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sloVo starosty

kdo pomůže ukrajIně?
Na Ukrajině a  v  souvislosti s  Ukrajinou se 
dějí věci, které mají mnoho příkladů v histo-
rii. Reportéři připomínají odtržení Kosova, 
okupaci Československa v roce 1968, někte-
ří hledají příměr v hitlerovské anexi našeho 
pohraničí. Více či méně vhodných příkladů 
bychom ale v  dějinách našli stovky. Ty pří-
klady se váží k  jednoduchému principu. 
Země je oslabena politicky nebo vojensky, 
většinou však oběma způsoby současně. 
V tu chvíli se objevují na vnitřní scéně usku-
pení, která jedno jak druhé prohlašují, že 
zemi vyvedou z  krize. Každé jinak a  každé 
nejlépe, pročež se musí vypořádat s  ostat-
ními, kteří to myslí špatně. Pustí se do sebe. 
To už nějakou dobu krouží kolem země cizí 
mocnosti, hýřící vůlí pomoci, a  vybírají si, 
komu by jejich pomoc nejlépe slušela. Všich-
ni hráči, ať vnitřní nebo vnější, usilovně de-
klarují a  propagují své nejčistší úmysly po-
starat se o blaho lidu v těžce zkoušené zemi. 
Pozoruhodné je, že tito hráči jsou ochotni 
v rámci péče o blaho lidu uvrhnout zemi do 
občanské nebo mezinárodní války. Podob-
ným procesem dnes prochází Ukrajina. 
Krym je již připojen k  Rusku a  zdá se, že 
obyvatelstvo souhlasí. Akt připojení má 
však zásadní vadu na kráse. Krym byl nejpr-
ve vojensky obsazen a  teprve pak se konalo 
referendum. To neodpovídá našemu pojetí 
demokracie. Ale ani převzetí vlády v  Kyjevě 
a konfrontační politika nového establišmen-
tu zrovna nepřekypuje korektností a  diplo-
matickou obratností. Další vývoj lze těžko 
předvídat. Kam je ochotno zajít putinovské 
Rusko v touze rozšiřovat své území? Co obě-
tují západní mocnosti pro rozšíření svého vli-
vu na východ? Jakou podporu má prozatímní 
vláda v  Kyjevě? Jak silné má vnitřní protiv-
níky? I když zprávy o politické a vojenské si-
tuaci jsou nepřesné a  mnohdy neověřitelné, 
lze z nich pochopit, že nikdo není ochoten se 
vzdát svých zájmů a všichni by pro ně dokáza-
li obětovat Ukrajinu, její lid a mír. 
Paralela z  přírody: oslabený jedinec nebo 
vyčerpané stádo vždy přitahují pozornost 

jiných zvířat. Nikdy ne kvůli snaze pomoci; 
naopak vždy je motivací touha po kořisti. 
Když se tak rozhlížím po těch, kteří se starají 
o budoucnost těžce zkoušené země, ptám se: 
Kdo pomůže Ukrajině? 

ulIce monsIgnora Fořta
Zastupitelé na svém 22. jednání 17. března 
schválili návrh na přejmenování části ulice 
Plzeňská (od náměstí k  ulici Strakonické) 
na Monsignora Fořta. Právě k tomuto mís-
tu měl čestný občan Horažďovic Karel Fořt 
zvláštní osobní vztah. Město si také touto 
formou uchová památku na statečného Otce 
Karla, kněze, bojovníka za svobodu, hlasa-
tele Rádia Svobodná Evropa, propagátora 
gorazdovské tradice na Prácheňsku a  vel-
kého příznivce Horažďovic. Slavnostní akt 
přejmenování bude spojen s oslavou jmenin 
města, na svátek sv. Gorazda 27. července.

zastupItelstVo města
ZM dále projednávalo rekonstrukci náměs-
tí, a to v souvislosti s žádostí o dotaci do Re-
gionálního operačního programu NUTS II 
Jihozápad. Ucházíme se o podporu výstavby 
komunikací na náměstí, a to až do výše pat-
nácti miliónů korun. Žádáme také o dotaci 
na zateplení hasičské zbrojnice a Kulturního 
domu Horažďovice. 
V rámci rozpočtu na rok 2014 byly schváleny 
výdaje v celkové výši 159 490 000 Kč. Na se-
znamu investic jsou ve fázi realizace nebo ve 
fázi projektování mimo jiné tyto akce: 

Chodník Předměstí, Rekonstrukce a  revi-
talizace náměstí, Kulturní dům – zateplení 
a výměna oken, MŠ Loretská – zřízení třídy, 
Smuteční síň – rekonstrukce, Parkoviště 
u  ZŠ Blatenská, Hotel Prácheň – osvětlení 
a  akustika, Obnova agitky, Rozvojová plo-
cha 31/1, Kotelna Peškova ulice, Plynová ko-
telna ZŠ Komenského, Domov pro seniory, 
Rekonstrukce Komenského II. etapa, Malý 
obchvat, Lávka přes náhon, Revitalizace 
Blatenského sídliště, Budova TS – zateplení, 
Hradby, Muzeum – Prácheňské marionety, 
Hradby – gloriet, Parkánová cesta, H. Lhota 
– rekonstrukce obecních budov a další.
Název akce „Muzeum – Prácheňské mari-
onety“ v  sobě skrývá pozoruhodný projekt 
vytvoření stálé scény loutkového divadla 
v  prostorách zámku, interaktivní muzejní 
expozice našich krásných loutek a  někte-
ré další úpravy výstavních prostor muzea. 
Také na tento záměr, který by v  případě 
úspěšné realizace jistě zvýšil atraktivitu 
města, žádáme evropské peníze.

noz
Avizovaná beseda s občany o změnách prá-
va, které přináší nový občanský zákoník, se 
uskuteční 30. dubna od 17 hodin v  kultur-
ním domě. Odborně nás paragrafy provede 
advokát JUDr. Petr Kubeš, Ph.D. Srdečně 
zvu všechny občany, kteří jsou zvědaví, jaká 
úskalí či naopak výhody v sobě nový zákon 
skrývá. 

Karel Zrůbek

Předání hlavní ceny vítězi 31. ročníku zpč. přehl. amat. divadla
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stalo se

schönsee hostilo 
perlu otavy
Jak jsme již informovali, 6. února byla 
v  bavorském Schönsee, v  rámci cyklu vý-
stav „Česká města v  bavorském kultur-
ním centru“, zahájena prezentace města 
Horažďovice. Celý Prácheňský kraj se 
svými skvosty se ucházel o získání nových 
turistů, kteří by navštívili nejen městečko 
v podhůří Šumavy.
Příchozí, jichž byla více jak stovka, vítala 
krojovaná dívka prácheňskou hnětynkou 
a  mladí hudebníci houslového a  flétnového 
souboru horažďovické ZUŠky svým vystou-
pením dokázali, že co Čech, to muzikant. 
Obecenstvo nadšeně vyjádřilo potleskem 
uznání nad dovedností malých muzikantů.
Z  úst pana starosty zaznělo milé pozvání 
na šálek kávy, kterou, jak sám slíbil, osob-
ně uvaří.
Poté již následovalo neformální setkání nad 
rautem, jejž připravila Střední škola Horaž-
ďovice. Zpestřením byla barmanská show.
Ať už milé či méně radostné chvíle, všech-
ny jednou skončí, nejinak tomu bylo 
i s naší výstavou. K jejímu zakončení jsme 
přizvali sbor horažďovických kantorek 
Original Band, který svými písněmi z mu-
zikálu Sestra v  akci doslova nadzvedával 
návštěvníky ze židlí.
Dnes je již výstava minulostí, ale to, co ve 
všech, kteří se přišli podívat, zůstane, bu-
dou, jak doufáme, milé vzpomínky a tou-
ha navštívit malebné město nad Otavou.
Všem, kteří pomohli s  nelehkou přípra-
vou, patří veliké poděkování za chuť, 
ochotu a nezištný přístup k celé poměrně 
rozsáhlé akci.

Poděkování patří oseleckému muzeu mo-
torek pana Romana Rašky, který ochotně 
zapůjčil své naleštěné plechové miláčky, 
jež sklidily u  pánské části návštěvníků 
nebývalý zájem, naopak dámská část obe-
censtva nemohla bez povšimnutí minout 
prvorepublikový dětský kočárek. Díky 
pracovníkům muzea manželům Červe-
ným a  v  neposlední řadě i  Střední škole 
Horažďovice, která zpracovala a  tiskla 
materiály pro celou výstavu!
Fotodokumentaci výstavy naleznete na: 
http://www.sumavanet.cz/horazdovice/
foto.asp

Markéta Bučoková 

XXXI. západočeská 
oblastní přehlídka 
amatérského divadla
UF! Už je za námi! A  co? No přece další 
ročník Západočeské oblastní přehlídky 
amatérského divadla. Týden velice nároč-
ný pro samotné „divadelníky“, pro zajišťo-
vací tým, ale i  pro zapálené diváky. Vím, 
o  čem mluvím – sama jsem viděla devět 
z dvanácti uváděných her. 
A  co jsem viděla? Viděla jsem komedie, 
kdy se obecenstvo smálo „od opony do 
opony“, ale domů si odneslo i  spoustu 
věcí k  zamyšlení. Viděla jsem představe-
ní o  lásce, přátelství, pomíjivosti slávy 
i rodinných problémech. Viděla jsem hry, 
které měly nádhernou výpravu – i hry mi-
nimalistické, kde jedna skříň bez zadní 
stěny hrála roli domovních dveří i dveří od 
pokoje, automobilu, postele i  rakve. Hry, 
které vtáhly diváky do děje a  vyžádaly si 
zapojení jeho fantazie a to, aby hrál „s se-
bou“. 
Hlavně jsem ale viděla okolo sebe – na 
scéně i  v  obecenstvu – spoustu mladých 
lidí, kteří před jedenatřiceti lety, kdy tato 
úžasná série přehlídek začínala, vůbec 
ještě nebyli na světě. A v tom je naděje, že 
se i v dalších letech najdou „blázni“, kteří 
budou ochotni obětovat svůj čas a pot, své 
nervy a boule, ba i krev, jak jsme letos také 
mohli zaznamenat, 
Ano, viděli jsme i  zakopnutí a  zaslechli 

jsme přeřeknutí. Ale smích, který po těchto 
„nehodách“ následoval, nebyl výsměchem, 
ale smíchem laskavým, smíchem, který 
říká: „Ano, jsme všichni jen lidé a  občas 
nám něco nevyjde, ale všichni do toho dá-
váme, co můžeme.“ Ono divadlo by nebylo 
bez té spousty snažících se lidí, bez herců 
a režisérů, bez kulis a bez kostýmů. Ale ne-
bylo by ani bez diváků. Divadlo – a zejména 
to ochotnické – je totiž o dávání a příjímá-
ní. A dávají – a koneckonců i přijímají – obě 
strany. Jak herci, tak diváci. 
Takže do dalších let můžeme doufat, že 
ještě dlouho budou dávající i přijímající na 
obou stranách a všem můžeme jen popřát – 
tak, jako Libuška Mužíková každým rokem 
na zahájení přehlídky – ZLOMTE VAZ!

Simona Sládková

kultura

Ševčíkovy hudební 
večery
pátek 4. 4. 2014 v 19.00 hodin
hotel Prácheň

housloVý recItál marka paVelce
Marek Pavelec účinkoval v  Horažďovi-
cích před čtyřmi roky – při zahajovacím 
ročníku Ševčíkových hudebních večerů. 
Tehdy to byl velmi nadějný student Kon-
zervatoře v  Plzni. Od té doby se mnohé 
změnilo: Marek dokončil studia na kon-
zervatoři a byl přijat k prestižnímu studiu 
do třídy legendárního profesora Zakhara 
Brona v Curychu, stal se laureátem mezi-
národní houslové soutěže „Vaclav Huml“ 
(Záhřeb, 2013) a  vítězem mezinárodní 
houslové soutěže „Camillo Sivori“ (Co-
senza, 2013). Slibně se rozvíjí i jeho sólová 
koncertní dráha. Diář se Markovi plní, těší 
nás, že si umělec opět udělal čas na vystou-
pení v Horažďovicích. Ve spolupráci s rus-
kým klavíristou Maximem Averkievem 
si připravil náročný a  krásný program: 
Wolfgang Amadeus Mozart: Houslový 
koncert č. 4, D-dur, Karol Szymonowski: 
Nokturno a Tarantela op. 28, Jean Sibeli-
us: Houslový koncert d-moll, op. 47.
Srdečně zveme všechny příznivce Ševčí-
kových hudebních večerů k  návštěvě za-
hajovacího koncertu 5. ročníku cyklu. Při-
pomeneme si tak i letošní 80. výročí úmrtí 
profesora Otakara Ševčíka, horažďovic-
kého rodáka a  tvůrce světově uznávané 
moderní školy hry na housle. Koncertem 
talentovaného houslisty, který kráčí ve 
stopách všech českých vynikajících Šev-
číkových žáků: bravurní houslová techni-
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ka je tu propojena s  nápaditou interpre-
tací náročných skladeb předních autorů 
houslové literatury.
Svěží výkon houslisty bude jistě i  velkou 
inspirací pro všechny mladé horažďovické 
muzikanty a jejich rodiče i učitele. O Mar-
kovi určitě ještě uslyšíme …
Vstupné na koncert 100 Kč, snížené vstup-
né 50 Kč (děti, studenti, důchodci, rodiče 
na mateřské dovolené). Rezervace vstupe-
nek na mobilu 603 229 559.
Za občanské sdružená Hudba bez hranic, o. s.

Ing. Jitka Kutišová

foto: Petra Tomešová

myši patří do nebe
V  rámci celostátní akce „Březen – měsíc 
čtenářů“ připravila Městská knihovna 
Horažďovice celou řadu akcí a  besed pro 
současné i budoucí čtenáře a návštěvníky 
knihovny. 
Děti druhých a  třetích tříd ZŠ přišly do 
knihovny na besedu se spisovatelkou 
a  scénáristkou Ivou Procházkovou. Be-
seda dostala název „Myši patří do nebe“ 
podle stejnojmenné knížky. Autorka se 
v ní věnuje tématu, které v dětských kníž-
kách příliš často nenajdeme – kam se do-
stanou zvířátka, když zemřou. Dětem se 
líbilo, jak to vypadá ve zvířecím nebi a jak 
funguje nebeská koupelna pro zvířátka.
Celkem napsala Iva Procházková kolem 
20 knížek pro malé i  větší děti a  mnoho 
televizních a  filmových scénářů. K  psaní 
ji inspirovaly příběhy a  vyprávění, které 
v  dětství slýchávala od své babičky. Vzo-

rem byl také tatínek: spisovatel a scénáris-
ta Jan Procházka. 
Závěr besedy tradičně patřil dotazům 
a autogramiádě. Beseda byla uspořádána 
v rámci projektu Děti a čtení.

Eva Marešová

sociální sítě
S  fenoménem zvaným „Sociální sítě“ se-
známil studenty 8. a 9. tříd ZŠ a SŠ v Ho-
ražďovicích šéfredaktor časopisu ABC 
Zdeněk Ležák na besedě, kterou uspořá-
dala městská knihovna. 
Posluchače provedl historií i  nejnovější-
mi trendy v  oblasti sociálních sítí, pomo-
cí grafů a  přehledů ukázal, kam by mohl 
směřovat jejich vývoj v  nejbližší budouc-
nosti. Zajímavý byl přehled, jaké typy so-
ciálních sítí používají lidé podle dosažené-
ho vzdělání a svých zájmů. Důležitou roli 

hraje také místo, kde uživatelé žijí, studují 
nebo pracují. Na závěr besedy měli stu-
denti možnost zeptat se na vše, co je z této 
oblasti zajímá. 
Beseda proběhla v  rámci projektu Děti 
a čtení.

Eva Marešová 

foto: Petra Tomešová
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KOUZLENÍ S PAPÍREM 
SKLÁDÁNÍ VĚTRNÍKOVÝCH KRABIČEK 

 ORIGAMI ZPŮSOBEM 

S HELENOU POUSTKOVOU 

10. dubna 2014 
OD 10.00 HOD. V MĚSTSKÉ KNIHOVNĚ  

ODDĚLENÍ PRO DOSPĚLÉ 

Brýle s sebou! 

 
Pořádá Městská knihovna Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“. 

 
 

 

PŘIJĎTE SI POSLECHNOUT VYPRÁVĚNÍ HEREČKY MARTINY SAMKOVÉ 
A SPISOVATELKY MARKÉTY ČEKANOVÉ O OBLÍBENÉM 

ČESKÉM SPISOVATELI, SCÉNÁRISTOVI A PŘEDEVŠÍM SKVOSTNÉM VYPRAVĚČI                                  

FRANTIŠKU NEPILOVI 
    30. dubna 2014 
          od 14.00 hod. 
                    v Oblastní charitě HD 
                             (4. patro) 

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

 

 

 

VELIKONOCE V ZRCADLE MAGICKÝCH ZVYKŮ 
 

TRADICE A ZVYKY NEJVÝZNAMNĚJŠÍCH KŘESŤANSKÝCH SVÁTKŮ SE 

SPISOVATELKOU FRANTIŠKOU VRBENSKOU 
 

16. dubna 2014 od 14.00 hod. 
v Oblastní charitě HD (4. patro) 

 
 
 
 

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

 

masopust v okolí – fotoreportáž

Hejná Velký Bor

Chanovice Jetenovice

Žihobce Svéradice
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  SVATÝ JIŘÍ ZLATINKYSVATÝ JIŘÍ ZLATINKY
  NESE NA TALÍŘINESE NA TALÍŘI
  ANEBANEB
  RÝŽOVÁNÍ ZLATA NA OTAVĚRÝŽOVÁNÍ ZLATA NA OTAVĚ
  4. ročník4. ročník

  
  Čas: 12.00 - 16.00 hod. Čas: 12.00 - 16.00 hod. 
  Místo konání: Horažďovice - jez na Lipkách Místo konání: Horažďovice - jez na Lipkách 

- ukázky rýžování zlata s možností si vyzkoušet- ukázky rýžování zlata s možností si vyzkoušet

- s sebou holínky, teplé ponožky a gumové pracovní rukavice- s sebou holínky, teplé ponožky a gumové pracovní rukavice
   
  Při velmi špatném počasí se akce nekoná !

pozvání sds klatovy
na celosvětově úspěšnou konverzační hru 
„Láska na tři“ zveme širokou veřejnost
do Kulturního domu v  Horažďovicích ve 
středu 16. dubna 2014.

Dva cestující sedí ve vlaku, který se žene od-
porným ospalým ránem. Ona, žena na úrov-
ni, psycholožka, on, životní tragéd, zcela 
neukotvená existence. Jediné, co je zdánlivě 
spojuje, je vášeň pro luštění křížovek …
Režie: Gustav Skála
Divadlo METRO 
Hrají: Světlana Nálepková a Oldřich Vízner
Na toto představení platí legitimace před-
platného skupiny A/1.  
Začátek je v 19.30 hodin. 
Vstupenky zakoupíte v  předprodeji kina 
Otava, Strakonická č. 16, Horažďovice. 
tel. 376 512 237, 376 511 890.
www.divadlo.klatovynet.cz

Dana Hladíková

plstění s kačkou
Dne 22. 2. 2014 proběhlo v  Městském 
muzeu Horažďovice plstění loutek „mari-
onet“ z ovčí vlny. 
Na výrobu byla použita technika suchého 
a mokrého plstění. Suché plstění, pomocí 
jehly, umožňuje tvořit malé detaily loutky, 
zejména v obličeji. Mokré plstění, pomocí 
teplé vody a mýdla, je vhodné na utváření 
různých dílů těla spolu s oblečením. Navíc 
mokrým plstěním lze například do chodi-
del zaplstit kamínky, sklíčka, které jsou 
důležité při pohybu loutky a stání.
Kurz se konal v  malém sále muzea. Zú-
častnilo se jej 7 dospělých a 3 děti ve věku 
11 a více let. Sraz byl v 10 hod. Všichni při-
šli s odhodláním si odnést domů plstěnou 
loutku. 
Po krátkém úvodu jsme se společně vrh-
li do práce. Utvořit z  rozčesané ovčí vlny 
hlavičku panenky, kočičky a  jiných zví-
řat nebylo snadné, ale po individuálních 
konzultacích jsme vše zvládli na jednič-
ku. Ostatní části těla už byly jednodušší. 

zpráva o činnosti 
městského muzea 
za rok 2013
V  roce 2013 navštívilo muzeum 2839 ná-
vštěvníků, což je oproti předchozímu roku 
propad cca o  800 návštěvníků. Toto číslo 
není v  kontextu celkového propadu turis-
tické návštěvnosti města, okolních památek 
a ekonomické situace občanů této země pří-
liš překvapivé.
Od února do května probíhala oprava oken 
ve stálé expozici a  v  malém sálu muzea. 
Okna byla vlivem počasí již značně poniče-
na. Oprava bohužel značně ztížila přípravu 
sezony 2013, zejména z  důvodu nutného 
přemisťování exponátů, jejich zakrývání, 
utěsňování vitrín atd.
V  dubnu se uskutečnil 3. ročník akce rý-
žování zlata na Otavě pro veřejnost pod 
názvem Svatý Jiří zlatinky nese na talíři. 
Akce byla opět velmi úspěšná, proto nava-
zujeme dalším ročníkem, který proběhne 
26. 4. 2014 na tradičním místě nad jezem 
na Lipkách.
Zaměstnanci muzea uspořádali přednášky 
a  specializované kurzy a  programy: Mi-
nerály pro základní školy a  Rýžování zlata 
na Otavě pro základní školy – A. Červený; 
Křest pro mateřské školy – H. Smetanová; 
Plstění za sucha pro dospělé a  pro děti – 
K. K. Červená.
Od roku 2009 je v našem muzeu v provo-
zu interaktivní dílna Návrat k  tradicím. 
Přes čtyři stovky lidí přišly v roce 2013 do 
muzea čistě kvůli této dílně a řada dalších 
návštěvníků spojila návštěvu expozice 
muzea s  návštěvou dílny. Tato dílna byla 
spolufinancována z  regionálního operač-
ního programu ROP jihozápad a  v  roce 
2013 byla odevzdána 4. monitorovací 
zpráva o udržitelnosti projektu.
Do sbírek muzea bylo zapsáno 181 přírůst-
kových čísel, což je 344 sbírkových před-
mětů. Dále bylo zapsáno 47 nových knih, 
z toho 23 do regionální literatury.
Bylo pokračováno v  psaní katalogizač-
ních karet do muzejního programu Bach: 
Textilní sbírka – 155 sbírkových předmětů 
+  vložené fotografie. Přírodniny – 295  ka-
talogizačních karet. Regionální literatura 
– zapsáno 33 knih a časopisů, z toho 17 roč-
níků Horažďovických obzorů (každý ročník 
12 čísel, tj. 204 čísel). Do karty se píší obsa-
hy všech knih a časopisů.
K. Červená se podílela svými řemeslnými 
dílnami na akcích Města Horažďovice – 
Svatomartinský jarmark a  Adventní staro-
český jarmark. Také vytvořila pracovní lis-
ty, které zpestřují prohlídku muzea hlavně 
školákům.
Výstavy: Co dali lidé, co dala země – výstava 
nových přírůstků do sbírek muzea z  vlast-

Všichni byli do výroby tak zabráni, že jsme 
zapomněli na 1 hod. pauzu na oběd, a tak 
jsme obědvali až kolem 13. hodiny. 
Po obědě jsme pokračovali v tvoření. Do-
končovaly se různé části těl a také plstěné 
oblečení na panenky. Čas ale kvapem ubí-
hal a než jsme se nadáli, chýlila se 16. ho-
dina, a tedy konec programu.
Všichni se snažili loutku dokončit. Seší-
valy se různé části loutek k  sobě tak, aby 
byly v  konečné fázi pohyblivé. Nakonec 
to všichni stihli a  odcházeli se svou lout-
kou domů spokojeni. Myslím, že jsme si to 
všichni užili.
Vytvořily se tyto loutky: 5 panenek s dredy 
(zajímavé bylo, že na přání tvůrkyň muse-
ly mít všechny panenky dredy), dále 2 koč-
ky, 1 Kuky, 1 slon a 1 fotbalista.
Bylo úžasné pozorovat celý ten proces od 
začátku, kdy na stole ležely chomáčky ba-
revné vlny, až po konečný výsledek v  po-
době rozmanitých loutek. 
Děkuji všem za příjemně strávený den 
a příště na viděnou.

Za muzeum Červená K. Kateřina
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ních sběrů a darů od laskavých spoluobča-
nů nejen z Horažďovicka.
Prácheňsko ve fotografii – František Ze-
men a Ivan Jana představili své fotografie ve 
výstavních prostorách věže.
Restaurování sbírek: Konzervováním pro-
šlo 65 dřevěných předmětů (A. Červený).
Staré tisky a mapy (13 ks) byly restaurovány 
pod vedením Milany Vanišové ve Vyšší od-
borné škole grafické a  Střední průmyslové 
škole grafické v Praze.
Malovaná truhla restaurována v Soukromé 
střední uměleckoprůmyslové škole v Písku, 
kterou řídí p. Blahout.
Badatelé: V  muzeu jsme poskytli služby 
74  badatelům. Zvyšuje se zájem o  badatel-
ské služby po internetu.
Dárci: V  roce 2013 darovalo nejrůznější 
předměty 21 lidí. Za všechny uvádíme jen 
několik z nich. P. M. Brejcha daroval velký 
soubor převážně textilních předmětů z Mří-
čí u Českých Budějovic. Pí. R. Hůdová daro-
vala svatební kostým z přelomu 19. století. 
Pí. M. Brejchová darovala modlitební kni-
hy. P. K. Zrůbek daroval vysoké sokolské 
boty. Pí. J. Beránková darovala dřevěnou 
valchu, lopatku na mouku, žehličku. P. J. 
Koreš daroval knihy a  časopisy. Kongre-
gace sester nejsvětější svátosti z  Českých 
Budějovic darovala kompletní nástroje na 
výrobu plstěných předmětů. Pí. M. Smit-
ková ze Svéradic darovala rozsáhlou sbírku 
předmětů z  vesnického života 19. a  první 
poloviny 20. století, kterou sesbíral její 
manžel p. J. Smitka. Sbírka byla do nedávna 
uložena v  tvrzi Kadov, kam výborně zapa-
dala, její majitelé bohužel již nebyli schopni 
tvrz otevírat veřejnosti, jak tomu bylo v mi-
nulosti. Všem dárcům velice děkujeme za 
obohacení sbírek našeho muzea.
Do sbírek byla zakoupena stříbrná křestní 
medaile s českými granáty z roku 1773.
Mineralogický průzkum, který systema-
ticky provádí A. Červený, byl zaměřen na 
křemenné žíly u  Babína, Hradešic a  okolí 
vrchu Stohlavec u Horažďovic. Byly získány 
unikátní drůzy ametystu a  záhnědy, které 
jsou ozdobou mineralogické sbírky.
Spolupráce: Do Velkého Boru byla na tra-
diční výstavy zapůjčena replika voru a  ně-
kolik obrazů z  horažďovického zámku. Do 
Moravské galerie v  Brně byly zapůjčeny 
umělecké předměty týkající se fotografa K. 
Nováka. Na výstavu ve Strakonickém mu-
zeu byl zapůjčen obraz Sv. Klimenta a men-
ší plastiky andělů. Do Prácheňského muzea 
v  Písku byly zapůjčeny středověké kachle 
a kadlub na výrobu kachlí.
Dlouholetá vedoucí Městského muzea Ho-
ražďovice Mgr. Hana Smetanová ukončila 
v srpnu svou činnost v této funkci a nahra-
dil ji Mgr. Jan Šašek. Bývalá vedoucí s mu-
zeem stále spolupracuje a  odborně i  prak-
ticky velmi napomáhá novému vedoucímu 
s jeho úkoly.

V  září 2013 bylo na podnět zaměstnanců 
muzea městskou Radou Města Horažďovi-
ce odsouhlaseno využívání prostor po bý-
valém zámeckém baru k muzejním účelům. 
Zde se ještě v roce 2013 odehrály dvě měst-
ské akce Svatomartinský trh a  Adventní 
jarmark. Po rychlém jednání ze strany mu-
zea, Města Horažďovice a  horažďovických 
loutkářů z  o. s. Tyjátr byl vypracován pro-
jekt Prácheňské marionety – oživlá lidová 
kultura ve spolupráci s firmou G-project, s. 
r. o. a Šumavaplan, s. r. o. Tento projekt byl 
v prosinci 2013 podán do regionálního ope-
račního programu ROP jihozápad. V  pro-
jektu se v  kostce jedná o  vybudování nové 
expozice věnované sbírce loutek marione-
tového typu v  prostorách bývalého baru. 
Zde by měl vzniknout nový vstup do muzea, 
sociální zařízení, expozice loutek, zázemí 
pro kulisy plus další loutkové nezbytnosti. 
Součástí nové části muzea by měl být mul-
tifunkční prostor s  jevištěm a  hledištěm 
k  loutkovým divadelním představením, 
různým besedám, seminářům a dalším kul-
turním akcím. V případě úspěchu projektu 
u ROP a po jeho realizaci by byl nový pro-
stor muzea v provozu celoročně.
V Horažďovicích 12. 3. 2014

Mgr. Jan Šašek

9. ročník 
zářečské májky

ve středu 30. dubna 2014
OD 17.00 HOD.

průVod Veselých Vozů
se zastávkou u krále Šneka I.

Posezení u májky 
(zpěv, občerstvení, soutěže apod.)

Řazení vozidel na parkovišti 
f. Victory v 16.30 hod.

Zveme všechny příznivce Zářečí.
Přijďte se pobavit!

z radnIce

rada města 10. 3. 2014
schvaluje příspěvek Plzeňskému kraji 165 
780 Kč na dopravní obslužnost veřejnou 
vnitrostátní linkovou dopravou v  roce 
2014 a  Dodatek č. 1/2014 ke Smlouvě 
o poskytnutí finančního příspěvku Plzeň-
skému kraji na zajištění dopravní obsluž-
nosti území Plzeňského kraje veřejnou 
vnitrostátní linkovou dopravou 
schvaluje vyhlášení konkurzního řízení 
na obsazení pracovního místa ředitele Zá-
kladní školy Horažďovice, Komenského ul. 
211, okres Klatovy 
schvaluje bezplatné poskytnutí prostor 
zámeckého nádvoří a  podloubí v  zámku 
pro účely startu a cíle pochodu „Horažďo-
vická 50“ ve dnech 23.–24. 5. 2014 a  po-
skytnutí příspěvku z  rozpočtu města Ho-
ražďovice ve výši 5000 Kč na zabezpečení 
49. ročníku pochodu „Horažďovická 50“
schvaluje užití znaku města Horažďovice 
na sborovém oblečení členů dechového or-
chestru „Otavanka“
souhlasí s  poskytnutím finančního pří-
spěvku ve výši 2 500 Kč na provoz zařízení 
pro děti vyžadující okamžitou pomoc – 
Klokánek Janovice nad Úhlavou
schvaluje nabídku svozové společnosti 
RUMPOLD – P, s. r. o. na vytvoření sběrné 
sítě pro sběr starého textilu formou bílých 
kontejnerů, které budou rozmístěny na vy-

ČIŠTĚNÍ OTAVY 
 

26. 4. 2014 (sobota), HORAŽĎOVICE 
 

(úsek Čepice – Horažďovice Lipky) 
 

Sraz dobrovolníků v 9.00 hod. na Zářečí u lípy. 
Lodě, pytle a rukavice budou připraveny na místě. 

 
 
 
 
 
 

 
 

Přijďte podpořit naši VODÁCKOU akci Vaší účastí. 
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braných stanovištích separovaného odpadu
bere na vědomí „Plán investic vodohos-
podářské infrastruktury na rok 2014“ vy-
pracovaný společností ČEVAK, a. s.
schvaluje navrácení sochy antického vojá-
ka ze současného místa u kašny na nádvoří 
zámku zpět na původní místo do niky dvou-
ramenného schodiště do velkého sálu zám-
ku – za realizaci usnesení zodpovídá organi-
zační složka Městské muzeum Horažďovice
schvaluje ošetření památných stromů 
„lípy u  Mlýnského rybníka v  k. ú. Horaž-
ďovická Lhota“ a podání žádostí o poskyt-
nutí finančních prostředků v  rámci Pro-
gramu péče o krajinu v roce 2014 

dotazníkové šetření 
Vážení občané, dovolujeme si vám ozná-
mit, že projekt „Městský úřad Horažďo-
vice – profesionalita s  lidskou tváří“, reg. 
č. CZ.1.04/4.1.01/89.00036, který je spo-
lufinancován z  prostředků ESF prostřed-
nictvím OP LZZ a státního rozpočtu ČR, 
vstupuje do další fáze aktivity.
Jedná se o  aktivitu G: otevřenost úřadů, 
jejímž předmětem je mimo jiné provádění 
dotazníkového šetření spokojenosti občanů 
odcházejících z budovy MěÚ. Cílem dotazní-
kového šetření je zhodnocení názorů a zjiště-
ní spokojenosti občanů jako klientů úřadu. 
Dotazování bude realizováno v  průběhu 
dubna a května 2014, kdy se na občany, kteří 
navštíví městský úřad, budou obracet jeho 
zaměstnanci a zaměstnanci externí firmy se 
žádostí o vyplnění krátkého dotazníku.
Věříme, že krátké zdržení, které věnujete vy-
plnění dotazníku, bude přínosem pro iden-
tifikaci oblastí a nedostatků, v nichž občané 
vnímají rezervy v práci městského úřadu. 
Vyplněné dotazníky budou zpracovány 
a  následně vyhodnoceny. Tímto šetřením 
chce městský úřad zvýšit kvalitu poskytova-
ných služeb a výstupy z tohoto šetření budou 
významným podkladem pro další práci.
Vyplnění dotazníku je anonymní a  dobro-
volné.
Předem vám děkujeme za váš čas a spolupráci.

Jitka Vokatá, projektový manažer

půjčky z Fondu 
rozvoje bydlení 
Upozorňujeme zájemce o  získání zvý-
hodněných půjček z  fondu rozvoje byd-
lení Města Horažďovice na zvelebení 
obytných budov nebo bytů, že Město vy-
hlásilo 19. března 2014 výběrové řízení 
na jejich poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřej-
něny na úřední desce a  na internetových 

stránkách Města na adrese: http://www.
muhorazdovice.cz/muhd/
Žádost o  půjčku se podává na závazném 
formuláři, který je k  dispozici na Finanč-
ním odboru města Horažďovice (číslo tel. 
371 430 550) nebo na internetových strán-
kách Města ve složce formuláře pro podá-
ní – odbor finanční. 
Lhůta pro podání žádostí končí dne 
22. dubna 2014 v 11 hod.

Ing. Marie Velková
vedoucí finančního odboru

splatnost místních 
poplatků
Upozorňujeme občany, že 31. 3. 2014 kon-
čí splatnost místního poplatku ze psů za 
rok 2014 a místního poplatku z odpadu za 
1. pololetí roku 2014. Dle Obecně závazné 
vyhlášky č. 4/2012 činí poplatek z odpadu 
na letošní rok 600 Kč/osobu/rok. 
Poplatky je možno zaplatit hotově v  po-
kladně MěÚ v  přízemí budovy radnice 
v úředních dnech: pondělí, středa 7.30–11 
a 12–16 hod. a pátek 7.30–11 hodin nebo 
poštovní poukázkou, které byly rozesílány 
v průběhu měsíce března.
Vyzýváme občany, kteří ještě nesplnili 
tuto povinnost, aby tak urychleně učinili.
Včas nezaplacené poplatky mohou být dle 
platné vyhlášky zvýšeny až na trojnásobek.

Havránková Dana, finanční odbor

povinnosti 
provozovatelů 
spalovacích zdrojů
Z  důvodu množících se stížností na kvali-
tu ovzduší ve městě, zejména v souvislosti 
s vytápěním domácností, byť topná sezona 
letos pomalu končí, dovoluji si upozornit 
na povinnosti, které s touto problematikou 
úzce souvisejí.
To, že individuální vytápění objektů má 
na kvalitu ovzduší značný vliv, potvrzuje 
řada různých studií. Zhoršené rozptylové 
podmínky, nekvalitní paliva, nevyhovující 
staré kotle a nekázeň provozovatelů způso-
bují, že kvalita ovzduší v malých vesnicích 
a  městech je často horší než v  oblastech, 
kde převažují emise velkých průmyslových 
zdrojů znečištění.
Využívám této možnosti upozornit na po-
vinnosti také z  důvodu, že právní úprava 
na úseku ochrany ovzduší je relativně nová 
a některé konkrétní povinnosti budou i pro 
provozovatele spalovacích zdrojů v domác-
nostech nabíhat postupně.
Oblast ochrany ovzduší je upravená záko-
nem č. 201/2012 Sb., tento zákon je účinný 

od 1. 9. 2012. V  předchozí právní úpravě 
povinnosti související s vytápěním domác-
ností byly upraveny pouze obecně.
Obecné povinnosti provozovatelů spalo-
vacích zařízení (se jmenovitým tepelným 
příkonem do 300 kW):
– uvádět do provozu a provozovat spalovací 
zdroj v  souladu s  podmínkami pro provoz 
stanovenými výrobcem (od 1. 1. 2013 by 
měly být na trhu pouze výrobky emisní tří-
dy EURO III a vyšší, které jsou při řádném 
provozu schopny plnit to, co ukládá zákon)
– dodržovat přípustnou tmavost kouře 
(nedodržení tmavosti kouřové vlečky se 
připouští v  trvání do 30 minut od uvedení 
zdroje do provozu)
– spalovat ve spalovacích zdrojích pouze 
paliva, určená výrobcem nebo paliva spl-
ňující požadavky na kvalitu paliv (hnědé 
uhlí energetické, lignit, uhelné kaly a  pro-
plástky ve zdrojích do 300 kW je zakázáno 
spalovat, v  běžné distribuční síti nejsou 
k prodeji, je zakázáno v těchto zdrojích spa-
lovat jakékoliv odpady)
Nové povinnosti pro provozovatele spalo-
vacích zařízení na tuhá paliva se jmenovi-
tým tepelným příkonem od 10 do 300 kW, 
které slouží jako zdroj tepla pro teplovodní 
soustavu ústředního vytápění:
– provést prostřednictvím odborně způsobilé 
osoby kontrolu technického stavu a provozu 
spalovacího zdroje (poprvé má být kontrola 
provedena do 31. 12. 2016 a  poté v  dvoule-
tých intervalech provedení kontroly opako-
vat. Doklad, který odborně způsobilá osoba 
o této kontrole vystaví, si provozovatel ucho-
vává, na vyžádání jej předkládá obecnímu 
úřadu obce s rozšířenou působností).
– po 1. 9. 2022 provozovat pouze spalovací 
zařízení, která splňují zákonem stanovené 
emisní limity pro emisní třídu EURO III 
a  vyšší (emisní limity jsou stanoveny pro 
oxid uhelnatý, celkový organický uhlík 
a tuhé znečišťující látky).

Ing. Anna Vachušková, 
odbor životního prostředí

Vodohospodáři 
v horažďovicích 
vymění deset šoupat 
a dva hydranty 
Deset hlavních vodovodních uzávěrů (šou-
pat) vymění v  polovině dubna zaměstnanci 
vodohospodářské společnosti ČEVAK a.  s. 
v Horažďovicích. Výměna se týká ulic Smeta-
nova, Bezručova, Tyršova a Žižkova. O přes-
ném termínu prací, které si po nezbytně dlou-
ho dobu vyžádají přerušení dodávek pitné 
vody, budou obyvatelé včas informováni. 
„Tato výměna pomůže například při hle-
dání a opravách poruch a s nimi spojenými 
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odstávkami vody. Díky novým šoupatům 
totiž budeme moci odstavit kratší úsek 
vodovodního řadu a  tím také snížit počet 
odběratelů, kteří by mohli být v  důsledku 
poruchy bez dodávek pitné vody,“ vysvětlil 
vedoucí provozního střediska Horažďovice 
Zdeněk Stulík. 
Současně s výměnou šoupat osadí zaměst-
nanci ČEVAKu v této části města také dva 
nové hydranty.

Bc. Lenka Zimmelová, ČEVAK a. s.

Školy 

předjaří v duhové 
mateřince
Každý, kdo 5. března zavítal do naší duhové 
mateřinky, si musel myslet, že je v pohád-
ce. Po školičce se to „hemžilo“ samými 
princeznami, piráty, čertíky, kovboji, Čer-
venými karkulkami a jinými pohádkovými 
bytostmi. Co se to dělo? Oslavoval se ma-
sopust se vším všudy – s maskami, hudbou, 
tancem, soutěžemi a  v  neposlední řadě 
mlsnotami. Moc jsme si to užili a již se těší-
me na příští rok. 
Po takovém veselí jsme se druhý den, na 
Popeleční středu, vydali všichni společně 
do kostela sv. Petra a Pavla, abychom se od 
sestry Jany dozvěděli něco bližšího o půstu 
a  „popelci“. Děti velmi zajímalo, z  čeho je 
popel, jímž všem, kteří měli zájem, sestřič-
ka udělala křížek na čele. V závěru jsme si 
společně zazpívali a rozloučili se.
Další významnou akcí pro naši školku byl 
18. března „Den otevřených dveří“ spo-
jený s  „Tvořivými předvelikonočními díl-
ničkami“, kde si mohli rodiče s  dětmi vy-

robit pěkné jarní dekorace. Bylo vidět, že 
je společná práce těší a  naplňuje radostí. 
Také nás vždy velmi potěší, když se k nám 
při podobných příležitostech vracejí rodiče 
a děti, jež už naši školku opustili. Děkuje-
me všem, kteří si našli čas, obrnili se trpěli-
vostí a zapojili se s chutí, společně se svými 
dětmi, do jarního tvoření.
A jaká větší akce nás v nejbližší době čeká? 
Rádi bychom, tak jako každý rok, otevřeli 
s rodiči a dětmi zahradu. Vždyť už to kolem 
všechno raší, kvete a  začíná se zelenat. No 
prostě – jaro už je tu a ťuká nám nedočkavě 
na vrátka. Tak neváhejme a pusťme ho dále!

Kolektiv KMŠ

zimní olympijské hry 
na paloučku
Jaro už nás láká svými slunečními paprs-
ky, my se ale vrátíme o  pár dnů zpět. Na 
Paloučku jsme před pár týdny žili olympi-
ádou. Sledovali jsme Zimní olympijské hry 
v  Soči a  toto téma jsme využili z  různých 
úhlů pohledu. Třída Včeličky a  Berušky 
byla plná malých sportovců. Děti ve spor-
tovních vestách absolvovaly „soutěže“ 
v  lyžování, sáňkování, skocích na lyžích, 
také se hrál hokej. A  nejen děvčátka zau-
jalo krasobruslení. Děti opravdu pečlivě 
sledovaly dění na olympijských hrách a ve 
školce si potom vyprávěly o  našich olym-
pionicích, o  medailích, a  dokonce znaly 
skóre hokejových zápasů. Během olympi-
ády jsme jen nesportovali. Děti získávaly 
znalosti o  tom, kde se olympiáda konala, 
prohlíželi jsme si vlajky různých zemí, čes-
kou vlajku jsme si namalovali, poslouchali 
jsme hymnu, povídali jsme si o  medailích 
i  o  tom, jak se mají chovat sportovci, jak 
se chovat fair play. Také jsme si povídali 
o dopravních prostředcích, protože ty mu-
sely dopravit sportovce do místa olympiá-
dy. A po celou dobu nám ve třídě plápolal 
olympijský oheň. Po ukončení olympiády 
a  uhasnutí olympijského ohně jsme uspo-
řádali maškarní karneval, kterým jsme 

ukončili jak olympijské hry, tak jsme si 
připomněli masopust.
A ještě jednu perličku Na Paloučku máme. 
Ve třídě Berušky máme novou olympijskou 
naději. Tou je Ondra Pavelec, který slíbil, 
že jestli bude brankářem až bude velký, 
nepustí do branky ani jeden gól. Tak se už 
moc těšíme na další olympijské zlato.

Třída Včeličky a Berušky

lyžařský kurz 2014
„Jedete šoupat prkýnka po trávě“ a  další 
podobné hlášky jsme slýchali před každo-
roční akcí, které sice počasí nepřálo jako 
v minulých letech, ale přesto se ji podařilo 
uspořádat i s náplní, jaká k lyžařskému kur-
zu patří ( je pravdou, že jsme museli oželet 
běžky a  že nás zachránil technický sníh). 
Již druhý rok jsme se zabydleli v  chatě Ci-
helny na Zadově, která nabízí dostatečný 
komfort pro ubytování a  následný výcvik. 
Výuka na svahu, návštěva a  ukázky prá-
ce Horské služby ČR, procházky po okolí, 
míčové hry, stálé sluníčko, teploty šplhající 
až k  39 °C, unavené nohy a  nejen to, hlav-

ně chuť naučit se či zlepšit své lyžařské 
a snowboardingové umění, to vše bylo ná-
plní letošního lyžařského kurzu. Věříme, že 
příští zima bude na sníh bohatší, ale i tento 
kurz děti spokojeně kvitovaly jako vydaře-
ný. Fotografie z kurzu můžete zhlédnout na 
www.zsblatenska.horazdovice.cz

Mgr. Kamil Šebek

maškarní bál  
ve školní družině
O  masopustu jsme uspořádali maškarní 
bál. Předem jsme si vyrobili veselé plakáty 
i  škrabošky s  různými motivy. V  den D se 
dvě oddělení družiny proměnila v  taneční 
sály. Program zahajovala znalostní soutěž 
z oblasti prvouky. Všichni jsme uspěli, a tak 
nikdo nezůstal bez sladké odměny. Po spo-
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lečném fotografování mohlo začít to pravé 
masopustní veselí a  zábava. Na parketu 
lehkým krokem tančily princezny a  víly, 
strach naháněli kostlivci, lidojedi a  další 
strašidelné bytosti. Nechyběla ani různá 
zvířátka, indiáni, kovbojové, čarodějnice 
a  černokněžníci. Nad naším zdravím bdě-
la zdravotní sestřička, pořádek hlídali vo-
jáci a policisté, o pestrost se starali klauni 
a  kašpárci. Jeden za všechny a  všichni za 
jednoho byli tři mušketýři. Nebeskou ná-
vštěvou nás poctil anděl… O  přestávkách 
na oddych jsme si pochutnávali na dobro-
tách, které nám připravily naše maminky. 
Odpoledne jsme si zpestřili i  společnou 
hrou – židlovanou. Každá zábava ale jed-
nou končí. Dozněly poslední tóny veselé 
hudby, dotančilo se a  taneční sály se opět 
přeměnily v oddělení školní družiny. 
Tak ahoj, masopuste, zase za rok…

zŠ komenského
popelka V třebomyslIckém 
podání
Koncem roku 2013 mě pozvaly děti z  naší 
školy na divadelní představení do Třebo-
myslic, které se mělo konat v sobotu 21. 12. 
Nejdřív se mi tam ani nechtělo, zdálo se mi, 
že mám moc práce a není čas na odpočinek. 

Naštěstí jsem se „utrhla“ a nelitovala jsem.
Vše se odehrálo v  třebomyslickém sále 
místního pohostinství a  ve 14 hodin byla 
téměř všechna místa obsazena. Sešli se 
tady příbuzní a kamarádi herců opravdu ve 
velkém počtu. 
Následovala pohádka Popelka tak, jak ji 
známe z  televize s  Libuší Šafránkovou. 
Vše bylo bezvadně secvičeno, natrénová-
no a  také odehráno. Celé představení bylo 
doplněno vánočními koledami a  dětskými 
písněmi. Doprovod zajistila Maruška Ma-
kovcová s  Míšou Heřmanovou na klávesy 
a na kytaru. A jak to tak bývá, nakonec vel-
ká děkovačka, potlesk, květiny... A teď jsem 
čekala, že zpoza opony vystoupí na pódium 
někdo, kdo vše s  dětmi secvičil a  natréno-
val. Myslela jsem, že někdo dospělý – nej-
spíš dvě osoby.
Nestalo se tak. Na pódium skromně před-
stoupily růžolící Maruška a  Míša, kterým 
maminky dětí přišly poděkovat a  předaly 
jim odměny a květiny. 
Nechtělo se mi ani uvěřit, že tohle všech-
no mají na svědomí tyhle naše holky. Že 
tohle všechno dokázaly úplně samy a že je 
vůbec děti poslouchaly. V  ansámblu bylo 
plno energických a divokých kousků, které 
znám ze školních lavic a chodeb naší školy.
Začátek celého příběhu našich herců se za-
čal psát již koncem letních prázdnin 2013, 
kdy se Maruška Makovcová a  Míša Heř-
manová rozhodly, že s mladšími kamarády 
z  Třebomyslic a  Lhoty nacvičí divadelní 
představení, kterým by potěšili své rodiče 
a příbuzné v čase vánočním. Všichni pocti-
vě nacvičovali každý víkend, sháněli kostý-
my, sami si vyrobili kulisy. Vše vyvrcholilo 
právě v  tuto předvánoční sobotu skvělým 
představením, jež mělo velký úspěch.
Když už jsme se pomalu chystali jít domů, 
potkala jsem se na sále s  Maruškou a  Mí-
šou. Připadalo mi, že tohle by nemělo jen 
tak skončit jedním představením. Že by to 
mělo vidět více lidí, protože to stálo za to. 
Děti byly rozhodnuté hned, vůbec neza-
váhaly a  28. ledna 2014, v  úterý, se mohly 
předvést v  naší tělocvičně. Kus sehrály 
celkem třikrát, aby se mohla vystřídat celá 
škola. Dokonce přišel i  celý druhý stupeň, 
z  čehož jsem nejdřív měla „osypky“, pro-
tože vím, jak starší děti reagují na pohád-
ky pro malé, a  hlavně, když na pódiu stojí 
jejich spolužáci. S učiteli jsme měli dohod-
nuto, že pokud to nějaká třída nezvládne, 
bude představení přerušeno a  dotyční se 
odeberou do výuky. 
K  našemu milému překvapení to nebylo 
potřeba, protože se všichni chovali tak, jak 
se sluší a patří. Všichni jsme byli pohlceni 
příběhem a  ocenili jsme to velkým potles-
kem. 
Moc si vážíme toho, co děti dokázaly a  co 
nám předvedly. Každý učitel, který někdy 
secvičoval nějaké představení s  dětmi, ví, 

o čem to je. Děvčata to měla ještě složitěj-
ší v tom, že mezi herci byli žáci od 1. až do 
9. ročníku. A  holky to zvládly na jedničku 
s hvězdičkou!!! 
Mě osobně nejvíc těší, že děti vše připravily 
samy ve svém volnu a nikdo je do toho ne-
musel nutit. Určitě velkou roli hraje i fakt, 
že na naší škole si žáci se svými vyučujícími 
často nacvičují různá představení během 
školního roku v rámci českého jazyka. Tam 
možná děvčata sbírala zkušenosti. Zde se 
potvrzuje platnost našeho loga –„TVŮRČÍ 
ŠKOLA DĚTI BAVÍ“. V  tomto případě vi-
dím jako učitelka i splnění pedagogického 
cíle – děti učí děti. Zde v podstatě jde o sku-
pinovou práci s výborným výsledkem. 
Myslím, že tahle zkušenost může dívky 
ovlivnit i  v  budoucím životě, protože bych 
si je klidně dokázala představit jako paní 
učitelky nebo vychovatelky. To, do čeho 
se pustily, je ta nejlepší praxe pro budoucí 
pedagogy. Uvidíme, kam je vítr zavane. Ať 
to bude kamkoli, přejeme jim, aby je jednou 
jejich práce bavila a  naplňovala tak, jako 
příprava tohoto představení. 
Stejně tak děkujeme všem hercům a  he-
rečkám za jejich nasazení a  super výkony 
a  možná i  oni využijí hereckou zkušenost 
ve svém dalším životě. 
Těšíme se na další představení, které určitě 
BUDE! 

J. Stichenwirthová
ZŠ Komenského Horažďovice 

lyžařský VýcVIk zadoV 2014
Od soboty 8. 3. do pátku 14. 3. se žáci pře-
vážně sedmých ročníků naší školy zúčast-
nili lyžařského kurzu na Zadově. 
Tento způsob zimy se nám zdál poněkud 
nešťastným, a  tak to cestou tam vypada-
lo, že se ani moc lyžovat nebude. Všechno 
ale bylo jinak! Na kopci zvaném Kobyla se 
jezdit dalo a  my jsme si užili technického 
sněhu dosyta. 
Všichni jsme se naučili lyžovat, jezdit na 
čertovském prkénku zvaném snowboard, 
vychutnali jsme si zároveň jarní Šumavu, 
navštívili jsme meteorologickou stanici na 
Churáňově a  podívali jsme se i  do stanice 
horské služby na Zadově. Jen ty běžky zů-
staly doma.
A co bylo snad nejdůležitější? Byli jsme tý-
den z  domova i  ze školy pryč, utužili jsme 
náš kolektiv a  zároveň vyzkoušeli kvalitu 

Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01

okres Klatovy

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

 e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz
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nervů našich vedoucích. Vše jsme ve čtvr-
tek završili báječnou diskotékou.
Na příští ročník se moc těšíme a přejeme si 
více sněhu, nejen technického.
Žáci 2. stupně ZŠ Komenského Horažďovice 

základní umělecká 
škola 
Poslední týdny v naší škole byly velmi ná-
ročné. Žáci hrající na klavír a na smyčcové 
nástroje absolvovali okresní kola soutěží 
s  velmi dobrými výsledky. Do krajského 
kola postoupilo z  prvního místa několik 
žáků. Kateřina Šedivá a  Jáchym Satorie 
ve hře na klavír a Jolana Slepičková s Pet-
rou Kovačovou v koncertantním obsazení 
ve hře na housle. Také další žáci obsadili 
skvělá umístění. Ve hře na klavír to bylo 1. 
místo pro Kryštofa Satorie a 2. místo pro 
Aleše Rojta. Ve hře na housle pak obsadi-
la 1. místo Lenka Šímová a 3. místo Klára 
Kovačová. V  Domě dětí a  mládeže v  Ho-
ražďovicích také proběhlo okrskové kolo 
v  recitaci, kterého se také zúčastnili naši 
žáci LDO. Do okresního kola postoupil 
Jan Motl. Všem žákům gratulujeme a dě-
kujeme za skvělou reprezentaci školy.
V  březnu se uskutečnily třídní přehrávky 
jednotlivých tříd. Žáci výtvarného oboru 
si vyzkoušeli, jak se dělá animovaný film 
v  rámci projektu „Animánie“ a  vyslechli 
si velmi zajímavou přednášku o  dějinách 
umění, kterou u nás ve škole odprezento-
vali zaměstnanci Ateliéru Zámeček.
Ve středu 19. 3. se naši žáci představili na 
dvou koncertech v  domech s  pečovatel-
skou službou. Jeden se uskutečnil v novém 
penzionu u  hasičárny a  druhý v  jídelně 
DPS v Palackého ulici.
Také došlo k  jedné personální změně 
v  naší škole. Na vlastní žádost odchází 
z naší školy Mgr. Hana Kotálová. Místo ní 
bude vyučovat výtvarný obor Mgr. Aleška 
Čeňková. Rád bych na tomto místě paní 
Kotálové poděkoval za práci, kterou pro 
naši školu v minulých letech dělala a paní 
Čeňkovou vítám mezi námi a přeji jí mno-
ho sil do následujících měsíců. 

V následujících týdnech se budeme nadále 
pilně připravovat na blížící se akce. Jedná 
se o  dvě výstavy žáků výtvarného oboru, 
dramaťáckou sklizeň, absolventský a  zá-
věrečný koncert žáků hudebního oboru, 
ale i další akce. O těchto akcích vás budu 
informovat v příštích číslech Horažďovic-
kého obzoru. 

Mgr. Martin Petrus

spolky 

ddm informuje...
jarní a letní akce
V  prvním dubnovém týdnu proběhnou 
hned tři akce pro veřejnost. V pátek 4. 4. se 
od 19.00 koná v KD závěrečná lekce Taneč-
ních pro mladé, v sobotu 5. 4. od 14.30 zve-
me příznivce rukodělných dílen na Vitráže 
s jarními náměty a v neděli 6. 4. od 13 hodin 
proběhne v zámku otevřený turnaj v karet-
ní hře Magic: The Gathering. Dále v dubnu 
zveme veřejnost na již tradiční oslavy Dne 
Země, které se letos uskuteční v předstihu, 
a to ve dnech 11. a 12. dubna. Velikonoční 
dílny, které letos proběhnou ve spolupráci 
s  Městským muzeem a  Městem Horaž-
ďovice, se uskuteční v zámku v sobotu 19. 
dubna od 9 hodin. O Velikonočním pondělí 
(21. 4.) proběhne již 4. ročník otevřeného 
turnaje v  badmintonu. Jde o  jedinečnou 
příležitost, jak si nezávazně vyzkoušet 
tento zajímavý halový sport. Hrát budeme 
v dětských i dospělých kategoriích ve dvou 
i čtyřhrách. K zapůjčení je omezený počet 
raket, jedinou podmínkou je halová obuv.
Závratným tempem se začaly plnit kapacity 
letních táborů. V současnosti tak nabízíme 
volná místa již jen na 2. turnusu příměst-
ského tábora v  přírodovědné stanici (pro 
děti předškolního věku), dále na 1. turnusu 
tábora pro rodiče a děti (27. 6.–1. 7. 2014), 
který jsme pro velký zájem přidali, a stále je 
volno na táboře pro děti a  mládež (Plácek 
2014). Informace o táborech najdete na na-
šem webu či na plakátech.

podbranský mlýn
Zatím bez větších komplikací probíhá 
rekonstrukce Podbranského mlýna na 
Centrum environmentálního vzdělávání. 
Protože se městem nese řada dezinforma-
cí, dovolím si jen v  krátkosti shrnout vizi 

a  okolnosti projektu. Na projektu Založe-
ní environmentálního centra v  Horažďo-
vicích a  zahájení jeho činnosti jsme začali 
pracovat cca před 3 lety a letos v lednu jsme 
zahájili stavbu. Stavební investice přijde na 
14, 5 mil. Kč vč. DPH, realizaci stavby pro-
vádí firma STAFIS-KT s. r. o. Investorem 
akce je naše školské zařízení, tedy Dům dětí 
a  mládeže Horažďovice, přičemž naším 
zřizovatelem je Plzeňský kraj, nikoliv Měs-
to Horažďovice. Finanční prostředky jsou 
z  85% hrazeny z  bavorské dotace, neboť 
partnerem projektu je Národní park Bavor-
ský les. Zbylých 10 % hradí náš zřizovatel, 
tedy Plzeňský kraj (který by musel budovu 
tak jako tak opravit) a 5 % kryje Minister-
stvo pro místní rozvoj. Stavba bude trvat 
přibližně rok, přičemž na jaře 2015 bychom 
měli ve mlýně přivítat první klienty – stu-
denty českých a  bavorských základních 
a středních škol, kteří budou envicentrum 
navštěvovat v  rámci týdenních výukových 
kurzů, jejichž programovou náplní budou 
především disciplíny přírodovědného cha-
rakteru. Ve mlýně vznikne několik nových 
pracovních míst, doba udržitelnosti pro-
jektu je stanovena na min. 10  let. Projekt 
má vlastní webové stránky, kde se můžete, 
v případě zájmu, dozvědět více (www.envi-
centrum.eu).
Za celý DDM přeji čtenářům HDO příjem-
né jarní dny! 

Tomáš Pollak, ředitel DDM

přehled akcí pro Veřejnost 
V dubnu 2014:
• pátek 4. dubna od 19.00: závěrečná 
lekce Kurzu tance pro mladé – Kulturní 
dům Horažďovice
• sobota 5. dubna od 14.30: Vitráže s jar-
ními náměty – keramická dílna DDM 
v zámku
• neděle 6. dubna od 13.00: turnaj Ma-
gic: The Gathering – Otevřený klub 
DDM v zámku
• pátek 11. dubna od 19.00: Dubnové po-
zorování hvězdné oblohy – do tajů jarní 
noční oblohy nás zasvětí MUDr. Jaroslav 
Cajthaml. Místo pozorování: zahrádkář-
ská kolonie za Komenského ZŠ, v případ-
ně zatažené oblohy se akce ruší.
• sobota 12. dubna: Zelená sobota v Pří-
rodovědné stanici DDM Horažďovice – 
u příležitosti Dne Země jsme pro vás při-
pravili program orientovaný na rostliny 
(botaniku):
 – 10.00: botanická vycházka „Jarní ča-
rování v  lužním lese“ – cílem procház-
ky bude park Ostrov, kde se seznámíme 
s běžnými i méně známými rostlinami jar-
ního aspektu. Programem provází Bc. Pe-
tra Karešová. Vycházíme od přírodovědné 
stanice. V  případě nepříznivého počasí 
(trvalý déšť) se akce ruší.
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něco, co ho zajímá. Sobotní večer pak patřil 
bowlingovému turnaji. Nedělní cestu z klu-
bovny na autobus jsme pojali jako procház-
ku přes Vyšehrad. Asi nejen ta způsobila, 
že v autobuse cestou zpět nezůstalo jediné 
oko otevřené.

Martin Pompl 

 – 13.30: přednáška „Bylinky pro každý 
den“ – přednášející Bc. Petra Karešová 
nás seznámí s praktickým využitím  z n á -
mých i méně používaných bylin v běžném 
životě. V případě hezkého počasí  b u d e 
pro děti účastníků připravena tvořivá díl-
nička. Počet míst je omezen. Na akci je 
třeba přihlásit se předem. Akce proběhne 
v přírodovědné stanici, vstupné 30 Kč.
• sobota 19. dubna od 9.00: velikonoč-
ní tvořivé dílny v zámku – ve spolupráci 
s  MM a  Městem Horažďovice – tradiční 
i novátorské rukodělné aktivity
• sobota 19. dubna od 11.00: velikonoční 
komentovaná prohlídka přírodovědné 
stanice – přijďte si prohlédnout vnitřní 
i  venkovní chovy exotických i  hospodář-
ských zvířat, které se nám s  příchodem 
jara rozrostly o  nové chundelaté kama-
rády. Vstupné 30  Kč. V  případě špatného 
počasí (trvalý déšť) bude akce zrušena.
• pondělí 21. dubna od 11.00: Velikonoč-
ní OPEN turnaj v badmintonu – od 11.00 
prezence, od 12.00 zahájení turnaje, tě-
locvična ZŠ Blatenská, s  sebou halovou 
obuv, startovné 20 Kč

skautské středisko 
prácheň 
příŠtí stanIce praha
Že jsou skauti banda lidí běhajících po lese? 
Naopak! O  tom, že tomu tak není, svědčí 
například městská výprava. Tentokrát jsme 
si vybrali rovnou hlavní město. Akce začala 
v pátek večer, kdy jsme si vybudovali vlast-
ní kino a promítli si film. Zábava pokračo-
vala v  sobotu dopoledne, kdy jsme využili 
olympijského parku Letná. Naskytla se 
nám tak možnost vyzkoušet si olympijské 
sporty. Nejvíce nás zde nadchl snowboar-
ding a curling. Vybitou energii bylo potřeba 
doplnit. Naše další kroky proto směřovaly 
do čínské restaurace. Po nasycení jídlem 
i zábavou následovalo poznávání. V Národ-
ním technickém muzeu si jistě každý našel 

ZOH Letná 2014

Zveme vás na divadelní představení 

poVýŠení
6. dubna 2014 v 15.00 v sále DDM 

Nadchází slavnostní okamžik 
a Chemšlovy mají být povýšeny na město. 

Občané už začínají oslavovat, když se 
objeví nečekané komplikace. 

Dočkají se nakonec?
Přijďte si nedělní odpoledne zpříjemnit 

kulturním zážitkem! 

česká hasičská 
jednota zemská
První jednotná česká hasičská 
organizace „Česká hasičská 
jednota zemská“ byla založena 24. června 
1877. Její stanovy byly schváleny a  potvr-
zeny vysokým c.k. místodržitelstvem 12. 
října 1878. Jednota však neměla dlouhého 
trvání. Vývoj se začal opírat o  župy. První 
česká župa vznikla 25. října 1878 v Horaž-
ďovicích. Druhá pak v Libochovicích a tře-
tí v  Chrudimi. V  roce 1879 je následovaly 
župy v Lounech a Čáslavi.
 Pokračování příště.

hasičský okrsek č. 8. 
horažďovice 
Před rokem jsem psal, že výroční valná 
hromada (VVH) okrsku, která se konala 
v  sobotu 23. února, byla velmi zasněžená 
(20 cm). Letošní, konaná rovněž v sobotu, 
ale 22. února, byla beze sněhu a hodně tep-
lá (+11°C). Její konání bylo opět v restaura-
ci Na Zářečí. Okrsek má 10 sborů: Boubín, 
Hejná, Horažďovice, Horažďovická Lhota, 
Kejnice, Komušín, Třebomyslice, Velké 
Hydčice, Veřechov a Slivonice. Z posledně 

HASICSKÉ 
NOVINY
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Zaškolení absolventi získají práci přednostně

jmenovaného sboru se žádný zástupce ne-
dostavil. Zváni byli přední funkcionáři sbo-
rů, zástupce Města Horažďovice a  Obec-
ních úřadů Kejnice, Hejná, Velkých Hydčic 
a npor. Papoušek, velitel stanice Horažďo-
vice. Město Horažďovice zastupoval sta-
rosta pan Zrůbek a OÚ Kejnice pan Rejšek. 
Dále byl přítomen pan Jíra za Krajské sdru-
žení hasičů Čech, Moravy a Slezska (ČMS) 
a  pan Zelenka, který zastupoval Okresní 
sdružení hasičů ČMS.
Po zahájení VVH a vzpomenutí zemřelých 
členů okrsku začalo vlastní jednání. Sta-
rosta okrsku zhodnotil činnost v  uplynu-
lém roce (okrsková soutěž, V. propagační 
jízda a  okresní soutěž mladých hasičů 
v Horažďovicích, okresní oslavy v Zavleko-
vě, Malém Boru a další). Letošní okrsková 
soutěž se bude konat 24. května od 13 hod. 
v Komušíně. Navrhl též finanční příspěvek 
pro mladé hasiče z  Horažďovic a  Kejnic, 
což bylo odsouhlaseno. 
Okrskový velitel rovněž hodnotil tyto 
akce, naplánoval taktické cvičení, zmínil 
se o svozech na akce, školení na motorové 
pily, dýchací techniku a další. Následova-
la zpráva pokladní a  revizorů a  jednatel 
přečetl návrh plánu práce a  činnosti na 
letošní rok. 
V  diskusi se střídali funkcionáři a  hosté 
a  vzájemně se doplňovali. Probírala se 
cyklická školení a školení odbornosti, zá-
sahy, oslavy ve sborech a oslava svátku sv. 
Floriána, která se letos uskuteční v  Milí-
nově – Hlavňovicích 3. května jako celo-
okresní, příprava okresního hasičského 
plesu ve Velharticích, hra Plamen a  jiné. 
Starosta města mimo jiné děkoval za práci 
všem hasičům a jeho postřeh z VVH jste si 
jistě přečetli v minulém čísle Horažďovic-
kého obzoru. 
Závěrem bylo předneseno a odsouhlaseno 
usnesení z VVH. 

Karel Halml 

sdh horažďovice 
– kroužek mladých 
hasičů
V  sobotu 15. března jsme se s  kroužkem 
mladých hasičů zúčastnili zimního setkání 
mladých hasičů. Tentokrát se soutěž konala 
v tělocvičně Základní školy v Nýrsku. 
Ráno v  7.30 jsme napočítali 19 dětí, čtyři 
vedoucí a dva řidiče, naskládali jsme se do 
ara a „nového“ transportera a vyrazili jsme 
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na cestu. Přibližně po hodince jsme byli na 
místě. Auta jsme zanechali na parkovišti 
a již jsme se hrnuli do zmíněné tělocvičny. 
Po přivítání a  úvodním slově pořadatelů 
a rozhodčích jsme se rozprchli po připrave-
ných stanovištích. Soutěžili jsme nejen ve 
znalostech z  prostředků požární ochrany, 
topografie a  dopravních značek, ale také 
v dovednostech uzlování a orientaci mapy. 
Vyzkoušeli jsme si, jaký máme postřeh 
a  „pamatováka“ a  samozřejmě nechyběly 
ani sportovní disciplíny jako šplh, přeskok 
přes švihadlo, ručkování po žebřinách, 
střelba na koš a  na brankáře, házeli jsme 
šipky na terč, míčky do opičí tlamy, oříšky 
do plata od vajec nebo jsme se snažili hadicí 
povalit co nejvíce kuželek. 
Soutěžní klání děti moc bavilo a z výsledků 
měly radost nejen ony, ale i  jejich vedou-
cí. V  kategorii starších soutěžilo 54 týmů, 
naše družstva obsadila 48. a krásné 4. mís-
to. V konkurenci 30 mladších týmů jsme se 
umístili na 5. a  7. místě. Soutěže se účast-
nilo ještě 12 družstev těch nejmenších v ka-
tegorii přípravka, kde Horažďovičtí ale své 
zastoupení neměli. 
Když si spočítáme, že každé družstvo se 
skládalo z  pěti členů, se závodníky přijeli 
jejich vedoucí a nezapomeneme ani na roz-
hodčí a  pořadatele, zjistíme, že se setkání 
účastnilo přibližně 600 lidí. Byli jsme tedy 
rádi, že jsme se vrátili všichni bez jakékoli 
fyzické nebo psychické újmy… 

Marie Zahálková

hasičská okrsková 
soutěž v komušíně
V  sobotu 24. 5. 2014 se bude konat v  obci 
Komušín hasičská okrsková soutěž. 
Začátek je ve 13.00 hod. Soutěž proběhne 
na louce za hospodou, místo bude ozna-
čeno ukazateli. Pro děti bude zajištěn 
program – ukázka létání modelů letadel 
a ukázka vojenského historického vozidla. 
Občerstvení zajištěno.
Srdečně zveme všechny příznivce hasič-
ského sportu. 

SDH Komušín

zajímaVostI 

regionální informační 
a mapové centrum 
prácheňska Vás 
informuje
zpráVa o čInnostI
Jako každý rok i v roce 2013 jsme sledovali 
návštěvnost horažďovického informačního 
centra a  tím celého našeho města. Během 
loňského roku k  nám zavítalo 9 091 ná-
vštěvníků, samozřejmě daleko větší množ-
ství to bylo ve skutečnosti, neboť velká část 
turistů infocentrum nenavštíví. Největší 
příliv turistů je samozřejmě během let-
ních měsíců. Návštěvníky nejvíce přilákají 
slavnosti pořádané Městem Horažďovice, 
především Slavnosti kaše a  Jmeniny měs-
ta. Stále větší oblibě se těší také tematické 
Jarmarky. Jedním z těch nej byl určitě Ha-
velský – posvícenský jarmark, kdy byly Ho-
ražďovice díky největší upečené hnětýnce 
zapsány do Knihy rekordů.
Největší počet dotazů směřoval na horaž-
ďovické památky, především pak zámek, 
tedy muzeum a  naše kostely. Přibývá do-
tazů na horažďovické turistické okruhy 
a  okolní cyklotrasy. Většina turistů přijde 
s  dotazem a  prosbou o  doporučení, kde 
se dobře najíst. A  ti kdo u  nás chtějí strá-
vit delší čas, také s dotazem, kde se dobře 
ubytovat. Opět nabízíme provozovatelům 
ubytovacích a stravovacích služeb ve městě 
i  okolí, aby využili naše distribuční služby 
pro své nabídky, letáčky, prospekty s  pre-
zentací svých služeb – umíme jejich služby 
nabídnout turistům, samozřejmě pro pod-

nikatele zdarma: jsme přeci horažďovickou 
služkou obyvatelům i podnikatelům.
Rozdali jsme spoustu propagačních mate-
riálů o  Horažďovicích a  okolí. Věříme, že 
jsme uspokojili i sběratele suvenýrů. Nabí-
zíme stále oblíbené turistické známky a vi-
zitky, svíčky, hrnečky, zvonečky, magnet-
ky, zápalky a  mnoho dalšího samozřejmě 
s motivy Horažďovic. V loňském roce jsme 
nechali vyrobit štamprlata s motivem Čer-
vené brány. Přijďte se na ně podívat a bude-
te mít dárek pro kamarády a známé :-)
Věříme, že i v letošním roce bude návštěv-
nost vysoká. Horažďovice mají co nabíd-
nout. Ať je to již zmíněný zámek a  další 
památky, pro ty aktivnější např. zrekon-
struovaný aquapark nebo plavba po řece 
Otavě. Určitě potěší procházka upraveným 
anglickým parkem Ostrov.
Vyzýváme znovu výrobce i  prodejce tu-
ristického zboží a  místních produktů 
včetně gastronomických, aby nám nabíd-
li do prodeje své produkty a tím pomohli 
dalšímu rozvoji své firmy i  rozkvětu tu-
ristického ruchu v Horažďovicích. 
…dovolte si dovolenou v Horažďovicích 
Regionální informační centrum Prácheň-
ska cestovní kancelář Ciao… Horažďovice

© Vladimíra Šlechtová

Vzpomínka  
na karla Fořta
Narodila jsem se v  roce 1918 v  Horažďovi-
cích a do svých 24 roků jsem žila v Podbran-
ské ulici č. 58. Ráda bych se s vámi podělila 
o vzpomínku na rodinu pátera Karla Fořta.
Fořtovi bydleli na náměstí, hned vedle 
kostela. Do Podbranské ulice to bylo přes 
Masné krámy jen kousek cesty. Kamará-
dila jsem se spolužačkou, starší Karlovou 
sestrou, a  vozívaly jsme často po náměstí 
kočárek s  jeho mladším bratrem. Navště-
vovaly jsme se, a tak jsem měla příležitost 
nahlédnout do jejich rodiny. Vzpomínám 
si, že Karlova maminka čekávala před do-
mem a hledala ho. Říkávala: „Kde ten náš 
Kadlík jenom je? Zas běhá s těma klukama.“ 
Nejčastěji býval na Práchni.
Bývali jsme všichni také v  kostele. Karlův 
otec, důstojník četnictva, býval vždy oble-
čen v krásné uniformě.

Marie Bílková, rozená Pacovská
Brno, Heinrichova 6

celonárodní čtení bible
Letos proběhne v  České republice již 6. 
ročník Celonárodního čtení Bible, které 
pravidelně o  velikonočním týdnu pořádá 
Nadační fond Bible 21 za podpory Minis-
terstva kultury ČR, Českého rozhlasu, ve-
řejných knihoven, Svazu knihovníků a  in-
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spojení
Ostatní
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formačních pracovníků ČR a ve spolupráci 
s  místními sbory různých křesťanských 
denominací. V r. 2014 se bude konat veřej-
né čtení Bible i v Horažďovicích, a to přímo 
na Mírovém náměstí, ve středu 16. dubna, 
od 10.00 do 17.00 hodin. Cílem akce je 
připomenout smysl Velikonoc a  upozor-
nit na Bibli jako na naše společné kulturní 
a  duchovní dědictví. Víte, že slovo „bible“ 
vlastně znamená „kniha“? Víte, že Bible 
obsahuje přes šedesát samostatných a při-
tom vzájemně provázaných knih, nespočet 
příběhů, poezie, historických, právnických 
a  věroučných textů s  přímým dosahem 
i do dnešní doby? Víte, že staroslověnština 
byla jedním z prvních světových jazyků, do 
něhož byla Bible přeložena? Víte, že Bible 
i dnes stále zůstává nejčtenější knihou svě-
ta? Přijďte si také přečíst svůj kousek Knihy 
knih a zapojte se do jedinečného projektu. 
Připraven je také doprovodný program pro 
děti i dospělé. Večer proběhne v Horažďo-
vicích zajímavá přednáška s překladatelem 
českého studijního překladu Bible Mgr. 
Michalem Krchňákem na téma „Co skrý-
vají biblická jména?“ Využijte této jedineč-
né příležitosti seznámit se blíže s  jedním 
z nejdůležitějších historických a literárních 
textů všech dob. Přednáška se uskuteční 
v  sále Městské knihovny v  Horažďovicích 
dne 16. 4. 2014 od 18.00 hod.
Akci v  našem městě společně pořádají 
Křesťanské společenství Horažďovice, sbor 
Církve československé husitské a  místní 
farnost římskokatolické církve. Máte-li zá-
jem o více informací, navštivte internetové 
stránky www.ctenibible.cz.

Mgr. Vladimír Ledvina

Velikonoce
jsou pohyblivým svátkem (letos 20. dub-
na), který se slaví první neděli po prvním 
jarním úplňku, tedy po 21. březnu. Termín 
Velikonoc kolísá v  rozmezí pěti týdnů (od 
22. března do 25. dubna).
Škaredá středa je středou před Božím ho-
dem velikonočním. Říkalo se jí škaredá, 
černá nebo sazometná, protože se vyme-
taly komíny. Ten, kdo se v  tento den ška-
redí a  mračí, se bude mračit po všechny 
středy v roce.
Zelený čtvrtek – na ten je zvykem jíst špe-
nát nebo něco zeleného. V kostelích zazní-
vají naposledy zvony „odlétající do Říma“. 
Pak umlknou až do Bílé soboty. Mnohde 
existovala pověra, že když naposledy zvoní 
na zmíněný čtvrtek zvony, má člověk cinkat 
penězi, aby se ho držely po celý rok.
Velký pátek. Tento den se nesmí jíst maso. 
S Velkým pátkem je také spojena víra v ma-
gickou sílu země a  zázraky, které se toho 
dne dějí. Podle lidových tradic se na Velký 
pátek otevírala země, aby na krátkou dobu 

odhalila ukryté poklady. Proto se v  tento 
den nesmělo hýbat zemí a neprováděly se 
žádné práce na poli. Večer bylo v  lesích, 
u zřícenin hradů a na dalších opuštěných 
místech vidět hledače pokladů. Tento den 
je v křesťanství považován za den Kristova 
ukřižování. 
Bílá sobota – je posledním dnem čtyřice-
tidenního půstu. Před vchodem do kostela 
se světí oheň a  této tradici se říkalo „pá-
lení Jidáše“. Do dnešního dne se uchoval 
zvyk nosit do kostela svíce, které se posvě-
cují připálením od posvěcené velikonoční 
svíce „paškálu“. 
Boží hod velikonoční. Tradičně se peče 
velikonoční pečivo – beránek. Ten se spo-
lečně s mazancem, vejci, chlebem nebo ví-
nem nosí do kostela, kde vše kněz posvětí. 
V křesťanské tradici je velikonoční neděle 
největší slavností církevního roku, při níž 
se slaví Kristovo vzkříšení a vítězství nad 
smrtí. 
Pondělí velikonoční. Jedná se o  svátek, 
který souvisí jak s křesťanskou tradicí zmr-
tvýchvstání Krista, tak i s pohanskými tra-
dicemi přechodu zimy v jaro. Chlapci chodí 
šlehat dívky s  pomlázkou (spletené pruty 
zdobené pentlemi), které přenášejí života-
dárné mízy stromů do těla člověka, aby byl 
po celý následující rok zdravý a  veselý. Za 
odměnu dostávají chlapci od děvčat malo-
vaná vajíčka a  v  některých regionech bylo 
zvykem, že dívky polévaly chlapce vodou, 
aby byli svěží. 
Krásné Velikonoce, veselou náladu, boha-
tou pomlázku a pěkné jarní dny plné poho-
dy přeje všem čtenářům Horažďovického 
obzoru 

Karel Halml. 

jaká byla zima? 
Lyžaři a bruslaři na ni žehrali, automobilis-
té a silničáři si ji chválili, stejně jako ti, kdo 
sledovali, kolik se protopilo. Ostatní, jak 
kdo – podle toho, co od zimy kdo čekal. Že 
zima byla teplá a  bez sněhu, jsme vnímali 
všichni. Ale co říkají čísla? Srovnejme zimu 
2013/14 (prosinec–únor) s  předchozími 
15  horažďovickými zimami: průměrná 
teplota právě skončené zimy byla +1,2°C. 
V porovnání s posledními 15 zimami, které 
měly průměrnou teplotu –0,9°C, je zřej-
mé, že zima byla opravdu teplá. Ale zase 
ne tak výjimečně: teplejší byla zima 2006/7 
(+2,6°C), zima 2011/12 (+2,1°C) i  zima 
2007/8 (+1,4°C). Pro zajímavost nejtužší 
ve sledovaném období byla zima 2005/6 
(–3,5°C).
Pokud jde o  srážky, tady se letošní zima 
zapsala výrazněji: zatímco v  předchozích 
15  zimách spadlo v  průměru 110 mm srá-
žek, tato zima nashromáždila pouhých 
28 mm, což je pouhá čtvrtina obvyklého 

množství. Že je to mimořádně málo, je vi-
dět i z toho, že druhá nejsušší zima 2007/8 
měla aspoň 65 mm. A  ještě všichni máme 
v  paměti loňskou, na sníh bohatou zimu 
2012/13 se 165 mm. Podle nedostatku 
zimních srážek by se zdálo, že jsme na pra-
hu katastrofy. Ale je faktem, že rok 2013 
skončil vláhovým „přebytkem“ 110 mm, 
z něhož příroda dosud žije. Je to vidět i na 
pramenu u  Sv. Anny. Začátkem března 
mívá vydatnost kolem 3,2 l/s, letos 2,8 l/s. 
Což je ještě v rámci běžného rozptylu. Zda 
tedy bude na polích sucho, rozhodnou tepr-
ve příští týdny a měsíce. 
Zajímavé na právě skončené zimě byla i její 
teplotní vyrovnanost. Průměr může být ně-
kdy ošidný, ale poslední zima se obešla bez 
extrémů: pokud mrzlo, jen mírně (největší 
mráz –8,5°C). Sníh se objevil jen symbolic-
ky koncem ledna (4 cm). To umožnilo řadě 
podzimních květin, které jsou na mrazíky 
zvyklé, prodloužit si sezónu. Jako důkaz 
přikládám fotografii kvetoucí růže z 5. led-
na letošního roku. 
Zima je za námi, jaro před námi. Tak dou-
fejme, že ho budeme moci, až skončí, po-
chválit.

Jiří Wagner

poděkování 
Poděkování Městské policii Horažďovice 
za pomoc při zabezpečení dopravy do mís-
ta bydliště z důvodu odcizení jízdního kola 
před marketem Albert. Jmenovitě strážní-
ku Jiřímu Vítkovi za nalezení jízdního kola.

Anna Petříková

V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

  Po, St, Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
  Út, Èt 8.00-12.00, 12.30-16.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
     3. TÝDEN V DUBNU
  14. 4. - 18. 4 .  2014
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Výsledky 31. ročníku 
západočeské 
oblastní přehlídky 
amatérského divadla
Na návrh odborné poroty udělili pořadatelé 
následující ocenění:
Cena SČDO
Martina Párová, DS Jezírko Plzeň – za po-
kračování rodinné divadelní tradice
Čestná uznání za herecké výkony
Jindřich Gregora – Trouba na večeři – Di-
vadlo za oponou při SDS Klatovy
Jiří Matějka – Trouba na večeři – Divadlo za 
oponou při SDS Klatovy
Lenka Hodoušová – Vernisáž – Druhé ná-
stupiště Plzeň 
Martin Janouch – Čtyři vraždy stačí, dra-
houšku – Divadelní soubor Schody Sušice 
Martin Vítovec – Čtyři vraždy stačí, dra-
houšku – Divadelní soubor Schody Sušice 
Jana Hrušková – Jak je důležité míti Filipa – 
Divadelní soubor Jezírko Plzeň
Ivana Malatová – Jak je důležité míti Filipa 
– Divadelní soubor Jezírko Plzeň
Katka Černá – Korunní svědek – Divadlo 
Propadlo Plzeň
Dáša Marovičová – Korunní svědek – Diva-
dlo Propadlo Plzeň
Pavlína Šponiarová – Třetí věk – Divadlo 
bez zákulisí Sokolov
František Faust – Třetí věk – Divadlo bez 
zákulisí Sokolov
Marie Muška Chmelíková – Jedlíci čokolá-
dy – Divadlo JakoHost Plzeň
Pavel Bárta – Jedlíci čokolády – Divadlo Ja-
koHost Plzeň
Ceny za herecké výkony
Petr Johanovský, Luboš Štěpán, Eva Šollo-
vá – Sen o dvou kůrkách – Divadelní studio 
D 3 Karlovy Vary
Eliška Huberová, Eva Lešková, Jaroslav 
Weinlich – Pěnkava s  loutnou – Divadelní 
studio D 3 Karlovy Vary
Ceny
Martin Švantner, Mirka Nováková za hudbu 
– Pěna dní – DS Karavana deseti slov Plzeň
Anna Rauschová, Ondřej Baumrukr za po-
hybovou spolupráci – Pěna dní – DS Kara-
vana deseti slov Plzeň
Jarek Jurečka, Martin Bohata za scénář – 
Pěna dní – DS Karavana deseti slov Plzeň

Roman Černík za dramaturgický koncept 
inscenace Vaňku, člověče! – Druhé nástu-
piště Plzeň
Petra Kohutová za dramaturgii inscenace 
Malé noční hry – Divadelní studio D 3 Kar-
lovy Vary
Anna Ratajská za režii inscenace Malé noč-
ní hry – Divadelní studio D 3 Karlovy Vary
Blanka Josephová-Luňáková, Jacques Jo-
seph za režii inscenace – Pěna dní – DS Ka-
ravana deseti slov Plzeň
Cena diváka
Karavana deseti slov Plzeň za inscenaci 
Borise Viana: Pěna dní
Cena za inscenaci – hlavní cena Horaž-
ďovická perla
Karavana deseti slov Plzeň za inscenaci 
Borise Viana: Pěna dní
Na národní přehlídku 3. Divadelní pik-
nik Volyně 2014
nominována inscenace:
Boris Vian: Pěna dní souboru Karavana de-
seti slov Plzeň
doporučena inscenace:
Antonín Přidal: Malé noční hry Divadelní-
ho studia D 3 Karlovy Vary
Zpč oblastní přehlídka se uskutečnila za fi-
nanční spoluúčasti MK ČR, Plzeňského kra-
je, Města Horažďovice a dalších sponzorů. 
 Hana Šiková, tajemnice zpč. SČDO v Plzni

horažďovické 
archiválie 
a národopisná výstava 
českoslovanská 
v praze 1895
A jak dopadl osud prvního Turka, jenž při-
šel do Horažďovic v milostivém roce 1711? 
Řídící učitel Štěpán Karel Vydra k  tomu 
dále napsal: „Jak se pan Turek Ottovaš až 
do Horažďovic dostal, pověděti neumím, ale 
jisto je, že se mu zde jak náleží zalíbilo, neboť 
tu i své žebro, řečenou již Zuzzanu, nalezl.“ 
Dva měsíce po svatbě si u dolejší brány za-
koupil za 60 zlatých domek a pana Ottova-
še všichni nazývali Turek a zmíněné chalu-
pě se již říkalo U Turků. Avšak v listopadu 
1736 se Turek nechal dobrovolně naverbo-
vat na vojnu a z města odešel.
Horažďovický okresní odbor Národopisné 
výstavy českoslovanské (NVČ) řešil v roce 
1893 mj. otázku městského archivu; v tom-
to směru proběhla vášnivá debata, v jejímž 
závěru se shrnulo, že v archivu byly uloženy 
cenné věci; byl však nepřístupný, protože 
neexistovala místnost, kam by se uložil. 
A tak okresní odbor národopisný měl učinit 
obecnímu zastupitelstvu návrh, aby opatřil 
pro archiv přístupovou místnost, jež by do-

volila členům okresního odboru NVČ pro-
hlédnout si archiv a zároveň kam by mohli 
uložit věci odborem doposud opatřené.
Ve výše uvedeném návrhu okresní odbor 
NVČ požádal o  vhodnou, bezpečnou a  pří-
stupnou místnost pro obecní archiv, do 
něhož měl být přenesen obecní archiv. Dů-
vodem byla skutečnost, že okresní odbor ne-
měl finanční prostředky na pořízení vlastní 
místnosti a dále, že město Horažďovice mělo 
mnoho památných knih a zápisů, jež byly stá-
le uzavřené a znepřístupněné. Obecní archiv 
tak mohl být v bezpečné místnosti a ke cti mi-
nulosti vystaven pro širší veřejnost. Jiné cen-
nosti se nacházely u řemeslníků, kteří doma 
uchovávali velmi staré a  cenné cechovní 
listiny i s pokladnami. Pokud by nebyly včas 
uloženy, mohly dojít ke zkáze. Obecní ar-
chiv s cechovními věcmi mohl být základem 
k  plánovanému městskému muzeu, o  jehož 
důležitosti byli všichni přesvědčeni. V závěru 
návrhu se okresní odbor osmělil doufat, že 
slavné obecní zastupitelstvo samo z vlastního 
popudu postará se o realizaci dávného přání 
místního obyvatelstva a  založí své městské 
muzeum. Na závěr okresní odbor dodal, že 
pokud se tak stane, tak s  největší ochotou 
předá veškeré své věci, jež získá darem anebo 
zakoupí, do správy a majetku muzea, což se 
nakonec i stalo.
A jak je to s horažďovickým archivem nyní? 
Městské muzeum Horažďovice bylo nuceno 
v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb. o ar-
chivnictví a spisové službě odevzdat své ar-
chiválie, např. desítky dokumentů vzniklých 
do roku 1850, tvořících po svém zaevidování 
Národní archivní dědictví, do správy Státní-
ho okresního archivu v Klatovech.
K těmto archiváliím mj. patří pergamen, na 
němž dne 22. dubna 1539 Jan z Vartember-
ka, převor maltézského řádu, a strakonický 
konvent dali Horažďovickým plat koupený 
ve vsi Mečichově ve výši 8 kop stříbrných 
grošů, aby byl obrácen ve prospěch špitálu 
v Horažďovicích, a upřesnili způsob vyplá-
cení uvedeného platu na sv. Jiří a sv. Havla.
Dalším skvostem je pergamen, kterým Ru-
dolf II. dne 19. února 1586 udělil městu Ho-
ražďovice právo vybírat clo jako náhradu za 
údržbu cest do Německé říše a mostu přes 
Otavu, právo druhého jarmarku o sv. Petru 
a Pavlu a provozování koňského trhu každé 
úterý po celý půst.
Za zmínku stojí také pergamen, na němž 
Marie Terezie dne 6. dubna 1747 ve Vídni 
potvrdila městu Horažďovicím výsady krá-
le Vladislava II. ze 4. března 1502, císaře 
Rudolfa II. z  19. února 1586, císaře Leo-
polda z  16. ledna 1678 a  15. června 1678, 
hraběte Václava Vojtěcha ze Šternberka 
z 12. ledna 1681, hraběnky Kláry Bernardi-
ny ze Šternberka z 18. února 1715, Eleono-
ry z Mansfeldu z 27. listopadu 1724 a Kar-
la VI. z 6. června 1738 a z 14. ledna 1738.
Bohužel výše zmíněný zákon v  současné 
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V každé organizaci se občas objeví osob-
nosti, jejichž pouhé jméno spojuje všech-
ny snahy a cíle, jimiž její členové žijí. Ta-
kovým mužem mezi dobrovolnými hasiči 
byl Matěj Mayer z  Horažďovic, od roku 
1900 starosta Zemské ústřední hasičské 
jednoty Království českého. S  Mayero-
vým jménem je spojen rozvoj hasičstva 
v prvních 50 letech jeho existence. Matěj 
Mayer stál u jeho prvních krůčků a aktiv-
ním hasičem zůstal po celý život. 
Narodil se 17. prosince 1848 v  obci Zá-
řečí, která v  době jeho narození patřila 
k  obci Malý Bor. Po studiu na gymnáziu 
v  Písku dva roky praktikoval v  lékárně 
v  Plzni. V  roce 1862 začal navštěvovat 
obchodní školu v  Praze. Zde se také stal 
bankovním úředníkem. Hasičským myš-

horažĎoVIcké osobnostI
matěj mayer 1848–1917, významný buditel českých hasičů

lenkám začal sloužit od roku 1871, kdy 
měl za sebou výcvik v  pražském hasič-
ském sboru. Tam také vstoupil do Sokola 
a absolvoval cvičitelský kurz. 
Mayerovou touhou bylo dostat se co nej-
dříve do svého rodiště. Opustil Prahu, 
později i Plzeň a přijal místo správce měš-
ťanského pivovaru ve Strakonicích. Roku 
1879 získává místo měšťanského dů-
chodního v Horažďovicích, které později 
zaměnil za správce občanské záložny, kde 
zůstal do své smrti. Měl hlavní zásluhu na 
tom, že byla v  roce 1878 založena první 
česká župa pod názvem „Župní hasičská 
jednota na českém jihozápadě“. Od roku 
1881 již byl členem sekce výboru ústřední 
hasičské jednoty, od roku 1885 pak šest 
let jejím pokladníkem. V roce 1891, když 

době nedovoluje, aby se podobné písem-
nosti navrátily na své původní místo do 
horažďovického muzea a  lidé z  Horažďo-
vic a okolí jsou tak nuceni za nimi jezdit do 
Klatov. Jsem však optimista a věřím, že se 
dočkáme úpravy zákona a  písemnosti se 
budou moci navrátit zpět. Horažďovice tak 
budou opět o poznání bohatší, jako se tomu 
stalo při NVČ v Praze 1895.

autor: Ing. Mgr. René Kopecký
Zdroj:
Městské muzeum Horažďovice,
Státní okresní archiv Klatovy,
kterým touto cestou velmi děkuji za zpřístup-
nění historických památek a archiválií.

 

 

Přijďte s námi oslavit 2. narozeniny 
    

KLUBU  DOKKLUBU  DOKKLUBU  DOKKLUBU  DOK 
      

od 10:00 do 12:00 hod 
- zveme všechny dospěláky  

    na prohlídku prostor Klubu 
  

 od 13:00 do 19:00 hod 

-bude připraven program pro 
všechny děti a mladé lidi, co se 

rádi baví =-) 

               Soutěž: DOKařské klání 

       Výtvarný workshop       Disco trysko 

 

 

www.diakoniezapad.cz    facebook: Klub DOK, Horažďovice 

kde nakupovali 
horažďovčtí
Dnešní doba definitivně odzvonila malým 
krámkům a obchůdkům, které byly jediným 
zdrojem nákupu. Mám na mysli ještě ty pů-
vodní krámky označované názvem „koloni-
ální“ nebo „obchod zbožím smíšeným“. 
Název koloniální vznikl podle zboží, které 
se k nám dováželo z tehdejších kolonií, tedy 
z  cizokrajných zemí Afriky, Indie, Jižní 
Ameriky. Bylo to převážně koření, exotické 
ovoce a jiné plodiny cizozemského původu. 
Zboží přicházelo do obchodu ve velkých 
baleních v surovém stavu a na obchodníko-
vi bylo, aby je zpracoval a připravil k prode-
ji. Sypké věci se balily do sáčků, koření bylo 
nutné nejprve utlouci v  hmoždíři. Sáčky, 
obálky či kornouty si obchodník sám sklá-
dal z  papíru. Cukr se dovážel ve velkých 
homolích a  sekal se sekáčkem na kousky 
přímo v  šupleti pod pultem, aby se neroz-
létal okolo. 
Takový krámek musel mít ale také sorti-
ment potravin, které byly nejpotřebnější. 
Ráno čerstvé rohlíky a mléko, pro stálé šta-
mgasty i štamprlička, mouka, cukr, sůl, fa-
zole, čočka. To vše stálo ve velkých jutových 

V PÁTEK 25. 4. 2014
SE NA NÁMĚSTÍ 

KONÁ TRH

pytlích, odkud se vážilo do papírových kor-
noutů. Vážily se i hrozinky, káva a čaj. Ně-
kdy visel od stropu pletenec buřtů, ze které-
ho se ukrajovalo podle potřeby zákazníků.
Chléb a  pečivo dodávali do obchodů míst-
ní pekaři. V  krámku muselo být také ná-
řadí, které bylo pro venkovské zákazníky 
na vesnici nezbytností. Březová košťata, 
kosišťata, kosy a  vidle, část železářské vý-
bavy, hřebíky, kleště, kladiva, pily a prova-
zy, hlavně ty silné, kterými se upevňovaly 
pabuzy na obilím nebo senem naložených 
žebřiňácích. 
Výjimkou nebyly ani dřeváky na nohy. 
Nechyběl ani sud s  kvašenou zeleninou 
a  okurkami rychlokvaškami. Prodávaly se 
limonády s  příchutí, prácheňská Skálovka 
„EPES“. Když se otevřely patentní porce-
lánové uzávěry, vyšuměly jak šampaňské. 
Samozřejmě na skladě byly i  různé druhy 
vín. Pro děti tu byly osvěžující šuměnky 
Tiky a cukrová mejdlíčka. 
Petrolej, kterým se běžně svítilo, se čerpal 
pumpou ze sudu do menších plechových 
nádob a lahví. Odtud se přeléval do nádoby 
přinesené zákazníkem. 

Josef Kočí
pokračování příště
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byla ustanovena Zemská ústřední hasič-
ská jednota (ZÚHJ) Království českého, 
na čemž měl velikou zásluhu, byl zvolen 
jejím jednatelem a roku 1900 starostou. 
Lví podíl měl na rozvoji hasičské litera-
tury. V  roce 1881 založil s  knihkupcem 
Čermákem z  Klatov „Kalendář českých 
hasičů“. Po ustanovení ZÚHJ v roce 1891 
byl zvolen jednatelem a  pověřen vedením 
technické komise, která vydává odbor-
nou hasičskou literaturu. Tyto materiály 
byly vydány v  levných sešitech „Hasičské 
knihovny“ ( jednací řád, stejnokrojový 
předpis, cvičení se žebříky a  jiné). V roce 
1895 byl pověřen vedením věstníku „Ha-
sičské rozhledy“. Liknavostí a  nezájmem 
českých hasičských sborů nebyly uvedeny 
do života již schválené stanovy ustanove-
ní ČZHJ, což v roce 1876 bylo pro Matěje 
Mayera velkým zklamáním. České sbory 
byly nuceny nakonec vstupovat do zemské 
jednoty ustavené Němci roku 1878 v Tep-
licích. To byly také jedny z  důvodů, které 

vedly v  roce 1891 ke zřízení samostatné 
ZÚHJ Království českého. 
Na poli hasičské práce mu nic neušlo. Byl 
ve stálém přátelském styku se všemi před-
ními činovníky slovanského a  i  němec-
kého hasičstva a  těšil se mezi nimi všeo-
becné vážnosti. Velké zásluhy získal při 
slučování slovanských hasičských jednot 
v Rakousku, organizoval Sdružení dobro-
volného hasičstva slovanského, jehož byl 
v letech 1905 – 1908 předsedou, a od roku 
1901 byl velitelem sboru v Horažďovicích 
až do své smrti.
Vedle hasičství, které se stalo hlavním 
polem jeho působení, se Mayer nestranil 
ani společenského života ve svém rodišti 
a  celá léta náležel k  předním kulturním 
pracovníkům. Aktivně cvičil v  Sokole, 
patřil mezi nejvěrnější členy pěveckého 
sboru „Prácheň“, vedl městskou knihov-
nu a  hrál s  místními ochotníky. Byl čle-
nem obecního zastupitelstva, školní rady 
a dalších.

V  roce 1912 vážně onemocněl a  jen po-
zvolna se zotavoval. Dále houževnatě 
pracoval a  rval se s  nemocí. Na zdraví 
mu nepřidávala ani válečná doba a sil mu 
ubývalo. Když místní učitel Josef Pešek 
asi tři dny před smrtí M. Mayerovi sdělo-
val, že včely nevydržely tuhou zimu a za-
šly, smutně se prý usmál a podotkl: „Tak 
je přeci pravda, co se říká, že včelky nepře-
žijí svého hospodáře…“ 
Dne 8. května 1917 Matěj Mayer zemřel. 
Jeho odchod byl pro spolupracovníky 
zdrcující. Uvědomovali si, že je opouští ve 
chvíli, kdy hasičskou organizaci v krátké 
době čekají rozsáhlé organizační změny. 
Jeho pohřeb byl velkou manifestací úcty 
a vděčnosti. Nebylo v té době mezi český-
mi hasiči populárnějšího činitele. Každý 
ho znal alespoň podle jména. I dnes může 
být hasičům v mnohém příkladem.

Karel Halml 

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.

Stavební geologie, Strojges, a. s., 
provozovna Horažďovice přijme 

zámečníka–Svářeče 
s platným svářečským průkazem na CO2. 

Telefon 376 512 538, 602 325 927.

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

DRUSO s. r. o., Strakonická 1085, tel. 376 513 271, 602 494 993
oznamuje rozšíření provozní doby: OTevřenO vždy první sobotu v měsíci 8.00–12.00

5. 4., 3. 5., 7. 6., 12. 7., 2. 8., 6. 9., 4. 10. 2014 (jinak po telefonické dohodě)

HOTEL NA PEKÁRNĚ
T.G.MASARYKA 129, Sušice

REZERVACE: 
tel. 376 526 869, 603 241 750

PŘIJĎTE K NÁM DO SAUNY! 
Nabízíme Vám soukromí a ničím nerušenou relaxaci 

s blahodárnými účinky na zdraví člověka. Čeká na vás 
infrasauna a �nská sauna ze světlého dřeva. Součástí privátních 
saun je útulná odpočívárna s posezením a sprchovým koutem.

INFRASAUNA
Pro 1 – 2 osoby

Za cenu 150,- / 75 minut

FINSKÁ SAUNA
Pro 2 – 4 osoby

Za cenu 300,- / 75 minut
Cena vstupného zahrnuje zapůjčení osušky.



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 3/2014 | 17

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 %

Průmysl kamene a. s. Příbram
společnost zabývající se těžbou a zpracováním kamene
provozovna UKV Slatina (Horažďovicko)

hledá 

5 vhodných kandidátů na pozici: 

frézař, brUSič
požadujeme: 

vyučen, praxe v oboru výhodou
práci dle výkresové dokumentace 

zručnost, pečlivost, pracovitost, spolehlivost

nabízíme: 
ohodnocení odpovídající odvedené práci

práce v provozovně UKV Slatina – 2 směny

kontakt: MOB 606 769 933 p. Jiří Renč
e-mail: renc@prumysl-kamene.cz

mandák
Strakonická ulice

Prodává denně 
od 5.00 do 22.00 hodin
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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 
 
 

ROSA Computers
Prácheňská 35
34101 Horažďovice
tel: 376 511 722
email  rosacom@rosacom.cz
web  www.rosacom.cz

již 16 let s vámi...

+ široký výběr pouzder, datových kabelů, paměťových karet!

3015,- 3480,-

SAMSUNG E 1200

399,-

590,-
NOKIA 100

790,-
ALIGATOR A340

2920,-
SONY XPERIA E

3015,-
HTC DESIRE 200

SAMSUNG GALAXY 
TREND  S 7560

3515,-
SONY XPERIA M

4990,-

NOKIA 515

3480,-
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akce
25. 4. pátek  20.00 
26. 4. sobota  20.00
TRABANTEM AŽ NA KONEC SVĚTA
ČR – Šílená, ale zároveň fascinující a zábavná 
jízda napříč Jižní Amerikou. Vstupné 95 Kč. 

DALŠÍ AKCE

15. 4. úterý  9.00–17.00
PROSTĚJOVSKÁ MÓDA

30. 4.–19. 5. středa 
VÝSTAVA ZUŠ HORAŽĎOVICE

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA 
– KE DNI DĚTÍ

30. 5. pátek 17.00
O ZLÉ PRINCEZNĚ

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
1. 4.  sál knihovny 10.00
VU3V – UMĚNí RANÉ RENESANCE 
V ITÁLII 
– 5. přednáška

4. 4.  oddělení pro děti a mládež 19.00
NOC S ANDERSENEM 
– účast na základě předběžné přihlášky

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

10. 4.  MK – odd. pro dospělé 10.00
KOUZLENí S PAPíREM 
– skládání větrníkových krabiček origami 
způsobem s Helenou Poustkovou

15. 4.  sál knihovny 10.00
VU3V – UMĚNí RANÉ RENESANCE 
V ITÁLII 
– 6. přednáška

16. 4.  sál knihovny, pro ZŠ 9.30 a 11.00
 Oblastní charita HD (4. patro) 14.00
VELIKONOCE V ZRCADLE 
MAGICKÝCH ZVYKů 
– tradice a  zvyky nejvýznamnějších křesťan-
ských svátků se spisovatelkou Fr. Vrbenskou

16. 4.  sál knihovny 18.00
CO SKRÝVAJí BIBLICKÁ JMÉNA 
– přednáška Mgr. Michala Krchňáka v rámci 
Celonárodního čtení Bible
– pořádá Křesť. spol. HD, CČSH a ŘKC 

26. 4.  sál knihovny 10.00
KURZ REIKI II. 
– v kurzu se naučíte prakticky používat uni-
verzální životní energii Reiki II. na dálku, 
mimo prostor a čas. (Nutné mít Reiki I.) In-
formace a přihlášky: Radka Barborková, tel. 

kulturní dům
4. 4. pátek  19.00
ZÁVĚREČNÁ LEKCE KURZU TANCE 
PRO MLADÉ
Pořádá Dům dětí a mládeže v Horažďovicích. 

5. 4. sobota  20.00
ODYSSEA
Rocková zábava s populární kapelou. 

8. 4. úterý  10.00
O CHYTRÉ PRINCEZNĚ
Divadelní představení pro MŠ a 1. stupeň ZŠ.

12. 4. sobota  19.30
PETER SHAffER: AMADEUS 
„Vše začíná a  končí u  Mozartovy hudby...“ 
Divadelní hra v podání Rádobydivadla KLA-
PÝ. Předprodej vstupenek v  kině Otava od 
20. 3. 2014, tel. 376 511 890, před předst. 
v kult. domě. NENECHTE SI UJÍT!!!

16. 4. středa  19.30
LÁSKA NA TŘI
Uvádí Divadlo Metro. Hrají: Světlana Nálep-
ková a  Oldřich Vízner. Předplatné skupiny 
A/1, předprodej v  kině Otava a  v  kulturním 
domě před představením.

19. 4. sobota  21.00 
BRUTUS
Oblíbená kapela opět v Horažďovicích.

23. 4. středa – 24. 4. čtvrtek 
PRODEJNí TRH

27. 4. neděle  15.00
POSEZENí S PíSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje PĚČNOVANKA. 
Rezervace vstupenek v kině Otava, 
tel. 376 511 890, otevírací doba čt–so od 
16.00 do 20.00.

Změna programu vyhrazena

kIno otaVa
4. 4. pátek  20.00
5. 4. sobota  20.00
MÁ VLAST
Francie – „Návrat ke kořenům bývá občas 
bolestivý“. Drama do 15 let nevhodné. Vstup-
né 95 Kč. 

11. 4. pátek  20.00 
12. 4. sobota  20.00
NÁSLEDKY LÁSK Y
Itálie – Každý z  nás má nějaká tajemství.... 
Opojný filmový zážitek do 15 let nevhodný. 

NEPŘEHLÉDNĚTE PROMÍTACÍ DEN! 

17. 4. čtvrtek  20.00
18. 4. pátek  20.00
ANGELIKA
Francie, Belgie, ČR, Rakousko – Nesmrtel-
ný příběh o lásce...Nové filmové zpracování. 
Romantický film do 12 let nevhodný. Vstupné 
95 Kč. 

603 829 851, email: Radka.Barborkova@se-
znam.cz, www.reikiprotebe.webnode.cz

30. 4.  sál knihovny pro ZŠ 11.00
Oblastní charita HD (4. patro) 14.00

fRANTIŠEK, CO NEPIL PIVO 
– vyprávění herečky Martiny Samkové a spi-
sovatelky Markéty Čekanové o  oblíbeném 
českém spisovateli, scénáristovi a skvostném 
vypravěči Františku Nepilovi

hotel prácheň
4. 4. pátek  19.00
ŠEVČíKOVY HUDEBNí VEČERY
Houslový recitál Marka Pavelce, 
klavírní spolupráce Maxim Averkiev 
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. Re-
zervace vstupenek na mobilu 603 229 559.

2. 5. pátek  19.00
ŠEVČíKOVY HUDEBNí VEČERY
Večer francouzských (Edith Piaf) 
a českých šansonů se šansoniérkou 
M. Balejovou. Klavírní spolupr.: J. Hošek

20. 4. neděle  16.00
VELIKONOČNí HOUSLOVÝ KONCERT
„OD ŽIDOVSTVí KE KŘESťANSTVí“
Koncert geniálního houslového virtuosa,
Alexandra Shonerta
Rezervace na tel.: 608 079 461, 
vstupné 130 Kč, děti 80 Kč.

oblastní charIta
KLUB „NEBUĎ SÁM“

1. 4. úterý 13.00
POŽÁRNí PREVENCE V DOMÁCNOSTI 

2. 4. středa 13.30
VELIKONOČNí ROZJíMÁNí 
– s pí Jarolímovou

7. 4. pondělí 9.00
BA DUAN 

7. 4. pondělí 13.30
HOLKY V AKCI 

8. 4. úterý  10.00
VELIKONOČNí DíLNA 

9. 4. úterý – 11. 4. pátek 12.30
VELIKONOČNí DíLNA

14. 4. pondělí a 15. 4. úterý  12.30
VELIKONOČNí DíLNA 

15. 4. úterý 13.30
VYSTOUPENí DĚTí 
z družiny ZŠ Blatenská 

16. 4. středa  14.00
VELIKONOCE V ZRCADLE 
MAGICKÝCH ZVYKů 

23. 4. středa před DPS Palackého 13.00
JARNí OSTROV 
– procházka na ostrov 

29. 4. úterý 14.00
ABY TĚLO NEBOLELO 
–M. Jordánová

každou středu 10.00
TURNAJ V ŽOLíCíCH


