * INKA – 
Kareš spol. s. r. o. * Klatovský deník 

* Knihkupectví Horažďovice * Kvatro 
Horažďovice * Mladá fronta * Miroslav 
Vondryska – výtvarník a písmomalíř * 

Mlýn a krupárna MRSKOŠ, s. r. o. * OPA 
– Tomáš Loukota Praha * OVAG s. r. o. 

Horažďovice * Rosa Computers 
* SŠ Horažďovice * Tyjátr Horažďovice 
* Vesna – Jana Petříková * ZOO Plzeň * 

ZŠ Blatenská * ZUŠ Horažďovice 

INSTALATÉR – TOPENÁŘ Martin Bůžek

Provádíme:  
• montáže ústředního vytápění
• rozvody vody a kanalizace
• opravy a úpravy veškerých stávajících rozvodů
• kompletní rekonstrukce bytových jader atd.
Havlíčkova 41, Horažďovice, e-mail: martin.b41@volny.cz, tel.: 724 806 207

www. bazen.horazdovice.cz E-mail: bazen@horazdovice.cz
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regionální informační a mapové centrum 
prácheňska

Foto z výstavy Prácheňsko všemi smysly Vystoupení dechového souboru ZUŠ Horaž-
ďovice
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MÓDA PRO DĚTI
chcete vyfiknout

své dítě?
přijďte omrknout 
co Vám nabízíme 
v široké nabídce

NEXT
H&M

MARK AND SPENCER
GEORGE

a mnoho dalších značek...

otevíráme 3.02.2014
v 9:00 hod

najdete Nás 
Žižkova 757
Horažďovice
(sídliště Uran)

těšíme se na Vás

 
          Společnost tfin., s.r.o. 
           Vám zprostředkuje tyto pojistné produkty:  

- rodinné životní pojištění s úrazovým připojištěním 
již od 300,- Kč za měsíc 

- pojištění domu či bytu již od 1.200,- Kč za rok 
- pojištění vozidla již od 1.600,- Kč za rok 

                                                    Spolupracujeme s těmito pojišťovnami: 

Velmi rádi se s Vámi setkáme a budeme nápomocni v konkrétních  
                                                         případech

 
           Kontakty 
           Ing. Marek Šnobr: tel.: 602 158 381 e-mail: marek.snobr@tfin.cz Internet: www.tfin.cz, www.financnispecialiste.cz 
 
                                                                                               Adresa kanceláře 
                                              Velké náměstí 216, Strakonice                              Blatenská ul. (u Finančního úřadu), Horažďovice 
 
 

Mgr. Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, Ševčíkova čp. 32 (vedle pekařství u Rendlů)
Kontaktní telefon: 722 905 684, Email: Ak.Havlena@gmail.com
www.ak-havlena.cz, www.Vasosobnibankrot.cz, 
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně zastupová-
ní před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, ná-
jemních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte 
v tíživé finanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení 
soudu dle Insolvenčního zákona (osobní bankrot)! Některé právní 
služby včetně návrhu na povolení oddlužení lze poskytnout i on-
line bez návštěvy naší kanceláře!(více informací na našich strán-
kách).
Úřední hodiny:  Středa: 14.30–17.30 hod.
          Pátek: 8.30–15.00 hod.

PŘIJĎTE ROZHÝBAT TĚLA 
A SHODIT PŘEBYTEČNÉ KILOGRAMY!!

Cvičení na velkých míčích, posilování problémo-
vých partií s pomůckami.
Kde? Na obecním úřadu v obci Hejná
Kdy? Každé pondělí a středu od 18.00–19.00
Co potřebujete? cvičební úbor, pití, ručník a 50 Kč
Objednávky: sms na tel. 724 938 197, 
Hana Nováková
Počet míst je omezen, neváhejte tedy s přihlášením.
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akCe
14. 2. pátek  17.30
15. 2. sobota 17.30
CEsTA ZA VÁNOČNÍ HVĚZDOU 
Norsko – Mimořádně poutavý pohádkový pří-
běh v překrásné zasněžené norské přírodě pro 
malé i velké. Vstupné 95 Kč. 

21. 2. pátek  20.00
22. 2. sobota 20.00
VELKÁ NÁDHERA
Itálie/Francie – Magická a čistá krása se skrý-
vá až pod povrchem. Příběh o hledání smyslu 
života do 15 let nevhodný. Vstupné 95 Kč. 

NEPŘEHLÉDNĚTE PROMÍTACÍ DEN!!

26. 2. středa  20.00
27. 2. čtvrtek 20.00
PŘÍbĚH KMOTRA
ČR – Skutečný příběh velké lásky. Lásky k pe-
nězům. Hrají: Ondřej Vetchý, Lukáš Vaculík 
a další. Kriminální drama do 12 let nevhodné. 
Vstupné 95 Kč. 

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

7. 2. pátek  17.00
O ZLÉ PRINCEZNĚ

28. 2. pátek  17.00
POHÁDKY O KOHOUTKOVI

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

3. 2. pondělí 10.00–18.00
PROsTĚJOVsKÁ MÓDA 
– prodejní akce.

Změna programu vyhrazena

OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska (tel. 376 512 237)
pondělí, úterý, středa 8.00–12.00
kino Otava Horažďovice  (tel. 376 511 890)
čtvrtek, pátek, sobota 16.00–20.00

KINO OTAVA – hlavní vchod: 
předprodej vstupenek, kopírování, 
příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek

knIhoVna
3. 2. Oblastní charita HD (4. patro) 9.15
bADUAN JIN 
– série cviků podle starých Číňanů

4. 2.  sál knihovny 10.00
VU3V 
Umění rané renesance v Itálii – zahájení nové-
ho semestru

18. 2.  sál knihovny 10.00
VU3V
Umění rané renesance v Itálii – 2. přednáška

24. 2.  sál knihovny 9.00
sOCIÁLNÍ sÍTĚ 
– beseda s  šéfredaktorem časopisu ABC 
Zdeňkem Ležákem (8. a 9. tř. ZŠ, SŠ)

kulturní dům
7. 2. pátek  20.00
KŘEsŤANsKÝ PLEs
K tanci a poslechu hraje kapela Experiment. 
Předprodej vstupenek u  paní Šaškové, tel. 
376 511 485, obchod „Papírnictví, drogerie“ 
vedle kulturního domu.

10. 2. pondělí  19.30 
MAFIE A CITY
Francouzskou komedii uvádí Sophia Art. 
Hrají: Josef Laufer, Lukáš Langmajer, Vero-
nika Nová, Karel Zima. Předplatné skupiny 
A/1. Předprodej vstupenek v kině Otava, tel. 
376 511 890 (čt – so od 16.00 do 20.00) a před 
představením v kulturním domě od 18.30. 

11. 2. úterý – 12. 2. středa 
PRODEJNÍ TRH

14. 2. pátek 20.00
XVII. ŠKRObÁRENsKÝ PLEs
K tanci a poslechu hraje The Party Band Pra-
ha, host večera kouzelník a  komik Richard 
Nedvěd, předtančení, míchané nápoje, boha-
tá tombola. Předprodej vstupenek v Lyckeby 
Culinar u  sl. Bechynské, tel. 376 532 244 
nebo 724 609 717.

23. 2. neděle  15.00
PLEs sENIORŮ 
aneb POsEZENÍ VE sVÁTEČNÍM
K  tanci a  poslechu hraje populární DOUB-
RAVANKA. Rezervace a  prodej vstupenek 
v předprodeji kina Otava, tel. 376 511 890, ote-
vírací doba čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00. 

25. 2. úterý  10.00
HONZA NEbOJsA
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE – PŘIPRAVUJEME:

1. 3. sobota 
DĚTsKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Pořádá Dům dětí a mládeže Horažďovice.

kIno otaVa
7. 2. pátek 20.00
8. 2. sobota 20.00
ŽIVOT ADÉLE 
Francie – Do života dvou mladých žen vtrhne 
láska. Nečekaně a vášnivě... Romantické dra-
ma do 15 let nevhodné. Vstupné 100 Kč. 

NEPŘEHLÉDNĚTE PROMÍTACÍ DEN!!

11. 2. úterý  20.00
12. 2. středa 20.00
RIVALOVÉ 
USA/Německo/VB – Skutečný příběh Niki-
ho Laudy. Akční drama do 12 let nevhodné. 
Vstupné 95 Kč. 

24. 2.  sál knihovny 15.00
HRÁTKY s PAMĚTÍ 
– trénujeme mozek pomocí testů, kvízů, des-
kových her a mnemotechnických pomůcek

26. 2.  Oblastní charita HD (4. patro) 14.00
ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ 
– z knihy Františka Nepila: Jak se dělá chalupa

dům dětí a mládeže
1. 2.  14.00–18.00
INDOOR CYKLO MARATÓN: 
u  příležitosti otevření nových sportovních 
prostor v  Zámku pořádáme 1.  ročník „spin-
ning“ maratónu. Na své si přijdou jak zkušení 
jezdci, tak i naprostí začátečníci. 

10.–13. 2. 8.00–16.00
JARNÍ PŘÍMĚsTsKÝ TÁbOR 
V PŘÍRODOVĚDNÉ sTANICI 
(aneb tábor pro veselé děti a šikovné ruce) 
Tábor je určen dětem 1. stupně ZŠ, pro které 
připraven bohatý program – na děti čeká výlet 
do sklárny a  brusírny skla v  Anníně, tvořivé 
dílny, kooperativní hry a  chybět nebude ani 
hraní a starání se o chovaná zvířátka. 

14. 2.  8.30
ŠUMTUR JUNIOR – NA sNĚŽNICÍCH 
PO VINTÍŘOVÝCH sTOPÁCH: 
Cílem výpravy bude Rovina u Hartmanic, dále 
navštívíme Březník, Vintířovu skálu, Dobrou 
Vodu u  Hartmanic a  Hartmanice. V  případě 
zájmu je možné navštívit Muzeum Dr. Šimona 
Adlera na Dobré Vodě a  židovskou synago-
gu v  Hartmanicích. Délka trasy je cca 9 km. 
Akce je určena především pro žáky a studen-
ty 2.  stupně ZŠ a  SŠ. Počet míst je omezen. 
Na akci je nutné přihlásit se předem. Odjezd 
od Přírodovědné stanice DDM Horažďovice. 
Cena akce je 130 Kč.

21. 2.  
LATINO PRO DOsPĚLÉ: 
výuka salsy a  bachaty, tentokráte již ve dvou 
úrovních – výuka začátečníků bude probíhat 
v  pátky od 16 hodin, od 20 hodin pak pokra-
čují mírně pokročilí. Lekce jsou hodinové, celý 
kurz je složen ze 6 lekcí a účastnický poplatek je 
600,–/os. Info a přihlášky na webu či v Zámku.

28. 2.  19.00
KURZ TANCE PRO MLADÉ: 
zahajovací lekce 6ti dílného kurzu pro zajem-
ce o  výuku společenských tanců ve věku od 
14 let výše. Spolu s  tanečními mistry Pavlem 
Bízkem a Petrou Staňkovou ze Strakonic pro-
jdou účastníci výukou tanců standardních, 
nahlédnou však i do tajů latinsko-amerického 
tance. Info a  přihlášky na www.ddm-hd.cz 
nebo v Zámku.

soboty/neděle 
LYŽAŘsKÁ ŠKOLA 2014: 
Kdokoliv z veřejnosti může využít levné auto-
busové dopravy z Horažďovic až na Modravu 
a svézt se s námi za možnostmi sjezdového či 
běžeckého lyžování. Odjíždíme ve vybrané So 
a  Ne vždy v  7.30 od Hlaváčků (aktuální ter-
míny budou zveřejněny na www.ddm-hd.cz 
(cena dopravu tam i zpět je 100,–/os). 


