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sloVo starosty

noVý občanský zákoník
Takovou rozsáhlou změnu práva málokdo 
pamatuje. Nový občanský zákoník (NOZ) 
je opravdu novým pojetím soukromého 
práva. Nebo spíše staronovým. Inspiroval 
se totiž vládním návrhem občanského záko-
níku z roku 1937. Ten měl tehdy zmoderni-
zovat a  pokrokovým evropským modelům 
přiblížit původní rakouský Obecný zákoník 
občanský. Inspirace v dobách minulých při-
nesla do našeho NOZ tradiční vyjadřování 
a mimo jiné i výrazové historizmy, které, do-
kud si na ně nezvykneme, mohou působit až 
úsměvně. Například ještě před vánočními 
svátky jsme uzavírali nájemní smlouvy na 
zemědělské pozemky s  nájemci, dnes jsou 
našimi partnery pachtýři. Počítejme tedy 
s tím, že po nějaký čas nemusíme řeči záko-
na úplně rozumět. 
Důležitým rysem NOZ je jeho komplex-
nost. Integruje do sebe oblasti soukromého 
práva, dříve řešené samostatnými zákony, 
například zákonem o rodině nebo zákonem 
o vlastnictví bytů. Takových právních před-
pisů, které NOZ „překryl“ a  zrušil, je více 
než sto. Jedná se tak o mimořádně rozsáhlý 
dokument obsahující přes tři tisíce paragra-
fů. Kdybychom mu chtěli dobře porozumět, 
museli bychom být vybaveni řadou odbor-
ných znalostí, například bychom museli 
v textech jednotlivých ustanovení umět roz-
lišit, co je vyvratitelná právní domněnka na 
rozdíl od nevyvratitelné právní domněnky, 
případně právní fikce. Vyvratitelná právní 
domněnka se z pravidla uvozuje slovy má se 
za to, že... Taková domněnka většinou platí, 
ale také platit nemusí. Při letmém proběh-
nutí textu NOZ jsem takových formulací 
našel sto padesát. Čert aby se v tom vyznal. 
Nebo advokát... Pravdou je, že první na-
hlédnutí do nového občanského zákoníku ve 
mně vyvolalo pocit, že teď už bude rizikem 
jít bez advokáta třeba i do samoobsluhy.
Zatímco terminologie nového zákoníku nás 
může i  pobavit, principiální změny v  práv-
ním systému nelze brát na lehkou váhu. 
Zásadních novinek je mnoho. Mění se řada 

pravidel dědického řízení, NOZ se vztahuje 
na občany i  na právnické osoby, ve smluv-
ních a předsmluvních ujednáních se projeví 
více odpovědnosti i  volnosti, jsou zrušeny 
bytové náhrady, náhrady za poškození zdra-
ví budou posuzovány podle okolností a  ni-
koliv podle tabulek, zvíře není věc... a další 
a  další. Dobrou zprávou je například to, že 
by se ve smluvních vztazích nemělo lhát 
a  planě slibovat. Jestliže například zaměst-
navatel slíbil zaměstnanci po zapracování 
zvýšit mzdu, jen tak se ze svého závazku 
nevyvlékne. Když naopak zaměstnanec 
před uzavřením smlouvy zalhal o svých do-
vednostech, může být i odsouzen k náhradě 
škody zaměstnavateli.
Každý z nás činí ve svém běžném životě práv-
ní úkony, a tak potřebuje ve větší či menší míře 
mít základní informace o právním prostředí, 
ve kterém se pohybuje. Nový občanský záko-
ník toto právní prostředí zásadně upravuje. 
Považuji za vhodné, aby všichni občané měli 
příležitost získat ucelenou informaci o  zá-
kladních změnách, které NOZ přináší. Pro-
to ve spolupráci se zkušeným odborníkem 
připravuji diskusní odpoledne pro občany, 
ve kterém se budeme novému občanskému 
zákoníku věnovat. V  možnostech chystané 
besedy není vyškolení účastníků v  užívání 
nového zákoníku, ale rádi bychom především 
upozornili na jeho význam pro různé život-
ní situace. Datum a místo besedy zveřejním 
v příštím vydání HO.

co jste hasiči, co jste dělali
Pořádali jsme valnou hromadu. V  lednu 
skončily valné hromady sborů dobrovol-
ných hasičů a poslední únorová sobota pa-
třila valné hromadě okrsku Horažďovice. 
Kromě té okrskové se mi podařilo navští-
vit několik dalších valných hromad. Spo-
lečným jmenovatelem všech hasičských 
sborů je nadšení členů a jejich ochota pro 
svoji obec nezištně pracovat. Je pravdou, 
že s moderní technickou výbavou profesi-
onálů a jednotek třetí kategorie se snižuje 
reálná využitelnost JPO V  při zásahu. To 
však nijak nesnižuje význam sborů dob-
rovolných hasičů, které se stále více ori-
entují na požární sport, vedení mladých 
hasičů, na osvětu u  mládeže a  občanů 
vůbec. Právě tyto činnosti zvyšují prestiž 
hasičského povolání a také ovlivňují zájem 
mladých dát se na tuto náročnou profesní 
dráhu. Když děkuji dobrovolným hasičům 
za jejich práci, vždy zdůrazňuji jejich zá-
sadní význam pro komunitní život v obci. 
Je zřejmé, že bez hasičů by se společen-
ský život ve většině menších obcí zcela 
zastavil. Právě hasiči jsou tou silou, která 
drží obecní komunitu pohromadě a  která 
významně působí proti procesu vylidňo-
vání obcí. A  za to si poděkování opravdu 
zaslouží.

Karel Zrůbek
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stalo se 

tradiční prácheňský 
ples 
v  pořadí již 17. se uskutečnil v  sobotu 
18.  ledna t.  r. Příjemná atmosféra dýchla 
na návštěvníky hned při vstupu do sálu. 
O  nádhernou výzdobu se i  letos postara-
li manželé Petříkovi Květinářství Vesna 
Horažďovice. Po zahájení plesu panem 
starostou následovalo předtančení v  po-
dání tanečního souboru Avanti Doma-
žlice, které nadchlo nejednoho diváka. 
A hned nato zazněly první tóny tanečního 
orchestru pana Novotného z Plzně. Páno-
vé v bílých oblecích předvedli své hudební 
umění a  provázeli tancechtivé návštěvní-
ky po celý večer. (Pozn. I paní redaktorka 
z  Klatovského deníku obdivovala nabitý 
sál hned po začátku plesu a  také taneč-
ní kreace zúčastněných). Po prvních ta-
nečkách všem vyhládlo, a  to už čekal na 
přítomné bohatý raut. O jeho přípravu se 
postaral kolektiv kulturního střediska ve 
spolupráci s Řeznictvím pana Říhy v Ho-
ražďovicích a  jeho dodavateli: Maso-uze-
niny Písek a. s., Jatky Hradský Strakonice, 
Prantl Žirovnice a  Vodňanská drůbež. 
Mlsné jazýčky si vychutnaly nejen výbor-
nou uzeninu, ale také skvěle vyuzené kýty, 
dobrůtky z  hotelu Zlatý Jelen a  výrobky 
z naší kulturácké kuchyně. Známé drobné 
zákusky dodali cukráři ze Střední školy 
v  Horažďovicích, tradičně nám se svými 
výrobky vypomohl i Spak Foods a Bandur 
Sušice. Skvělou náladu pak navíc podpořil 
oblíbený barman a  jeho míchané drinky. 
Novinkou letošního plesu bylo vyhodno-
cení ankety Nejlepší v  roce 2013, kterou 
vyhlásilo Město Horažďovice. Večer utekl 
jako voda... ale všichni se již teď můžeme 
těšit na rok 2015. To nás čeká 18. ples 

a bude 17. ledna. Kapela už je zamluvená. 
Za celý pracovitý kolektiv Kulturního 
střediska v Horažďovicích

 Libuše Mužíková

kultura 

Ševčíkovy hudební 
večery 2014
Již do pátého ročníku vstupuje v  dub-
nu společný projekt Města Horažďovice 
a občanského sdružení Hudba bez hranic. 
Město Horažďovice koncerty Ševčíkových 
hudebních večerů 2014 opět podpořilo 
účelovou dotací, kterou pokrývá přede-
vším honoráře vystupujících umělců, úko-
lem občanského sdružení je již od počátku 
existence projektu navrhnout dramatur-
gii, postarat se o dofinancování koncertní 
sezóny – zejména z vybraného vstupného, 
případně z  dalších zdrojů (dárci, krajská 
dotace), a  samozřejmě o  kvalitní pořada-
telské zajištění koncertů. 
Cílem projektu je připravit pro poslucha-
če koncertů pořady na vysoké umělecké 
úrovni a zaměřovat se přitom také na mla-
dé interprety, kteří přes vynikající úroveň 
výkonů nemají tzv. mediální jméno. Dále 
dostávají příležitost účinkující působící 
v  tzv. menšinových žánrech, případně ti 
s projekty, ve kterých jsou žánry netradičně 
prolnuty. Jen občas se objevují vysoce pro-
fesionální vystoupení všeobecně známých 
umělců – pokud jsou ovšem ochotni ak-
ceptovat limitované rozpočtové možnosti. 
Měřítkem výběru je vždy mimořádná kva-
lita interpretace. Ve vhodných případech se 
zapojují i  místní hudebníci tak, aby došlo 
ke skutečné spolupráci amatérů s  profesi-
onály a  aby zejména hudebně aktivní děti 
získaly představu o  náročnosti příprav 
koncertu dlouho před jeho uvedením. 

Cyklus se těší velmi dobré pozornosti 
publika: ve všech předešlých ročnících 
se návštěva pohybovala průměrně okolo 
80 posluchačů na koncert. Koncerty jsou 
převážně umístěny do krásného secesního 
sálu v hotelu Prácheň, dva jsou obvykle na-
vrhovány také do zdobného velkého sálu 
Městského muzea. V posledních ročnících 
je jeden koncert plánován také k oslavám 
Jmenin města na konci července.
Letošní koncerty tak v  sobě skrývají ne-
jen pátou sezónu Ševčíkových hudebních 
večerů, ale i  dvacátý ročník Zámeckého 
hudebního léta, které bylo pod celoročně 
časově rozložené Ševčíkovy hudební ve-
čery zahrnuto jednak z důvodů finančních 
(zjednodušení žádostí o dotace, a tím i je-
jich větší úspěšnost při získávání dotace), 
jednak s ohledem na jedině možné sezónní 
provozování koncertů v nevytápěném sálu 
v  zámku, kde je navíc kvůli cenným fres-
kám omezena kapacita sálu a  mnohokrát 
přemrzlý starší klavír již neposkytuje nej-
lepší zvukový zážitek. 
Kromě uvedených výročí registrujeme 
letos též připomínku lednového 80. vý-
ročí úmrtí profesora Otakara Ševčíka, 
slavného horažďovického rodáka, po kte-
rém jsme pojmenovali cyklus koncertů. 
O  tvůrci světově uznávané moderní ško-
ly hry na housle jsme si podrobný článek 
mohli přečíst v  lednovém čísle Horažďo-
vického obzoru.
K  zahajovacímu koncertu Ševčíkových 
hudebních večerů jsme v  pátek 4. dub-
na 2014 do hotelu Prácheň pozvali právě 
mladého houslistu, výborného Marka 
Pavelce, který v  Horažďovicích debuto-
val v  prvním ročníku koncertního cyklu. 
Markovi se mezitím podařilo dosáhnout 
znamenitých mezinárodních soutěžních 
vavřínů, dalším z  jeho velikých úspěchů 
bylo, že si ho do své třídy ve švýcarském 
Zürichu vybral k  virtuóznímu studiu le-
gendární profesor Zakhar Bron. Mladé-
ho interpreta, který svými výkony patří 
bez diskuzí do české interpretační špičky, 
opět doprovodí klavírista Maxim Aver-
kiev, představitel výborné ruské klavírní 
školy a profesor Konzervatoře v Plzni. Po-
drobné informace o koncertu poskytneme 
v příspěvku pro další Horažďovický obzor.
Věříme, že i  letošní ročník Ševčíkových 
hudebních večerů si pestrou nabídkou 
získá svoje publikum a že opět hladce po-
běží dobrá spolupráce – jednak s  panem 
Romanem Staňkem a  jeho šikovným tý-
mem, jednak s vedením Městského muzea 
v  Horažďovicích. Těšíme se též na další 
kontakty s  osvědčenými i  novými dárci 
a příznivci koncertů. 
Za občanské sdružení 
Hudba bez hranic, o. s.

Ing. Jitka Kutišová
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přehled koncertů 
Ševčíkových hudebních 
večerů 2014
Koncerty se konají vždy v  pátek od 19.00 
hodin. Věnujte pozornost umístění koncer-
tu: některé probíhají v secesním sálu hotelu 
Prácheň, některé ve velkém sálu Městské-
ho muzea na zámku. Vstupné na koncert 
zůstalo stejné jako v  minulých sezónách: 
základní vstupné činí 100  Kč, zlevněné 
vstupné 50  Kč (děti, studenti, důchodci, 
rodiče na rodičovské dovolené). Rezervace 
vstupenek možná na mobilu 603 229 559.

4. 4. 2014 hotel
Houslový recitál vynikajícího Marka Pa-
velce. Klavírní spolupráce: Maxim Averkiev. 
Koncert věnovaný vzpomínce na 80. výročí 
úmrtí profesora Otakara Ševčíka.
2. 5. 2014 hotel
Večer francouzských šansonů s  Martou 
Balejovou. Klavírní spolupráce: Jiří Hošek.
11. 7. 2014 zámek
Mužský vokální kvintet Hlasoplet. 
25. 7. 2014 hotel
Klavírní trio hráčů Pražské komorní fil-
harmonie. Slavnostní koncert k  oslavám 
jmenin města.
1. 8. 2014 zámek
Hudba doby Shakespearovy. Česká ko-
morní pěvkyně Jarmila Chaloupková 
a anglický loutnista Brian Wright. 
3. 10. 2014 hotel
Proč je Rapsodie Georgie Gershwina 
v modrém? Jazzový koncert. 
21. 11. 2014 hotel
Pěvecký recitál Tomáše Supa. 
Klavírní spolupráce: Jaroslav Šaroun. 

Za občanské sdružení Hudba bez hranic, o. s.
Ing. Jitka Kutišová

 

2014 - ROK ČESKÉ HUDBY 

PŘIJĎTE SPOLEČNĚ S JIŘÍM LANGMAJEREM st. 
ZAVZPOMÍNAT NA ČESKÉ HUDEBNÍ VELIKÁNY 

  BEDŘICHA SMETANU, ANTONÍNA DVOŘÁKA,  

LEOŠE JANÁČKA NEBO JOSEFA SUKA 

19. BŘEZNA 2014 

OD 14.00 hod. v Oblastní charitě 

(4. patro) 
 

Pořádá Městská knihovna Horažďovice ve spolupráci s Oblastní charitou 
 v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN  

 

ČTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ 
TENTOKRÁT Z KNIHY  

FRANTIŠKA NEPILA 

JAK SE DĚLÁ CHALUPA 
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  

D HR ŮÁČ J A ÍK AV R LB Z K ÍÁRE A N C E HTN C
D H Í PĚTSKÝ AC EVĚC OTŘ B

w .eb: dr k v e.ac o webnod cz

Přijímáme čisté, funkční

Kojenecké oblečení a potřeby
Těhotenské oblečení Hračky

Kočárky,........

Autosedačky
Cestovní postýlky
Dětské židličky

Dětské oblečení a obuv
Limit 50 ks / osoba

Kino Otava, Horažďovice

10 - 16:00 hod příjem, 26. 3. ST

9 - 15:00 hod prodej, 28. 3. PÁ
18 - 20:00 hod výdej, 28. 3. PÁ

Na podzim a zimu připravujeme
Dráčkův zimní bazárek !!!!

26. - 28. 3. 2014

Nosítka
OhrádkyVozítka

Golfky

a naceněné věci

www.facebook.com drackovhorazdovice\

Tel: 605 960 370 E-mail: katka2000@email.cz

Chůvičky

9 - 17:00 hod prodej, 27. 3. ČT

březen  
– měsíc čtenářů
Také v  letošním roce se naše knihovna 
připojila k celostátní akci vyhlášené Sva-
zem knihovníků a  informačních pracov-
níků ČR. 
Pro své současné i  budoucí čtenáře jsme 
připravili celou řadu akcí. V naší nabídce, 
kterou naleznete na zadní straně Horaž-
ďovického obzoru, můžete najít besedy se 
spisovateli, čtení na pokračování, cvičení, 
trénování paměti, VU3V nebo vzpomín-
kové pásmo na české hudební velikány.
Budeme se těšit na setkání s  vámi buď 
v naší knihovně, nebo na některé z připra-
vovaných akcí.

Za MěK Horažďovice Petra Tomešová

noc s andersenem
Byli jste někdy večer v  knihovně? Myslí-
te si, že tam potmě straší? Myjí se na noc 
knížky a čistí si listy? To všechno můžete 
zjistit 4. 4. 2014 při Noci s  Andersenem 
v Městské knihovně Horažďovice.
Na tuto akci se mohou přihlásit děti ve 
věku 8–11 let, jednotlivci i kolektivy (např. 
školní třída, skautský oddíl…). Vstupným 
je krátká básnička nebo povídání o  pej-
skovi, může být i  obrázek. Podrobné in-
formace o akci získáte v městské knihovně 
u p. Evy Marešové, tel. 376 547 592, email: 
maresova@knihovna.horazdovice.cz
Neváhejte! Počet míst je omezen!

Eva Marešová

loutkářské vyprávění 
v horažďovicích 
Třetí kopa divadelních historek, kterou 
pořádala městská knihovna 22. ledna 
v  Oblastní charitě Horažďovice, se tento-
krát nesla v loutkářském duchu.
Koncem loňského roku nás navštívily paní 
Božena Saláková a paní Ivanka Petrusová, 
které se s námi podělily o divadelní histor-
ky ze zákulisí horažďovického ochotnické-
ho spolku. Tentokrát přijal naše pozvání 
nejobsazovanější muž horažďovických 
ochotníků, pan Stanislav Sekyra. A  pro-
tože byl pan Sekyra jedním ze zakládají-
cích členů loutkového souboru Rolnička, 
ve kterém určitý čas vykonával i  funkci 
principála, patří mezi pamětníky historie 
horažďovického loutkářství.

Zavzpomínali jsme na mnoho osobností, 
především však na horažďovického rodá-
ka a autora celé řady loutkových her Jana 
Duchoně, který jako jediný dokázal vodit 
loutku tanečnice a  kobylky. Pan Sekyra 
s  láskou vyprávěl o  svém dětství, které 
má s  loutkami neodmyslitelně spojené. 
Vzpomínal na tatínka, který doma nejenže 
vyřezával loutky, ale také maloval kulisy. 
Mluvilo se o  minulých i  současných lout-
kohercích, ale také o místech, kde všude se 
divadlo hrálo, a to nejen v Horažďovicích, 
ale třeba také v Chanovicích nebo dokonce 
v Německu.

 Za MěK Horažďovice Petra Tomešová

www. bazen.horazdovice.cz E-mail: bazen@horazdovice.cz
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   M Ě S T O   H O R A Ž Ď O V I C E 
   
                                          Tajemnice MěÚ 

v souladu se zákonem č. 312/2002 Sb., o úřednících územních samosprávných celků a o 
změně některých zákonů vyhlašuje 

výběrové řízení
na pozici úředníka odboru výstavby a územního plánování MěÚ Horažďovice 

Místo výkonu práce: Horažďovice 
Druh práce: úředník odboru výstavby a územního plánování 
Pracovní poměr na dobu určitou, po dobu mat. a rod. dovolené, se zkušební dobou na 3 měsíce
Předpokládaný datum nástupu: 01.05.2014, popř. dle dohody 

Předpoklady pro vznik pracovního poměru: dle ust. § 4 cit. zákona 

Další požadavky : 
• minimálně střední vzdělání s maturitní zkouškou 
• spolehlivost, flexibilita, schopnost operativní práce v kolektivu 
• schopnost samostatného řešení problémů
• schopnost práce v kolektivu 
• umění jednat s lidmi, velmi dobrá komunikace 
• znalost práce s PC, uživatelská znalost MS OFFICE, schopnost naučit se zvládat různé 

jednoúčelové programy (statistika, spisová služba a p.) 
• schopnost absolvovat krátkodobá doplňovací školení mimo pracoviště

výhodou: 
• zkušenost s prací ve státní správě a minimální stavebně technická orientace 

Přihláška musí obsahovat tyto náležitosti: 
• jméno, příjmení a titul 
• datum a místo narození 
• státní příslušnost 
• místo trvalého pobytu včetně telefonního spojení 
• číslo OP 
• datum možného nástupu 
• datum a podpis uchazeče 
• souhlas se zpracováním osobních údajů dle zák. č. 101/2000 o ochraně osobních údajů, ve 

znění pozdějších předpisů

K přihlášce se připojí tyto doklady: 
• životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a odborné znalosti a dovednosti 
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce 
• ověřená kopie dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání 

Platové podmínky:  
• odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 564/2006 Sb. a NV č. 222/2010 Sb. 

v platném znění 
• platová třída odpovídající druhu vykonávané práce: 8  

Přihlášky do výběrového řízení: 
Písemné přihlášky s uvedenými doklady v zalepené obálce lze podávat v termínu  do 10.03. 2014 
do 11 hod. na adresu: Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, nebo 
osobně v téže lhůtě do podatelny MěÚ Horažďovice. Uzavřenou obálku označte nápisem: 
�Výběrové řízení - V“ 

Bližší informace poskytne Ing. Josef Kotlaba, tel. 371 430 540,  kotlaba@muhorazdovice.cz. 

z radnice

rada města 5. 2. 2014
ve věci záměru odprodeje nemovitosti čp. 6 
a kolny na st. p. č. 21/1 a st. p. č. 21/1 zasta-
věná plocha a nádvoří o výměře 308 m2 v k. 
ú. Veřechov: revokuje usnesení 73. RM ze 
dne 21. 10. 2013, bod č. 2 a rozhodla, že ne-
movitost čp. 6 se nebude prodávat, pověřu-
je MěÚ, odbor investic, rozvoje a  majetku 
města záměrem odprodeje kolny na st. p. 
č. 21/1 a části st. p. č. 21/1 v k. ú. Veřechov 
pod objektem kolny a pověřuje MěÚ, odbor 
investic, rozvoje a  majetku města přípra-
vou demolice objektu čp. 6
schvaluje registraci do bezplatného por-
tálu Stromy pod kontrolou a pověřuje or-
ganizační složku Technické služby regis-
trací do portálu Stromy pod kontrolou
schvaluje Smlouvu o mediální spolupráci 
mezi městem Horažďovice a  Prime Time 
Production s. r. o. pro rok 2014 
schvaluje smlouvu o spolupráci při zabez-
pečování podpůrně rehabilitačních pro-
gramů poskytovaných pojištěncům České 
průmyslové zdravotní pojišťovny mezi 
městem Horažďovice a Českou průmyslo-
vou zdravotní pojišťovnou
na základě žádosti ředitelky MŠ Loret-
ská vyjadřuje předchozí souhlas k  při-
jetí finančního daru ve výši 10  000 Kč od 
společnosti Devětsil, s.  r.  o., na vybavení 
mateřské školy
bere na vědomí Zprávu tajemnice týkající 
se 1 přijaté petice, 4 stížností a 15 žádostí 
o  informace dle zákona č. 106/1999 Sb. 
o svobodném přístupu k informacím

Využívejme 
efektivněji kontejnery 
na tříděný sběr
Všichni asi víme, že kontejnery rozmístěné 
po území města na oddělený sběr papíru, 
skla a plastů jsou určeny pro shromažďování 
drobných odpadů, a že odpady, které v nich 
končí, jsou hlavně odpady z  obalů. U  kon-
tejnerů na papír obalová složka představuje 
cca 40 % odložených odpadů do kontejneru, 
u plastů a skla je podíl obalové složky daleko 
vyšší. Odpady z  obalů jsou součástí komu-
nálních odpadů a od toku komunálního od-
padu je prakticky oddělit není možné.
Za obalové odpady, dle legislativy obecně, ne-
sou odpovědnost subjekty, které obaly nebo 
balené výrobky uvádějí na trh nebo do oběhu. 

Tyto povinnosti za většinu z  nich zajišťuje 
společnost EKO–KOM, což je autorizovaná 
obalová společnost (povinné osoby podle 
množství uvedených obalů na trh odvádí 
společnosti EKO–KOM finanční prostředky, 
a ta poté zajišťuje sběr odpadů z obalů).
Vzhledem k tomu, že značné množství oba-
lových odpadů končí v  obecních systémech 
nakládání s komunálními odpady, společnost 
EKO–KOM přispívá obcím na tento sběr fi-
nančními prostředky, pomáhá vybavovat sta-
noviště kontejnery atd. Tento příspěvek není 
zanedbatelný a pomáhá snižovat náklady na 
odpadové hospodářství měst a obcí.
Poskytování příspěvku od EKO–KOMu na 
sběr odpadů z obalů má konkrétní pravidla, 
jeho výše závisí kromě jiného i na bonusech, 
které jsou poskytovány za efektivitu sběru 
jednotlivých komodit (to znamená efektiv-
ní využití objemu nádoby), a  od výtěžnosti 
sběru (to znamená množství vysbíraného 
odpadu v kg na obyvatele a období).
Potýkáme se s  tím, že u  plastů a  papíru na 

bonusy za efektivitu nedosáhneme, u  skla 
je to v pořádku. U výtěžnosti sběru dosahu-
jeme na střední bonus, tj. na jednoho oby-
vatele připadá ročně cca 34 kg vytříděného 
odpadu (což je v rozmezí 32–40 kg na oby-
vatele), na vyšší bonus bychom dosáhli při 
výtěžnosti nad 40 kg/obyvatele. 
To, že efektivita sběru je nízká, má v podsta-
tě dva viníky:
1. Papír a plast do kontejneru házíme nepo-
mačkaný (u  krabic), nesešlápnutý (u  PET), 
a  proto kontejner je plný, ale odpadu co do 
hmotnosti je málo.
2. Kontejnery vysypáváme příliš často, to je 
daň za to, aby kontejnery nebyly přeplňovány 
a netvořil se na stanovištích nepořádek.
Ráda bych z  tohoto místa požádala ob-
čany, aby odkládání plastů a  papíru do 
kontejnerů věnovali větší pozornost, je 
to totiž jedna z cest, jak efektivitu sběru 
zvýšit.

Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí
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změna v podávání 
žádostí o příspěvek
Upozorňujeme žadatele o příspěvek z rozpoč-
tu města na kulturní, sportovní a jiné akce, že 
dnem 20. 1. 2014 vstoupila v  platnost nová 
pravidla pro poskytování příspěvků z rozpoč-
tu města. Současně se mění i podoba žádosti. 
Veškeré dokumenty jsou volně ke stažení na 
webových stránkách Městského úřadu Ho-
ražďovice: http://www.muhorazdovice.cz/
muhd/prispevky.asp nebo v kanceláři odboru 
památkové péče, školství a kultury – II. patro, 
č. dveří 219, popř. informace poskytneme na 
tel. čísle 371 430 557. Termín pro podání pří-
spěvků je do 31. 3. 2014. 

Jitka Chalupná,odbor PPŠK 

pronájem  
nebytových prostor

Město Horažďovice nabízí k  pronájmu 
nebytové prostory:
  sklad + garáže ve dvoře domu čp. 11 
a 12 na Mírovém náměstí 
  sklad (garáž) ve dvoře domu čp. 77 
v Prácheňské ulici
  prodejna v  přízemí domu čp. 19 na 
Mírovém náměstí 
  Městské zdravotnické zařízení Bla-
tenská 311 – I. patro – ambulance, sklad 
přízemí – prodejna
Informace tel. 371430572, 
e-mail: pojerova@muhorazdovice.cz

sport
rozpis k soutěžím jaro 2014 – Fk horažďoVice

Datum

soupeř zač. soupeř zač. soupeř zač. soupeř zač. st.

 8. 3. So

 9. 3. Ne D 16. Bolevec 14.30

15. 3. So V 17. Vejprnice 14.30

16. 3. Ne

22. 3. So D 18. Stod 15.00 V 14. Rokycany 14.00 D 14. Košutka 10.00

23. 3. Ne V 14. Žichovice 15.00 UMT

29. 3. So V 19. Nepomuk 15.00 D 15. Stříbro 10.00

30. 3. Ne D 15. Rapid B 15.00 V 15. Stříbro 10.00

 5. 4. So V 20. Přeštice 16.30 V 16. Štěnovice 16.00 D 16. Nepomuk 10.00

 6. 4. Ne V 16. Nepomuk 10.00

12. 4. So V 21. Luby 16.30 D 17. Sušice 10.00

13. 4. Ne D 17. Strážov 15.00  V 17. Přeštice 10.00

19. 4. So V 18. Smolivec 17.00 D 18. Sušice 10.00

20. 4. Ne D 22. Koloveč 17.00 V 18. Vejprnice 10.00

26. 4. So V 23. Příkosice 10.15 D 19. Doubravka 10.00 V 19. Vejprnice 10.00

27. 4. Ne D 19. Losiná 15.00

 3. 5. So D 24.Domažlice B 17.00 V 20. Přeštice 10.00 D 20. Doubravka 10.00

 4. 5. Ne V 20. Přeštice B 10.15

10. 5. So V 21. St. Plzenec 17.00 D 21. Klatovy 10.00

11. 5. Ne D 25. Klatovy 17.00 V 21. Kralovice 10.00

17. 5. So V 26. Rapid 17.00 D 22. SŠ Plzeň 10.00

18. 5. Ne D 22. Žákava 15.00  V 22. Nýrsko 10.00

24. 5. So D 27. H. Bříza 17.00 V 23. Klatovy 10.00 D 23. Smíchov 10.00

25. 5. Ne V 23. Hradešice 16.00

31. 5. So D 24. Měčín 17.00 D 24. ZČE Plzeň 10.00

 1. 6. Ne V 28. Holýšov 17.00 V 24. ZČE Plzeň 15.15

 7. 6. So D 29. Rokycany B 17.00 V 25. Tachov 10.00 D 25. Tachov 10.00

 8. 6. Ne V 25. Dl. Ves 15.30

14. 6. So V 30. Chotíkov 16.00 D 26. Domažlice 10.00 V 26. Domažlice 10.00

15. 6. Ne D 26. Pačejov 15.00 UMT

KP – st. + ml. žáciKP – muži „A“ 1. B třída, skup. „B“ muži „B“ KP – starší dorost

KPŽ – hrací čas mladších žáků je 1.45 hod. po starších.
Jiří Motl, FK Horažďovice

poděkování
Odbor sociálních věcí a zdravotnictví MěÚ 
Horažďovice děkuje všem aktivním obča-
nům, kteří nejsou lhostejní k nelehké či tí-
živé situaci svých sousedů, blízkých nebo 
i  téměř neznámých lidí. Od podzimu roku 
2013 jsme řešili zvýšený počet lidí v nouzi, 
zdravotně znevýhodněných, ohrožených 
chudobou, sociálním vyloučením nebo 
ztrátou bydlení. Přestože se situace těch-
to lidí nejeví běžným občanům nikterak 
kritická, často může pouhé upozornění na 
problém pomoci zlepšit kvalitu života nebo 
např. i samotný život zachránit. Děkujeme!

Odbor sociálních věcí a zdravotnictví 
MěÚ Horažďovice
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Školy 

křesťanská 
mateřská škola
Únor V duhoVé mateřince
Rádi bychom Vám ještě dodatečně zpro-
středkovali naše zážitky a  dojmy z  letoš-
ního lyžařského výcviku v  Kašperských 
Horách. Také letos jsme se setkali z kladné 
odezvy od těch nejdůležitějších osob v naší 
školce – od dětí. A to již ráno, kdy nás u au-
tobusu nadšeně vítaly se slovy: „ konečně 
jsme se dočkali!“ Veškeré naše obavy, že 
třeba nebude vzhledem k  teplému počasí 
na čem lyžovat, okamžitě zahnal pohled na 
zasněžený kopec a  usměvavý personál ski 
areálu. První den byl nácvikový a  sezna-
movací. S  každým dalším dnem odpadaly 
obavy a děti dostávaly kuráž. Třetí den si už 
lyžování užíval každý. Překvapila nás učen-
livost a  odhodlanost dětí. Díky vlídnému 
počasí a  zdatnosti dětí jsme kurz zvládali 
bez problémů. Závěrečného závodu ve sla-
lomu se zúčastnili všichni a  jako odměnu 
si vezli domů diplom a  dokonce i  krásnou 
medaili. Velký dík patří i  rodičům našich 
malých lyžařů za jejich ochotu a pomoc.
A  co nás čeká? Začátkem měsíce března 
se v  naší školce opět zcela jistě sejde velká 
spousta princezen, víl, pirátů a  dalších po-
hádkových bytostí, abychom společně osla-
vili masopust. A při té příležitosti si zatanči-
li, zasoutěžili si a poveselili se spolu. S rodiči 
a příznivci naší školky si pak vyrobíme vese-
lé jarní dekorace v  rámci našich tradičních 
dílniček. A pak už budeme vyhlížet a těšit se 
na jaro, které doufejme, už brzy přijde.
P. S. zájemcům o ozdravný pobyt u moře na-
bízíme pro letošek Bašku Vodu – Chorvatsko 
– v  termínu 8.–17. 8. 2014. Bližší informace 
školní www.mskrestanska-horazdovice.cz
Za křesťanskou mateřinku

 Lucie Listopadová a Veronika Mandáková

Mateřská škola Horažďovice, Loretská ul. 935, 
příspěvková organizace 

Na Paloučku 
pořádá 

ZÁPIS DĚTÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2014/2015. 
Koná se ve dnech 19. 3. a 20. 3. 2014 

vždy v době 
od 13 do 16 hodin 

ve třídě Motýlci (oranžový vchod, 1. patro). 
Zde proběhne i zábavné odpoledne pro děti. 

 
PŘIJĎTE, TĚŠÍME SE NA VÁS! 

 

  Z Á P I S   
       KŘESŤANSKÁ MATEŘSKÁ ŠKOLA 

HORAŽĎOVICE 
 

19. března 2014 od 13.00 do 16.30 hodin. 
Zápis se koná na třídě Rybičky – zadní vchod.  

 
Jste vítáni i 18. 3. od 15.00 do 16.30 hodin,  

na den otevřených dveří 
v rámci „Předvelikonočních tvořivých dílen“ 

 
TĚŠÍME SE NA VÁS            

zápis 2014 
V  pátek 17. ledna se otevřely brány naší 
školy pro budoucí školáčky. Od prvních 
okamžiků malé návštěvníky s  rodiči do-
provázeli žáci a  žákyně 8. a  9. tříd, kteří 
se snažili svým zodpovědným i trpělivým 
přístupem zaujmout malé děti a  chvilky 
čekání jim co nejvíce zpříjemnit. Zpočát-
ku se z dětských vykulených očí daly vyčíst 
jisté obavy z  následující zkoušky. Přesto 
děti svou nervozitu perfektně skrývaly při 
plnění prvních úkolů, neboť už na chodbě 
1. stupně pro ně byly připraveny různé 
dovednostní i sportovní hry, malování ob-
rázků a povídání si s paními učitelkami. 
Poté se budoucí školáčci za doprovodu 
svých rodičů a  staršího žáka vydali na 
pohádkovou cestu končící u zakleté prin-
cezny. Děti obdržely zámeček vyrobený 
z  papíru, který byl klíčem k  vysvobození 

princezny. Musely navštívit čtyři stano-
viště, na nichž získaly různá razítka.
Na prvním z nich si mohly vyzkoušet svoji 
zručnost – stříhaly papírové obrázky, váza-
ly tkaničky, zapínaly knofl íky či zip, zazpí-
valy si a seznámily se s interaktivní tabulí. 
Razítko berušky mohli chlapci a  děvča-
ta získat ve třídě, v  níž prokázali znalost 
geometrických tvarů. Složit postavu jen 
z  těchto tvarů nebyl nijak lehký úkol. Ale 
i zde děti prokázaly své schopnosti. 
Třetí stanoviště bylo plné pohádek a říka-
nek. Razítko sluníčka obdržel každý, kdo 
se ničeho nebál a vyprávěl ostošest. 
Razítkem medvídka na žlutém papírovém 
zámku se pak pyšnili všichni, kteří zvláda-
li správně počítat a ani rozpoznání jednot-
livých číslic jim nedělalo žádné problémy.
Pokud měl předškoláček všechna čtyři 
razítka, odemkl tím zámek a  vysvobodil 
zakletou princeznu, jež mu byla vděčná, 
že nemusí v zakletí setrvávat ještě dalších 
několik let. Odměnila je taškou plnou dár-
ků vyrobených jejich staršími spolužáky. 
I  když čekání bylo poněkud delší, doufá-
me, že se zde malým žáčkům líbilo a že se 
těší, až zasednou 1. září do školních lavic.
Jsme velmi rádi, že naše škola přivítá 
v září 44 nových tváří.
Všem rodičům a  jejich dětem děkujeme. 
Poděkování patří také paním učitelkám 
z mateřských škol.

P. Jánská, E. Nováková

zábava ve školní 
družině
Koncem ledna jsme v  naší družině uspo-
řádali akci Zimní olympijské hry, v pořadí 
již sedmé. Třeťáci a  druháci se cítili jako 
ostřílení borci. Prvňáci byli trochu nejistí, 
protože nevěděli, co je čeká. V  tělocvičně 
jsme nejprve složili slib o rovné hře a spor-
tovní klání mezi jednotlivými odděleními 
mohlo začít. Při jízdě v  bobu jsme ukázali 
naši rychlost. Stabilitu a  obratnost prově-
řilo absolvování závodní dráhy na papí-
rových lyžích. Ladnost jsme předvedli při 
krasobruslařských fi gurách. Svoji zručnost 
jsme vyzkoušeli při slalomu s hokejkou. Při 
hodu „sněhovou koulí“ jsme dokázali, že 
máme dobrou trefu. Chvilka napětí při sčí-
tání bodů… A  mohli jsme vyhlásit vítěze. 
Z  bronzové medaile se radovali sportovci 
2. oddělení. Stříbrnou příčku obsadili zá-
vodníci 3. oddělení. Zlatého stupně dosáhli 
borci 1. oddělení. Na závěr ještě zasloužená 
odměna, společné fotografování a  třikrát 
HURÁ všem sportovcům!
V únoru navštívilo naši družinu Divadélko 
kouzel a soutěží. Paní kouzelnice při svém 
představení používala osvědčené rekvizi-
ty. Měnila barvy šátků, míčků i  králíků. 
Přemísťovala různé věci, nechávala je 
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mizet a  zase objevovat. Všechna kouzla 
probíhala za vydatné pomoci jejích asis-
tentů z řad diváků. Některá kouzla byla asi 
hodně silná, a tak s kouzelnickým zaříká-
váním musela pomáhat celá družina. Jistě 
i díky tomu se všechna kouzla povedla. Na 
konci svého vystoupení všem ukázala, jak 
je možné rychle a levně zbohatnout. Roz-
trhala obyčejný ubrousek, zmuchlala ho 
a  pomocí kouzelnické hůlky a  tajemných 
pohybů rukou jej proměnila v opravdovou 
stokorunu! Všichni jsme se velice dobře 
pobavili a rozloučili jsme se dlouhým po-
tleskem. 

Radka Šperlíková, vychovatelka ŠD

základní umělecká 
škola 
Školní rok se nám přehoupl do své druhé 
poloviny a  já bych vás opět rád seznámil 
s aktivitami naší ZUŠky. Žáci houslového 
a  fl étnového souboru se ve čtvrtek 6. 2. 
zúčastnili vernisáže výstavy v  německém 
Schönsee, kde se v sídle kulturního Centra 
Bavaria Bohemia v současné době prezen-
tuje město Horažďovice a oblast Prácheň-
sko. Za skvělou prezentaci školy, které je 
na výstavě věnován také kousek místa, 
patří celému souboru velké poděkování. 
Ale nejen jim. Velký dík patří i vyučujícím, 
které se souborem pracují. Paní učitelky 
Zuzanu Navrátilovou a  Radku Panuško-
vou doplnila ještě slečna Jana Brůžková, 
která se postarala o  klavírní doprovod 
u  některých skladeb. A  poslední poděko-
vání, ale rozhodně ne menší než všechna 
předchozí, patří paní Slavíkové, která 
skvěle zabavila děti a velmi pomohla všem 
přítomným.
Co nás čeká v  nejbližších týdnech? Na 
konci února a  v  březnu budeme mít do-
cela napilno. Vybraní žáci hrající na kla-
vír a  smyčcové nástroje mají před sebou 
okresní kola soutěží. Budeme jim držet 
palce. 
V  březnu se v  sále ZUŠ uskuteční větši-
na třídních přehrávek. Ve středu 19. 3. se 
hned dvakrát představíme v  horažďovic-
kých DPS. Od 14 hodin žáci zahrají v no-
vém penzionu u  hasičárny a  v  15.30 se 
představí v  jídelně DPS v  Palackého ulici 
(u Alberta).
I  na další měsíce již máme naplánované 
určité aktivity, ale o  nich vás budu infor-
movat v příštích číslech. Těšíme se na se-
tkávání s vámi. 

Martin Petrus

co nabízí sušické 
gymnázium 
Opět se blíží čas rozhodování, pro žáky pá-
tých tříd tak trochu zkusmo, pro deváťáky 
už pěkně naostro. S  čím se dá počítat na 
Gymnáziu v Sušici?
Pro školní rok 2014/15 tu bude připraveno 
30 míst pro primu osmiletého a 30 míst pro 
1. ročník čtyřletého gymnaziálního studia. 
Budoucí primánci si musí projít přijímacími 
zkouškami (1. kolo se koná 22. 4. 2014, ná-
hradní termín 24. 4. 2014). Na tyto zkoušky 
se lze připravit v přípravných kurzech, kte-
ré sušické gymnázium organizuje v  únoru 
a březnu, vždy ve čtvrtek od 14.00 do 15.00, 
a to: matematika – 6. březen; český jazyk – 
13. březen.
Na čtyřleté studium se bude vybírat bez 
zkoušek na základě výsledků výročního vy-
svědčení z osmé třídy a pololetního vysvěd-
čení z deváté třídy. Zároveň se k prospěchu 
budou přičítat body za úspěchy v okresních 
a vyšších olympiádách.
A  s  čím mohou budoucí studenti počítat? 
Samozřejmě platí všeobecně vzdělávací 
gymnaziální plán. První volba, volba druhé-
ho cizího jazyka po angličtině, se může týkat 
němčiny, španělštiny, ruštiny, francouzšti-
ny; bude určena mírou zájmu o ten který ja-
zyk. V posledních dvou letech studia se pak 
studenti mohou profi lovat v řadě volitelných 
seminářů jak humanitního, tak přírodo-
vědného zaměření, a  zároveň se tak dobře 
připravit na maturitní zkoušku. (V  tomto 
ohledu zaznamenalo sušické gymnázium 
v  minulém roce podstatný úspěch – z  51 
žáků ve dvou třídách odmaturovali všichni, 
z  toho 17 žáků s  vyznamenáním.) V  oněch 
čtyřech letech od patnácti do devatenácti let 
získávají studenti také čas na to, aby si uvě-
domili, v  čem je jejich silná stránka a  jaké 
studium či povolání dál volit. (Sušické gym-
názium nemá za poslední dva roky podle 
údajů úřadů práce evidovaného ani jediného 
absolventa jako nezaměstnaného.)
Není na škodu připomenout i řadu studen-
tů, kteří si v rámci česko-německého regio-
nálního programu s  úspěchem „odskočili“ 
na bavorská gymnázia, aby si přinesli vedle 
jazykových dovedností i cennou životní zku-
šenost, jak to chodí jinde.
Vedení sušického gymnázia si je samozřej-
mě vědomo i  toho, že toto gymnázium má 
v  naší oblasti pozici spádové školy – vyu-
čovací rozvrh je tedy přizpůsoben dojezdo-
vým časům autobusové i  vlakové dopravy. 
Vyučování tu začíná v  7.20, většinou končí 
ve 13.20 – jen výjimečně v posledních dvou 
ročnících s  ohledem na volitelné semináře 
nejpozději v 15.00 – a žáci tu nemají žádná 
okénka, tzv. prázdné hodiny s  výjimkou 
pauzy na oběd (11.00–11.45). Stravování 
je zajištěno ve školní jídelně ZŠ Lerchova, 

pět minut chůze od gymnázia. Sušičtí sice 
někdy žbrblají na časný začátek výuky, ale 
v  konečné úvaze přiznávají, že jim zůstává 
volné odpoledne. A pro dojíždějící je jistě ná-
vaznost na dopravu o to příznivější.
Sušické gymnázium je malé, takže tu vládne 
rodinné klima, v němž se drží palce účastní-
kům olympiád (ze Sušice se dosáhne s úspě-
chem i do národních kol) a soutěží všeho dru-
hu (nejnovější hity: 1. místo v národním kole 
chemické soutěže Řetězová reakce, meziná-
rodní robotická soutěž pod záštitou úspěšné 
sušické fi rmy Compotech a vítězství v Tech-
nické olympiádě vyhlášené Plzeňským kra-
jem). Mladší spolupracují se staršími v  pro-
jektových týdnech, na sportovních akcích… 
Nejen studiem je gymnazista živ. Zlatým hře-
bem studentského života jsou pochopitelně 
majáles, hudební a divadelní představení buď 
v režii samotných studentů nebo vyučujících.
Gymnázium tedy není jen šedivou „šrotár-
nou“, i  když gymnazista musí pravidelně 
pracovat. (Ale copak je to v  životě jinak?) 
A čím dřív si člověk osvojí vědomě pracovní 
návyky, naučí se učit se a dobře organizovat 
svůj čas – neboť je škoda život prolelkovat – 
tím snáze pak hledá to své místo pod slun-
cem či dokonce na slunci. A závěrem, jedno 
moudro by dítě mělo od svých rodičů slyšet 
hodně často: „Čím víc toho umíš, tím jsi svo-
bodnější – můžeš si vybírat.“

B. Bůžková

Bližší informace o  kurzech a  přijímacích 
zkouškách najdete na http://www.gym-
susice.cz nebo na tel. 376 526 407.

Ivan Kratochvíl

ddm informuje... 
I  přes probíhající zimní období začínáme 
stále častěji myslet na léto, prázdniny a akce 
s nimi spojené. I letos jsme pro zájemce při-
pravili nabídku prázdninových akcí. Podob-
ně jako vloni chystáme několik táborů, které 
můžeme typově rozdělit na příměstské a po-
bytové (stanové). Do letošní letní nabídky 
jsme zařadili dvě novinky – příměstský tá-
bor pro předškoláky a táborové příměstské 
dny pro starší děti a mládež.
Všechny příměstské tábory proběhnou 
v Přírodovědné stanici. Kapacita každého 
z táborů je omezena, propozice k jednotli-
vým táborům včetně univerzální přihláš-
ky jsou k dispozici v kancelářích (Přír. sta-
nice, Zámek) či na webu obou pracovišť 
ve formátu PDF. Tábory budou probíhat 
v následujících termínech:
• 30. 6.–4. 7.: Příměstský tábor pro děti 
z 1. stupně ZŠ – 1. turnus
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• 7.–11. 7.: Příměstský tábor pro děti starší-
ho předškolního věku (zapsané do 1. roční-
ku ZŠ)
• 14.–18.  7.: Příměstský tábor pro děti 
z 1. stupně ZŠ – 2. turnus
• 25.–27. 8.: Příměstské táborové dny pro 
děti a mládež (2. stupeň ZŠ, SŠ)

Pobytové tábory chystáme ve dvou turnu-
sech – první bude věnován rodičům s dětmi 
předškolního věku, druhý pak dětem a mlá-
deži (ZŠ, SŠ). V  obou případech budou 
účastníci ubytování v podsadových stanech. 
Zatím v jednání je konání 3. ročníku tábora 
pro mladé rybáře, který v loňském roce pro-
běhl na Orlíku. Informace o něm přineseme 
v dalším čísle HD Obzoru. Informace k po-
bytovým táborům jsou k dispozici v Zámku 
či na www.ddm-hd.cz. 
• 2.–6. 7.: Stanový tábor pro rodiče s před-
školními dětmi
• 8.–18. 7.: Stanový tábor pro děti a mládež
• Rybářský tábor: místo a termín v jednání, 
uveřejníme v příštím čísle HDO

projekty
Téměř pro třech letech příprav byla koneč-
ně zahájena rekonstrukce budovy bývalého 
Podbranského mlýna, které bude v budouc-
nu třetím pracovištěm našeho Domu dětí. 
Stavební práce provádí pačejovská fi rma 
STAFIS-KT s. r. o. Oprava budovy v pobyto-
vé environmentální centrum bude trvat celý 
rok 2014 a  v  jejím důsledku může dočasně 
dojít k částečnému omezení provozu v ulici 
Nábřežní. Velmi proto prosíme kolemjdoucí 
i spoluobyvatele o shovívavost a pochopení, 
vynasnažíme se, aby celá akce proběhla bez 
zbytečných komplikací. Chcete-li o  budou-
cím centru či celém projektu dozvědět více, 
navštivte stránky www.envicentrum.eu.
Za celý DDM přeji čtenářům HDO prima 
dny, 

Tomáš Pollak, ředitel DDM.

spolky

mateřské centrum 
dráčkov
milé maminky, 
přijďte se podívat a  pohrát si s  vašimi 
nejmenšími k  nám do Mateřského centra 
Dráčkova. Naše centrum je o  dobré po-
hodě, kamarádství, nápadech a  o  vhodně 
stráveném čase s nejmenšími dětmi ve věku 
od 0–5 let. Zažijete zde s  námi mnoho le-
grace, uvidíte své ratolesti, jak se chovají 
v  kolektivu a  nic víc vám neprospěje více 
než změna denního stereotypu. Děti mi-
lují hernu plnou hraček, kde se nachází 
mimo jiné i  bazének s  kuličkami, skákací 
hrad či kuchyňka. Prostory, které máme 
v Dráčkově k dispozici, jsme schopni vyu-
žít jen z části. Nabízíme možnost pronájmu 
herny či ostatních prostor v  odpoledních 
hodinách či o víkendu za velmi přijatelnou 
cenu. (vhodné např. pro uspořádání dětské 
narozeninové party, školení, výuku jazyků, 
různé sezení, cvičení atd…)
11. března 2014 připravujeme v  prosto-
rách mateřského centra velmi oblíbený 
maškarní minibál. Pro děti chystáme 
soutěže, nebude chybět hudba ani občer-
stvení. Nejen děti, ale i dospělý doprovod 
v masce je vítán. 

Dále vás zveme na akci, kterou uvítají 
zejména maminky. Jedná se o  již tra-
diční DRÁČKŮV BAZÁREK – nyní 
zaměřený na jarní a  letní dětské věci 
a potřeby. 
Bazar se uskuteční 26.–28. 3. 2014 
v prostorách kina Otava. 
Přijímáme čisté, funkční a  naceněné 
věci. Limit 50 ks/osoba. 
26. 3.  10–16 hod. příjem
27. 3.      9–17 hod. prodej
28. 3.     9–15 hod. prodej
28. 3.  18–20 hod. výdej
Dětské a  těhotenské oblečení, obuv, 
hračky, židličky, autosedačky, kočárky, 
ohrádky, chůvičky, postýlky apod.

Veškeré informace se dozvíte na našich 
webových stránkách či nově na faceboo-
ku, kde se snažíme co nejaktuálněji in-

formovat o  dění v  našem centru a  o  nově 
připravovaných akcích.
Otvírací doba centra:
PO  9.00–12.00
ÚT  zavřeno
ST   zavřeno
ČT   9.00–12.00
PÁ   9.00–12.00
www.facebook.com/drackovhorazdovice
drackov.webnode.cz

klub dok otevírá 
dveře také dětem 
od šesti let
Díky fi nanční podpoře, kterou získala Di-
akonie Západ od ministerstva práce a so-
ciálních věcí a ministerstva školství, bude 
nízkoprahový Klub Dok pro děti a mládež 
poskytovat svoje služby i v roce 2014. No-
vinkou tohoto roku je rozšíření věkového 
rozmezí návštěvníků Klubu Dok. Do Klu-
bu mohou od března přicházet děti a mla-
dí lidé ve věku 6–20 let. Vzhledem k  této 
novince bylo potřeba také přizpůsobit ote-
vírací dobu Klubu, a tak od března je Klub 
pro své návštěvníky otevřen od pondělí do 
čtvrtka vždy mezi 12.00 a 17.00 hod. Stře-
deční 17.–18. hodina je vyčleněna pro in-
dividuální konzultace a  odborné sociální 
poradenství.
V  rámci realizace projektu „Ve světě se 
neztratím“ bude v Klubu Dok kromě kla-
sických výkonů sociální služby realizová-
no i neformální vzdělávání dětí a mladých 
lidí se zaměřením na oblast komunikace 
s  vrstevníky, rodiči i  autoritami, dodržo-
vání společenských i  zákonných norem, 
podporovat budeme schopnost týmové 
spolupráce a dojde i na zvyšování fi nanč-
ní a internetové gramotnosti mladých lidí 
a  mnohé další. Návštěvníky čekají rozlič-
né tematické měsíce, v jejichž rámci budou 
realizovány např. preventivně-vzdělávací 
besedy, promítání, workshopy, zážitkové 
aktivity či výtvarné a sportovní dílny.
Na nové klubáky se těšíme v  prostorách 
Klubu Dok v  Havlíčkově ulici 505 (vstup 
z ulice Hradební) a  také na naší faceboo-
kové stránce – Klub Dok, Horažďovice. 
Kontakt na pracovnice Klubu Dok 
– tel. 733 614 655 nebo 
– e-mail: dok.zapad@diakonie.cz.

Nová otevírací doba: 
Po:  12.00–17.00
Út:  12.00–17.00
St:   12.00–17.00 
od 17.00 do 18.00 konzultace dle domluvy
Čt:   12.00–17.00
Pá:  ZAVŘENO
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K  prvnímu pokusu 
založit dobrovolný – 
ryze český hasičský 
spolek – došlo v  roce 
1863 v  Chrudimi z  ini-
ciativy JUDr. Jana Fi-
gara. Další založení 
hasičského sboru se 
chystalo v roce 1863 ve 
Slaném. Tyto pokusy 
však nevyšly a  prven-
ství získaly Velvary, 
kde sbor založil ob-
chodník Karel Krohn. 
Dne 22. listopadu 1863 
byla městské radě ve 
Velvarech pod číslem 
936 podána žádost do-
plněná o stanovy. Nové 
stanovy byly schváleny 
a potvrzeny 12. března 
1864 a  dne 22. května téhož roku se ko-
nala řádná valná hromada v hostinci „Na 
Sladovně“. Tato valná hromada dala práv-
ní základ velvarského hasičského sboru, 
který měl tehdy 51 členů. 
150 let českého dobrovolného hasičstva je 
výročím nezpochybnitelným. Zdůrazňuji 
při tom slovo „českého“, protože se hlá-
síme k  českým tradicím. Jsme na ně hrdi 
a  jsme pokračovateli českých dobrovol-
ných hasičských organizací od již zmíně-
ného roku 1864. 
  Další sbory českých dobrovolných hasičů 
vznikly rok po Velvarech v  Roudnici nad 
Labem a v Radhošti na Pardubicku. V tém-
že roce byly také vydány „Rukověti pro 
představenstvo obce“ a  v  roce 1866 „Pří-
prava k  úřadu obecního starosty“, které 
mimo jiné obsahovaly základní protipožár-
ní opatření. Počty sborů rozšířil Nepomuk, 
Český Dub a  Kolín. Rok 1868 byl datem 
vzniku SDH v  Kutné Hoře, Plaňanech, 
Rokycanech, v Polici nad Metují, Domažli-
cích, Milevsku, Náchodě, v  Nechanicích, 
Semilech, Strakonicích a Táboře.

 Z hasičských novin vybral Karel Halml

skautské středisko 
prácheň 
Vzpomínka na otce karla

Chtěli bychom krátce vzpomenout na 
zesnulého Msgr. Karla Fořta – br. Fíka 
(*1921 † 2014). Byl to velký člověk s  vel-
kým srdcem. Vždy rád vzpomínal na své 
mládí prožité v  Horažďovicích a  v  míst-
ním skautském oddílu. Byl naším velkým 
podporovatelem jak po stránce morální, 
tak i materiální. Každé setkání s ním bylo 
pro nás velmi příjemné, poučné a povzbu-
zující pro další činnost. Jemu se podařilo 
svým životem naplnit skautský ideál cti, 
zodpovědnosti, dobrého skutku, pravdy 
a lásky k bližním.

Za středisko Prácheň Šimon Matějka

1864–2014 
150 let českého 
dobrovolného 
hasičstva
První hasičský sbor na našem území byl 
založen v  Zákupech (Reichstadt) Ferdi-
nandem Leitenbergrem pravděpodobně 
v  roce 1854. Přesné datum nelze určit. 
První zápis o sboru pochází až z 12. břez-
na 1855. Jednoznačně však byl na našem 
území prvním dobrovolným hasičským 
sborem, který byl činný až do svého záni-
ku v  roce 1945, tak jako ostatní německé 
sbory v Československu. Není však důvod, 
proč by si nynější české sbory nemohly 
existenci německých sborů připomínat. 

HASICSKÉ 
NOVINY

(dokončení na straně 5)
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Zaškolení absolventi získají práci přednostně

klub „nebuď sám“ 
V  našem klubu „Nebuď sám“ na březen 
připravujeme spoustu zajímavých akcí. 
Tímto vás srdečně zveme a přejeme všem 
příjemnou zábavu. 
3. 3. pondělí – Baduan Jin. Příjemné re-
laxační cvičení pro každého se koná ve 
společenské místnosti ve 4. patře DPS 
Palackého od 9.00 hod v  rámci projektu 
„Seniorům dokořán“. 
4. 3. úterý – Posezení s  harmonikou. 

I  v  březnu nám k  poslechu i  tanci zahra-
jí oblíbení Úterníci. Těšíme se na vás od 
15.00 hod v jídelně DPS Palackého. 
5. 3. středa – Turnaj v  Žolíkách. Pravi-
delné středeční setkání u  zábavné karet-
ní hry, která nikdy neomrzí. Společenská 
hala DPS Loretská 1069 od 10.00 hod. 
11. 3. úterý – Holky v akci. Opět se pustí-
me do pečení sladké pochoutky, tentokrát 
chystáme masopustní koblížky. Začínáme 
ve 13.30 hod v jídelně DPS Palackého. 
12. 3. středa – Turnaj v  Žolíkách. Oblí-
bená karetní hra. Hrajeme ve společenské 
hale DPS Loretská 1069 od 10.00 hod. 
12. 3. středa – Čtení na pokračování. Za-
poslouchejme se společně do četby z kni-
hy Františka Nepila „Jak se dělá chalupa“. 
Společenská místnost ve 4. patře DPS Pa-
lackého od 14.00 hod. Projekt „Seniorům 
dokořán“. 
13. 3. čtvrtek – Stolní hry. Máte rádi hry 
člověče, nezlob se, dáma, šachy, Česko – 
otázky a odpovědi a jiné podobné hry? Tak 
neváhejte a přijďte si s námi zahrát. Začá-
tek je ve 13.00 hod. v  jídelně DPS Palac-
kého 1061. 
18. 3. úterý – Aby tělo nebolelo. Beseda 
s  fyzioterapeutkou paní Miroslavou Jor-
dánovou, která ráda zodpoví všechny vaše 
otázky. Společenská místnost ve 4. patře 
DPS Palackého od 14.00 hod. 
19. 3. středa – Turnaj v Žolíkách. Společen-
ská hala DPS Loretská 1069 od 10.00 hod. 
19. 3. středa – Koncert ZUŠ (2×). Připra-
vily jsme pro vás dokonce dva koncerty 
dětí ze ZUŠ z  Horažďovic, první koncert 
se koná ve společenské hale DPS Loretská 
1069 začátek v 14.00 hod. a druhý bude od 
15.30 hod v jídelně DPS Palackého. 
19. 3. středa – Hudební velikáni. Zajíma-
vé vzpomínkové pásmo o životě a díle čes-
kých hudebních velikánů s  panem Jiřím 
Langmajerem st. Společenská místnost ve 
4. patře DPS Palackého od 14.00 hod. 
25. 3. úterý – Lékárna dříve a  dnes. Od-
halme společně tajemství práce v  lékárně. 
Můžeme se také těšit na ukázku pomůcek 
z  tohoto prostředí. Společenská místnost 
(ve 4. patře) DPS Palackého od 14.00 hod. 
26. 3. středa – Turnaj v Žolíkách. Společen-
ská hala DPS Loretská 1069 od 10.00 hod.
26. 3. středa – Čtení na pokračování. Na-
posledy z  knihy Františka Nepila „Jak se 
dělá chalupa“. Společenská místnost (ve 

90. narozeniny br. Fíka
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4. patře) DPS Palackého od 14.00 hod. 
Projekt „Seniorům dokořán“. 
31. 3. pondělí – Protipožární prevence 
v  domácnosti. Povídání a  promítání s  pa-
nem Petrem Papouškem, členem HZS 
Horažďovice, o  tom, jaká rizika mohou 
ohrozit naši domácnost. Beseda se koná ve 
společenské místnosti ve 4. patře DPS Pa-
lackého od 13.30 hod. Telefon: 376 512 596 
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve 
spolupráci s  Městskou knihovnou Horaž-
ďovice za finanční podpory Ministerstva 
kultury ČR. 

Mgr. Šárka Kordová, 
Oblastní charita Horažďovice 

zajímaVosti

knižní novinka 
z našeho regionu
žiVot staré ŠumaVy
Kniha historika a  spisovatele Vlastimila 
Vondrušky vypráví čtivým a přitom fundo-
vaným způsobem o proměnách života staré 
Šumavy. Je doplněna téměř stem unikátních 
dobových fotografií ze sbírek Muzea Šuma-
vy v  Sušici. Autor popisuje osídlení hor od 
pravěku až do počátků 20. století a prostřed-
nictvím příběhů a citací z dobových prame-
nů představuje rozmanité skupiny tehdej-
ších obyvatel, ať již to jsou rolníci, dřevaři, 
skláři, pastýři nebo pašeráci a lupiči. 
Kniha rovněž popisuje lidovou architektu-
ru, oděv, zvyky i způsob obživy. Potěší urči-
tě nejen ty, kteří obdivují krásu Šumavy, ale 
všechny, kteří si váží života našich předků. 
Knihu zakoupíte v  knihkupectví v  Ševčí-
kově ul. v Horažďovicích.

Jana Kotrbová

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 zvědaví, 
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 18.  3. 
2014 od 17 hod. Setkáte se s  pěstouny 
a s lidmi, kteří je doprovázejí.
Těšíme se na Vás v čajovně Čajokraj, Hav-
líčkova 46, Horažďovice.
Tým ADITE pro náhradní rodiny, Diako-
nie Západ, www.diakoniezapad.cz a Cen-
trum pro dítě a rodinu LATUS.

masopust  
a doba postní
Masopust je období od svátku Tří králů 
a  končí Popeleční středou (5. 3.). Největší 
masopustní oslavy propukají až poslední 
tři dny před Popeleční středou, ale býva-
lo zvykem, že již na „tučný čtvrtek“ před 
masopustní nedělí (2. 3.) se v  domácnos-
tech pekly dobroty a  začínaly přípravy na 
to pravé masopustní veselí a  hodování. 
To začínalo o  zmíněné neděli a  končívalo 
až úterním průvodem maškar. Ty chodily 
„vinšovat“ dům od domu, jejich pohoštění 
bylo doprovázeno různými žerty a veselím. 
O  půlnoci pak ponocný odtroubil konec 
masopustu. Příští den dopoledne, na Po-
peleční středu, se i ti nejbujařejší hodovníci 
pokorně dostavili do kostela, kde jim farář 
na připomenutí čtyřicetidenního předve-
likonočního půstu, který právě začínal, 
namaloval na čelo křížek z popela z loni po-
svěcených „jehněd“. 
Postní doba – tedy období čtyřiceti dnů 
před Velikonocemi – byla vždy časem, kte-
rý výrazně formoval život našich předků. 
Zvláštní postavení v  tomto období mají 
neděle, které nikdy nebyly považovány za 
postní dny ve vlastním slova smyslu, a pro-
to pozorný počtář napočítá od Popeleční 
středy do Bílé soboty před Velikonocemi 
dnů čtyřicet šest. Odpočítáme-li šest post-
ních neděl, dostaneme čtyřicet skutečně 
postních všedních dnů. Neděle v tomto ob-
dobí mají svůj zvláštní charakter. 
První neděle postní byla nazývána „čer-
ná“. Pravděpodobně proto, že během postu 
zvláště ženy odkládaly pestré oděvní sou-
částky a  halily se do černého šátku. Jiné 

označení měla také „pučálka“ podle pokr-
mu z namočeného a usmaženého hrachu. 
Druhá postní neděle byla lidově nazývaná 
„pražná“. Pražmo je staroslovanský po-
krm, který se zhotovoval pražením nedo-
zrálého obilí. 
Třetí je nazývaná „kýchavná“ podle pově-
ry, že kolikrát kdo v tuto neděli kýchne, to-
lik roků bude ještě živ. Jinde že za tolik roků 
zemře. 
Čtvrtá v  pořadí je nazývaná „radostná“ 
a jinde „družebná“. Název družebná se vy-
kládá od družby, neboť právě o této neděli 
chodíval družba s ženichem navštívit dům, 
do něhož chtěli přijít o velikonoční pomláz-
ce na námluvy. 
Pátá je nazývána „smrtelná či smrtná“. 
V kostelích se na oltářích zahalovaly kříže. 
V mnoha obcích vynášela v ten den mládež 
„smrtku“ – figurínu ze slámy na dřevěné 
tyči, oblečenou do starých hadrů. Za zpěvu 
ji donesli k potoku či řece, vhodili do vody 
a  nechali uplavat. Tak symbolicky končila 
zima a nastupovalo jaro. 
Poslední šestá se nazývá „Květná“. V tento 
den si křesťané připomínají slavný vjezd Je-
žíše Krista do Jeruzaléma. Tehdy ho zástu-
py lidí vítaly palmovými ratolestmi, dnes 
u  nás tuto funkci převzaly větvičky jívy – 
„kočičky“. 
Malá procházka před jarními postními ne-
dělemi nám ukazuje jedno: lidé vždy toužili 
zaplašit zimu, která pro ně byla mrtvým 
obdobím. 

 Karel Halml 

obhájení akreditace
V  roce 2010 byl horažďovické nemocnici 
udělen certifikát o  udělení akreditace od 
Spojené akreditační komise ČR (SAK). 
Akreditace je ale proces kontinuální, proto 
vždy po 3 letech probíhá reakreditace. Tyto 
tři roky uplynuly jako voda a  my jsme opět 
dospěli do stádia, kdy jsme museli obhá-
jit, že jsme si udělení akreditace zasloužili. 
Před samotnou akreditací jsme v  dubnu 
2013 využili konzultačních služeb Spojené 
akreditační komise. Zpráva z  konzultační 
návštěvy obsahovala zjištěné nedostatky 
a  následné doporučení k  jejich odstraně-
ní. V  listopadu 2013 pak nemocnice prošla 
náročným akreditačním šetřením, splnila 
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všechny požadavky a  standardy nutné pro 
získání certifikátu a zařadila se tak mezi ta 
zdravotnická zařízení, která úspěšně prošla 
reakreditačním šetřením dle SAK., s  pro-
dloužením akreditace na další tři roky. 
Tým zkušených auditorů, který prošel ne-
mocnici od sklepa až po půdu, neposuzoval 
jen technický stav budov, vybavení a  za-
řízení, ale sledoval a  hodnotil především 
procesy. Jak se co děje v  nemocnici, jak je 
o pacienty postaráno. Vše vychází z takzva-
ných Národních akreditačních standardů, 
které schválilo ministerstvo zdravotnictví. 
Stanovují bezpečnost provozu pro personál 
a hlavně pro pacienty. 
Všechna zařízení, která získala akreditaci 
SAK, se řídí stejnými pravidly. Mezi ně patří 
zavedení standardizovaných procesů, jako 
je například podávání léků stejným způso-
bem a  dodržování národní legislativy. Sem 
například patří i vedení dokumentace, ordi-
nace léků a jejich skladování, hygienické po-
žadavky a  podobně. Součástí hodnocení je 
i zvýšení přehlednosti procesu, který začíná 
přijetím pacienta až po ambulantní léčbu.
Ocenění, které jsme získali, deklaruje, že 
naše práce a postupy jsou v souladu s plat-
nými zákony, nařízeními a vyhláškami. 
Na přípravě a  implementaci 74 akreditač-
ních standardů do praxe se podílely týmy 
kvalifikovaných odborníků z  řad manage-
mentu, lékařů, sester, provozních zaměst-
nanců i pracovník personalistiky.
Nemocnice slavnostně převzala certifikát 
13. února z  rukou zástupce ředitele SAK, 
o. p. s. MUDr. Františka Vlčka, Ph. D. 
Obstáli jsme a  za to děkuji všem zaměst-
nancům naší nemocnice, která by bez jejich 
práce tohoto úspěchu nedosáhla.
za kolektiv Nemocnice následné péče LDN 
Horažďovice, s. r. o.

Mgr. Šárka Svobodová, manažer kvality

regionální informační 
a mapové centrum 
prácheňska vás 
informuje
Go a reGiontour  
– FestiVal chutí a zážitků
Ve dnech 16.–19. 1. 2014 se konaly v  Brně 
veletrhy Go a  Regiontour. Horažďovické 
informační centrum a  Město Horažďovi-
ce prezentoval pan RNDr. Ladislav Havel. 
Rozdal spoustu propagačních materiálů, 
největší úspěch měla brožura „Horažďovice 
Perla Otavy“.

Největší veletrhy cestovního ruchu v  Čes-
ké republice s  akcentem na regiony pre-
zentovaly odborníkům i  široké veřejnosti 
turistickou a  volnočasovou nabídku všech 
tuzemských krajů i  více než stovky zahra-
ničních destinací. Zúčastnilo se jich 686 
vystavujících firem z 18 zemí. Během čtyř 
dnů si veletrhy prohlédlo více než 30 tisíc 
návštěvníků, profesionálů v cestovním ru-
chu i klientů – turistů. Zahraniční návštěv-
níci přijeli z deseti zemí, především ze sou-
sedního Slovenska, Polska a Itálie. 
Veletrhy cestovního ruchu se posunuly ještě 
dále do zážitkové roviny a  posílily nabídku 
v  oblasti volnočasových aktivit a  gastrono-
mie. O  tyto trendy se snaží i  Horažďovice. 
Cílem je, aby návštěvníci v  době internetu 
mohli poznávat vzdálená místa skutečně 
všemi smysly a vyzkoušet si různé možnosti 
aktivní dovolené. Tradičně rozsáhlá nabíd-
ka pro cykloturistiku poprvé zahrnovala 
i  testovací dráhu pro elektrokola. Aktivně 
se prezentovaly také vodní sporty, karavany 
nebo horolezectví. Opět se uskutečnil gast-
ronomický festival RegFoodFest. Nabídku 
doplnily regionální potraviny a  projekty 
Vína z Čech a Moravy, Pivo a Svět kávy.
Již první den byly na veletrhu REGION-
TOUR vyhlášeny výsledky Velké ceny ces-
tovního ruchu 2013/2014, která zviditelňuje 
výjimečné a vysoce kvalitní počiny v oblasti 
cestovního ruchu. V  kategorii Nejlepší tu-
ristický produkt zvítězil Svazek měst a obcí 
Krkonoše s  produktem „Krkonošské cyk-
lobusy“, jako nejlepší jednotnou kampaň 
porota ocenila „Ochutnejte Jeseníky“ od 
Sdružení cestovního ruchu Jeseníky a vítě-
zem kategorie Nejlepší turistický portál je 
Infocentrum města Karlovy Vary (karlovy-
vary.cz). Nejlepší lázeňský a  wellness balí-
ček opět připravily Lázně Luhačovice, a  to 
„Aktivní dovolená v Luhačovicích“, zatímco 
cenu za nejlepší golfový balíček převzalo Re-
laxační a regenerační centrum Hluboká nad 
Vltavou. Nejlepšími cestovními kanceláře-
mi loňského roku se podle online hlasování 
široké veřejnosti staly Kovotour Plus, Exim 
Tours a Vítkovice Tours.
Atraktivní doprovodný program pro veřej-
nost probíhal na třech pódiích. V  pavilonu 
P převažovala kulturní a folklórní vystoupe-
ní, nechyběl ani tradiční řemeslný jarmark. 
Dvě pódia v pavilonu F zvala návštěvníky do 
zajímavých zahraničních destinací.
Významnou součástí doprovodného pro-

Veliký úspěch 
studentky 
z horažďovicka
Studentka Jitka Heřmanová z  Pačejo-
va u  Horažďovic dosáhla obrovského 
úspěchu v  celostátní soutěži. V  prosinci 
minulého roku proběhla soutěž „Středo-
školák roku v  účetnictví pro školní rok 
2013/2014“. V konkurenci 1398 studentů 
z celé České republiky se Jitka Heřmanová 
umístila na 5. místě! Jitka studuje 4. roč-
ník Obchodní akademie Střední odborné 
školy Blatná, za kterou soutěžila. 
Soutěž pořádala Soukromá vysoká škola 
ekonomická (SVŠE) Znojmo. Soutěžící 
řešili formou on-line testů část teoretic-
kou a  praktické účtování různých příkla-
dů. Slavnostní vyhodnocení a předání cen 
proběhlo dne 28. 1. 2014 ve Znojmě. Vý-
sledky s  umístěním prvních třiceti z  více 
než tisícovky soutěžících jsou na strán-
kách SVŠE www.svse.cz v sekci Ze života 
školy a v podsekci Soutěže a semináře.
Tento úspěch svědčí o vynikající připrave-
nosti této skromné dívky z Horažďovicka, 
která je výbornou studentkou i  v  jiných 
předmětech. 
Pro čtenáře Horažďovického obzoru jsme 
položili Jitce několik otázek:
Jaké jsou tvé plány, cíle a sny do budoucna?
Jitka: Chci pokračovat v  ekonomickém 
oboru. Ekonomika a  účetnictví mě baví, 
jsou to zajímavé předměty. Zatím nejbližší 
plány jsou odmaturovat a dostat se na vy-
sokou školu.
Chystáš se uplatnit své znalosti účetnictví 
studiem na vysoké škole? Jakou vysokou ško-
lu se chystáš studovat?
Jitka: Ráda bych nastoupila na Západo-
českou univerzitu v Plzni, obor Podniková 
ekonomika a  management, jehož součás-
tí by mělo být právě zaměření na finance 
a účetnictví.
Co bys řekla k průběhu soutěže „Středoško-
lák roku 2013/2014“?
Jitka: Soutěž byla velmi zajímavá a  měla 
i  překvapivý výsledek. Nepomyslela jsem 

gramu byl již 17. festival filmů, fotografií 
a  knih o  cestování GO KAMERA 2014 
s  ústředním tématem Bhútán. Hvězdným 
hostem ročníku byla horolezecká legenda 
Peter Habeler, který spolu s R. Messnerem 
jako první zdolal Everest bez kyslíku.
Velkou expozici měl také Plzeňský kraj. Vě-
říme, že jeho prezentace přiláká do našich 
končin, a  zejména do Horažďovic, spoustu 
nových návštěvníků.
Regionální informační centrum Prácheň-
ska, cestovní kancelář Ciao…, Horažďovice

© Vladimíra Šlechtová
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na umístění v první desítce v  takové kon-
kurenci studentů z jiných středních škol.

Aleš Drobník

soutěž Webcode 2014
Petr Motyčka ze ZŠ Komenského Ho-
ražďovice se umístil na 5. místě v  soutěži 
WebCode 2014.
Soutěž pořádala Střední odborná škola 
Blatná na konci ledna. Soutěžilo se v kva-
litě a rychlosti kódování webových stránek 
v  technologii (X)HTML a  CSS. Soutěž je 
určena pro žáky základních škol, kteří se 
základy kódování webových stránek za-
bývají v  rámci výuky informatiky nebo 
z vlastního zájmu. 

Na soutěži se sešli žáci ze základních škol 
z Horažďovic, Strakonic, Katovic a Blatné. 
První čtyři místa obsadili žáci ze ZŠ Dukel-
ská Strakonice. Protože rozdíly v bodování 
mezi prvními pěti byly minimální, rozhod-
li se organizátoři pět prvních soutěžících 
včetně Petra Motyčky ocenit diplomem 
a věcnou cenou (flash disk). 
Hodnotící komise velmi ocenila talent Pe-
tra Motyčky z  9. ročníku. Ač se tvorbou 
webových stránek zabývá teprve 4 měsíce, 
dokázal se vklínit mezi žáky matematické 
třídy na ZŠ Dukelská Strakonice, kteří 
se programováním v  Baltíkovi a  tvorbou 
webu zabývají soustavně a  docilují úspě-
chů na úrovni ČR. 
Soutěž WebCode 2014 si klade za cíl pod-
pořit smysluplnou a  tvořivou práci žáků 
základních škol na počítači, což jim otevře 
možnosti na trhu práce v oblasti informa-
tiky a výpočetní techniky.

Text a foto ze soutěže Aleš Drobník

„život voněl 
člověčinou“
Název knížky vzpomínek monsignora 
Karla Fořta se mi vybavil ve chvíli loučení 
s  tímto mimořádným, vzácným a  laska-
vým člověkem.
Jeho neuvěřitelně dramatický život – byl 
pronásledován nacisty a později komunis-
tickým režimem, působil v  misii v  Alžíru 

a  posléze v  Rádiu Svobodná Evropa, kde 
vedl jako „Otec Karel“ křesťanské vysílání 
– byl ukončen 21. ledna   2014 v požehna-
ném věku 92 let. 
Výčet jeho dobrých činů by byl velmi dlouhý, 
jeho křesťanská víra se totiž vždycky proje-
vovala nejen slovy, ale především konkrét-
ními činy – pomocí bližnímu. Jako členka 
CČSH na něm nejvíce obdivuji jeho lásku 
k mistru Janu Husovi, k jehož tradici se naše 
církev hlásí, jeho otevřenost všem dobrým 
snahám po jednotě křesťanů i  upřímnou 
touhu po neformálním sbližování křesťanů 
bez rozdílu náboženského vyznání. 
Bylo pro mne velkou ctí, že jsem se i  já 
směla přiřadit k  řadě návrhů na udělení 
Řádu TGM, který mu byl prezidentem re-
publiky v r. 2012 udělen.
Přes všecky životní zkoušky, kterými musel 
projít, si zachoval až do posledních dnů op-
timismus i jasnou a svěží mysl. Na otázku: 
„Hledíte tedy do budoucna s  nadějí?“ od-
povídá Otec Karel v závěru citované knihy:
„Náš svět se bude pořád měnit, toho se 
nebojím. Věřím, že církev „brány pekelné 
nepřemohou“ a že evangelium v sobě nese 
cosi trvalého, co odpovídá lidské přiroze-
nosti. S  každým novým člověkem se rodí 
i potenciální křesťan, který může vstoupit 
do jedinečného vztahu s Bohem. Z dobro-
družství víry není nikdo předem vylouče-
ný. A to je přece úžasné!“
Co říci závěrem mé vzpomínky na Otce 
Karla? 
Naším životem projde mnoho lidí. S  ně-
kterými ujdeme kus své životní cesty, 
mnozí se třeba z  naší paměti zcela vytra-
tí, ale jsou i  takoví, kteří v něm zanechají 
nesmazatelnou stopu. Takovou, jakou 
v  mém životě zanechal Otec Karel. Není 
mým úkolem hodnotit jeho bohatý život, 
to jistě učiní povolanější. Má vzpomínka 
má být jen prostou kytičkou, kterou kladu 
na jeho hrob s vděčností za vše, čím obo-
hatil můj život, a za to, že jsem směla pat-
řit k okruhu jeho přátel.

 Miroslava Jarolímová

o otci karlovi 
Ráda bych se se čtenáři podělila o  pár 
střípků, které mě napadly po nedávné 
smrti Mons. Karla Fořta.
Ten první se pojí s  rokem 1997, stojím ve 
skautském kroji před horažďovickým kos-
telem jako čestná stráž při posvěcení no-
vého zvonu Gorazda darovaného Otcem 
Karlem. Na událost se přišla podívat snad 
polovina našeho města. Pak jej zahlédnu 
letmo při různých skautských nebo ofici-
álních příležitostech. Naposledy se s  ním 
setkávám, když držím čestnou stráž s vlaj-
kou skautského střediska Prácheň nad jeho 
rakví při zádušní mši v  Českých Budějo-

vicích. Po celou dobu se mi v  hlavě vrací 
myšlenka, kterou jednou řekl v  nějakém 
rozhovoru: „Je to Bůh, který povolává...“ 
Bůh si ho vyvolil, aby mu celou svou oso-
bou sloužil. Na fakultě jsme měli v prvním 
semestru uznávaného prof. Skalického, 
který byl také nucen emigrovat. A ten kaž-
dému přicházejícímu ročníku vyprávěl, jak 
utíkal přes hranice v době komunistického 
režimu a stříleli po něm. Nechtěl, abychom 
ho obdivovali nebo litovali, ale abychom 
znali pravdivě historii svého národa. Když 
pan profesor koncelebroval zádušní mši, 
došlo mi, jak tito velcí lidé tiše budují naši 
křehkou demokracii. Madeleine Albright se 
nedávno nechala slyšet, že na demokracii 
se musí neustále pracovat. My jsme svěd-
ky, jak spravedlnost, která se hlásí o  slovo 
církevními restitucemi, je napadána a  de-
honestována. Takové falešné resentimenty 
a  špatné chápání historie si však nemůže-
me dovolit, chceme-li se jako národ hnout 
kupředu. Chceme-li, aby naši potomci 
vyrůstali a  mohli studovat v  sebevědomé 
Evropě. A  chceme-li, aby žili ve svobodné 
zemi. Návrat komunismu nám nehrozí, 
ale křehkost naší demokracie se projevuje 
jinak. Nyní může dojít k privatizaci demo-
kracie soukromým sektorem. Postavíme-
li si však na první místo Boha nebo ideu 
pravdy, lásky a krásy, jak se o to snažil skaut 
Karel Fořt, nemusíme se bát, že bychom 
na dlouho ztratili směr cesty. Udělala jsem 
si tento týden výlet na Prácheň, abych tam 
Otci Karlovi zapálila svíčku. Prošla jsem se 
mezi krásnými hradbami hradu, které mě 
fascinují od dětství a měla radost, že většina 
květin na jeho hrobě byla živých. Na moji 
svíčku zbylo jen malinké místečko u kraje. 
Tolik květin a věnců tam bylo. Když jsem se 
vracela a sestupovala bílou a zamrzlou pě-
šinkou, nesla jsem v sobě jeho obrázek, kte-
rý dostali všichni účastníci pohřbu. Usmí-
vajícího se Karla Fořta, a  kdybych měla 
více fantazie, snad by na mě z toho obrázku 
i mrkl. Pobyt v zahraničí mě naučil, že je dů-
ležité hledat nikoli rozdíly, ale to, co máme 
společné, a  na tom stavět. Tak na všechno 
dobré, připil by si jistě s každým!

Jiřina Panušková

hezký den
Byl to hezký den, přestože bylo mlha-
vé a  nevlídné počasí. Ukončení zimní-
ho semestru VU3V se tentokrát konalo 
v  Kolovči, kde se sešlo na 220 absolven-
tů. Horažďovické konzultační středisko 
reprezentovaly samé ženy, pouhých 8, 
včetně vedoucí střediska Hany Ferdové. 
Je škoda, že tak málo z  celkového počtu 
24 studujících. Dobře jsme se bavily a nut-
no přiznat Kolovečským, že zvládli orga-
nizační nápor velmi dobře. 
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Kromě oficiální části pro nás připravili 
návštěvu kartáčovny, rodinného podniku 
na výrobu známé kolovečské keramiky 
a prohlídku kostela. Exkurze v kartáčovně 
byla velice zajímavá už jen tím, že většina 
výroby se provádí na starých strojích, kde 
hraje velkou roli zkušenost a řemeslný um 
dělníka. Továrna má samozřejmě i  stroje 
nové, CNC automaty a  poloautomaty, ale 
ty staré jsou stále používány, protože vět-
šina výroby průmyslových kartáčů (kar-
táče pro osobní použití se zde nevyrábějí) 
jsou buď malé série nebo kusová výroba, 
která jde z části na vývoz. 
Kostel mají v  Kolovči hezký a  udržovaný, 
s obnovenými nástropními malbami a za-
jímavou křížovou cestou. Připomíná dře-
věné plastiky Františka Bílka a  skutečně 
jsou od dřeva k nepoznání. Jsou však odli-
té z plastu a patinované. Je trochu ostuda, 
že jsme nezjistily autora, ale místní pan 
farář už byl moc prochladlý, vždyť se mu 
v  kostele vystřídaly dvě stovky lidí, a  tak 
jsme raději nezdržovaly. 
Zážitkem byla i návštěva v Muzeu techni-
ky a  řemesel, které je provozováno vedle 

XXXi. západočeská 
oblastní přehlídka 
amatérského divadla 
kulturní dům horažďoVice  
10. března – 16. března 2014 

Nesoutěžní představení

Pondělí 10. března v 19.30
Alain Reynaud-Fourton: 
MONSIEUR AMÉDÉÉ
Francozskou komedii uvádí Hartmanické 
ochotnické divadlo TYL. Režie: Josef Lád. 
Divácká adresa od 10 let...

Úterý 11. března v 19.30
Zdeněk Zelenka: 
PŘÍPITEK VŠEM LÁSKÁM
Tři povídky z  Boccacciova Dekameronu 
uvádí Scéna mladých při DS Čelakovský 
Strakonice. Režie: Václav Slanař. Divácká 
adresa od 10 let...

Středa 12. března v 19.30
Michael Frayn: ZA SCÉNOU
Bláznivá komedie o třech dějstvích, ve kte-
ré se dozvíme, jak se dělá divadlo –  před-
stavení „Bez roucha“. Uvádí Spolek diva-
delních ochotníků Kolár Strašín. Režie: 
Hana Chromá. Divácká adresa od 10 let...

Fotografie z loňského ročníku

 Soutěžní představení

Čtvrtek 13. března ve 20.00
Francis Veber: TROUBA NA VEČEŘI
Komedii uvádí Divadlo za oponou při SDS 
Klatovy. Režie: Tomáš Javorský. Divácká 
adresa od 8 let... 

Pátek 14. března v 16.30 
Václav Havel: VAŇKU, ČLOVĚČE!
Kompozici z  aktovek (Chyba, Protest, 
Vernisáž) Václava Havla uvádí Druhé ná-
stupiště Plzeň. Režie: Roman Černík. Di-
vácká adresa od 13 let...

Pátek 14. března ve 20.00
Oldřich Lipský: 
ČTYŘI VRAŽDY STAČÍ, DRAHOUŠKU
Známou komedii uvádí DS Schody Suši-
ce. Režie: Zuzana Navrátilová. Divácká 
adresa od 5 let...

Sobota 15. března v 10.00 
Oscar Wilde: 
JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
Lehkovážnou komedii uvádí DS Jezírko 
Plzeň. Režie: Martina Párová. Divácká 
adresa od 5 let...

Sobota 15. března ve 13.00
Agatha Christie: KORUNNÍ SVĚDEK
Detektivní hru uvádí Divadlo Propadlo 
Plzeň. Režie: Dagmar Marovičová. Divác-
ká adresa od 12 let...

Sobota 15. března v 16.30
Antonín Přidal: MALÉ NOČNÍ HRY
„Sen o dvou kůrkách“ a „Pěnkavu s Lout-
nou“ uvádí Divadelní studio D3 Karlovy 
Vary. Režie: Anna Ratajská. Divácká ad-
resa od 14 let... 
 
Sobota 15. března ve 20.00
Dodo Gombár: TŘETÍ VĚK
Hořkou komedii uvádí Divadlo bez zákulisí 
Sokolov. Režie: Martin Volný. Divácká adre-
sa od 15 let... 

zmíněné hrnčířské dílny. Je zde shromáž-
děno na 25 vybavených řemeslných provo-
zoven, např. řeznická, hostinská, holičská 
a nechybí ani ordinace dentisty s vrtačkou 
na šlapací pohon, což ještě mnoho z  nás 
pamatuje, jak vrtání při malých otáčkách 
bolelo. V  muzeu mají i  známý kolovečský 
mlýn na přemletí starých bab na mladi-
ce. Samozřejmě nás zajímal, protože „co 
kdyby“. Bohužel se nemlelo. Prý až příští 
rok. Takže jsme se vrátily beze změny, ale 
mladé hezkými zážitky, s  chutí do života 
a dobrou náladou. Tak snad příště!

Ing. Pavla Králová
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Sobota 15. března ve 22.30
SPOLEČENSKÝ VEČER
Pro účastníky přehlídky hraje kapela Exil.

Neděle 16. března v 10.00
Boris Vian: PĚNA DNÍ
Příběh dvou partnerských dvojic uvádí Ka-
ravany deseti slov Plzeň. Režie: Blanka Jose-
phová-Luňáková a Jacques Joseph. Divácká 
adresa od 10 let...

Neděle 16. března ve 13.00
David Drábek: JEDLÍCI ČOKOLÁDY
Životní osudy tří sester uvádí Divadlo Jako-
Host Plzeň. Režie: Blanka Luňáková. Divác-
ká adresa od 11 let...

Neděle 10. března v 16.30
ZÁVĚR PŘEHLÍDKY
Předávání pamětních listů, cen, diplo-
mů a  vyhlášení vítěze s  doporučením na 
národní přehlídku 3. Divadelní Piknik 
Volyně. 
 
Na všechna představení jednotné vstup-
né 50 Kč. Prodej vstupenek v kulturním 
domě vždy před představením.

kultura V okolí 

dětský maškarní bál
Sobota 8. 3. 2014 od 14 hod.

KD Velké Hydčice
Tombola, soutěže, veselé překvapení, 

každá maska bude oceněna.
 

obrazy krásy a spásy
Gotika V jihozápadních čechách
momentálně probíhající výstava v  galerii 
Masné krámy v Plzni. Na výstavě Obrazy 
krásy a spásy jsou předvedena gotická díla 
z Půtovy doby, většinou se vážící k Horaž-
ďovicím.
Komentované prohlídky:
5. a 6. 3. 2014 
Výstava potrvá do 9. března 2014. Otevřeno 
je denně kromě pondělí od 10 do 18 hodin. 

třetí odboj 
na klatovsku 
a domažlicku
klatoVy 5. a 6. března 2014
středa 5. března 
sál klatovské radnice 
15.00 slavnostní zahájení 
15.15 F. Wiendl– Třetí odboj na Klatovsku 
a Domažlicku 
15.45 T. Bursík – Odbojová skupina Jiří 
Krbec a spol. 
16.10 J. Rokoský – Osudy politických vězňů 
z Klatovska v komunistických kriminálech 
16.50 Prokop Tomek – Václav Šnaidr 
17.10 V. Jandečková – Akce Kámen a kla-
tovské souvislosti 
17.30 Petr Mallota – František Havlíček 
Kino Šumava 
20.00 promítání filmu Zpráva o Králi Šu-
mavy (ČR, 2001, režie K. Vlachová), poté 
debata s režisérkou, spisovatelem D. J. Žá-
kem a historikem M. Tichým 
čtvrtek 6. března 
Ostřetice 
10.00 slavnostní odhalení pamětní desky 
sál klatovské radnice 
13.30 O. Hladík – Začalo to v Klenčí – čin-
nost skupiny J. Kozlíka a J. Peteříka 
14.00 Lukáš Kopecký – Poslanec Josef Ševčík 
14.20 Libor Svoboda – Akce Zejbiš 
15.15 Jan Cholínský – Radko Klein 
15.55 Diskriminace venkovského učitele 

poděkování
Dovolte mi, abych jménem svým i jmé-
nem ostatních pozůstalých poděkovala 
za účast při posledním rozloučení s pa-
nem Václavem Dobřemyslem.
Děkuji p. Vyšehradovi, Ing. Šeflero-
vi a  p. faráři ze Sušice za upřímnou 
smuteční řeč, která ukázala a  přiblíži-
la mého otce právě takového, jaký byl 
a jaký zůstane v našich vzpomínkách.
Děkuji spoluobčanům za květinové dary.

Marie Kovaříková s rodinou

kalendář akcí 2014  
(březen, duben)

březen

1.–31. 3. M. knihovna Horažďovice Březen – měsíc čtenářů

1. 3. KD Horažďovice Dětský maškarní karneval 

1. 3. MC a penzion Houba Houba a SG Sušice – HC Olymp Praha  
– hokejové utkání 

10.–16. 3. KD Horažďovice XXXI. Západočeská oblastní přehlídka  
amatérského divadla

30. 3. KD Horažďovice Posezení s písničkou – DOMAŽLIČANKA

27. 3. Kulturní dům Horažďovice Jarní veletrh JIP

duben

4. 4. Hotel Prácheň Marek Pavelec 

4. 4. KD Horažďovice Závěrečná lekce tance pro mladé 

4. 4. M. knihovna Horažďovice Noc s Andersenem 

5. 4. KD Horažďovice Odyssea / rock. zábava

12. 4. KD Horažďovice Amadeus – divadlo

16. 4. KD Horažďovice Láska na tři – divadlo 

19. 4. Město Horažďovice Velikonoční jarmark 

19. 4. KD Horažďovice Brutus / rock. zábava

26. 4. Čepice – Horažďovice Čištění Otavy 

27. 4. KD Horažďovice Posezení s písničkou – PĚČNOVANKA 

30. 4. Zářečí Zářečská májka – průjezd veselých vozů

Zářečská májka
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Další významnou osobností Horažďovic-
ka, i  když dnes nám jeho jméno většinou 
nic neříká, byl proslulý vynálezce „rych-
lostřelby“, rodák z Velkého Boru, Sylvestr 
Krnka. Narodil se v čp. 70, v rodině dom-
káře Františka Šrámka, řečeného Krnka, 
takže jméno Krnka byl v  podstatě lidový 
přídomek. Od mládí byl manuálně velmi 
zručný, a  tak jej otec již ve třinácti letech 
poslal do učení k  puškaři Nowotnému ve 
Vídni. Výuční list obdržel v  roce 1848, 
odešel z  Vídně, usadil se v  jihočeské Vo-
lyni, kde získal místo městského puškaře 
a  začal vyrábět zbraně pro obě volyňské 
národní gardy.
Rok na to byla sice garda rozpuštěna 
a  Krnka tak přišel o  zdroj příjmů, ale to 
již pracoval na prvním modelu své pušky 

horažďoVické osobnosti
sylvestr krnka (31. 12. 1825 – 4. 1. 1903)

„zadovky“, což byla tehdy kromě pruské 
jehlovky jediná zezadu nabíjená puška 
na světě. Rakouskému ministerstvu vál-
ky ji představil r. 1849, velmi úspěšně ji 
předvedl při přísných zkouškách, ale jeho 
převratný vynález byl úředníky odmítnut. 
Jeden z  důvodů byl následující: „Velká 
rychlost střelby by způsobila, že v prvních 
měsících války by bylo vyčerpáno veškeré 
střelivo. Proto je Krnkův rychlič střelby 
úplným nesmyslem...“ Takto se vyjádřil 
hlavní velitel rakouských muničních skla-
dů. V  podobném duchu probíhaly i  poz-
dější prezentace jeho vynálezů, aniž by se 
Krnkovi podařilo rakouskou byrokracii 
přesvědčit, i když nabízel relativně jedno-
duchou přestavbu stávajících armádních 
předovek, na rychlopalné „Krnkovky“. 

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 zastupo-
vání před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, 
nájemních, vypořádacích či jiných smluv. V  případě, že se na-
cházíte 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 online bez návštěvy naší kanceláře!(více informací 
na našich stránkách).
Úřední hodiny: Středa: 14.30–17.30 hod.
          Pátek: 8.30–15.00 hod.

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

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

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, firma Dráb, oznamuje svým zákazní-
kům, že opět prodává slepičky snáškových plemen Lohmann 
hnědý, Tetra hnědá a Dominant – žíhaný, černý, modrý, žlutý, 
kropenatý a bílý. Stáří: 15-20 týdnů. Cena: 149–185 Kč/ks dle stá-
ří. Neprodáváme malé kuřice, ale téměř dospělé slepičky.
Prodeje se uskuteční: 
středa 19. března 2014, Horažďovice – u vlak. nádraží – 14.55 hod.
sobota 22. března 2014, Horažďovice – u vlak. nádraží – 15.50 hod.
Při prodeji slepiček – výkup králičích kožek – cena: 20–30 Kč/ks
Případné bližší informace: Po–Pá, 9–16 hod.
tel.: 601 576 270, 606 550 204, 728 605 840
 

Slepičky pouze z našeho odchovu!!

Zámek Hrádek 
hledá k rozšíření provozu 

maséra/ku, správce objektu a bazénu 
se znalostí elektro (silnoproud, slaboproud, M+R). 

Více informací na www.zamekhradek.cz.
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Ostatně monarchie na to později dopla-
tila v  prohrané bitvě u  Hradce Králové, 
kde rakouský pěšák zvládl vystřelit pou-
ze jednou za minutu a ještě musel stát při 
nabíjení, kdežto pruský měl kadenci 8 ran 
za minutu a  nabíjet mohl vleže v  krytu. 
Když se Krnka fi nančně vyčerpal, vstoupil 
do armády jako vojenský puškař a přitom 
mohl zblízka sledovat nároky na vojenské 
zbraně. Přestěhoval se do Prahy a  roku 
1871 se usadil v Michli, kde si zařídil větší 
puškařskou dílnu, která se časem rozrost-
la na továrnu. Přitom neustále, i  přes za-
tvrzelé odmítání, pokračoval ve zdokona-
lování své „zadovky“. K té vyvinul kovové 
nábojnice, které byly lehce kónické pro 
snazší vyjímání a daly se opětovně použít. 
Z  jedné nábojnice šlo vystřelit až osmde-
sátkrát. Pro další zlepšení vymyslel tzv. 
„rychlič střelby“, což byl lepenkový zá-
sobník na náboje, který držel střelec vedle 
závěru pušky a v podstatě to byl vzdálený 
předchůdce kulometu. V  letech 1885–87 

sestrojil pušku s  válcovým uzávěrem, do 
které se mohly používat tři typy zásobní-
ků na 6, 10 a 20 nábojů. Krom toho vyvíjel 
různé taštičky a  bedýnky na náboje, vše 
pro zefektivnění střelby. Vynalézal ale 
i věci ze zcela jiných oborů, jako například 
jeho čtyřkolové hybostroje pro jednu, dvě 
i pro více osob, které vzbudily velký zájem 
na Všeobecné zemské jubilejní výstavě 
r. 1891, které byly dle tehdejšího tisku 
snadno řiditelné i  ovladatelné a  „veškeré 
pohyby, obraty i  zastávky hravě se pro-
vedou“. Celý život Krnka bojoval s  ra-
kouskou úřednickou mašinérií, ale jeho 
zbraně, které předběhly svou dobu, se mu 
v  monarchii prosadit nepodařilo. Jelikož 
nepochodil doma, nabídl své vynálezy 
v zahraničí, kde se svou „rychlostřelkou“, 
jak pušku nazval, slavil úspěch. Krnkovka 
se ujala v  Srbsku, Černé Hoře, Švédsku, 
v armádní výzbroji ji zavedlo i carské Rus-
ko, které zakoupilo také jeho nábojnice. 
Ve všech těchto zemích byl Sylvestr Krnka 

vyznamenán vysokými vyznamenáními 
a dodnes je zde jeho jméno pojmem, kdež-
to Rakousko-Uhersko jej nikdy neuznáva-
lo, i když v odborných kruzích si postavení 
vydobyl.
V druhé polovině života Sylvestr Krnka na 
mnoha svých vynálezech spolupracoval 
se svým synem Karlem, který mnoho jeho 
nápadů rozvinul, později převzal rodinný 
podnik a v otcových šlépějích se stal také 
věhlasným puškařem, který má na svém 
kontě několik vynálezů a unikátních tech-
nických řešení. 
Bohužel tento článek nemůže obsáhnout 
kompletní životopis a  všechny vynálezy 
ani Sylvestra Krnky, ani jeho syna Karla. 
Zájemcům o tuto problematiku mohu do-
poručit www.krnka.cz, nebo knihu Krn-
kové a vývoj palných zbraní 1848–1926 od 
Miroslava Slaniny.

Aleš Červený, 
Městské muzeum Horažďovice 

DEN PLNÝ ZÁŽITKŮ
„v Horažďovicích U Velíšků“

Dne 22. 3. 2014 
pořádá Rábská rodinná pekárna:
ukázku pečení chleba z kvasu v peci na dřevo.
od 9 do 16 hodin.

• Pečení chleba po staročesku
• Soutěž o ceny (viz níže)
• Projížďky na vozítkách Seqway
• Občerstvení v příjemném prostředí cukrárny u Velíšků
• Domácí klobásky, vošouchy a spoustu jiných dobrot
• Zábavný program pro děti
• Za každého počasí

Každý zákazník, který si v týdnu od 17. do 21. 3. zakoupí v cuk-
rárně či pneuservisu u Velíšků produkt nebo službu, obdrží slo-
sovatelný kupón. Následně proběhne slosování a 10 výherců si 
upeče zcela zdarma svůj první chleba v peci a obdrží další hod-
notné ceny. Vzhledem ke kapacitě proběhnou 2 etapy losování. 
1. losování proběhne v 9,30 hod. druhé v 14,00 hod.
Přijďte se pobavit, těšíme se na Vás.

Starý receptář: Nejlepší pečivo s kvasem jest chléb. Chléb jest nej-
potřebnějším a  nejvýživnějším pečivem. Již naši předkové, sly-
nuvší pohostinstvím, uctívali hosta chlebem a solí. Jelikož česká 
kuchyně je i v cizině za nejlepší vyhlášena, má tedy každá česká 
hospodyňka znáti především staročeské pečivo, chléb…

Předprodej vstupenek: Horažďovice: Podlahy KD, Havlíčkova 49
            Katovice: restaurace U Vondrášků, Husovo náměstí
            Blatná: Bowling a herna bar Victoria, Na bílé husy
            Strakonice: herna bar Las vegas, Pionýrská 217
            Písek: herna bar Viktoria, nádražní ul.
Info: tel: 725 808 585, cena 299,– v předprodeji.
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          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 
 
 

Strukturovaný životopis zašlete na adresu jana.jirincova@klaustimber.cz.

Společnost zabývající se dřevovýrobou 
hledá vhodné kandidáty k obsazení
pracovních pozic:

Údržbář
PRACOVNÍ NÁPLŇ:
Oprava a údržba výrobních zařízení.

Elektrikář
PRACOVNÍ NÁPLŇ: Oprava a údržba výrobních zařízení, 
diagnostika a odstraňování elektrických poruch na strojích.

POŽADUJEME:
■  elektrotechnickou vyhlášku 50/78 § 6
■  zkušenosti s opravami výrobních zařízení
■  praxi ve výrobní společnosti
■  vysoké pracovní nasazení
■  komunikativnost, samostatnost, spolehlivost
■  schopnost práce v týmu, časovou flexibilitu
■  řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

POŽADUJEME:
■  zkušenosti s opravami výrobních zařízení
■  praxi ve výrobní společnosti
■  vysoké pracovní nasazení
■  komunikativnost, samostatnost, spolehlivost
■  schopnost práce v týmu
■  časovou flexibilitu
■  řidičský průkaz skupiny B (aktivní řidič)

NABÍZÍME:
odpovídající platební ohodnocení   ■   zaměstnání na HPP   ■   zázemí moderní a stabilní firmy

možnost profesního růstu   ■   přátelské pracovní prostředí   ■   zaměstnanecké benefity
nástup možný ihned nebo po dohodě
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T0711,T0712,T0713, T0714 

T1281,T1282,T1283,T1284 

HP 21XXL 

HP 22XL  

Elternativní barvy do tiskáren

CLi 526 BK,Y,C,M 

CLi 521 BK,Y,C,M 

146,-
195,-

155,-
168,-

299,-
463,-

ROSA Computers, Prácheňská 35, Horažďovice
tel.: 376 511 722, mobil: 602 464 999, rosacom@rosacom.cz
 
Horažďovice 

a mnohé další 

ZVEME VÁS NA VÝPRODEJOVÉ SLEVY 10–30 %

 » VELKÝ VÝBĚR ZBOŽÍ
 » AKČNÍ SLEVY I LETÁKY
 » PRODEJ NA SPLÁTKY
 » ROZVOZ, MONTÁŽ

Mayerova 262 
Po–Pá 9–12  12,30–17 hod.
So   9–12 hod.
tel.: 734 155 183, 376 511 141

SLEVY10–30 %

Psí škola Sírius v Horažďovicích 

zve všechny zájemce na jarní 
„Kurz dobrého chování a agility pro všechny psy a pejsky“. 

Začínáme 15. března v 10 hodin. 

Informace a přihlášky na 
www.sirius.zaluzi.cz, 
nebo tel. 728 963 083 
p. Krásná
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akce
16. 3. neděle  13.00
David Drábek: JEDLÍCI ČOKOLÁDY
Životní osudy tří sester uvádí Divadlo Jako-
Host Plzeň. Přístupnost od 11 let.

16. 3. neděle  16.30
ZÁVĚR PŘEHLÍDKY

Vstupenky lze zakoupit před každým předsta-
vením v  kulturním domě. Jednotné vstupné 
50 Kč. Srdečně zvou pořadatelé. 

18. 3. úterý – 19. 3. středa 
PRODEJNÍ TRH

27. 3. čtvrtek  
JARNÍ VELETRH JIP

30. 3. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje DOMAŽLIČANKA. Re-
zervace vstupenek v kině Otava, tel. 376 511 890.

kino otaVa
7. 3. pátek 8. 3. sobota 20.00
MAFIÁNOVI 
USA/Francie – Pro někoho zločinci, pro ně 
rodina... Svižná akční komedie do 12 let ne-
vhodná. Vstupné 95 Kč. 

14. 3. pátek  20.00
15. 3. sobota 17.30
PŘIJDE LETOS JEŽÍŠEK? 
ČR – Nová česká láskyplná komedie pro malé 
i velké. Vstupné 95 Kč. 

21. 3. pátek 22. 3. sobota 20.00
COLETTE
ČR/SR – Strhující příběh o lásce silnější než 
smrt. V  hl. roli Jiří Mádl a  Clémence Thioly. 
Drama do 12 let nevhodné. Vstupné 95 Kč. 

28. 3. pátek 29. 3. sobota 20.00
JASMÍNINY SLZY
USA – Příběh ženy, která se ocitá v těžké životní 
krizi. Nový film Woodyho Allena. Romantické 
drama do 12 let nevhodné. Vstupné 95 Kč. 

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

7. 3. pátek 17.00 
O HROZNĚ LÍNÉM HONZOVI

21. 3. pátek 17.00 
VZDUCHOPLAVCI

Změna programu vyhrazena

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

27. 3. čtvrtek 28. 3. pátek 
DĚTSKÝ BAZAR 
– sledujte plakáty (příjem, prodej, výdej)

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

kulturní dům
1. 3. sobota  14.00
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Pořádá Dům dětí a mládeže v Horažďovicích. 
Skvělá zábava, soutěže, hry, výběr nějlepších 
masek.

XXXI. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ  
PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA
Nesoutěžní představení 
10. 3. pondělí  19.30
Alain Reynaud-Fourton: 
MONSIEUR AMÉDÉÉ
Francouzskou komedii uvádí Hartmanické 
ochotnické divadlo TYL. 

11. 3. úterý  19.30
Zdeněk Zelenka: 
PŘÍPITEK VŠEM LÁSKÁM
Tři povídky z Boccacciova Dekameronu uvádí 
Scéna mladých při DS Čelakovský Strakonice.

12. 3. středa  19.30
Michael Frayn: ZA SCÉNOU 
Bláznivá komedie o  3 dějstvích, ve které se 
dozvíme, jak se dělá divadlo. Uvádí Spolek 
divadelních ochotníků Kolár Strašín.

Soutěžní představení 
13. 3. čtvrtek  20.00
Francis Veber: TROUBA NA VEČEŘI 
Komedii uvádí Divadlo Za oponou při SDS 
Klatovy. Přístupnost od 8 let. 

14. 3. pátek  16.30
Václav Havel: VAŇKU, ČLOVĚČE! 
Kompozici z aktovek Václava Havla uvádí DRU-
HÉ NÁSTUPIŠTĚ Plzeň. Přístupnost od 13 let.

14. 3. pátek 20.00
Oldřich Lipský:
ČTYŘI VRAŽDY STAČÍ, DRAHOUŠKU
Známou komedii uvádí Divadelní spolek 
Schody Sušice. Přístupnost od 5 let.

15. 3. sobota  10.00
Oscar Wilde: JAK JE DŮLEŽITÉ MÍTI FILIPA
Lehkovážnou komedii uvádí Divadelní spo-
lek Jezírko Plzeň. Přístupnost od 5 let.

15. 3. sobota  13.00
Agatha Christie: KORUNNÍ SVĚDEK
Detektivní hru uvádí Divadlo Propadlo Pl-
zeň. Přístupnost od 12 let.

15. 3. sobota  16.30
Antonín Přidal: MALÉ NOČNÍ HRY
„Sen o dvou kůrkách“ a „Pěnkavu s Loutnou“ 
uvádí Divadelní studio D3 Karlovy Vary. Pří-
stupnost od 14 let.

15. 3. sobota  20.00
Dodo Gombár: TŘETÍ VĚK
Hořkou komedii uvádí Divadlo bez zákulisí 
Sokolov. Přístupnost od 15 let.

16. 3. neděle  10.00
Boris Vian: PĚNA DNÍ
Příběh dvou partnerských dvojic v podání Ka-
ravany deseti slov Plzeň. Přístupnost od 10 let.

knihoVna
3. 3.  Oblastní charita HD (4. patro) 9.00
BADUAN JIN 
– série cviků podle starých Číňanů

11. 3.  sál knihovny 9.00
IVA PROCHÁZKOVÁ  
– MYŠI PATŘÍ DO NEBE
(2.–3. tř ZŠ)

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

13. 3.  zámek Chanovice 16.00
14. 3.  knihovna Veřechov 17.00 
NÁRODNÍ TÝDEN 
TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
Hrátky s  pamětí – kvízy, testy a  praktické 
ukázky trénování paměti

19. 3.  Oblastní charita HD (4. patro) 14.00
HUDEBNÍ VELIKÁNI 
– vzpomínkové pásmo na české hudební veli-
kány s Jiřím Langmajerem st.

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

31. 3.  sál knihovny 9.00 a 11.00 
NEJHORŠÍ DEN V ŽIVOTĚ  
TŘEťÁKA FILIPA L.
– beseda se spisovatelkou Petrou Braunovou 
(4., 5. tř. ZŠ)

muzeum
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  přijďte si vyrobit paličkované náušnice. 
Zjistíte, že paličkování není tak složité, jak se 
na první pohled zdá.
Městské muzeum Horažďovice
Zámek 11
341 01 Horažďovice
tel.: 376 512 271
www.muzeumhd.cz
e-mail: muzeumhd@seznam.cz

hotel prácheň
4. 4. pátek 19.00
ŠEVČÍKOVY HUDEBNÍ VEČERY
HOUSLOVÝ RECITÁL  
MARKA PAVELCE 
Talentovaný houslista studuje ve švýcarském 
Zürichu u slavného profesora Zakhara Brona. 
Klavírní spolupráce: Maxim Averkiev.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. 
Rezervace vstupenek 603 229 559.




