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Z RADNICE
Vážení spoluobčané,
opět vám přinášíme pár aktuálních informací z dění ve městě a přilehlých obcích.
Během měsíce února bylo hlavním úkolem dokončit návrh rozpočtu na rok 2015
a tím uzavřít rozpočtové provizorium.
Rozpočet bude schvalován na veřejném
zastupitelstvu města, které se bude konat
4. 3. 2015 v KD od 17 hodin. Součástí návrhu rozpočtu je také plán investic.
Pro Správu a údržbu silnic PK připravujeme naše požadavky na opravy komunikací 2. a 3. tříd ve městě a okolí. Ve
spolupráci s projekční kanceláří a Ředitelstvím silnic a dálnic ČR budeme dále
řešit připravovanou rekonstrukci průtahu městem, která se týká úseku od firmy
Kovaltos na konec Horažďovic ve směru
na Strakonice.
V měsíci únoru jsme pozvolna započali
s návštěvami místních firem a podnikatelů, abychom získali přehled a vzájemně
si vyměnili oboustranně prospěšné a potřebné informace. V této aktivitě budeme
i v dalších měsících pokračovat.
V Předměstí začala plánovaná rekonstrukce železniční stanice předáním
stavby zhotoviteli, firmě Berger Bohemia a. s. Předání proběhlo 16. 2. 2015 za
účasti mnoha firem, jak prováděcích, tak
těch, kterých se tato rekonstrukce bezprostředně dotýká (ČD Cargo, autobusové linky a další spolupracující firmy).
Podle informací od pana Ladislava Lva,
inženýra železniční dopravy (SŽDC),
by akce měla probíhat do 23. 12. 2015
v osmi plánovaných etapách, během
nichž se uskuteční řada výluk v úseku
Střelské Hoštice – Pačejov. V době výluk
bude pro cestující zajištěna náhradní autobusová doprava. V rámci rekonstrukce vznikne nové nástupiště s podchody
a dvěma výtahy pro bezbariérový přístup a budou probíhat přípravné práce
na zdvojkolejnění trati v úseku z Horažďovic Předměstí do Strakonic. Jak nám
sdělil ředitel divize železničních staveb

Slavnostní předání nové hasičské techniky jednotce Sboru dobrovolných hasičů Horažďovice.
Foto: Martin Kramer
pan Jiří Voska z firmy Berger Bohemia,
a. s., práce budou prováděny s ohledem
na co nejmenší omezení komfortu cestujících. Místní firmy a podnikatelé, které
mají k dispozici volné ubytovací kapacity, se mohou nahlásit u paní Kaprové
(tel. 378 777 241) a dodavatelská firma
by uvítala i spolupráci se subjekty, které
jsou schopny provádět práce pozemního
stavitelství. Ty se mohou zase přihlásit
panu Šimsovi (tel. 378 777 224). V obou
případech jde o pracovníky firmy Berger
Bohemia a. s.
Protože se dále množí dotazy a diskuze
ohledně zeleně, přinášíme v tomto Obzoru další články od pana Mgr. Ledviny a od
pana Ing. Brunáta. V následujících vydáních měsíčníku budou další vysvětlující
články následovat, protože problematika
zeleně je hodně pestrá a široká a je stále
co objasňovat.
Rada města schválila žádost pana Lagrona
o pronájem prostoru „Tržiště“ pro pouťové atrakce. Stánkový prodej si bude město letos organizovat samo pod dohledem
městské policie. Podrobnosti pro případné
zájemce uvedeme v příštím Obzoru.
Ing. Michael Forman – starosta,
Ing. Hana Kalná – místostarostka

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE
26. 1. 2015
– rozhodla o přijetí nabídky společnosti
ZIP o. p. s., Tomanova 3–5, Plzeň na provedení hloubkového stavebně historického průzkumu v rozsahu prováděného
projektu „Prácheňské marionety – oživlá
lidová kultura“ ve výši 26 280 Kč + DPH
a rozhodla o přijetí nabídky společnosti ZIP o. p. s., Tomanova 3–5, Plzeň na
provedení záchranného archeologického výzkumu v rámci stavby „Prácheňské
marionety – oživlá lidová kultura“ ve výši
198 730 Kč + DPH
– schvaluje zařazení položky pořízení
studie sportovního areálu Na Lipkách do
návrhu rozpočtu města na rok 2015 a neschvaluje výměnu oken v nových fotbalových kabinách dle žádosti Fotbalového
klubu Horažďovice, o. s., Sportovní 1107,
Horažďovice
– schvaluje smlouvu o poskytování právní pomoci mezi městem Horažďovice a advokátem JUDr. Petrem Kubešem Ph.D.,
IČ 66224225 s platností od 1. 2. 2015
Pokračování na str. 5
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STALO SE
Lípy „Třebomyslická
křižovatka“
Na základě pokynu zástupce města bylo
provedeno detailní hodnocení stavu stromů v Horažďovicích na křižovatce ul. Komenského a ul. Třebomyslická.
U obou lip došlo v minulosti k navýšení
terénu v prostoru kořenového systému.
Vlivem tohoto zásahu přestala část kořenového systému dýchat, následně došlo k odumření této části a k napadení
patogenní houbou (dřevomor kořenový
– Ustulina deusta), která se začala šířit
v celém kořenovém systému obou stromů.
Tento stav se odrazil i na vitalitě (zbytková
vitalita – rychlý ústup koruny), zdravotním stavu (rozpadající se strom) a stabilitě
obou stromů (havarijní stav – rozpadající
se koruna nebo kmen), navíc u jedné z lip
byla zjištěna rozsáhlá dutina kmenového
válce s podélnou prasklinou a silným napadením dřevokaznou houbou (vzhledem
k ročnímu období nešlo identiﬁkovat druh
plodnice) spolu s hnilobou hnědou.

Po vyhodnocení stavu bylo konstatováno,
že vzhledem ke stanovištním poměrům
nelze žádným způsobem zajistit provozní
bezpečnost a obě lípy jsou v havarijním
stavu. S doporučením obě lípy co nejdříve
pokácet.
Detailní hodnocení stavu stromů bylo
předáno zástupci města a dnes je již křižovatka bezpečná, protože lípy včetně pařezů jsou již odstraněny.
Informace poskytl:
Brunát Daniel, ČCA – Český certiﬁkovaný
arborista, kvaliﬁkovaný dodavatel – ministerstvo pro místní rozvoj,
Tel.: 602 323 474, www.danima.cz, daniel.
brunat@seznam.cz

vá a díky všem, které neznám osobně.
Město Horažďovice může být pyšné na takový TYJÁTR.
Přeji celému kolektivu hodně zdraví a elánu do dalších představení.
S pozdravem
Helena Janderová,
České Budějovice, 10. 2. 2015.

Masopust
ve Veřechově
V sobotu 14. února se vydal masopustní
průvod Veřechovem. Tradice masopustu
se zde dodržuje každý rok. Masky se sešly
ve veřechovském hostinci a odtud vyrazily
napříč Veřechovem. V průvodu jsme mohli vidět ženicha s nevěstou, vodníka, pošťáka, hasiče, čarodějnici...Samozřejmě
nechyběla ani muzika. U každého domu
čekalo bohaté občerstvení. Za to čekal

BŘEZEN
– měsíc čtenářů
Svaz knihovníků a informačních pracovníků vyhlásil letos šestý ročník celostátní akce BŘEZEN – měsíc čtenářů. Naše
knihovna pro vás při této příležitosti připravila celou řadu akcí. Přehled najdete
na poslední straně Horažďovického obzoru. Budeme se těšit na setkání s vámi buď
v knihovně nebo na některé z připravovaných akcí, kde ani letos nebudou chybět
přednášky, besedy, cvičení, čtení na pokračování, trénování paměti nebo večerní
dobrodružství při Noci s Andersenem.
Petra Tomešová, MěK Horažďovice

hospodyni taneček s maskou. Všichni se
krásně pobavili a celý den byl završen přátelským posezením v místním hostinci.
Anton Šimko

Poděkování TYJÁTRU
za Žítkovské bohyně
Vážená redakce,
Musím se s Vámi podělit o nevšední zážitek. Byla jsem pozvána příbuznými (sestrou a švagrovou Kratochvílovými) na
premiéru Žítkovských bohyní. Knihu jsem
četla a ze zvědavosti jsem jela na představení. Vystoupení všech ochotníků předčilo
mé očekávání a musím celému souboru srdečně poděkovat.
Pan režisér Karel Šťastný odvedl vynikající práci a herci zahráli na výbornou. Nejen pro mě, ale jistě pro všechny diváky to
byl příjemně strávený večer. Ještě jednou
díky, Libuško Mužíková, Boženko Saláko-

Noc s Andersenem
Byli jste někdy večer v knihovně? Myslíte
si, že tam potmě ožívají pohádkové postavy? A jak se knížky ukládají ke spánku? To
všechno můžete zjistit 27. 3. 2015 při Noci
s Andersenem v Městské knihovně Horažďovice. Na tuto akci se mohou do 13. 3. přihlásit děti ve věku 8–12 let, jednotlivci i kolektivy (např. školní třída, skautský oddíl…)
Podrobné informace o akci získáte v městské knihovně u pí. Marešové, tel. 376 547
592, detske@knihovna.horazdovice.cz.
Neváhejte! Počet míst je omezen!
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Přednášky městské
knihovny
Správná životospráva, zdravý pohyb, pravidelná a pestrá strava, pitný režim, chřipka,
virová onemocnění, infekce, úrazy, alergie…
Tato témata, kromě jiných, byla součástí
přednášky Mgr. Václava Jáchima, kterou
4. února pořádala horažďovická knihovna.
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Rok 2015 byl vyhlášen jako Rok průmyslu a technického vzdělávání. Městská
knihovna Horažďovice na toto téma pořádala 11. února přednášku s názvem Technické skvosty Šumavy. Naším hostem byl
ředitel NP Šumava Mgr. Pavel Hubený.
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Geopřednáška
Aleše Červeného
Akce byly pořádané ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN.
Petra Tomešová

HRAJEME (SI)
V KAŽDÉM VĚKU
Přijďte strávit příjemné odpoledne při
hraní deskových her s o. s. GOADA.
Vítáni jsou malí i velcí, kteří si nezapomněli hrát.
Kdy? 28. 3. 2015 v 12.00–17.00 hod.
Kde? Sál městské knihovny

  

Slyšela jsem samé kladné ohlasy, týkající
se přednášky o horninách a minerálech
horažďovického regionu, která proběhla
v listopadu loňského roku v HIFI klubu
v Klatovech, kterou jsem bohužel zmeškala. Proto jsem neváhala a kontaktovala
pana Aleše Červeného, zda by nebyl ochoten přednášku zopakovat pro úzký okruh
zájemců. Po velmi vstřícné domluvě přednáška znovu proběhla 6. 2. 2015 v prostorách horažďovického muzea.
Pan Červený nám přiblížil geologické stáří a složení hornin v tomto regionu, lokality výskytu nerostů, jejich hledání a dobývání, dotkl se také hornických lokalit
a nalezišť zlata. To vše bylo doplněno pro-
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mítáním ilustračních fotograﬁí z konkrétních nalezišť s detailními snímky minerálů a vzácných drahokamů. Třešničkou
na dortu se stala velmi bohatá a nevšední
expozice, do které jsme směli nahlédnout.
Přednáška byla velmi poučná a přínosná
v tom smyslu jak vnímat krajinu, a to nejen jako pěkný obrázek, ale že z ní lze i číst
a vidět jí i pod pokličku.
Těmito řádky bych chtěla poděkovat horažďovickému muzeu, že umožnilo průběh a poskytlo své prostory k této velmi
poučné akci.
Poděkování patří samozřejmě panu Aleši
Červenému za jeho poutavý výklad, jeho
znalosti a zkušenosti, o které byl ochoten
se s námi podělit.
Vlasta Weberová, Týnec u Klatov

Ševčíkovy hudební
večery
Koncerty podpořil Plzeňský kraj
Cyklus koncertů Ševčíkovy hudební večery
vstupuje v letošním roce do šestého ročníku. Vstupuje s obtížemi, které pro něj, zřejmě jako zkoušku na rozloučenou, připravila
bývalá rada města. Dramaturgii koncertní
sezóny sice svým usnesením schválila v plném rozsahu, příspěvek města na honoráře
a cestovné umělců (které tvoří pouze část
celkových nákladů na provoz sezóny) ovšem výrazně zkrátila. Navíc radní projekt
(původně založený jako společnou pořadatelskou akci města a sdružení) vyřadili
z aktivit města konaných v secesním sálu
hotelu Prácheň bez placení nájemného. To
vše za našimi zády, bez jakéhokoliv jednání
se zástupci našeho sdružení, které v případě plánovaných zásahů takového rozsahu
bylo jistě na místě. Zeptejme se společně
s právníky: „Cui bono?“, zdánlivě nelogické
jednání zástupců spolupořadatele úspěšného projektu pak rázem nabude zajímavých
souvislostí.
Volební výsledky, pro někoho patrně dost
nečekané, změnily i hru rozehranou kolem
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koncertního cyklu Ševčíkových hudebních
večerů. Nově zvolení radní nás ujistili o další podpoře projektu. Finanční dopady na
sezónu se však již zvrátit nepodařilo. Stáli
jsme před otázkou, zda raději vypustit jeden z plánovaných koncertů, nebo raději
zvýšit vstupné? Ani jedna z variant se nám
ve sdružení nezdála být právě vhodná. Naštěstí nám pomohla skutečnost, že o dotacích Plzeňského kraje do oblasti kultury se
pro rok 2015 rozhodlo mnohem dříve, než
bylo obvyklé v minulých letech. Naše žádost
byla úspěšná a dozvěděli jsme se to včas.
Dále se můžeme opřít o příspěvky několika
dárců, kterým není osud koncertů Ševčíkových hudebních večerů lhostejný a kteří cyklus koncertů podpořili a kterým děkujeme
za přízeň (z největších jmenujme: MVDr.
F. Stulík, Květinářství Vesna). Naprosto výjimečně se k aktivitám našeho sdružení zachoval nájemce hotelu pan Roman Staněk,
který nám nabídl, že pět koncertů plánovaných do sálu hotelu Prácheň podpoří tak, že
našemu sdružení promine nájem sálu. Za to
mu patří veliký dík. Vždyť na něm tak leží
veškeré náklady zejména za vytápění sálu,
spotřebu elektrické energie a vody, úklid,
používání vybavení sálu.
Můžeme vás tedy i v roce 2015 pozvat do
krásného secesního sálu hotelu Prácheň
a do zdobného velkého sálu Městského
muzea, abyste si vychutnali špičkové výkony českých umělců. O koncertech budete
samozřejmě průběžně informováni. Stručný přehled: 10. 4. 2015 Dechové kvinteto
PKF, 8. 5. 2015 Galantní doteky sladké
Francie, 3. 7. 2015 Jazz-folkový kvintet
Markéty Zdeňkové, 24. 7. 2015 Iva Bittová, 21. 8. 2015 Swingový večer, 2. 10. 2015
Kalliope Trio Prague, 27. 11. 2015 Radek
Baborák (lesní roh) v triu Jadin.
Díky podpoře mnoha báječných lidí vás
tedy můžeme pozvat opět k návštěvě za
nízké vstupné 100 Kč (a 50 Kč po slevě),
jehož výnos samozřejmě též plně využíváme na krytí nákladů provozování koncertní sezóny. Těšíme se na vaši návštěvu!
Za občanské sdružení Hudba bez hranic, o. s.
Ing. Jitka Kutišová

SPORT
Gratulujeme
mladé mistryni
Ve dnech 16. 1.–18. 1. 2015 se mladá tenistka TK Horažďovice Tereza Haberová
zúčastnila mezinárodního mistrovství
Bavorska mužů a žen v kombinaci dvou
sportů tenis + lyže. Do německého Pasova
odjížděla na zkušenou, nikdo nečekal, že by
se v 15 letech mohla prosadit v mezinárodní konkurenci dospělých.

Mistrovství začínalo dvoudenním tenisovým turnajem hraným ve skupinách každý
s každým. Hned v prvním zápase narazila
na nejlepší německou hráčku celého turnaje. Tereza dostala výprask, ale ukázala, že
tenis hrát umí. Pak už porážela jednu soupeřku za druhou, probojovala se do semiﬁnále. V souboji o ﬁnále po dvouhodinovém
boji nešťastně prohrála s ambiciózní Rakušankou. V tenisovém turnaji skončila na
3. místě.
V neděli ji čekal dvoukolový obří slalom
v lyžařském středisku Mitterdorf. Tereza
zde potvrdila roli favoritky a v obou kolech
zajela absolutní nejrychlejší časy. Součtem obou umístění se stala nejmladší, ale
zaslouženou mezinárodní mistryní Bavorska. Dokázala, že oba sporty, kterým se
vrcholově věnuje, má nesmírně vyrovnané
a jde správnou cestou.

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
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 BØEZNU

16. 3. - 20. 3. 2015
prvních 30 min dennì ZDARMA

Všech 43 účastnic po celé tři dny předvádělo výborné výkony, vytvořilo skvělou partu
a přesvědčilo představitele bavorského tenisového a lyžařského svazu, že mistrovství bude mít návaznost nejen na německý,
ale i evropský šampionát.
Werner Grabl, SC Passau

Úspěchy
horažďovických
karatistů v roce 2014
O horažďovickém oddíle karate se v Obzoru nedočtete často. My spíše víc trénujeme, než píšeme, ale to, co natrénujeme,
dokážeme zúročit. V roce 2014 jsme se zúčastnili 14 závodů a odvezli jsme si z nich
domů 136 medailí. Při jednoduchém srovnání počtu medailí získaných v loňském
a předloňském roce by se mohlo zdát, že
jsme polevili, ale opak je pravdou – 2 naši
nejúspěšnější závodníci minulých let, Eva
Radová a Tadeáš Hokr, dosáhli vyššího
stupně technické vyspělosti a mnoha závodů se proto zúčastnit nemohli. Našimi
medailisty z roku 2014 byli: Tomáš Jílek,
Tadeáš Hokr, Eva Radová, Adéla Zálabská,

Jaroslav Rada, Václav Mai, Lucie Jiřičková,
Tereza Bartoňová, Jaroslav Vlček, Radek
Adámek, Ondřej Slavík, Dominik Vlček,
Kristýna Šafandová, Marek Mlnařík a Lukáš Kupka.
Svoje dovednosti srovnáváme s karatisty
z Plzeňského, Jihočeského i Karlovarského
kraje. Soutěžíme jak v kata, kde rozhodčí
hodnotí provedení předepsaných sestav,
tak v kumite, kde jde o poražení soupeře
v boji za dodržení předepsaných podmínek. Závodníci soutěží buď jako jednotlivci
nebo mohou reprezentovat svůj oddíl jako
tým, do kterého se zapojí 3 závodníci stejné
věkové kategorie, kteří jsou ochotni věnovat čas nácviku synchronizace.
Náš tým ve složení Jaroslav Rada, Václav Mai
a Ondřej Slavík více než úspěšně reprezentoval horažďovické karate na soutěži South
Cup týmů v Českých Budějovicích, kde kluci získali 3. místo mezi kata týmy a 1. místo
v kumite týmů. Tato soutěž byla výjimečná
tím, že byla v roce 2014 jediná, kde v kategorii kumite týmů bojovali mladší žáci; obvykle
v kumite týmech soutěží až dorostenci. Na
Vánoční ceně města Chodov se náš tým umístil jako druhý. Počtem získaných medailí byli
Jára, Vašek a Ondra nejúspěšnějšími závodníky našeho oddílu v roce 2014.
Velkým úspěchem byla nominace čtyř na-
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šich závodníků na mistrovství České republiky, které se konalo 7. 12. v Českých
Budějovicích. Eva Radová, Adéla Zálabská
a Jaroslav Rada získali po výborných výkonech ve svých kategoriích pátá místa, což je
v obrovské konkurenci vynikající výsledek.
Václav Mai se ze zdravotních důvodů soutěže zúčastnit nemohl.
Ani v celorepublikových závodech jsme se
neztratili. Našimi nejúspěšnějšími závodníky na nich byli Eva Radová, Adéla Zálabská, Václav Mai a Jaroslav Rada.
Těchto výsledků bychom nedosáhli bez
své tvrdé práce na trénincích, kde se nám
obětavě věnují trenéři Josef Rendl, Zdeněk Hokr, Michal Novák, Zdeněk Holub
a Miroslav Matějček. Celý oddíl trénuje
v pondělí a ve čtvrtek, ale naši nejúspěšnější závodníci se karate učí až pět dní v týdnu
a o víkendech se zúčastňují závodů. To by
nešlo bez podpory rodičů, kteří na výbavu,
startovné a dopravu na závody vynakládají
nemalé ﬁnanční částky.
Věříme, že neděláme Horažďovicím ostudu, a proto si troufáme oslovit vás, vážené
podnikatele z Horažďovicka, a nabídnout
vám spolupráci s naším oddílem. Pokud
byste měli zájem, domluvte se prosím o formě spolupráce s panem Hokrem na telefonním čísle 777 87 79 51. Předem děkujeme!
Za oddíl Eva Radová

Z RADNICE
Pokračování ze str. 1

RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE
26. 1. 2015
– v záležitosti organizační změny na Městském úřadě Horažďovice schvaluje s platností od 1. 2. 2015 změnu Organizačního
řádu Městského úřadu Horažďovice spočívající v přesunu bytové agendy týkající
se přidělování bytů, přechodu nájmu a výměny bytů z odboru kanceláře starosty na
odbor investic, rozvoje a majetku města, tj.
schvaluje přílohu č. 1 Organizační struktura a přílohu č. 2 Funkční náplň odborů
– v organizačních záležitostech organizační složky Technické služby schvaluje
zvýšení počtu zaměstnanců organizační
složky Technické služby – vzhled obcí a veřejná zeleň v roce 2015 na dobu sezónních
pracích max. o 12 na dobu max. 8 měsíců
s podmínkou, že bude na tyto zaměstnance
poskytnuta dotace od Úřadu práce ČR
– schvaluje pronájem nebytových prostor
o celkové výměře 255 m2 v čp. 372, ulice
Strakonická, Horažďovice společnosti
LYCKEBY CULINAR a. s., Strakonická
946, Horažďovice za účelem skladovacích
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RADA MĚSTA HORAŽĎOVICE
9. 2. 2015
– v záležitosti pozemku p. č. 1496/4 v k. ú.
Horažďovice schvaluje záměr odprodeje pozemku výběrovým řízením za cenu
400 Kč/m2 pozemku + poplatky s prodejem
související a pověřuje MěÚ, odbor investic,
rozvoje a majetku města zveřejněním záměru odprodeje výběrovým řízením
– schvaluje pronájem části nebytových
prostor o výměře 33,84 m2 v přízemí domu
čp. 311, Blatenská ul., Horažďovice Martině Markové za účelem provozování pedikérských služeb s platností od 1. 3. 2015
na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní

  #$% & '#$% ()
soupe*
za+. st./ml.

D

10:00
10:00

prostor s platností od 1. 2. 2015 na dobu
neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za
nájemné ve výši 300 Kč/m2/rok bez DPH
– schvaluje zadávací dokumentaci podlimitní veřejné zakázky na stavební práce
s názvem „Kulturní dům Horažďovice –
zateplení objektu, výměna oken a dveří“
zadávanou dle zákona č. 137/2006 Sb.,
o veřejných zakázkách, v platném znění
v otevřeném řízení včetně příloh a jmenuje
členy a náhradníky členů hodnoticí komise
– v záležitosti akce „Rekonstrukce kotelny
Peškova ulice – změna zdroje vytápění“
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
uchazeče AVS STAV s. r. o., Koterovská
136, Plzeň, IČ: 29158265 na realizaci veřejné zakázky malého rozsahu na stavební
práce s názvem „Rekonstrukce kotelny
Peškova ulice – změna zdroje vytápění“
v souladu se Závaznými pokyny pro žadatele a příjemce podpory OPŽP s nabídkovou
cenou 1 196 102 Kč bez DPH (1 447 284 Kč
vč. DPH) a schvaluje příslušnou smlouvu
o dílo
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lhůtou za nájemné ve výši 312 Kč/m2/rok
– schvaluje komisi pro výběrová řízení
k poskytování zvýhodněných půjček z fondu rozvoje bydlení v tomto složení: předseda: Ing. Michael Forman – starosta města,
členové: Ing. Ivana Dušková – tajemnice
MěÚ, Ing. Marie Velková – vedoucí ﬁnančního odboru, Ing. Josef Kotlaba – vedoucí
odboru výstavby a územního plánování,
Pavel Matoušek – stavební a investiční
technik (náhradníci: Dana Havránková –
referentka ﬁnančního odboru, Jiří Staněk
– referent odboru výstavby a územního
plánování, Ing. arch. Michal Rostecký –
stavební a investiční technik)
– v záležitosti pořádání pochodu „Horažďovická 50“ schvaluje bezplatný pronájem
prostoru pravého podloubí malého nádvoří zámku TJ Sport Horažďovice – Klubu
přátel H50 pro účely startu a cíle pochodu „Horažďovická 50“ dne 23. 5. 2015
a schvaluje bezplatný pronájem Galerie
Caliﬁa na období 15.–25. 5. 2015 pro expozici (výstava fotograﬁí, diplomů, skleniček
a jiných předmětů spojených s historií pochodu)
– v záležitosti svatebních obřadů schvaluje
termíny pro oddávání na radnici a zámku
dle přiloženého seznamu vždy v době od
10.00 do 14.00 hodin roku 2015 a schvaluje úplné uzavření muzea pro uzavírání
sňatků v době od 14. 2. 2015 do 31. 5. 2015
z důvodu probíhající rekonstrukce. Svatby v této době budou pouze v obřadní síni
městského úřadu
– v záležitosti městského kamerového systému schvaluje podání žádosti o dotaci na
projekt zpracovanou v souladu s Pravidly
poskytování dotací v rámci dotačního titulu Plzeňský kraj – Bezpečný kraj a pre-
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vence kriminality pro rok 2015 v rozsahu
popisu projektu „Rozšíření a zdokonalení
městského kamerového a dohlížecího systému (dále jen „MKDS“) ke zlepšení bezpečnostní situace ve městě Horažďovice
a prohloubení pocitu bezpečí jeho obyvatel
a návštěvníků a posílení činnosti MP Horažďovice“, v souladu s popisem projektu
s celkovými plánovanými výdaji 1 325 500
Kč včetně DPH
– v návaznosti na usnesení RM č. 03/bod
46 ze dne 8. 12. 2014 jmenuje na volební
období 2014–2018 členy komisí:
• Komise zástupců částí obce: Ing. Miroslav Boček, Ing. Jaromír Hnídek, Mgr. Milena Mudrová, Ing. Jana Truhlářová, Ing.
Josef Řáha, Bc. Martin Doubek, Božena
Hošková, Ivana Štěrbová
• Komise bytová: Eva Březinová, Miroslava Jordánová, Pavel Švec, Miloslav Lukeš
• Komise kulturní: Lenka Šimonová, Libuše Mužíková, Vladimíra Šlechtová, Aleš
Červený
• Komise školská: Ing. Hana Kalná, Mgr.
Jaroslava Šimková, Mgr. Marcela Šmrhová, Ing. Vladimír Greger, Mgr. Martin
Petrus, Mgr. Alena Průchová, Mgr. Marie
Sládková, Mgr. Tomáš Pollak
• SPOZ: Milada Křižanová, Věra Tejcová,
Anna Sekyrová, Ivana Petrusová, Božena
Klečková, Helena Hanzlíková
• Komise příspěvková: Ing. Marie Velková,
Josef Chalupný, MUDr. Jan Jehlík, Andrea
Hlaváčová
Výběr bodů z jednání rady města.
Kompletní usnesení z jednání rady města je
zveřejněno na adrese
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/rada.asp

Šetření spokojenosti návštěvníků
Městského úřadu Horažďovice s jeho činností

V rámci projektu Městský úřad Horažďovice – profesionalita s lidskou tváří,
který je spoluﬁnancován z prostředků
ESF prostřednictvím OP LZZ reg. Č.
CZ.1.04/4.1.01/89.00036 probíhalo v období několika měsíců roku 2014 šetření,
jehož cílem bylo zjistit, jak jsou občané
Horažďovic a okolí jako návštěvníci Městského úřadu Horažďovice spokojeni s jeho
činností. Šetření realizovalo Centrum pro
komunitní práci západní Čechy Plzeň.
Hlavním předmětem šetření bylo:
• četnost návštěv občanů na jednotlivých
odborech MěÚ
• způsob a rychlost vyřízení záležitosti
• spokojenost s činností úředníků MěÚ
• celková spokojenost s městským úřadem
a jeho službami
o s dostupností úřadu, orientací v budově
úřadu, úředními hodinami, čekací dobou
a prostředím úřadu

• s webovými stránkami úřadu
• jaké změny by návštěvníci na MěÚ přivítali
• připomínky k činnosti města, co na úřadě
návštěvníci oceňují a co vidí jako největší
problém
Sběr dat byl proveden pomocí standardizovaného dotazníku, který byl distribuován
v budově Městského úřadu Horažďovice.
V šetření bylo zjišťováno, jaké odbory
a proč respondenti úřad navštívili, zda čekali dlouho na přijetí a jakým způsobem
byla jejich záležitost vyřízena; spokojenost
s činností úředníků, s prostředím a službami úřadu; jak často ve sledovaném období
a kdy respondenti úřad navštívili. Celkem
dotazník vyplnilo 334 respondentů.
Nejčastějším důvodem návštěvy u většiny
odborů bylo podání žádosti, získání informací či vyzvednutí dokladu. Odlišné důvody měli návštěvníci Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví (pěstounská péče, výživné)

SOUHRNNÉ VÝSLEDKY
Spokojenost s komunikací s úředníky
Průměr odpovědí

počet odpovědí

průměr

nejčastější odpovědi

Spokojenost s chováním úředníků (vystupování,
vstřícnost, komunikace)

323

1,54

1

Spokojenost s odborným přístupem úředníků
(znalosti)

286

1,60

1

Spokojenost se spolehlivostí úředníka (dodržení
termínů, závazků)

274

1,60

1

Spokojenost poskytnutými informacemi (důležitost, srozumitelnost)

283

1,64

1

Spokojenost s dobou vyřízení záležitosti,
požadavku

276

1,67

1

počet odpovědí

průměr

nejčastější odpovědi

Oznámení

Celková spokojenost s úřadem

Od 20. 2. 2015 je účinná novela zákona č. 250/2000 Sb. o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů, která
bohužel zásadním způsobem mění
poskytování dotací (příspěvků) z rozpočtu města, a to pouze přes žádosti
v rámci dotačních programů a uzavírání veřejnoprávních smluv. Žádosti
budou muset být předloženy na nových formulářích. Bližší informaci
včetně žádostí naleznete v nejbližší
době na webových stránkách www.
muhorazdovice.cz v sekci granty
a příspěvky.
Jitka Chalupná,odbor PPŠK

s dostupností úřadu

321

1,24

1

s čekací dobou

289

1,28

1

Spokojenost

s prostředím úřadu

279

1,33

1

s orientací v budově úřadu

296

1,54

1

s úředními hodinami

292

1,58

1

Využití webových stránek městského úřadu
Polovina respondentů (46 % respondentů z celkového počtu) uvedla, že využívá webové stránky městského
úřadu. 48 % uvedlo, že je nevyužívá a 7 % se k otázce nevyjádřilo.
Spokojenost s webovými stránkami městského
úřadu

počet odpovědí

průměr

nejčastější odpovědi

s přehledností

155

1,73

1

s obsahem

132

1,79

1

Odpověď č.:
1 = rozhodně spokojen/a, 2 = spíše spokojen/a, 3 = spíše nespokojen/a, 4 = rozhodně nespokojen/a.
Čím nižší průměr, tím větší spokojenost
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a Finančního odboru (uhradit poplatek).
Na úřadě návštěvníci většinou nečekají
příliš dlouho, než přijdou na řadu, většina respondentů (celkem 84,6 %) přišla na
řadu do 5 minut. Jen u Správního odboru,
Finančního odboru a Odboru dopravy se
několika respondentům stalo, že čekali
déle než 15 minut, než přišli na řadu.
Celkově je většina respondentů rozhodně
spokojena jak s chováním úředníků, tak
s jejich odbornými znalostmi, spolehlivostí,
s poskytnutými informacemi i s dobou vyřízení záležitosti. U některých odborů však byli
někteří respondenti nespokojeni s činností
úředníků. Výrazněji horší hodnocení činnosti úředníků ve všech aspektech bylo nejčastěji
uvedeno u Odboru životního prostředí a Odboru výstavby a územního plánování. Naopak všichni, kdo navštívili Odbor sociálních
věcí a zdravotnictví, byli s činností úředníků
spokojeni. Velmi dobré hodnocení činnosti
úředníků obdržel také Správní odbor, který
přitom navštívilo nejvíce respondentů.
Z celkového počtu návštěvníků by 61,7 %
přivítalo změnu na městském úřadě. Tito
nejčastěji navrhovali vytvoření lepšího prostoru pro psaní/vyplňování formulářů na
chodbách a možnost objednat se na úřad na
konkrétní čas, po internetu nebo telefonicky. S ohledem na to zda a jaké změny respondenti navrhovali, vychází, že téměř polovina
návštěvníků nevnímá, že by se prostředí či
služby úřadu mělo/y zásadně změnit.
Celkově se neprojevila v šetření žádná výraznější nespokojenost s prostředím, činností či zaměstnanci městského úřadu.
Výhrady byly patrné spíše u jednotlivých
odborů, které mohou plynout i z povahy
projednávaných a řešených věcí v rámci
agend jednotlivých dotčených odborů.
Uvedené šetření ve spojitosti s výsledky šetření
Mystery Client, které proběhlo na Městském
úřadě koncem roku 2014, bude podkladem
pro stanovení úkolů v jednotlivých oblastech
Akčního plánu zlepšování pro rok 2015.
Celá zpráva z šetření bude po kompletním
zpracování uveřejněna na webu Městského
úřadu Horažďovice.
Projektový tým

Chodci a přecházení
pozemní komunikace
Změnou pravidel silničního provozu zákonem č. 361/2000 Sb. se od 1. 1. 2001 částečně
změnily práva a povinnosti řidiče ve vztahu
k chodci, který přechází pozemní komunikaci po přechodu pro chodce. Po roce 2001
byla ve sdělovacích prostředcích zveřejňována informace, že chodec má na přechodu
pro chodce „absolutní přednost“. Zřejmě
i v důsledku této informace se nehodovost
na přechodech v ČR zdvojnásobila a počet
usmrcených chodců se dokonce ztrojnásobil.

Tento stav přetrvává do dnešní doby, přestože povinnosti řidiče k chodcům byly během
patnácti let legislativně několikrát měněny.
Ustanovení paragrafů silničního zákona nezachrání životy chodců, ale pouze může být
určen viník dopravní nehody. Chodci nejsou
na přechodu pro chodce dostatečně ostražití.
Obecně o tom svědčí i časté nehody chodce
s tramvají. Na řidiče tramvaje se totiž nevztahuje povinnost neohrozit nebo neomezit
chodce, který přechází pozemní komunikaci
po přechodu pro chodce nebo který zjevně
hodlá přecházet pozemní komunikaci po přechodu pro chodce. Odborníci na dopravu se
shodují na tom, že velký počet přechodů pro
chodce snižuje pozornost řidiče. Stavebními
úpravami lze bezpečnost chodců velkou měrou zvýšit. Hlavně snížením počtu jízdních
pruhů, které musí chodec přecházet. Vybudováním ostrůvku v komunikaci se přecházení
zjednoduší tím, že chodec přechází najednou
pouze jeden jízdní směr. Při jednom jízdním
pruhu v jednom směru jízdy také ostrůvek
zabrání předjíždění vozidel, která zpomalila
nebo zastavila před přechodem pro chodce.
Zvýšení pozornosti chodců při přecházení
komunikace lze docílit zrušením přechodu
pro chodce a zřízením místa pro přecházení.
V Horažďovicích jsou postupně rušeny nevyhovující přechody pro chodce a jsou stavebně
upraveny tak, aby plnily technické požadavky
zabezpečující bezbariérové užívání pozemních komunikací a veřejného prostranství
pro osoby s omezenou schopností pohybu
nebo orientace. V souvislosti s těmito úpravami jsme již několikrát informovali občany
o povinnostech a právech chodců při přecházení pozemní komunikace. Byly uveřejněny
články v Obzoru, do základních škol jsme
zaslali informační dopis a vytvořili jsme letáky, které městská policie rozdávala občanům.
Několika občanům jsem písemně odpovídal
na různá upozornění a jejich návrhy, jak řešit
bezpečnost chodců v Horažďovicích nebo
jaký je rozdíl v provedení signálního a varovného pásu u přechodu pro chodce a u místa
pro přecházení. Chtěl bych opět zopakovat
alespoň zkráceně některé povinnosti, jak by
se chodci měli chovat v silničním provozu při
přecházení pozemní komunikace. Pokud je
blíže než 50 m přechod pro chodce nebo místo pro přecházení, musí chodec přecházet jen
na těchto místech. Jakmile vstoupí chodec na
přechod pro chodce nebo na vozovku, nesmí
se tam bezdůvodně zastavovat nebo zdržovat. Chodec nesmí vstupovat na přechod pro
chodce nebo na vozovku bezprostředně před
blížícím se vozidlem. Chodec smí přecházet
vozovku, jen pokud s ohledem na vzdálenost
a rychlost jízdy přijíždějících vozidel nedonutí jejich řidiče k náhlé změně směru nebo
rychlosti jízdy. Před vstupem na vozovku se
chodec musí přesvědčit, zdali může vozovku
přejít, aniž by ohrozil sebe i ostatní účastníky
provozu. V rostoucím silničním provozu je
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potřeba, aby chodci byli pozorní a při přecházení komunikace se chovali tak, jak mají a nespoléhali na řidiče, že vždy zastaví vozidlo. Za
zhoršených klimatických podmínek nemusí
řidiči některých, např. nákladních, vozidel dokázat včas zastavit. Chodci by měli v šeru a ve
tmě dbát na svoji zvýšenou viditelnost tak,
aby byli včas a dobře vidět. Pokud řidič zastaví před místem pro přecházení a umožní tak
chodcům přejití komunikace, je to jeho dobrá
vůle. Chodci mohou být nepozorní, když na
místě pro přecházení v jednom směru jízdy
zastaví vozidlo a pustí chodce. Chodci se ale
na ostrůvku nezastaví a nepřesvědčí, zda se
v druhém směru jízdy neblíží vozidlo. Stále se
najde několik málo chodců, kteří při přecházení pozemní komunikace vědomě riskují.
Josef Rada, odbor dopravy

Město Horažďovice
podpoří zdravotně
znevýhodněné
a osiřelé děti
Rada města schválila na svém jednání dne
9. 2. 2015 poskytnutí daru pro zdravotně
znevýhodněné a osiřelé děti s trvalým pobytem v Horažďovicích a v částech obce (Komušín, Veřechov, Babín, Boubín, Třebomyslice, Svaté Pole a Horažďovická Lhota).
Dar bude realizován prostřednictvím kreditu na vstupné do bazénu ve výši 500 Kč
pro jedno dítě. Rodiče či osoby odpovědné
za výchovu dítěte, kteří mají o tuto podporu
zájem, se mohou dostavit v průběhu března
2015 do kanceláře Odboru sociálních věcí
a zdravotnictví MěÚ Horažďovice (kancelář č. 016, 018 v přízemí budovy). Zájemci
předloží platný průkaz ZTP, ZTP/P či rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči.
Případné další informace poskytne:
Bc. Eva Šišková, Odbor sociálních věcí
a zdravotnictví, tel: 371 430 597.
Bc. Eva Šišková

Jednotka SDH města
Horažďovice má nový
automobilový žebřík
V pátek 30. ledna 2015 proběhlo v prostorách hasičské zbrojnice Horažďovice slavnostní předání nové hasičské techniky určené pro jednotku Sboru dobrovolných hasičů
Horažďovice. Předání se účastnil starosta
města Horažďovice pan Michael Forman,
zástupci výrobního podniku KOV Velim,
s. r. o. Petr Kolář a Pavel Kolář, vedoucí odboru bezpečnosti a krizového řízení pan Milan
Říhošek jako představitel Krajského úřadu
Plzeňského kraje, ředitel HZS Plzeňského
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Hodnocení stavu
stromů – Vysvětlení
problematiky

kraje plk. František Pavlas, ředitel Územního odboru HZS v Klatovech plk. Aleš Bucifal, tajemnice MěÚ Horažďovice paní Ivana
Dušková, zástupci PČR, MěÚ Horažďovice,
starosta SDH Horažďovice pan Karel Halml
a především členové jednotky sboru dobrovolných hasičů pod vedením velitele Václava
Melky. Novou techniku symbolickým předáním klíčků předal starostovi města zástupce podniku KOV Velim, s. r. o. s přáním
aby technika sloužila aspoň tak jako předešlé vozidlo IFA. Starosta města pan Michael
Forman následně uvedl vozidlo do služby
a předal klíčky veliteli jednotky. „Nezbývá
než blahopřát našim hasičům a popřát jim,
aby jim často o mnoho generací novější
technika než jakou měli dosud, sloužila co
nejlépe. Naopak občanům města a celého
území obce s rozšířenou působností přeji, aby potřebovali služeb této techniky při
událostech co nejméně s výjimkou slavností
a přehlídek,“ uvedl při předání klíčků veliteli
jednotky starosta města Michael Forman.
Jednotka SDH Horažďovice vyměnila téměř
čtyřicet let starý automobilový žebřík na
podvozku IFA za nový na podvozku MAN.
Toto vozidlo bylo většinově ﬁnancováno
z prostředků města Horažďovice a poté z dotace Plzeňského kraje ve výši 1,4 milionu
korun, kdy celková cena pořízení vozu byla
skoro 3,5 milionu korun. Automobilový žebřík je určen pro likvidaci požárů vícepodlažních a výškových budov, k technickým
zásahům ve výškách a nad volnou hloubkou.
Vybaven je mimo jiné dýchacími přístroji, elektrocentrálou, osvětlovacími stativy
a dalším nezbytným vybavením.
Během slavnostní akce jednotka SDH předvedla nejen práci se žebříkem, ale též celé
technické vybavení, které slouží a je pro
potřebu nejen občanům Horažďovic, ale celému obvodu obce s rozšířenou působností.
V nejbližší době se počítá s výměnou starého nevyhovujícího člunu za nový raft vhodný na zásahy ve vodním válci na jezech, při
povodních na řece Otavě nebo při vyhledávání osob na vodní hladině.
Závěr celého slavnostního odpoledne večera patřil prohlídce techniky, diskusi, ale
také občerstvení a přátelskému posezení.
Poslední vytrvalci se rozcházeli do svých
domovů až s ranním rozbřeskem.
Bezpečnost a krizové řízení MěÚ Horažďovice
Velitel JPO SDH Horažďovice

„Hodnocení stavu stromů“ dle platných
standardů deﬁnuje postupy, úrovně a náplň jednotlivých stupňů hodnocení stavu
stromů v mimolesním prostředí za účelem
návrhu technologie jejich ošetření a jako
podklad pro oblasti řešené dalšími z řady
standardů, zejména:
SPPK A01 002 Ochrana dřevin při stavební
činnosti
SPPK A02 002 Řez stromů
SPPK A02 005 Kácení stromů
SPPK A02 008 Zakládání a péče o porosty
dřevin
SPPK A02 011 Péče o stromy kolem veřejné
technické infrastruktury
SPPK A02 010 Péče o vegetaci kolem veřejné dopravní infrastruktury.
Hodnocení stavu stromů má interdisciplinární charakter a zahrnuje analýzu
široké škály faktorů. Veškeré úrovně
hodnocení stavu stromů proto musí provádět kompetentní osoba. Hodnocení
stavu stromů v mimolesním prostředí je
činnost odborná.
Doporučenou kvaliﬁkací pro osoby provádějící komplexní hodnocení stavu stromů
je splnění certiﬁkační zkoušky Český certiﬁkovaný arborista.
Zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody
a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, se
ochraně stromů se věnuje nejpodrobněji
a nejkomplexněji. Upravuje ochranu dřevin jak obecnou (§ 7), tak i zvláštní (§§ 46,
49). Význam v případě hodnocení stavu
stromů mají především ustanovení týkající
se povinnosti vlastníka pečovat o dřeviny
(§ 7 odst. 2) a ustanovení týkající se obecné
ochrany dřevin před poškozováním a ničením (§ 7 odst. 1). Tento zákon dále mimo
jiné upravuje práva a povinnosti v souvislosti s kácením dřevin rostoucích mimo
les a dále práva a povinnosti v souvislosti
s náhradní výsadbou. Zákon je založen
na principu, že kácení dřevin rostoucích
mimo les zásadně podléhá povolovacímu
režimu, resp., že ke kácení dřevin je nezbytné povolení orgánu ochrany přírody (ten ve
správním řízení hodnotí např. právě jejich
stav), není-li dále stanoveno jinak. Povolení tak není např. třeba ke kácení dřevin se
stanovenou velikostí nebo např. z důvodu
ochrany života a zdraví (§ 9).
SPPK A01 001:2014 Hodnocení stavu
stromů blíže upřesňuje podmínky ochrany
dřevin a zejména upravuje podmínky pro
povolování jejich kácení a deﬁnuje s kácením dřevin související pojmy. Význam
pro problematiku hodnocení stavu stromů mají především ustanovení týkající se
nedovolených zásahů do dřevin (§ 2). Ne-

dovolenými zásahy dle zákona jsou pak takové, které způsobí podstatné nebo trvalé
snížení ekologických nebo společenských
funkcí dřevin nebo bezprostředně či následně způsobí jejich odumření.
Zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník.
Problematika hodnocení stavu stromů se
v souvislosti s občanským zákoníkem dotýká především závazků z deliktů, resp.
odpovědnosti k náhradě škody. Občanský
zákoník zakotvuje obecnou prevenční povinnost, odpovědnost za zaviněné porušení zákona (např. již zmíněného zákona č.
114/1992 Sb.) a odpovědnost za porušení
smluvní povinnosti. Dále občanský zákoník zavádí odpovědnost za úmyslné porušení dobrých mravů. Konkrétně odpovědnosti za škodu, kterou způsobil např. strom
ve špatném zdravotním stavu, se dotýká
ustanovení § 2937, který říká: „že způsobí-li škodu věc sama od sebe, nahradí škodu
ten, kdo nad věcí měl mít dohled“ (tedy
nejčastěji vlastník). Občanský zákoník
upravuje v ustanovení § 1013 problematiku
emisí. Mimo jiné vlastník je povinen zdržet
se všeho, co působí, že zastíní sousední
pozemek v míře nepřiměřené místním poměrům a podstatně omezí obvyklé užívání
pozemku. Občanský zákoník řeší další podobné spory, např. ohledně kořenů, větví či
jiných částí stromů a keřů, pokud škodlivě
přesahují na vedlejší pozemek.
Zákon č. 20/1987 Sb., o státní památkové
péči, ve znění pozdějších předpisů mimo
jiné upravuje možnost krajského úřadu
po projednání s příslušnými úřady upravit
podmínky úpravy dřevin (včetně jejich výsadby a kácení) v památkově chráněných
objektech a zónách, které jsou kulturní památkou, národní kulturní památkou nebo
památkovou rezervací, památkovou zónou
nebo v ochranném pásmu nemovité kulturní památky, nemovité národní kulturní památky, památkové rezervace, nebo památkové zóny pomocí plánů ochrany, které se
vydávají formou opatření obecné povahy.
Zvláště chráněné druhy rostlin, seznam
druhů rostlin (včetně stromů a keřů), které jsou zvláště chráněny, a stupeň jejich
ohrožení je uveden v příloze č. II prováděcí
vyhlášky č. 395/1992 Sb., v platném znění,
k zákonu č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon č. 114/1992 Sb.). Základní podmínky
ochrany zvláště chráněných rostlin jsou
uvedeny v § 49 zákona č. 114/1992 Sb.
Ochrana podle odst. 1 ustanovení § 49 zákona č. 114/1992 Sb. se nevztahuje na rostliny, pokud rostou přirozeně uvnitř jiných
kultur a jsou-li ničeny, poškozovány nebo
rušeny v přirozeném vývoji v souvislosti
s běžným obhospodařováním těchto kultur, nebo jsou pěstovány v kulturách získaných povoleným způsobem, nebo pocházejí z dovozu a nejsou předmětem ochrany

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2015

podle mezinárodních úmluv. To neplatí pro
druhy kriticky a silně ohrožené.
Zvláště chráněné druhy živočichů, seznam
druhů živočichů, které jsou zvláště
chráněny, a stupeň jejich ohrožení je uveden v příloze č. III prováděcí vyhlášky
č. 395/1992 Sb., v platném znění, k zákonu
č. 114/1992 Sb. Prakticky se jedná o vybrané druhy hmyzu, ptáků a netopýrů.

HODNOCENÍ INDIVIDUÁLNÍCH
STROMŮ
Individuální hodnocení se provádí u stromů, které lze spolehlivě lokalizovat
a u nichž je vhodné individuálně stanovit
technologii zásahu. V ostatních případech
lze hodnocené stromy sdružovat do skupin.
Pro účely stanovení komplexního plánu péče
a kontrol stromů je postupně vhodné zpracování kompletního dendrologického průzkumu stromů na všech plochách zeleně.
Základní inventarizace zahrnuje:
− lokalizaci stromu
− určení základních taxonomických a dendrometrických údajů individuálních stromů.
V opodstatněných případech mohou být po
dohodě se zadavatelem taxonomické a dendrometrické údaje zjišťované pouze v omezeném rozsahu.
Dendrologický průzkum zahrnuje:
− základní inventarizaci
− fyziologické stáří
− vitalitu
– zdravotní stav
− stabilitu
− perspektivu
− datum hodnocení.
Součástí základního hodnocení je i zjištění,
zda daná dřevina je nebo není
biotopem zvláště chráněných druhů organismů. Prvotní podklady o výskytu ZCHD
je možné obdržet na Agentuře ochrany přírody a krajiny na základě žádosti.
Návrh zásahu je obvykle součástí dendrologického průzkumu (pokud není stanoveno jinak) a zahrnuje:
− technologii zásahu
− naléhavost zásahu
− navrhované opakování zásahů.
Specializované průzkumy jsou prováděné
v případech zvláštní potřeby jako nadstavba dendrologického průzkumu. Mohou zahrnovat získávání dalších
speciﬁckých informací o stromech, zaměřených například na následující:
− biomechanická a bezpečnostní analýza
stromu
− průzkum kořenové zóny
− biologický potenciál
– sadovnická hodnota
− kompoziční hodnota
− fytopatologický průzkum apod.
Na základě informací ze specializovaných
průzkumů lze modiﬁkovat návrh plánu
péče.

Po dohodě se zadavatelem je možné v opodstatněných případech provádět i
zjednodušené typy hodnocení, které zahrnují pouze vybrané charakteristiky,
případně, u nichž je omezena přesnost
a rozsah zjišťovaných dendrometrických
parametrů. Zadavatel prací musí být informován o omezené možnosti dalšího využívání těchto dat.

OBDOBÍ HODNOCENÍ
Základní inventarizace stromů může probíhat kdykoli během roku.
Dendrologický průzkum není vhodné provádět v období, kdy jsou stromy a půdní povrch kryté sněhovou pokrývkou.
Vitalita stromů se optimálně hodnotí v období vegetace. Lze ji u opadavých stromů
v omezené míře zjišťovat i v období vegetačního klidu, tato skutečnost musí být
v dokumentaci uvedena. U stálezelených
jehličnanů ji lze hodnotit celoročně.
Výskyt plodnic jednoletých dřevních hub
lze zjišťovat pouze v období jejich růstu
(většinou pozdní léto – podzim).
Období provedení dendrologického průzkumu může ovlivnit i kontrolu
potenciálního výskytu zvláště chráněných
druhů.
Období provedení dendrologického průzkumu může ovlivnit přesnost determinace taxonu hodnocených dřevin.
Datum provedení inventarizace či dendrologického průzkumu či provedení poslední
aktualizace (kontroly) je uvedeno v databázovém záznamu každé základní plochy
a každého stromu.
Informace poskytl: Brunát Daniel, ČCA
– český certiﬁkovaný arborista
Kvaliﬁkovaný dodavatel – ministerstvo pro
místní rozvoj
Tel.: 602 323 474, www.danima.cz, daniel.
brunat@seznam.cz

Proč se kácejí
stříbrné smrky?
Než odpovím na tuto otázku, dovolím si
zeptat se na jinou: Proč se stříbrné smrky
sázely?... v takovém množství, v jakém je
na našich veřejných prostranstvích potkáváme? Vždyť snad neexistuje jediné
město, obec, vesnice v České republice,
kde by nerostl alespoň jeden stříbrný
smrk a většinou se jejich počet na našich
veřejných prostranstvích dá počítat na desítky až stovky kusů v rámci jedné obce.
Proč je tomu tak? Stříbrné smrky, neboli
správným jménem smrky pichlavé, latinsky Picea pungens, nejčastěji v kultivaru
‚Glauca‘ nebo ‚Koster‘, jsou jehličnaté
stromy s tuhými pichlavými jehlicemi
charakteristické modrosivé barvy a do-
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růstající do výšky 15–20 m a do šířky 6–8
m. Tyto stromy, stejně jako ostatní rostliny a živočichové, jsou nejlépe přizpůsobeni prostředí, ve kterém se původně
nejčastěji vyskytují, a to je v jejich případě
prostředí vysokohorských údolí západní části Severní Ameriky s nadmořskou
výškou 1500–3000 m. Je to prostředí poměrně drsné, se suchým létem, dlouhými
mrazivými zimami a s velkými výkyvy
teploty během dne i během roku. Rozhodně je toto prostředí v mnoha ohledech
jiné, než jsou podmínky střední Evropy,
resp. většiny území České republiky. To
znamená, že se k nám tyto stromy ekologicky moc nehodí. Proč se tedy tento
druh stromu stal u nás tak populárním?
Důvodů bude více, tak jako je to se vším
v životě lidí, zvířat i rostlin. Důvod první:
smrk pichlavý snáší znečištěné ovzduší
mnohem lépe než naše domácí podobné
jehličnany smrk ztepilý a jedle bělokorá.
Důvod druhý: smrk pichlavý lépe než náš
smrk nebo jedle snese mírné sucho způsobené extrémním letním počasím, příp.
zanedbanou údržbou anebo kombinací
několika faktorů, které na zelené plochy
působí především v zastavěných územích.
Důvod třetí: v 70. a 80. letech ve velkém
odumíraly naše smrkové lesy v západním
a severním pohraničí vlivem emisí oxidu siřičitého, vypouštěného z tepelných
elektráren, a bylo nutné rychle nalézt náhradní strom, který by alespoň částečně
zastavil zkázu lesů v Krušných, Jizerských
a dalších horách na česko-německém
a česko-polském pomezí. Smrk pichlavý,
dovezený z Ameriky, tuto podmínku na
první pohled splňoval, a tak se začal ve
velkém pěstovat v našich lesních školkách
a také se začal vysazovat do postižených
horských oblastí. No, a když si k těmto
třem skutečnostem přidáme to, jak tehdy
věci v naší zemi fungovaly, pak se již nelze
divit, že stříbrné smrky najednou začaly
růst v našich městech a obcích doslova
jako houby po dešti. Jejich sazenice byly
díky velké produkci v lesních školkách levné anebo díky systému „všechno je všech“
zcela zadarmo. Výsadba na veřejných prostranstvích v naprosté většině případů
probíhala buď v rámci akcí Z anebo zcela
samovolně ve stylu, kdo si co přinesl, to si
zasadil, kam chtěl a jak chtěl a často bez
ohledu na to, jak vlastně daný strom doroste v dospělosti a jaké má daný strom
nároky na půdu a prostor. Hlavně, že to
bylo hezké a měli jsme splněnou brigádu.
No, a že nemusíme na podzim hrabat listí,
je přece také veliká výhoda, ne?! Výsadby
na veřejných prostranstvích v 70.–80. letech 20. století v naprosté většině vůbec
nerespektovaly zásady zahradní architektury ani ekologie, a tak místo lipových
hájků u nás vyrostlo mnohem více nepo-
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vedených napodobenin lesa ze Skalistých
hor. Paradoxně. Během několika prvních
let se všichni radovali ze svých krásných
stříbrných smrčků... Jenže smrčky rostly... a dnes jsou z nich smrky vysoké 15–20
m, často na místech, kde narušují okolní
stavby nebo komunikace ať už svými větvemi nebo svými kořeny. Zároveň tím, že
rostou ve zcela jiných podmínkách, než
panují v jejich domovině, jsou v dospělosti
tyto stromy mnohem náchylnější k nemocem, nárazům větru a jiným nepříznivým
vlivům, takže se mohou velmi brzy a poměrně nečekaně stát ze stromů ozdobných
stromy nebezpečné. Tento vzniklý stav se
v současné době mnozí snaží napravit
a dát našim veřejným prostranstvím takový ráz, který do místních podmínek náleží. Někdy za podpory svého okolí a někdy
za značné nevole a nepochopení ze strany
svých spoluobčanů. Nicméně mezi odborníky, kteří se ochranou přírody a zahradní tvorbou zabývají, panuje jasná shoda:
stříbrné smrky a další nepůvodní dřeviny,
jako např. túje (zeravy), cypřišky, introdukované jalovce a další cizokrajné rostliny do našich zahrad a parků rozhodně
nepatří v takovém množství, v jakém zde
byly donedávna pěstovány. Ano, jsou příjemným zpestřením a dobrým kořením,
ale víte dobře, že pokud se z koření stane
hlavní jídlo, pak se to už nedá pozřít. Podobně je to i se stříbrnými smrky. V rámci
revitalizace zeleně v Horažďovicích bylo
pokáceno několik stříbrných smrků. Několik jich zůstalo zachováno.
A za každý pokácený strom budou vysazeny nejméně dva stromy nové.
Mgr. Vladimír Ledvina

ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola
MASOPUST DRŽÍME, NIC SE
NEVADÍME POSPOLU….
Ale nepředbíhejme. Únor u nás začal lyžařským výcvikem. Konečně trochu přituhlo
a my jsme mohli na hory přece jen vyrazit.
Bohužel s mrazem k nám dorazila také
chřipková epidemie a mnohé natěšené ly-

Mateřská škola
Na Paloučku
žaře uložila do postýlek. Ti, co nepodlehli,
lyžovali s o to větším nasazením. Instruktoři z lyžařské školy v Kašperských Horách
byli jako vždy skvělí. Trpělivě a ochotně se
dětem věnovali a za to jim patří náš veliký
dík. A tak vše nakonec dobře dopadlo. Medaile byly rozdány a my jsme se mohli vydat
za dalšími zážitky, ať už všednodenními
nebo svátečními. Ty na sebe nedaly dlouho
čekat. V pátek 13. 2. 2015 jsme se s předškoláky a dětmi, které měly zájem, vydali
na interaktivní výstavu nazvanou „Stroj
času“ do Písku. Paní průvodkyně nás dovedla ke stroji času, zmáčkla knoﬂík a ….
Abrakadabra… rázem jsme se ocitli v pravěku, středověku, renesanci, v 19. a 20. století. V každém z těchto období jsme si měli
možnost na vlastní kůži vyzkoušet život
tehdejších lidí (včetně kusů oblečení). A tak
se z nás stali lovci mamutů, dávní Keltové,
stavitelé měst a kupci středověku, princezny a rytíři renesance a objevitelé z dob
nedávných. Výstava v nás prostřednictvím
hry zanechala velký dojem a doufejme, že
i do budoucna alespoň trochu podnítí zájem o vlastní historii. Nu a pak už se k nám
lehce vkradl masopust. Lehce, ale halasně.
No však tak to má být – veselé a hlasité
oslavy, které bude střídat postní doba. My
jsme masopust uzavřeli maškarním rejem,
při němž se nám školkou protančila a prozpívala spousta princezen, mušketýrů,
rytířů, pirátů a dalších a dalších nadpřirozených postav a zvířátek. Úplnou sváteční
tečkou pak byla návštěva kostela na popeleční středu a přijetí popelce.
Děkujeme za chvilku pozornosti věnovanou našemu příspěvku a přejeme vám
všem krásný březen, protože: „ Když se
březen vydaří, je to krásné předjaří. Když
se projdeš trochu venku, hned narazíš na
sněženku.“
Za křesťanskou mateřinku
Lucie Listopadová

ZAHRANIČNÍ STÁŽ LITVA
V minulém vydání Horažďovického obzoru
jsem informovala a mé odborné stáži v Belgii, která byla součástí projektu Společně
k inovativnímu vzdělávání. Dnes se podělím
o zážitky z návštěvy mateřských škol v Litvě.

Spolu s ostatními stážistkami jsem zavítala do hlavního města Litvy do Vilniusu. Je
to město, které má 500 tisíc obyvatel. Ve
Vilniusu jsme navštívili (s námi tlumočník,
proto I) mateřské školy jak státní, tak i soukromé. Soukromá mateřská škola pro nás
byla dost velkým „AHA“. V Litvě vznikla
poměrně rozsáhlá síť mateřských škol Vaikystés Sodas. Otevřela již 13 poboček v největších městech Litvy. Vaikystés Sodas je
mateřská škola pro děti ve věku 1–6 let.
Síť má svoji majitelku, která zaměstnává
v každé MŠ ředitelku, učitelky a asistenty.
Překvapením pro nás byly počty dětí ve třídách. V MŠ bylo zapsáno nejvýše 18 dětí,
v ZŠ 16. V každé třídě pracoval jeden pedagog a dále asistenti v počtu podle věku dětí.
Všechny školy pracují podle programu
Step by Step u nás známý jako program Začít spolu. Tento program je v ČR využíván
jak v MŠ, tak v ZŠ. Je to program, který má
hlavní náplň v tom, že děti pracují v centrech aktivit, která jsou různě rozmístěná
v prostoru učeben. V privátní základní škole Karalienés Mortos Mokyla na nás emotivně zapůsobil „ Pondělní ranní kruh“, kdy
se celá škola sešla v tělocvičně. Každá třída
pozdravila ostatní, představila svůj týdenní plán činností, omluvila své nepřítomné
spolužáky. Ředitelka poděkovala za to, co
se podařilo v předešlém týdnu a na závěr
si všichni dohromady zazpívali litevskou
hymnu. Ve školách nezvonilo, děti plnily
zadané úkoly v různých prostorách učebny,
pokud učitelka zjistila, že má někdo problémy, využila asistenta, který odvedl děti
do jiných prostorů (na chodbu, která byla
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vybavená koberci, lavičkami, stolky) a tam
v pomalejším tempu pracoval s dětmi do
splnění zadaného úkolu. Děti si hodnotily
svoje počínání samy, na konci dne učitelka
shrnula a vyhodnotila práci dětí.
V soukromé MŠ se již tříleté děti seznamovaly s písmeny a čísly, čtyřleté děti již četly.
Tyto vysoké požadavky na děti byly na úkor
volných her na rozdíl od MŠ u nás, kde učitelky respektují to, že hra je v předškolním
věku základní aktivita pro rozvoj dětí. Děti
i učitelé v tomto soukromém systému měli
uniformy podle ročního období. Ve škole se
nesmělo fotografovat, fotograﬁe dětí jsou
na webu školy, ale k nim mají přístup pouze
rodiče fotografovaných dětí přes přístupové heslo.
Státní MŠ byla prostředím velmi podobná
našim školkám. V práci s dětmi jsme potom již zaznamenali rozdíly oproti našemu
systému. Ve třídách vždy pracovala jedna
učitelka. Aby se mohla plně věnovat práci
s dětmi, měla k dispozici asistentku, která
zajišťovala potřeby dětí, svačinu, oběd, připravovala učitelce pomůcky. Při diskusích
v této mateřské škole se k naší radosti neozývala jen litevština, ale některé z nás, které ještě zažily maturitu z ruského jazyka,
aktivně diskutovaly v ruštině.
Kromě odborných návštěv jsme měli možnost projít hlavními historickými místy
Vilniusu a navštívili jsme Trakai – velmi
významné historické místo, kde se nachází
vodní hrad s velmi zajímavou minulostí.
Také druhá stáž do Litvy byla velkým přínosem. Poděkování patří organizaci Step
by Step ČR za zprostředkování stáže a za
skvělou organizaci.
Mgr. M. Sládková
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ZŠ Komenského
OKRESNÍ KOLO DĚJEPISNÉ
OLYMPIÁDY MÁ SVÉHO VÍTĚZE!
Viktor Kučera, žák 8. A třídy ZŠ Komenského Horažďovice, obsadil I. místo
v okresním kole dějepisné olympiády pro
ZŠ a víceletá gymnázia, které se konalo
19. ledna 2015 v Klatovech.
Měli jsme tu čest ho vyzpovídat:
Jaké bylo vlastně téma olympiády?
Pot, slzy a naděje aneb „Život je boj“.
To se Ti docela treﬁli do noty…
Ano, vojenství v dějinách, je to moje oblíbené téma.
Jak ses na olympiádu připravoval?
V knihovně jsem si půjčil doporučenou literaturu, kterou jsem důkladně prostudo-

val, musel jsem tomu věnovat hodně svého
volného času.
Kdo Tě doprovázel a kdo se dál zúčastnil
soutěže?
Pan učitel Řehoř – můj vyučující dějepisu – a další účastníci soutěže z naší školy: Martin Jaroš, Honza Forman a Honza
Motl. Martin Jaroš a Honza Motl byli také
mezi pouhými devíti úspěšnými řešiteli.
Jak velká byla konkurence?
Myslím, že celkem asi 25 lidí z celého
klatovského okresu postoupilo ze „síta“
školních kol, za Horažďovice jsme jeli reprezentovat jen my čtyři – z „nové školy“
nikdo.
Byl jsi nervózní?
Nervózní jsem ani moc nebyl, od kluků
od nás jsem věděl co čekat a ostatní jsem
neznal, tak jsem to moc neřešil. Šel jsem
tam s vědomím, že jsem dobře připravený,
když to nevyjde, tak budu mít aspoň dobrý
pocit, že jsem se někam dostal. Navíc dobrou polovinu otázek nám náš pan učitel
řekl, takže bylo všechno podle očekávání.
Tomu nerozumím, váš učitel věděl otázky
zadání?!
Ne, to ani náhodou, prostě jsme si po cestě autobusem do Klatov společně opakovali a odhadovali jsme, jaké otázky by se
na dané téma mohly v soutěži objevit, no
a docela jsme se i treﬁli.
Jaký to byl pocit, zjistit, že jsi vítěz? Čekal
jsi to vůbec?
Velice příjemný pocit, ale vůbec jsem to
nečekal, byl jsem překvapený.
Co následovalo po vyhlášení vítězů? Byla
na Tebe rodina pyšná, jaká byla vůbec odměna?
Gratulovalo mi hodně učitelů a pak ještě
doma jsme to oslavili. Cena pro vítěze byla
poukázka do jednoho klatovského knihkupectví v hodnotě 500 Kč. Hned ten den
jsem si také dvě knížky a pár drobností
vybral. Kromě toho je také hodnotnou odměnou postup do krajského kola. Abych
nezapomněl – po návštěvě knihkupectví
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jsme si šli sednout na oběd, který nám zaplatil pan učitel Řehoř. Ale jen z části, já
jsem dostal, jako vítěz, jednu celou pizzu,
dva naši úspěšní řešitelé si jednu dělili,
jediný z nás, kdo neuspěl, si musel platit
sám.
Kdy a kde se uskuteční krajské kolo, kam jsi
jako vítěz postoupil? Těšíš se?
Kraj se bude konat někdy v druhé polovině března v Plzni. Jo, těším se, určitě, ale
bude to dřina. Doufám, že se umístím co
nejlépe a dostanu ze sebe to nejlepší.
Budeš se účastnit olympiády také příští rok?
No, rád bych, určitě jo, pokud mi v tom
třeba něco neočekávaného nezabrání.
Jaké jsou vůbec Tvoje další záliby, kromě
historie, samozřejmě?
Už sedm let hraju na housle, jinak sport –
převážně plavání.
V tom jsi už také něčeho dosáhl?
Ano, vyhrál jsem několik závodů v plavání. – v loňském roce 1. místo za prsa a 3.
místo za znak.
Jaká je Tvoje oblíbená historická osobnost?
Napoleon Bonaparte.
Oblíbená kniha?
Čtu historické a dobrodružné knihy, asi
World of Warcraft.
Oblíbený ﬁlm?
Nedotknutelní.
Oblíbené jídlo?
Mám rád italskou kuchyni.
Víš už, na jakou školu bys chtěl jít po „základce“? Co bys vůbec chtěl dělat v budoucnu?
Asi na gymnázium, potom na „vejšku“,
přesně nevím, nevadilo by mi být učitelem
dějepisu.
Co si myslíš o dnešní generaci mladých?
No, jde to s námi s kopce.
Čeho si ceníš u dívek?
Inteligence, krásy, tvarů.
Co je pro Tebe v životě důležité?
Rodina, a asi to bude znít romanticky, ale
láska.
Jsi tedy romantik?
Nejspíš ano.
Viktor Kučera
Věk: 13 let
Bydliště: Horažďovice
Povolání: žák 8. A
ZŠ Horažďovice Komenského
Záliby: historie, hudba – hra na housle,
sport – plavání, četba, cestování
Zpracoval: tým Tvůrčího psaní
ZŠ Horažďovice Komenského

ŽÁKYNĚ „STARÉ ŠKOLY“ ZAZÁŘILY
V OLYMPIÁDĚ ČESKÉHO JAZYKA
Po vítězství Viktora Kučery v okresním
kole dějepisné olympiády se žačkám ZŠ
Komenského podařil další skvělý úspěch
– první místo v okresním kole v olympiádě
českého jazyka.
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Co nám o tom napsaly samotné aktérky
soutěže:
Stejně jako každý rok se i letos naše škola zúčastnila olympiády z českého jazyka.
Po vyrovnaném školním kole jsme jely na
okresní kolo reprezentovat naši školu my,
žákyně 9. ročníku – Silvie Staňková a Eva
Chalušová.
Okresní kolo se konalo 5. 2. 2015 v Domě
dětí a mládeže v Klatovech. Zde nás čekal
opravdu nelehký úkol. Nejen, že konkurence byla veliká, ale i pořadatelé olympiády si dali na jejím zadání opravdu záležet,
takže některé úkoly byly opravdu záludné.
Olympiáda se skládala ze dvou částí: první, mluvnické části, která je hlavně o logickém myšlení, citu pro jazyk a o pozorném
čtení zadaných úkolů, druhou disciplínou
byla část slohová, která tento rok neměla
zrovna jednoduché téma. Úkolem bylo
napsat sloh na téma „Nebojte se, my tady
jenom strašíme“. Hodnotil se vtip, nápad,
ale samozřejmě i pravopis.
Myslím, že jsme se úkolů zhostily naplno
a důkazem pak byly naše skvělé výsledky.
Eva Chalušová skončila těsně pod medailovými pozicemi na skvělém 5. místě.
Mně, Silvii Staňkové, se letos opravdu zadařilo a olympiádu jsem vyhrála.
Cenou pro vítěze byla poukázka na nákup
v klatovském knihkupectví a samozřejmě
postup do krajského kola do Plzně, kam
postoupili z našeho okresu tři nejlepší češtináři – všechno dívky.
Domů jsme vraceli se skvělým pocitem,
dobrou náladou, ale i plným břichem po
výborném obědě, který za skvělé výkony
už tradičně platí pan učitel Řehoř, který
nás doprovázel.
Silvie Staňková 9.A

Bolest – nemoc
jménem šikana
2. února 2015 navštívily naše 6. třídy velice zajímavou přednášku s názvem Bolest – nemoc jménem šikana. Jednalo se
o multimediální přednášku organizace
ACET ČR o. s. s akreditací MŠMT v rámci prevence rizikového chování mládeže.
Tato mezinárodní společnost má v oblasti prevence dlouholeté zkušenosti.
Přednášku vedl lektor organizace ACET
ČR Šimon Velkoborský, který na sebe
během výkladu prozradil i několik informací, díky nimž si získal větší pozornost
žáků, a tím se mu povedlo odlehčit tak
závažné téma přednášky. Kromě toho, že

žákům sdělil svůj věk, kolik má dětí a že
studoval v Pensylvánii, což žákům přišlo
velice zajímavé, jim vyprávěl i o tom, jak
si sám prošel šikanou jako oběť, a proto
se také rozhodl stát lektorem.
Během dvouhodinové přednášky se žáci
dozvěděli nejen základní fakta o šikaně,
jako např. její definici, projevy či co je
agrese, ale její podstatnou část tvořily
konkrétnější informace. Při výkladu, do
něhož velmi zkušeně zapojoval diskuzi se
žáky, se věnoval otázkám, jak rozpoznat
šikanu a jaký člověk by se mohl snadno
stát agresorem, který začne někomu
bezdůvodně ubližovat. Popisoval způsob
stupňování agrese útočníka, vše podpořil skutečnými příběhy, z nichž často
mrazilo v zádech. Dále pak představil
postavu oběti. Kdo by se mohl stát obětí šikany, proč, uvedl, jak se oběť šikany
chová. Zde zdůraznil význam dobrého
a zdravého kolektivu jako nejefektivnější obrany proti agresorům, protože nejohroženějšími potencionálními oběťmi
šikany bývají zpravidla outsideři a lidé
s jakýmkoli handicapem, kteří z vlastní
vůle nebo ne, nezapadají do kolektivu
a straní se ho. Vysvětlil žákům, jak se
chovat k agresorům, jak pomoci obětem,
a tak zabránit dalším projevům šikany.
V neposlední řadě zmínil velmi závažný
a velmi nebezpečný projev šikany, který
přišel s anonymitou internetu a jeho rozsáhlými možnostmi přenosu i ukládání
dat – kyberšikanou. Osvětlil žákům, jak
se tento druh šikany projevuje, čím je
vlastně tak nebezpečný, jak nebezpečné
jsou sociální sítě a chat. Svůj výklad opět
podpořil skutečným příběhem. Poradil
jim, co mají udělat, aby co nejvíce snížili
riziko toho, že se stanou obětí kyberšikany, jak se v internetovém prostředí pohybovat a vyhnout se tak nebezpečí.
Druhou polovinu přednášky tvořil film
natočený podle skutečné události. Ten
názorně shrnul její vznik, průběh a nastínil důsledky šikany jak pro agresory,
kteří si na závěr vyslechli rozsudek soudu pro mladistvé, tak pro oběť, která musela přestoupit na jinou školu. Na závěr
přednášky zbyl prostor pro závěrečnou
diskuzi k filmu, doplňující informace
k probíranému tématu, na otázky směřující přímo k lektorovi a jeho studiu a cestám po Americe.
Naše žáky přednáška velice oslovila. Během reflexe, jež proběhla týden po uskutečnění přednášky, se k tématu vrátili,
sdělovali si dojmy z promítnutého filmu
i z výkladu lektora a vyměnili si znovu
informace, které si zapamatovali. Včetně
pocitů, které po přednášce měli, a toho,
že pan Velkoborský má už 3 děti a je mu
teprve 32 let.
Mgr. Jana Ďurčová

ZUŠ Horažďovice
Začalo druhé pololetí a to je čas soutěží
a přehrávek. V únoru zatím proběhla přehrávka třídy pana učitele Šimáčka. Žáci
hrající na žesťové nástroje se připravovali
na soutěž. V Klatovech se konalo okresní
kolo hry na dechové žesťové nástroje s dobrými výsledky našich žáků. Jindřich Nováček obsadil 1. místo a Miroslav Matějček se
umístil na 2. místě. Ke skvělým výkonům
a výsledkům oběma žákům gratulujeme.
V březnu se budou konat další třídní přehrávky. Podrobnější informace vám podají
třídní učitelé. Napilno budou mít také žáci
literárně-dramatického oboru. 11. března se
v DDM v Horažďovicích uskuteční okrskové kolo recitační soutěže. Nejstarší studenti
se 21. března zúčastní přehlídky „Poezie
na rynku“ v Klatovech. Skupiny Rebelové
a Duchové se 25. března zúčastní tradiční
sušické přehlídky „Sušický Tajtrlík“.
Flétnový a houslový soubor se pilně připravuje na velký koncert, na kterém se
představí společně s Pražským komorním
triem. Jedním z členů tohoto profesionálního uskupení je bývalý učitel naší školy, pan
Robert Pacourek. Tento koncert se uskuteční v pátek 3. dubna v hotelu Prácheň.
Všem žákům přejeme úspěchy v soutěžích
a na přehlídkách. Věříme, že všichni odvedou maximální výkony a odnesou si jen ty
nejhezčí zážitky.
Mgr. Martin Petrus

Střední škola
Horažďovice
PO STOPÁCH STRAHLERŮ
Ve středu 21. ledna navštívil Domov mládeže při Střední škole v Horažďovicích pracovník Městského muzea v Horažďovicích
pan Aleš Červený. Pro žáky prvních ročníků všech oborů měl připravenu přednášku
na téma „Alpské minerály“, při které je seznámil se svými cestami. Na první výpravu se podle svých slov vydal již téměř před
dvaceti lety a celkem jich absolvoval okolo
třiceti. Domů si přiváží zajímavé krystaly
různých minerálů, nejčastěji variet křemene: křišťálu a záhnědy.
Hledání krystalů má v Alpách velmi dlou-
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hou tradici. Již z roku 1719 je záznam o otevření jámy – tzv. sklepa – který poskytl
téměř 100 tun krystalu prvotřídní kvality.
Některé měřily přes metr a vážily nad 100
kg. Nejkvalitnější krystaly odebírali italští
brusiči a často z nich brousili křišťálové
koule k předpovídání budoucnosti.
V roce 1735 na švýcarském Zinckenstocku
byla objevena dutina, která vydala pres 50
tun křišťálu. Některé krystaly vážily 50,
400 i 500 kg. Hledáním a sběrem se zabývali místní hledači, takzvaní strahleři, kteří
mají své následníky dodnes.
Všichni si se zájmem vyslechli, jak fyzicky
náročné a dobrodružné – ba přímo nebezpečné – mohou tyto cesty být. Na fotograﬁích viděli překrásné alpské scenérie
a obdivovali sběrače, kteří ve stísněných
podmínkách z úzkých mezer ve skalách vynášejí jakési „hroudy hlíny“, ve kterých jejich zkušené oko rozeznalo skryté krystaly.
Po očištění se pak tito krasavci vyloupnou
do jiskřivé krásy, kterou všichni obdivují.
Kromě fotograﬁí měli žáci možnost vidět
i jeden z větších „úlovků“ pana Červeného,
cca 6 kilogramů vážící krystal záhnědy, na
který si mohli i opatrně sáhnout a hlavně
obdivovat uvnitř krystalu ukrytou bublinu vzduchu a tekutiny, pocházející někdy
z doby, kdy tento krystal vznikal. Jak pravil
pan Červený – patří k nepříliš starým krystalům, jen nějakých 20 miliónů let. Ó, jak
relativní je pojem o stáří…
Ráda bych panu Červenému poděkovala
za zajímavý večer a věřím, že i naši žáci si
z přednášky odnesli mnoho nových poznatků a krásných zážitků.
Za DM Horažďovice S. Sládková

I přes probíhající zimní období začínáme
myslet na léto, prázdniny a akce s nimi
spojené. Pro zájemce z řad dětí i rodičů
jsme připravili nabídku prázdninových
akcí, letos obohacenou o nové akce pořádané Envicentrem Podbranský mlýn.
Tábory, které chystáme, je možné typově
rozdělit na příměstské a pobytové. Podrobné informace k táborům zveřejníme
1. března, současně spustíme i možnost
přihlašování.

LETNÍ TÁBORY 2015:
• 1.–5. 7.: Stanový tábor pro rodiče s předškolními dětmi (Plácek)
• 7.–17. 7.: Plácek – stanový tábor pro děti
a mládež (ZŠ, SŠ)
• 19.–24. 7.: Letní tábor pro rodiče s předškolními dětmi (Envicentrum)
• 20.–24. 7: Příměstský tábor – 1. turnus
(Přírodovědná stanice – pro děti z 1. stupně ZŠ)
• 27.–31. 7.: Příměstský tábor – 2. turnus
(Přírodovědná stanice – pro děti z 1. stupně ZŠ)
• 26.–31. 7.: Přírodovědný pobytový tábor
(Envicentrum – pro účastníky 10–17 let)
• 26.–31. 7.: Jihozápad na kole – pobytový tábor (Envicentrum – pro účastníky
12–17 let)
• 2.–7. 8.: Německý jazykový tábor – pobytový tábor (Envicentrum – pro účastníky 10–15 let)
• 2.–7. 8.: Outdoorový pobytový tábor
(Envicentrum – pro účastníky 12 – 17 let)
Za celý DDM přeji čtenářům HDO
prima dny, Tomáš Pollak, ředitel DDM

SPOLKY
   

PS Prácheň
V březnu vás zveme na tradiční Maškarní
ples pro děti, který se koná v neděli 1. 3. od
14 hodin v kulturním domě. V pátek 6. 3.
pak zahajujeme kurz tance pro mladé, určený pro zájemce z 8. a 9. tříd ZŠ, do kurzu
je stále možné se hlásit. Každou středu pokračuje ve své činnosti kurz keramiky pro
dospělé pod vedením paní Evy Bláhové.
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dí na koncerty i na jiná, kratší vystoupení
a nic – kromě vážného onemocnění – je od
sborové práce neodradí. I když – pokud někdo zažije, jakou energií dokáže společný
zpěv nabít, kolik starostí se při zpěvu naráz
vytratí z hlavy, jak i fyzické bolesti na tu
chvíli přestanou, není divu, že se všichni
vracejí, aby tu pohodu, klid a pozitivní myšlení načerpali opakovaně.
A tak i přes nepříznivé počasí a jím způsobené choroby se sbor připravuje na několik
akcí v prvním pololetí roku 2015. První
z nich bude již zmiňované vystoupení v Praze na Loretě v rámci sborových sobot dne
11. 4. O týden později vystoupíme v Chanovicích. Také máme naplánované květnové
soustředění na Železné Rudě, kde budeme
připravovat repertoár na další vystoupení.
Jednak zvažujeme vystoupení v rámci Evropského festivalu duchovní hudby a v pátek 29. 5. budeme zpívat v Horažďovických
kostelích v rámci „Noci kostelů“. Na středu 3. 6. máme připraveno naše vystoupení
spolu s třeboňským sborem v lázeňském
domě Aurora v Třeboni a na pátek 19. 6.
připravujeme komponovaný pořad (slovo
+ hudba) k výročí upálení J. Husa, který
předneseme i v neděli 21. 6. v Husově sboru
v Klatovech.
Těšíme se, že se s vámi na některém z našich vystoupení sejdeme.
za PSP Simona Sládková

Klub „Nebuď sám“



   

DDM informuje...

|

„ÚNOR BÍLÝ – POLE SÍLÍ“
praví staré české přísloví. Letos tedy únor
moc bílý nebyl, takže pole asi moc posílena
nebudou, bohužel počasí nepřálo ani našim zpěváckým hlasům a účast na zkouškách byla asi nejslabší za dlouhou dobu.
Ono co se týká docházky na zkoušky – je
až obdivuhodné, jak členové spolku obětují
spoustu svého volného času, zkoušejí, cho-

Znovu vás srdečně zveme do klubu „Nebuď
sám“. Také v březnu chystáme pestrou paletu zajímavých akcí, s nimiž se přeneseme
vstříc jaru. Srdečně všechny zveme a přejeme vám příjemnou zábavu.
4. 3. a každou další středu Turnaj v žolících – zábavná karetní hra, která nikdy
neomrzí. Společenská hala DPS Loretská
1069 od 10.00 hod.
4. 3. středa Čtení na pokračování. Zveme
vás ve spolupráci s městskou knihovnou na
společné odpolední čtení – tentokrát můžeme nahlédnout do tvorby známé herečky
a spisovatelky Ivanky Deváté. Společenská
místnost ve 4. patře DPS Palackého začátek
od 14 hod. Projekt „Seniorům dokořán“.
9. 3. pondělí Baduan Jin. Pokračování
relaxačního cvičení pro každého s Mirkou Bauerovou. Společenská místnost (ve
4. patře) DPS Palackého v 9.00 hod. Projekt „Seniorům dokořán“.
9. 3. pondělí Holky v akci. Znovu se pustíme do společného pečení a ochutnávání
sladké pochoutky k odpolední kávičce.
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„mašličkový bál“
Začínáme ve 13.30 hod v jídelně DPS Palackého.
11. 3. středa Setkání s dětmi z KMŠ. Také
v březnu nás navštíví děti se svým programem – přijďte si společně popovídat,
zazpívat, tvořit a třeba se i zasmát. Jídelna
DPS Palackého od 9.45 hod (po cvičení na
DPS Palackého).
17. 3. úterý Aby tělo nebolelo. První letošní povídání s Mirkou Jordánovou na téma
jak v tomto období nejlépe pomoci vlastnímu tělu, aby nám mohlo i dál dobře sloužit.
Společenská místnost (ve 4. patře), DPS
Palackého, začátek ve 14 hod.
18. 3. středa Čtení na pokračování
Druhé setkání z řady společných odpoledních čtení – znovu nahlédneme do knihy
známé herečky a spisovatelky Ivanky Deváté. Společenská místnost ve 4. patře DPS
Palackého, začátek ve 14.00 hod. Projekt
„Seniorům dokořán“.
24. 3. úterý Velikonoční dílna na DPS
Loretská. Přijďte se nechat inspirovat, vytvořit vlastní velikonoční výzdobu, nebo si
jen společně popovídat. Společenská hala
DPS Loretská1069 od 10 hod.
26. 3. čtvrtek Sváteční povídání a rozjímání. Tak jako každoročně nás přijdou
svátečním slovem i písní slavnostně naladit
manželé Jarolímovi. Jídelna DPS Palackého, začátek ve 13 hod.
Pátek 27. 3. a pondělí 30. 3. Velikonoční dílna na DPS Palackého. Načerpejte
správnou velikonoční inspiraci, vytvořte
svou vlastní velikonoční výzdobu, nebo
si přijďte jen popovídat. Začátek vždy ve
13hod v dílně suterénu DPS Palackého.
30. 3.–3. 4. Týden zdraví. Hlubší teoretické i praktické seznámení se cvičením
Baduan-Jin v pěti lekcích. Od M. Bauerové dozvíte se, co jsou čakry a jak správně
relaxovat. Denně – pondělí až pátek vždy
v 9–11 hod ve společenské místnosti ve
4. patře DPS Palackého. Projekt „Seniorům dokořán“.
Telefon: 376 512 596
Projekt „Seniorům dokořán“ probíhá ve spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za
ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Mgr. Dagmar Ušiaková

HLEDÁME PRACOVNÍKY
(ideálně pár) pro zajištění dovozu obědů o víkendech a svátcích s nástupem
od 1. 5. 2015 – vedlejší pracovní poměr:
Naše požadavky:
• ochotu pracovat o víkendu – jedná se
o práci pouze o víkendu a svátcích
• řidičský průkaz skupiny B
• dobrý zdravotní stav – potravinářský
průkaz (zajistíme prostřednictvím závodní lékařky)
• ochota učit se novým věcem, komunikativnost, pečlivost, vstřícnost
• dobrá místní znalost Horažďovic
a okolních obcí
Bližší informace:
• v sídle – Palackého 1061, Horažďovice
• na telefonu – 733 755 945

PS Prácheň
(OTAVÁCI)
ZELENÁ LHOTA 2015
Jako každý rok se horažďovická pionýrská
skupina Otaváci vydala na největší zimní
akci – víkend na Zelené Lhotě. Letos vyšel
náš termín na přelom ledna a února, tedy
31. 1.–1. 2. 2015. Po uzavření přihlášek bylo
jasné, že letos bude rekordní účast. Celkem
63 otaváků, rodičů a kamarádů, kteří se nemohli dočkat. Někteří tolik, že si vzali den
volna a vyrazili již ve čtvrtek večer. Ti už
v pátek mohli brázdit špičácké sjezdovky.

Nejvíce živo ale na „Zelené“ začalo v pátek,
okolo půl páté, kdy dorazili všichni, hlavně
ti nejmladší otaváci. Díky velké pomoci rodiny Portášiků měli už všechny batohy, lyže
a boby na místě, takže mohli i na třídenní
výlet vyrazit nalehko. Po ubytování většinu
otaváků zajímalo, kde sehnat nejvíce matrací, aby měli nejlepší bunkr, skládající se
právě ze zmíněných matrací a paland. Před
večerkou se stejně musely vztyčit bílé vlajky, aby byli všichni odpočati na náročnou
sobotu. Oddíl starších měl také důvod k radosti, a to proto, že doby, kdy byla na táboře
nouze o kytaristy, jsou dávno pryč a i na
Zelenou letos dorazili hned tři.
V sobotu ráno, jak je zvykem, jsme se rozdělili na lyžaře a nelyžaře, nebo chcete-li
bobisty a nebobisty. Oproti loňsku nám
zima přála a dostatek sněhu jsme měli
nejen na sjezdovkách šumavského Špičáku, ale i přímo na Zelené. Díky tomu jsme
mohli zůstat přímo tam a nemuseli jsme se
tlačit s lyžaři na zbytcích umělého sněhu na
sjezdovkách. Bobování se sice zvrhlo v jednu velkou koulovanou, ale užili si malí i velcí. Skupina lyžařů, kterých byla asi polovina z nás, si také pochvalovala, protože na
umělý sníh připadl ještě přírodní prachový.
Po tom, co jsme odpoledne dali veškeré věci
sušit, protože někteří měli mokré i trenky,
jsme si dali skvělou večeři od našeho ještě
skvělejšího kuchaře p. Ráže, kterému touto
cestou moc děkujeme. Večer jsme si stihli
ještě zahrát velice oblíbený stolní hokej, zatančit na taneční podložce nebo zahrát hru
Aktivity. V neděli ráno jsme si po snídani
už jen zabalili. V půl desáté nám už odjížděl vlak směrem domů. Všem zúčastněným
moc děkuji za skvělý víkend a všem, kteří se
jakkoliv podíleli na organizaci, moc děkuji.
Rozsáhlou fotogalerii z celé akce pak můžete zhlédnout na našich stránkách: www.
otavaci.unas.cz
Za PS Prácheň M. Staněk

HASICSKÉ






































Sbor
dobrovolných
hasičů
V Horažďovicích na Zářečí v restauraci
pana Zacha se 24. ledna uskutečnila valná hromada okrsku č. 8 okresu Klatovy.
Starosta na úvod zhodnotil činnost celého
okrsku v uplynulém roce a poděkoval přítomným za aktivní přístup v práci v požární ochraně. Poté následovaly zprávy hospodáře, předsedy revizní rady a diskuze.
Letošní valná hromada byla volební, a tak
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evakuováno a zachráněno. Škoda způsobená požáry léta 2014 se vyšplhala k částce
251 147 000 Kč.
K obecně nejčastějším místům vzniku ožárů patří kromě skládek a skladišť zejména
rodinné a bytové domy a dopravní prostředky. V letních měsících se navíc až o 50
% zvyšuje množství požárů v přírodním
prostředí a v lesích.
Ze zdroje Hasičského záchranného sboru
České republiky vybral Karel Halml.

Mladí hasiči
v novém roce

proběhly volby funkcionářů okrsku. Závěrem bylo přečteno a schváleno usnesení.
Zúčastnil se také starosta města, který
pozdravil celé jednání a poděkoval za práci
všem hasičům.
Podle poslední statistiky každé tři minuty
a devatenáct sekund vyjíždí hasiči k nějaké
mimořádné události a každou jedenáctou
minutu někoho zachrání.
K 1. lednu 2014 měla Česká republika celkem 7 230 jednotek požární ochrany s počtem 69 694 dobrovolných hasičů, kteří za
rok 2013 vyjeli ke 112 281 zásahům, při
kterých zachránili nebo evakuovali z ohrožených prostor 47 708 osob.
Během loňského roku měli hasiči opět plné
ruce práce. Rozmary počasí prověřily připravenost hasičů na všechny typy mimořádných událostí v rychlém sledu za sebou.
Často na jednom místě likvidovali rozsáhlé
požáry na polích nebo loukách a o pár desítek kilometrů dál se jejich kolegové oháněli
motorovou pilou při řezání stromů popadaných na komunikace a následně vyráželi čerpat vodu ze zatopených sklepů nebo
zpevňovat hráze. Odčerpávala se ze zaplavených míst a dokonce bylo evakuováno
několik dětských táborů.
Nejčastěji vyjížděli hasiči k tzv. technickým
pomocem, skoro v 60 % případů. Mnoho
z těchto pomocí se týkalo likvidace následků bouřek a bleskových povodní. O druhé
místo se pak dělí výjezdy k požárům a dopravním nehodám.
Neustále nás sužují požáry. Například od
1. července do 31. srpna 2014 zasahovali
hasiči u 3 088 požárů. Při těchto požárech
zemřelo 12 osob a 155 osob bylo zraněno.
Včasným zásahem hasičů bylo 5 114 osob

Tak máme za sebou necelé dva měsíce z nového roku, ale rozhodně nikdo nemůže říci,
že bychom v nich zaháleli. Opět se vídáme
na čtvrtečních schůzkách a povídáme si
nejen o hasičině.
Jak už asi většina Horažďovických ví, místním dobrovolným hasičům byl v pátek 30.
ledna předán repasovaný automobilový žebřík. I této události jsme se účastnili. Jako
byli „velcí“ hasiči ustrojeni jednotně v zásahovém oblečení, i my jsme na sobě měli
stejnokroj. Když velitel sboru SDH převzal
klíče od starosty města, utíkali jsme před
mrazem do tepla a z oken hasičárny jsme
pozorovali, jak se žebřík otáčí, vysouvá
a jeden z hasičů po něm stoupá vzhůru.
V tu chvíli jsme si již všichni hřáli ruce o hrnek teplého čaje a těšili se na občerstvení
v podobě našich oblíbených párků v rohlí-

ku. Budeme se těšit na příznivější počasí,
až budeme moci zhlédnout nějaké ukázky
a žebřík si možná i více „osahat“.
V sobotu 7. února jsme vyrazili poměřit
své znalosti, dovednosti a sportovní šikovnost na Zimní setkání mladých hasičů do
Sušice. Zasoutěžit si přijelo 25 mladších
družstev, 47 družstev starších a dokonce
10 družstev přípravky, což jsou hasičata
do šesti let. Celé dopoledne jsme plnili nejrůznější disciplíny jako poznávačku topo-
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graﬁckých a dopravních značek, orientaci
mapy, přeskok přes švihadlo, hod hadicí
na kuželky a spoustu dalších. Naše mladší
družstvo zabodovalo a získalo nádherné
3. místo a dort. Druhé mladší družstvo,
ve kterém byli tři nováčci, obsadilo velmi
hezké 11. místo. Starší se umístili na 10.
místě, což je krásné umístění, když vezmeme v úvahu konkurenci a počet družstev.
Mimosoutěžní disciplínou bylo již tradiční
„oblékání hasiče“ a nám se podařilo porazit všech ostatních 81 týmů a vysloužili
jsme se tak druhý dort. Soutěžní klání se
všem líbilo a sladká odměna za odvedené
výsledky byla milým bonusem. Snad nás
to hasičské štěstí neopustí ani na jaře, kdy
bude pokračovat celoroční hra Plamen. Jen
tak dál...
Mgr. Marie Zahálková

Spolek rodáků
a příznivců města
Horažďovic
Naši činnost v letošním roce jsme začali
výroční valnou hromadou (VVH) 1. února tradičně v restauraci U Hlaváčků. Sešlo
se nás pouze 42 členů a členek. Dosti jich
bylo omluveno a hodně je jich rozeseto po
celé vlasti, někteří dokonce v zahraničí.
Zavítal také mezi nás starosta města pan
ing. Michael Forman. Po zahájení a přivítání byla jedné jubilantce předána malá
pozornost a bylo také vzpomenuto úmrtí
několika členů spolku.
A pak se již rozběhla VVH. Předseda spolku ve svém vystoupení zhodnotil uplynulý
rok po stránce naší činnosti, která byla
hodně bohatá. Besedy a zájezdy byly vždy
dobře navštíveny a připraveny. Následovala zpráva o hospodaření a zpráva revizní.
Byl též doplněn výbor spolku o pana Františka Krejčího. Přítomní se seznámili s plánem činnosti na letošní rok a následovala
diskuze. Po ní bylo přečteno a odsouhlaseno usnesení z VVH spolku.
Nyní k programu na rok 2015: v nejbližší
době vyjde Věstník spolku, který obdrží všichni členové. Plánujeme tři besedy,
z toho nejbližší již v neděli 15. března od
14.30 hod. opět U Hlaváčků na téma archeologie a vykopávky v Horažďovicích,
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další v říjnu a poslední v prosinci. Z šesti
nabízených zájezdů se budou konat také
tři. V květnu do Bečova nad Teplou, kde
bychom zhlédli relikviář sv. Maura a zámek a možná se zastavíme v Mariánských
Lázních či v Karlových Varech. Červen by
patřil zámku Konopiště a krásnému parku
a v září bychom se podívali do Koněpruských jeskyní, Berouna na keramické trhy
a pravděpodobně ještě na medvědárium
(Vojta, Kuba, Matěj).
Záměrně nepíši data, neboť ta se mohou
měnit, i když je máme určena, a proto hlavně sledujte naši skříňku u Červené brány.
Ještě připomínám webové stránky: www.
rodaci–horazdovice.cz.
Karel Halml

Informační střípky
z Místa pro všechny
– Havlíčkovka
KLUB DOK PRO DĚTI A MLÁDEŽ
Klub Dok pro děti a mládež hlásí, že má
dveře DOKořán i v roce 2015 pro všechny
děti a mládež od 6 do 20 let, které
• se ocitají v ohrožení vyloučení ze společnosti vlivem chudoby, nízké úrovně vzdělání, místa bydlení a etnického nebo národnostního původu
• se ocitají ve složitých životních situacích
ohrožujících mezilidské vztahy, zdraví
nebo společenské či profesní uplatnění
• hledají základnu pro realizaci svých
vlastních aktivit
Klub Dok naleznete na adrese
Havlíčkova 505 (vchod z ulice Hradební),
341 01 Horažďovice!POZOR ZMĚNA!
NOVÁ OTEVÍRACÍ DOBA KLUBU:
PO–ČT: 13.00–17.00, PÁ: ZAVŘENO
Tato služba je ﬁnancována z individuálního
projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 3. etapa“.
ARCHA PRO RODINY S DĚTMI
Poskytuje své služby také v roce 2015.
Ambulantní hodiny jsou každou středu od
10.00 do 12.00 hod.
Tato služba je ﬁnancována z individuálního
projektu „Podpora sociálních služeb v Plzeňském kraji – 3. etapa“.
KAVÁRNA
Vás srdečně zve na březnová setkání:
13. 3. 2015, od 19 hod.
Hudební vystoupení Vaška Brauna – přijměte pozvání na příjemné posezení v tónu
Djembe a Didgeridoo

20. 3. 2015, od 18 hod.
Z Čech až na konec světa: Bývalý vrcholový cyklista František Šesták vás provede
Svatojakubskou cestou na mys Finisterre
25. 3. 2015, od 17 hod.
Beseda na téma: Změna životního stylu
v každém věku. Přemýšlíte nad změnou
stravy, pohybu, myšlení a nevíte, kudy do
toho? Podnětným pro vás může být i v tomto případě rozhovor s vítězkou celostátní
soutěže a zdravém životním stylu Evou
Doubkovou
Svou návštěvou podpoříte zaměstnávání
lidí znevýhodněných na trhu práce.
Otvírací doba kavárny
PO–ČT: 9.00–21.00
PÁT:
9.00–23.00, Havlíčkova 46
Stále sbíráme podněty, nápady, jak vyladit
Havlíčkovku podle vašich potřeb a přání.
Podněty nám můžete předávat přímo v kavárně nebo na našem facebooku Čajokraj.
Bc. Miroslava Fialová za Havlíčkovku,
kontakt: miroslava.ﬁalova@diakonie.cz,
tel.: 733 614 655

ZAJÍMAVOSTI
XXXII. Západočeská
oblastní přehlídka
amatérského divadla
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
9. BŘEZNA – 15. BŘEZNA 2015
NESOUTĚŽNÍ PŘEDSTAVENÍ
Pondělí 9. března v 18.00
Zdeněk Kozák:
TŘI ZLATÉ ZUBY DĚDA VŠEVĚDA
Pohádku pro malé i velké uvádí Hartmanické ochotnické divadlo TYL.
Režie: Josef Lád
Úterý 10. března v 19.30
Lenka Kubelková: MÁJOVÁ ROMANCE
aneb SEŠLI JSME SE NA HŘBITOVĚ
Muzikálovou komedii uvádí Dobrovolný
ochotnický gymnaziální ansábl
DOGA Strakonice. Režie: František Kos.
Divácká adresa od 12 let...
Středa 11. března v 19.30
Miloslav Pikolon:
TU MYŠ JÍ UKOPNU U HUBY
Veselohra v podání divadelního souboru
PIKI Volyně. Režie: Jaroslav Kubeš
Divácká adresa od 12 let...

Foto z minulého ročníku: Ludvík Pouza,
Klatovský deník
SOUTĚŽNÍ PŘEDSTAVENÍ
Čtvrtek 12. března ve 20.00
Fr. Ringo Čech: DÍVČÍ VÁLKA
„Muži i ženy mají své zbraně“... Komedii
uvádí Divadelní spolek SCHODY
Sušice. Režie: Zuzana Navrátilová.
Divácká adresa od 15 let...
Pátek 13. března v 17.00
Simon Stephens: PUNK ROCK
Hru o studentech posledního ročníku gymnázia ve Stockportu uvádí soubor SEDUM
DIVŮ SVĚTA Plzeň. Režie: Renata Vordová.
Diváci od 15 let...
Pátek 13. března ve 20.00
William Shakespeare:
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ,
aneb cokoliv chcete
Humor, smutek, rozmary lásky...
Velkohru uvádí DS JEZÍRKO Plzeň.
Režie: Michaela Kunešová.
Divácká adresa od 10 let...
Sobota 14. března v 10.00
Michaela Doleželová, Roman Vencl:
KRÁLOVNY
Pohled do ženské duše... Tragikomedii uvádí DS TROSKY Kraslice.
Režie: Josef Beran.
Divácká adresa od 15 let...
Sobota 14. března ve 13.30
Daniela Fischerová:
NÁHLÉ NEŠTĚSTÍ
Motto: „Výsledkem extrémního sebevědomí nebo slepé poslušnosti je neštěstí.“ Uvádí Divadlo BEZ ZÁKULISÍ Sokolov.
Režie: František Faust.
Divácká adresa od 15 let...
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Sobota 14. března v 16.30
Viliam Klimáček:
HISTORKY Z FASTFOODU
Líný čas v rychlém občerstvení. Ulítlá skorokomedie v podání DIVADELNÍHO STUDIA D3 Karlovy Vary.
Režie: Anna Ratajská.
Divácká adresa od 10 let...
Sobota 14. března ve 20.00
Kateřina Tučková:
ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
Vědmy, čarodějnice... bohyně. Příběh z odlehlé kopcovité oblasti Moravských Kopanic. Uvádí TYJÁTR Horažďovice.
Režie: Karel Šťastný.
Divácká adresa od 15 let...
Sobota 14. března ve 22.30
SPOLEČENSKÝ VEČER
Pro účastníky přehlídky hraje kapela Exil.
Neděle 15. března v 10.00
Zoltán Egressy:
ŠŤOVÍK, PEČENÉ BRAMBORY
Hořká (nejen) fotbalová komedie v podání
Divadla JAKOHOST Plzeň.
Režie: Vratislav Mikan ml.
Divácká adresa od 15 let...
Neděle 15. března ve 13.30
Roman Sikora:
SMRT TALENTOVANÉHO VEPŘE
aneb Portrét herce jako starého muže.
Režie: Petr Vojkůvka.
Hru uvádí PODIVIDLO ažažAš.
Divácká adresa od 15 let...
Neděle 10. března v 16.30
ZÁVĚR PŘEHLÍDKY
Předávání pamětních listů, cen, diplomů,
vyhlášení vítěze a nominace na národní
přehlídku 4. Divadelní Piknik Volyně.
Na všechna představení jednotné vstupné
50 Kč. Prodej vstupenek během přehlídky
v kulturním domě.

Padesát let
Horažďovické
padesátky – 2. část
V lednovém čísle „Horažďovického obzoru“ jsem zakončil své vzpomínání popisem
prvního ročníku pochodu. Trasu na Blatnou nepopisuji detailně prostě proto, že
se mi nikde nepodařilo získat popis. Snad
to byl podle vzpomínky p. Ing. Šochmana
list papíru s jednoduchým popisem, ale
ten se zřejmě nedochoval. Získal jsem jen
diplomy, které byly vystavovány přímo na
jméno, a tak jste mohli v „Obzoru“ vidět
diplom pro p. Josefa Šochmana st… Mám
ještě zapůjčený diplom, který si tehdy „vy-

šlapala“ nejstarší žijící účastnice prvního
ročníku pochodu paní Boženka Saláková.
Doufáme, že se nám podaří oba originály
představit veřejnosti při letošním ročníku
pochodu, ale teď se vraťme ke vzpomínání.
Prvních jedenáct ročníků plně zajišťovali ve spolupráci turisté z odboru turistiky
TJ Sport (pro přesnost první ročník ještě
pod názvem TJ Tatran Horažďovice) a vojáci z VTJ Dukla.
Aktivní byli hlavně turisté, kteří již během
roku při svých pravidelných vycházkách
procházeli připravovanou trasu, těsně před
pochodem prováděli značení a po pochodu zase značení snášeli. Jen barevné žluté
tečky zůstaly a můžeme je leckde na lesních
cestách najít i v současnosti, jak jsem osobně viděl při značení posledních ročníků
v Zádušním lese u Horažďovic – předměstí
nebo nad samotou u Malého Boru. Nejaktivnějšími spolupořadateli dlouholetého
předsedy odboru p. Josefa Šochmana byli
p. Malý, Vaněk, Miřijovský, Tichý, Mrskoš,
Buriánek, Marz, Moser a za dámskou část
odboru pí. Saláková, Ptáková, Tichá, Haasová, ale i další, u vojáků to byli postupně
mj. Zdeněk Blecha, mjr. Jaroslav Tecl a mjr.
Václav Klíma. Jestli jste nenašli někoho
dalšího, na které si vzpomenete, není to
úmyslem, ale mojí nedokonalou pamětí.
Turisté a hlavně p. Josef Šochman st. mimo
trasu připravovali také popis tras a veškeré
podklady pro účastníky pochodu. Součástí
popisu byl pravidelně popis zajímavostí na
trase. Pan Šochman nevynechal žádnou
vesničku, kostelík či rodáka, o kterých
našel (tehdy bez internetu!!) někde jakoukoliv informaci a tu uvedl v materiálech
pochodu. Víte třeba, kde je v našem okolí
Čertův náramek, že vrcholek Práchně leží
85 metrů nad hladinou Otavy, že z vesničky
Řesanice pocházel zahradník Václav Bojer,
který založil na ostrově Mauricius přírodovědeckou společnost a stal se univerzitním profesorem? Takovéto zajímavosti, ale

i řadu místopisných údajů, údajů o nadmořských výškách, místech s pěkným výhledem či se zajímavou stavební památkou
najdete v popisech tras z těchto let. Součástí každého popisu byla schématická
mapka a postupně narůstající „kopretina“,
která zobrazovala, jak se uzavíral okruh
pochodů kolem města. Zajímavou součástí
popisu bylo v závěru „Desatero regulí dálkových pochodů“. Jde o prvotní pokyny pro
začínající i zkušené dálkoplazy s hlavní myšlenkou, která platí dodnes, cituji:
„DÁLKOVÝ POCHOD NENÍ ZÁVOD, KAŽDÝ KDO DOJDE DO CÍLE, JE VÍTĚZ…“
Technické náležitosti pochodu zajišťovali vojáci. Popis trasy a diplom vznikaly ve
vojenské tiskárně a měly vysokou graﬁckou úroveň, jednu z obálek a „kopretinu“
9. ročníku si prohlédněte na přiložených
snímcích. Dopravu na kontroly zajišťovala
vojenská auta, start pochodu byl u prvních
ročníků přímo z kasáren, kde dostali účastníci vojenskou snídani, a poté se hromadně
startovalo. Ostrý start býval ve čtyři hodiny
ráno odmávnutý vlajkou, a také třeba startovaný otevřením závor, pokud vedla trasa
směrem ke škrobárně.
První ročníky měly jen trasu 50 kilometrů.
Ve snaze přitáhnout i méně zdatné turisty
byl od 7. ročníku rozšířen pochod o kratší
trasu 25 km a ta měla brzy dvojnásobnou
účast, než základní trasa H50. S rostoucím
počtem účastníků také došlo k přesunu
místa startu a cíle pochodu do sokolovny.
Pod vedením p. Josefa Šochmana proběhlo prvních deset ročníků. Vždy říkal, že po
deseti letech předá organizaci pochodu
mladším. To také splnil a jedenáctý ročník
připravovali p. Buriánek a p. Moser. Základna turistů ale stárla a tak přišli turisté s nápadem zapojit do organizace pochodu mládežnické organizace SSM. A o tom, jak se
vše podařilo a jak žil pochod v dalších letech,
budeme povídat v příštím čísle Obzoru.
Ing. Rudolf Dvořák
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Počasí na Horažďovicku
v roce 2014
– dokončení z minulého čísla

II. TROCHU STATISTIKY
Rok 2014 s průměrnou teplotou 9,8 °C byl
rekordně teplý – shodují se na tom všechny meteostanice, včetně té klementinské
v Praze, která je v provozu už od roku 1775.
Ačkoli léto nebylo nijak mimořádné, o rekordní zápis se zasloužily velmi teplé měsíce na začátku a na konci roku. Roční srážky
633 mm lze hodnotit jako průměrné, pozoruhodná byla však jejich nerovnoměrnost:
Květen, červenec, srpen, září obstaraly
skoro tři čtvrtiny roční vláhy. První polovina roku byla mimořádně suchá.
Nejteplejším měsícem byl červenec s průměrnou teplotou 19,2 °C. Nejvyšší teplota 33,8 °C byla naměřena hned třikrát: 9.
a 10. 6. a 20. 7. Nejteplejším dnem byl 20. 7.
s denním průměrem 24,0 °C. Nejchladnějším měsícem roku se stal leden, přestože
byl teplejší o 3 °C než v dlouhodobém průměru. Na prvenství mu stačila průměrná
teplota 0,9 °C. Nejnižší teplotu ukázal teploměr až 29. 12., a to – 11,0 °C. Toto pondělí
bylo také nejchladnějším dnem roku s denním průměrem – 7,5°C.
Pokud jde o srážky: Nejvíce za měsíc napršelo v červenci (126 mm), ale srpen,
září, květen jsou za ním v závěsu (119, 103,
100 mm). Nejsušším měsícem byl únor
s úhrnem pouhý 1 mm. Nejvíce srážek za
1 den napršelo v bouřce s následným deštěm 8. 7. – celkem 50 mm! Za zmínku stojí
i souvislé deště ve dnech 26.–28. 5. a 11.–
14. 9.: vždy 46 mm.
Sněhu bylo pramálo: jen koncem ledna pár
dnů 4 cm a pak až po Vánocích 9 cm. Poslední jarní mrazík přišel 18. 4. a ten první
podzimní až 8. 12. Poslední „jarní“ sněhovou vločku jsme zahlédli 3. 2. a tu první
„podzimní“ zase až 2.12.
Dnů s bouřkami bylo 23 a ještě v dalších
pěti dnech byla bouřka nedaleko.

III. ZAJÍMAVOSTI
1) Mimořádné sucho začalo už v prosinci
předchozího roku a s pokračujícím jarem,
kdy se stále více oteplovalo (vyšší výpar),

byl srážkový deﬁcit stále patrnější. Na konci
května sice přišel vydatný déšť, ale v červnu
zase skoro nic. Co napršelo, se vypařilo. Letní bouřky několikrát půdu zavlažily, ale stále
to bylo málo. Bylo zajímavé pozorovat rybníček Žebrák za městem, při silnici k Boubínu. Po výlovu na podzim předchozího roku
už zůstal poloprázdný, na jaře vody ubývalo,
až vyschl docela, ani letní deště nepomohly.
Teprve zářijové deště ho naplnily. Pramen
u sv. Anny začínal v lednu s vydatností 3,2
l/s, od té doby vydatnost klesala až na kritických 1,5 l/s na konci srpna. Teprve v září
zlepšení, v říjnu se vrátila na hodnotu 3,2 l/s,
ale na konci roku už zase už jen 2,1 l/s. Logicky ani Otava nedala o sobě vědět, vodáci
spíš řešili, zda aspoň projedou.
2) Nezvyklé teplo (14,0 °C) v sobotu 15. 2.
měl na svědomí jižní alpský vítr zvaný
„fén“, který překonal Šumavu (zde až
18 °C!) a dovál až k nám.
3) Ve středu dopoledne 19. 2. nás navštívil
jemný saharský písek: spadl na Čechy s pár
kapkami deště a automobilisté si dopoledne všimli nápadně zaprášených skel.
4) Na velikonoční pondělí 21. 4. měly Horažďovice štěstí: bouřka je těsně minula,
zatímco v nedalekých Strakonicích s lijákem
(37 mm) spadlo množství krup, které, byť
jen velikosti hrachu, ucpaly kdejaký odtok.
Někde musela přijet i těžká technika k odvozu naplavených krup (půlmetrové nánosy).
5) V pondělí 8. 9. odpoledne postihl jižní
kraj města přívalový déšť (28 mm). Voda
z polí proměnila nový svažitý most přes
Otavu v řeku. Na druhém konci města ale
nevěděli nic.
6) V úterý 2. 12. postihla republiku ledovková kalamita, která se jihozápadním Čechám vyhnula. Zajímavé bylo, že mrznoucí déšť na stále teplé zemi tál, zatímco na
trolejích namrzal. Takže to odnesly vlaky,
tramvaje, trolejbusy a tisíce lidí ve vlacích
na dlouhé hodiny uvězněných.
7) Závěr roku až do Vánoc byl velmi teplý,
takže některé podzimní květiny si prodlužovaly sezónu. Ještě v prosinci byly k vidění
např. kvetoucí pampelišky, rmen, řebříček
či kvetoucí řepka na poli, na zahrádkách
třeba měsíčky, rudbeckie i pelargónie. Kdo
nechal na záhonu ředkvičky, mohl je ještě
sklízet. Atrakcí byly i zahradní maliny, které stále dozrávaly (viz foto z 6. 12.)
Co na konec? Nu, až dosud vždycky nějaké
počasí bylo. Tak doufejme, že i letos bude –
a spíš lepší než horší.
Jiří Wagner

Pátek 13. – proč má
špatnou pověst?
Mikulášské maliny 2014 – foto J. Wagner

Na to existuje několik odpovědí. První nás zavádí do dávných dob počátků
křesťanství. V pátek údajně Eva nabídla

Adamovi jablko hříchu, v pátek měl zabít
Kain svého bratra a v pátek prý také začala velká biblická potopa.
První křesťané tvrdili, že právě třináctého dne v měsíci na Velký pátek byl
ukřižován Ježíš Kristus, při poslední večeři páně sedělo u stolu třináct apoštolů
a právě ten třináctý stolovník byl apoštol
Jidáš – zrádce Krista. Třináctým písmem
je v hebrejské abecedě M ve slově Mavet,
což je smrt.
V pátek 13. října 1307 nařídil francouzský král Filip IV. Sličný pronásledovat
a mučit templářské rytíře. Roku 1312 byl
tento řád jako nepotřebný rozpuštěn. Tak
i toto přispělo k vnímání pátku třináctého jako smolného dne.
Také slavný politik Winston Churchill
byl prý svým strachem z pátku třináctého proslulý. Když se v kalendáři objevilo
toto výstražné datum, tak prý tento státník zůstával pouze doma a rezolutně odmítal kamkoliv vycestovat.
Letos již byl pátek 13. února, bude ještě
13. března a 13. listopadu. Zkuste si následujících pátků třináctého i navzdory
pověrám pěkně užít. Třeba se nás smůla
zalekne a nic zlého se nám nepřihodí.
Karel Halml

Regionální informační
centrum Prácheňska
a cestovní kancelář
Ciao… aktuálně
MEZINÁRODNÍ VELETRHY
REGIONTOUR A GO 2015 V BRNĚ
Od 15. do 18. ledna se v Brně opět konaly
mezinárodní veletrhy: REGIONTOUR,
který je zaměřený na turistické možnosti
v regionech a GO, který je veletrhem průmyslu cestovního ruchu.
Za horažďovické informační centrum veletrhy navštívil a materiály přímým zájemcům z řad cestovních kanceláří poskytl
náš pracovník Ladislav Havel. Sami jsme
vystavovateli vzhledem k nákladům nebyli, ale díky dobré spolupráci s Městským
informačním centrem ve Strakonicích
a Regionálním informačním a mapovým
centrem Strakonice jsme město Horažďovice prezentovali v rámci informačního stánku našich kolegů. Dodali jsme
spoustu informačních brožur a propagačních materiálů, které, jak věříme, přiblíží
návštěvníkům naše město a přilákají tak
k návštěvě. Nejvíce je zaujala kniha starší-
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ho vydání – Horažďovice, Proměny města
od p. Eduarda Šimona.
A v čem byly letošní veletrhy jiné než ty
předešlé? Oproti loňskému roku vzrostl
počet vystavovatelů, a to na 985 z 22 zemí
světa. Veletrhy si prohlédlo 30 tisíc návštěvníků. Základem nabídky veletrhu
REGIONTOUR zůstala turistická lákadla
v českých a moravských regionech – památky, kulturní akce a festivaly, ski areály,
lázně aj. V centru pozornosti zůstalo téma
aktivní dovolená, především pak cykloturistika. Návrat k tradicím a jejich rostoucí význam v cestovním ruchu zvýraznila
folklórní vystoupení a řemeslný jarmark.
Partnerskou zemí veletrhu se poprvé stalo
Maďarsko.
Nejvýznamnější událostí bohatého doprovodného programu pro veřejnost byl
18. festival ﬁlmů, fotograﬁí a knih o cestování GO KAMERA 2015 s ústředním
tématem Srí Lanka. Mezi padesátkou
přednášejících osobností byli také nejvydávanější český spisovatel Miroslav Stingl, světoznámý horolezec Peter Habeler
a přemožitel „koruny Himaláje“ Radek
Jaroš. Přednášky probíhající paralelně ve
dvou sálech kongresového centra navštívilo během čtyř dnů několik tisíc cestovatelských nadšenců z ČR i zahraničí.
Již nyní se těšíme na další ročník a věříme,
že odtud opět přineseme další zajímavé
informace.
Regionální informační centrum
Prácheňska, cestovní kancelář Ciao…,
Horažďovice, © Vladimíra Šlechtová

Zprostředkování
půjček
– pomoc nebo pohroma
Cesta k neúměrnému zadlužení může být
mnohem kratší, než bychom si dokázali
představit. Na lidi s ﬁnančními potížemi
má totiž políčeno velké množství „šmejdů“,
kteří na cizích problémech vydělávají a zadlužené lidi strhávají do ještě větších problémů. Své by o tom mohl říct pan Stanislav.
Ten před časem ztratil zaměstnání a skončil
v evidenci úřadu práce bez nároku na podporu v nezaměstnanosti. Ocitl se tak zcela bez
příjmu, závislý na pomoci od rodiny. Rozhodl se oslovit zprostředkovatelskou společnost, která mu slíbila, že mu sežene půjčku.
Za svoji „pomoc“ si naúčtovala osm tisíc
korun. Pan Stanislav navíc na doporučení
společnosti uzavřel životní pojištění, kvůli
zvýšení důvěryhodnosti u potencionálních
věřitelů. Po několika měsících však žádnou
nabídku na půjčku nedostal. Pan Stanislav
neměl peníze na základní potřeby, a proto
pojištění vypověděl. Na to zareagovala zprostředkovatelská společnost a za porušení
smlouvy požadovala zaplacení pokuty ve
výši deset tisíc korun. Pan Stanislav žádnou
půjčku nezískal, naopak přišel o osmnáct tisíc a ještě se vystavil riziku exekuce.
„Příběh pana Stanislava není zdaleka ojedinělý, podobnou zkušenost má bohužel řada
lidí,“ konstatuje Michala Baslová, dluhová
poradkyně regionální pobočky společnosti
Člověk v tísni. Organizace nyní vydala příručku Obezřetnost se vyplácí. Příručka se
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snaží upozornit na riziková jednání a situace,
do kterých se může dostat kdokoli z nás. „Vedle příběhů lidí, kteří se obrátili na naše služby, v publikaci uvádíme i návody, jak se rizikovým situacím vyhnout a jak na ně případně
reagovat,“ upřesňuje Michala Baslová. Kromě popisu rizik spojených se zprostředkováním půjček se tak obyvatelé Plzeňského kraje
mohou v příručce dočíst například o problémech spojených s exekucí, oddlužením nebo
s nákupem na předváděcích akcích.
Vydání příručky bylo hrazeno z prostředků Ministerstva vnitra a Plzeňského kraje.
„Příručka je k dispozici zdarma na MěÚ
Horažďovice – odbor sociálních věcí. V elektronické podobě je příručka k dispozici například na webových stránkách organizace
clovekvtisni.cz/plzen.
Dalibor Hapl

Připravte se
a otestujte si svou
kondici na Sušickém
horském běhu 2015
Již 4. ročník závodu v cross běhu „Sušický
horský běh 2015“ se uskuteční 18. dubna
2015, a to opětovně se zázemím v Luhu na
Santosu v Sušici.
Při prvním ročníku bylo jen pár nadšenců,
ale dále to už byl oﬁciální závod a naposle-

HISTORIE HORAŽĎOVICKÝCH DOMŮ
Historie domů v Horažďovicích v letech 1600–1800, vnitřní město
Městské knihy mapující historii jednotlivých objektů jsou v kompletní chronologické řadě dochovány od roku 1622. Starší
městské knihy shořely při vypálení města
vojsky Bonaventury Buquoye v roce 1619.
Bádání v archivech je časově náročné,
proto byla zvolena časová přímka končící
rokem 1800.

ZÁMECKÉ BUDOVY DO NÁMĚSTÍ
(cukrárna)
Na místě dnešních zámeckých budov do
náměstí stávaly původně čtyři měšťanské
domy: do náměstí tři domy, Rožmberský
(nárožní), dále domy Solpivovský (uprostřed) a Vrkalovský, do zámeckého nádvoří z tohoto bloku směřoval čtvrtý dům
s dnešním barokním štítem patřící Janu
Aurpekovi, doktoru. Poté zde hospodařila
jeho dcera Johanka. Následně ujal zpustlý

dům (90. léta 16. století) Karel Švihovský
z Rýzmberka. V roce 1624 již byly všechny čtyři domy v majetku nové vrchnosti
Šternberků, ta je scelila v rámci přestaveb
zámku jednotnou barokní fasádou. Více
se k těmto objektům zjistit nepodařilo.
Jednotlivá příjmení původních majitelů
domů se v druhé polovině 16. století v Horažďovicích objevují. V roce 1561 je zmíněn Jan Rožmberský, kloboučník, v roce
1563 je uváděn Václav Solpiva, purkmistr.

DŮM ČP. 12 (květinářství)
V roce 1615 náležel dům Floriánovi Malkovskému. V roce 1619 je zmiňován dům
v souvislosti s přidělením kmenů na stavbu jeho shořelého domu po velikém požáru města způsobeném drancováním vojsk
generála Bonaventury Buquoye. Škoda na
objektu byla vyčíslena na 1450 kop. Flori-

án Malkovský daroval v roce 1602 zvon na
nově vystavěný kostel svatého Jana Křtitele v Horažďovicích. Byl řezníkem, jeho
náhrobek s řeznickým znakem je umístěn
v podlaze kostela sv. Jana Křtitele. Mramorový kámen o rozměrech 133 cm × 94 cm,
text: „Letha 1615 z auterka po neděli masopustní v 3/13 hodin na noc na středu Pán
Bůh všemohoucí povolati ráčil prostředkem
smrti z tohoto světa poctivého muže Floriana Malkovského měštěnína zdejšího Horažďějovského, jehožto tělo mrtvé na tomto
místě v chrámu Páně zde pochováno jest“.
Následně dům přešel na vrchnost. Marie
Maxmiliána ze Šternberka jménem svého
regenta Karla Plotha z Konařin prodává dům řečený Floriánovský, ležící vedle domu slove Kořenský a zámku strany
druhé v roce 1628 Janovi Kmochovi a jeho
manželce Anně, dále louku a dědinu za
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dy již s větší účastí (více jak 100), a v tom
chceme i nadále pokračovat!!! Nechceme, a de facto ani nemůžeme konkurovat
velkým městským či crossovým 1/2maratonům, ale na druhou stranu nabízíme
nesrovnatelně nižší cenu startovného,
výborný servis na trati, dobré občerstvení
v cíli a především dřinu na trati, což vše
dělá závod třeba jedinečný, a také krásnou
přírodu v okolí Sušice.
Sušický horský běh 2015 bude realizován
jako závod dospělých, tak i dětí.
Závod pro děti proběhne na ostrově Santos v Luhu a trať pro dospělé je tradičně
vedena po lokalitách a především kopcích
okolo Sušice.
Nečekejte žádnou víkendovou procházku po
sušické okolní přírodě, ale tvrdý boj se svými
možnostmi, a především vzrušení z určitého
originálního sportovního zážitku.
Účastníky hlavního závodu čeká trasa 22 km,
na kterou v den závodu vyběhnou v 13.30 hod
z prostoru startu a cíle na Santosu.
Dětské závody mají trasy dle věkových kategorií, a to od 200 m pro předškoláky až po
3 km u kategorie patnáctiletých, a začnou
postupně od 13.45 hod.
Pro nadšence a drsňáky je opětovně připravena kategorie běhu hlavního závodu na 22 km,
a to s batohem o minimální zátěži 10 kg.
Pro dvojice se připravuje štafetový běh s předáním štafety v prostoru Albrechtice u Penzionu Sedlo, tj. cca v polovině trasy, a pro některé dvojice to může být originální zážitkovou
akcí se zkouškou pevnosti jejich vztahu.
Uvidíme, zda bude překonán nejlepší čas
vítěze 2014 Tomáše Bystřického (Salo-

mon Czech Team), který trať uběhl v čase
1:35:32.
Mezi ženami drží rekord Pavla Fričková
(Olymp Praha), a to v čase 1:46:11.
Další informace zatím dotazem na telefonu
ředitele závodu 721 381 651 anebo na emailu: shbbasecamp@gmail.com.
Na vaši účast a vaše výkony se těší organizátoři.
Organizátoři SHB 2015

100 kop. Dvůr Floriánovský, na předměstí
Horažďovic, náležející k tomuto domu jako
hospodářské zázemí, prodán vrchností
hejtmanu horažďovického panství Martinu Lipnickému. V roce 1635 ﬁnancuje Jan
Kmoch zesílení zdi mezi ním a sousedním
domem čp. 13, aby mohl stavět klenby, na
stavbu vydal 78 kop míšeňských a tři sáhy

kamene. V roce 1678 přechází dům po nebožtíkovi Janu Kmochovi oﬁciálu školním
na syna Theoﬁla Kmocha a jeho manželku
Alžbětu za 120 kop. V roce 1690 kupuje
dům Kmochovský, ležící při zámku a vedle
domu Jiřího Camilla, od Theoﬁla Kmocha
Václav Kottnaur, panský sládek s manželkou Dorotou za 140 kop. Václav Kottnaur
nechal postavit v letech 1698–1700 kapli
sv. Anny. V roce 1702 sepisuje Václav Kott-

Plán stabilního katastru města Horažďovic,
rok 1837, parcely měšťanských domů na místě dnešních zámeckých budov, stav zakreslení odpovídá době před rokem 1622. 1. dům
doktora Jana Aurpeka, 2. dům Rožmberský, 3. dům Solpivovský, 4. dům Vrkalovský,
5. dům Floriánovský (květinářský)

KOMINICTVÍ
 

 
tel. 727 939 808

www.kominictvi-roubal.cz
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DRÁČKŮV BAZÁREK JARNÍCH A LETNÍCH
DĚTSKÝCH VĚCÍ A POTŘEB
Přijímáme čisté a funkční věci

Limit 50 ks / osoba
Kojenecké oblečení a potřeby
Dětské oblečení a obuv
Těhotenské oblečení Hračky
Cestovní postýlky Nosítka Golfky Ohrádky
Dětské židličky Vozítka Chůvičky
Autosedačky Kočárky,........

18. - 20. 3. 2015

Kino Otava, Horažďovice
web: drackov.webnode.cz

10 - 16:00 hod příjem,18. 3. ST
9 - 17:00 hod prodej, 19. 3. ČT
9 - 15:00 hod prodej, 20. 3. PÁ
18 - 20:00 hod výdej, 20. 3. PÁ

www.facebook.com/drackovhorazdovice



Tel: 605 960 370 E-mail: drackovhd@seznam.cz

Poděkování
Touto cestou bych chtěla mnohokrát
poděkovat váženému MUDr. Miroslavu Cajthamlovi za lidský, profesní
a osobní přístup k mému muži v jeho
velmi těžkých chvílích.
Dagmar Boučková
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Fotograﬁe objektů zmiňovaných v článku,
20. léta 20. století, archiv p. Vlčka

naur závěť, ve které převádí dům rovným
dílem na své dva syny Jana a Pavla. Dále
na ně převádí koně, hovězí dobytek, pole,
zahradu se stodolou za mostem a palouk.
Patronát nad kaplí sv. Anny přechází na
syna Jana. V roce 1710 prodává syn Václava Kottnaura Pavel dům Kottnaurovský
Linhartovi Tillerovi a manželce Alžbětě
za 350 zlatých. Linhart Tiller byl také majitelem hospody tzv. Jirkovské, později
zvané Modrá hvězda. V roce 1726 prodává
Linhart Tiller dům ležící podle zámecké
sladovny a z druhé strany domu Františka
Segy svému zeti Josefu Heritesovi a Anně
manželce za 300 zlatých. V roce 1789
prodává Jan Herites, student práv, jemu
připadlý dům várečný na rynku Anně Heritesové, sestře za 400 zlatých. V roce 1792
prodává dům v městě várečný Jan Ignác
Herites, městský písař, Antonínu Khislovi
a Anně rozené Heritesové za 708 zlatých.
V roce 1819 přechází dům na Václava Khisla. V roce 1831 prodává dům v městě várečný Václav Khisl Janu Studenému.
MgA. Jindřich Šlechta

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2015

INSTALATÉR – TOPENÁŘ
Martin Bůžek
Provádíme:

• montáže ústředního vytápění
• rozvody vody a kanalizace
• opravy a úpravy veškerých stávajících rozvodů
• kompletní rekonstrukce bytových jader atd.
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

Prodám zahrádku
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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 zastupování
před soudy a jiným úřady. Sepisování darovacích, kupních, nájemních, vypořádacích či jiných smluv. V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, vyhotovuji návrhy na povolení oddlužení soudu
dle Insolvenčního zákona (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.

Firma Interiéry a schodiště, s. r. o.
hledá zájemce na následující pracovní pozice:

Přípravář / technik pro výrobu nábytku
min. vzdělání VOŠ
Obsluha CNC strojů
Seřizovači a obsluha číslicově řízených dřevoobráběcích strojů
na výrobu dřevěných výrobků
Dělník dřevozpracující výroby truhlář (převážně ruční)
Truhláři (kromě stavebních) a pracovníci v příbuzných oborech
Pracoviště: Interiéry a schodiště, s. r. o., Kasejovice 337, 335 44 Kasejovice
Pracovní poměr: nástup možný ihned
Kontaktní osoba:
p. Fiala tel. 602 469 850, interiery@interiery-schodiste.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2015
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Společnost OVAG s. r. o.
hledá
  

   

zabývající se textilní výrobou
se sídlem v Horažďovicích Předměstí,
hledá pracovníka na pozici

MECHANIK ŠICÍCH STROJŮ  ÚDRŽBÁŘ
Vyučení v oboru není podmínkou, pracovníka zaučíme
nástup ihned
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Popis činnosti:
opravy šicích strojů
jednoduché údržbářské práce
příprava látek na výrobu
Požadavky:
manuální zručnost
preciznost při práci s jemnou mechanikou
ochota učit se
zodpovědnost
Nabízíme:
práci na plný úvazek
Zajímavé platové ohodnocení
Stabilní perspektivní zaměstnání
Jednosměnný provoz
Životopis zašlete na: zkolacek@ovag.cz
nebo volejte na 777 331 336

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2015
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15. 3. neděle

AKCE
KULTURNÍ DŮM
1. 3. neděle

15. 3. neděle
14.00

DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Pořádá Dům dětí a mládeže v Horažďovicích...
tanec, hry, soutěže.

4. 3. středa

17.00

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

– mimosoutěžní
ČÁRY BÁBY COTKYTLE ANEB TŘI
ZLATÉ ZUBY DĚDA VŠEVĚDA
Hartmanické ochotnické divadlo Tyl

19.30

– mimosoutěžní
MÁJOVÁ ROMANCE ANEB SEŠLI JSME
SE NA HŘBITOVĚ
Divadelní ochotnický gymnaziální ansámbl
– DOGA – Strakonice

11. 3. středa

19.30

– mimosoutěžní
TU MYŠ JÍ UKOPNU U HUBY
Piki Volyně

12. 3. čtvrtek

20.00

– 1. soutěžní
DÍVČÍ VÁLKA
Divadelní spolek Schody Sušice

13. 3. pátek

13. 3. pátek

17.00

20.00

10.00

14. 3. sobota

14. 3. sobota

– 8. soutěžní
ŠŤOVÍK, PEČENÉ BRAMBORY
Divadlo JakoHost Plzeň

29. 3. neděle

15.00

9. 3.

30. 3. pondělí

JAKUB A HVĚZDY
beseda s ilustrátorkou a spisovatelkou Renátou Fučíkovou (3.–4. tř. ZŠ)

10.00

HRÁTKY NA POHÁDKY
Divadelní pohádka pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.
Změna programu vyhrazena

6. 3. pátek 7. 3. sobota

9. 3.

sál knihovny 9.00

17. 3.

sál knihovny 10.00

18. 3.
20.00

VYŠŠÍ MOC
Švédsko – „Lavina odkryje nejisté základy rodiny“. Drama o tradičních rolích muže a ženy
v rodině do 15 let nevhodné. Vstupné 95 Kč.

20.00

VETŘELEC
USA/Vel. Británie – Kultovní sci-ﬁ z vesmírné lodi Nostromo do 12 let nevhodné. Vstupné 95 Kč.

20.00

SILS MARIA
Švýcarsko – Pohled do minulosti odhalí skryté touhy i vlastní identitu. Drama do 15 let nevhodné. Vstupné 95 Kč.

20.00

RALUCA
ČR – Napětí, akce, vtip... Český erotický thriller do 15 let nevhodný. V hl. roli Jan Dolanský.
Vstupné 95 Kč.
Změna programu vyhrazena

17.00

JAK KAŠPÁREK O HLADU VYHNAL
ČERTA ZE HRADU

DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

Oblastní charita HD (4. patro) 9.00

BADUAN JIN
série cviků podle starých Číňanů

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
4. přednáška na téma „Dějiny oděvní kultury II.“

KINO OTAVA

POHÁDKA NARUBY

20.00

Obl. charita HD (4. patro) 14.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje DOMAŽLIČANKA.
Rezervace a prodej vstupenek v kině Otava,
tel. 376 511 890, čt–so od 16.00 do 20.00.

27. 3. pátek

– 7. soutěžní
ŽÍTKOVSKÉ BOHYNĚ
Tyjátr Horažďovice

15. 3. neděle

ĆTENÍ NA POKRAČOVÁNÍ
tentokrát se začteme do knih herečky a spisovatelky Ivanky Deváté

6. 3. pátek

– 6. soutěžní
HISTORKY Z FASTFOODU
Divadelní studio D3 Karlovy Vary

14. 3. sobota

4. a 18. 3.

26. 3. čtvrtek

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

16.30

sál knihovny 10.00

PRODEJNÍ TRH

13.30

– 5. soutěžní
NÁHLÉ NEŠTĚSTÍ
Divadlo bez zákulisí Sokolov

3. 3.

18.3. středa – 19. 3. čtvrtek

27. 3. pátek 28. 3. sobota

– 4. soutěžní
KRÁLOVNY
DS Trosky Kraslice

MŠ

POHÁDKY DO POSTÝLKY
Z KOUZELNÉ ŠKOLKY
pohádkové babičky budou tentokrát před spaním číst z knih Miloše Kratochvíla
VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
3. přednáška na téma „Dějiny oděvní kultury II.“

20. 3. pátek 21. 3. sobota

– 3. soutěžní
VEČER TŘÍKRÁLOVÝ
ANEB COKOLIV CHCETE
DS Jezírko Plzeň

14. 3. sobota

16.30

ZÁVĚR PŘEHLÍDKY
Na všechna představení jednotné vstupné 50 Kč.
Prodej vstupenek během přehlídky v KD.

12. 3. čtvrtek 13. 3. pátek

– 2. soutěžní
PUNK ROCK
Sedum divů světa Plzeň

KNIHOVNA
2.–6. 3.

JARNÍ VELETRH JIP

32. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ
PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA
9. 3. pondělí
18.00

10. 3. úterý

13.30

– 9. soutěžní
SMRT TALENTOVANÉHO VEPŘE
Podividlo ažažAŠ

17.00

MŠ 9.00, 10.30

FANFÁRIE
show spisovatele Miloše Kratochvíla

18. 3.

sál knihovny 10.00

KOUZLENÍ S PAPÍREM
skládání květin a velikonočních motivů origami způsobem s Helenou Poustkovou

19. 3.

sál knihovny 9.00

PRÁZDNINY BLBCE Č. 13
beseda se spisovatelem Milošem Kratochvílem (4.–5. tř. ZŠ)

20. 3.

MK Veřechov 17.00

PAMĚŤ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY
přednáška spojená s kvízy, testy a praktickými ukázkami trénování paměti v rámci Národního týdne trénování paměti

27. 3.

odd. pro děti a mládež 19.00

NOC S ANDERSENEM
večerní dobrodružství pro děti 8–12 let

28. 3.

sál knihovny 12.00–17.00

HRAJEME SI V KAŽDÉM VĚKU
zážitkové odpoledne plné her pro celou rodinu
ve spolupráci s o. s. GOADA

30. 3.

sál knihovny 15.00

HRÁTKY S PAMĚTÍ
kvízy, testy a praktické ukázky trénování paměti

30. 3.–3. 4. Obl. charita HD (4. p.) 9.00–11.00
TÝDEN ZDRAVÍ
cvičení Baduan-Jin (5. lekcí)

31. 3.

sál knihovny 10.00

VIRTUÁLNÍ UNIVERZITA 3. VĚKU
5. přednáška na téma „Dějiny oděvní kultury II.“

19. 3. čtvrtek – 20. 3. pátek
10.00

DĚTSKÝ BAZÁREK
18. 3. příjem
20. 3. výdej

24. 3. úterý
KONCERT PRO ŠKOLY

MUZEUM
7. 3.

malý sál muzea 14.00–16.00

PODMALBY NA SKLE S KAČKOU
děti 20 Kč, dospělí 40 Kč
Na program není nutné se předem objednávat.
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