
Vážení spoluobčané,

dlouhý zimní měsíc leden je již za námi. 
Občas s námi v našem městě zalaškoval 
s trochou sněhu. Ale než jsme stačili vy-
táhnout sportovní vybavení, bylo po bílé 
nadílce. Vůbec se nechce uvěřit zprávám, 
že někde v naší republice je sněhová ka-
lamita. Díky mrazům je šance si zabrus-
lit na místních rybnících, což s radostí 
uvítají zejména děti.

Konec loňského roku je již v nedohled-
nu a vánoční svátky nám připomínají jen 
poházené vánoční stromky u popelnic 
a pod okny panelových domů. Jako každý 
rok byly na likvidaci vánočních stromků 
rozmístěny velké kontejnery, popř. je 
možné uschlé stromky rozlámat do kon-
tejnerů na bio odpad. Ale znáte to, každý 
to řeší po svém.  Nepořádek u kontejnerů 
na tříděný odpad je bohužel a ke škodě 
nás všech naším každodenním společ-
níkem. Snad se v letošním roce v této 
oblasti polepšíme.

V roce 2019 dostal náš měsíčník Ob-
zor jinou podobu, která je dána novou 
koncepcí vizuální prezentace města. 
Hlavními tvůrci tohoto vzhledu a celé-
ho konceptu nové, moderní, vizuální 

prezentace je tandem Pavel Svoboda ml., 
grafický designér, scénograf a Petr Kolář, 
grafik, kteří nám svoji práci, myšlenkové 
pochody, postup vytváření a ukázky reali-
zace představují uvnitř tohoto čísla.

Jako každoročně jsme se v měsíci led-
nu zúčastnili výročních schůzí dobrovol-
ných hasičů, konkrétně v Horažďovicích, 
Horažďovické Lhotě, v Boubíně a v Tře-
bomyslicích. Ještě další setkání s občany 
nás samozřejmě čekají. Přivítali jsme naše 
„studenty“ v dalším ročníku Univerzity 
třetího věku. Nejodvážnější z řad zastu-
pitelů si zatančili na Prácheňském plese, 
který pořádá město. 

V tomto zimním období se kromě ob-
časného úklidu sněhu a sypání chodníků 
a komunikací  provádí kácení nemoc-
ných a starých stromů a náletových 
dřevin na obecních pozemcích, vyrábí 
se nebo opravují lavičky a připravuje se 
technika na letní sezónu. V oblasti inves-
tic se především připravují studie, kreslí 
projektová dokumentace a podávají žá-
dosti o dotace. Na nové projekty se připra-
vují i naše základní školy, ZŠ Komenského 
bude žádat o dotaci na novou učebnu vý-
početní techniky a ZŠ Blatenská o dotaci 
na rekonstrukci učebny chemie a novou 

výpočetní techniku. Obě mateřské školy 
mají před sebou revitalizaci svých zahrad 
a venkovních hracích ploch.

V měsíci lednu započala jedna poměr-
ně velká investiční akce, a to rekonstruk-
ce kulturního domu v Třebomyslicích. 
Během rekonstrukce, která potrvá až do 
konce léta, by zde měly vzniknout nové 
prostory pro knihovnu, hasičský spolek 
a další prostory pro společenské a kultur-
ní vyžití. Stavební aktivita také propukla 
v budově ZUŠ. Z části bývalých, nevyuží-
vaných šaten v přízemí bude vybudována 
nová učebna pro malé hudebníky.  Ale 
ani tento nový prostor neřeší do budouc-
na potřeby ZUŠ, která se každým rokem 
lehce rozrůstá. Musí se hledat další 
řešení. Stavební firma Silnice Horšovský 
Týn a. s. je vítězem veřejné zakázky pro 
realizaci 2. etapy investiční akce Revitali-
zace sídliště Šumavská – Pod Vodojemem. 
Tato etapa by měla začít 1. dubna.  

Přejeme vám i nadále klidné zimní 
dny bez úrazů, bohatou plesovou sezónu 
a našim žákům přijatelné vysvědčení 
a pohodové jarní prázdniny.

• Ing. Michael Forman, starosta 
Ing. Hana Kalná, místostarostka
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Reportáž
Pietní setkání

V podvečer 16. ledna se i v našem měs-
tě – stejně jako ve stovce dalších po celé 
zemi – lidé na chvíli zastavili a zamysleli. 
Před padesáti lety se odehrál výjimečný 
čin. Čin absolutní. Dvacetiletý student 
Jan Palach dobrovolně vydal svůj vlastní 
život pro svobodu nás všech. Bylo dobré 
si připomenout čin jeho i dalších 25 lidí, 
kteří se pokusili o totéž během následu-
jících 3 měsíců. A já jsem moc ráda, že se 
i v našem městě našlo více než padesát 
lidí, kteří si to uvědomují. Ještě jednou 
jim všem děkuji.

• Simča Sládková

22. Prácheňský reprezentační ples

Již další úspěšný ročník Prácheňského 
reprezentačního plesu se konal v sobotu 
19. ledna v kulturním domě.
Program byl bohatý. Se svým vystoupe-
ním se představilo taneční studio při ZUŠ 
Klatovy a pánská skupina Free Workout 
Písek. K tanci a poslechu hrál Taneční 
orchestr pana Novotného z Plzně. Sou-
částí programu byl i fotokoutek s tiskem 
fotografií na místě a bohatý raut. Ve víru 
tance a v příjemném prostředí tak mohli 
všichni strávit krásný večer.

• Jitka Chalupná, odbor PPŠK
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Z radnice
Rada města Horažďovice 17. 12. 2018

• schvaluje uzavření nájemní smlouvy se 
společností LYCKEBY CULINAR a.s.,Horaž-
ďovice (nájemce) na pronájem pozemku 
p.č. 2795 ostatní plocha dráha o výměře 
5 493 m2 a části p.č. 1462/1 ostatní plocha 
dráha o výměře 480 m2 v k.ú. Horažďovi-
ce na dobu neurčitou s účinností od 1. 1. 
2019 a nájemné ve výši 1.000 Kč/rok + DPH 
• schvaluje konání akce rozdávání bet-
lémského světla skautskou skupinou Ju-
nák – Svaz skautů a skautek ČR, středisko 
Prácheň Horažďovice a postavení  tee-pee 
v prostoru na Mírovém náměstí u Mari-
ánského sloupu dne 23. 12. 2018 v době od 
14.00 do 17.00 hod. 
• schvaluje termíny svatebních obřadů 
v roce 2019
• souhlasí s uzavřením Mateřské školy 
Na Paloučku v době od 4. 2. 2019 do 8. 2. 
2019, nezbytné zajištění potřeby umístění 
dítěte v mateřské škole bude zajišťovat 
Křesťanská mateřská škola DUHA do ma-
ximálního počtu 20 dětí 

• schvaluje dar spolku ZO ČSOP Spálené 
Poříčí, p. s., IČO: 00519308 na financování 
zajištění provozu záchranné stanice (vete-
rinární ošetření zvířat a krmivo pro zvířa-
ta) ve výši 3.000 Kč a schvaluje uzavření 
darovací smlouvy o poskytnutí daru 
• schvaluje poskytnutí sponzorského 
daru Oblastní charitě Horažďovice – 225 
ks volných vstupenek pro děti do 15 let na 
jednu hodinu do Aquaparku Horažďovice 
účelově pro děti účastnící se Tříkrálové 
sbírky 2019

Rada města Horažďovice 14. 1. 2019

• schvaluje uplatnění valorizace nájem-
ného z nebytových prostor v roce 2019 ve 
výši 2,1 %
• bere na vědomí v záležitosti veřejné 
zakázky „Realizace zahrady v přírodním 
stylu u MŠ“ rozhodnutí zadavatele MŠ Na 
Paloučku o výběru nejvhodnější nabíd-
ky 23/2 ZO ČSOP BERKUT, Teplá, IČO: 
66364256 za nabídkovou cenu 526.884,82 
Kč vč. DPH

• schvaluje Pravidla dotačního pro-
gramu města Horažďovice pro rok 2019 
– „Podpora volnočasových aktivit a podpo-
ra činnosti neziskových organizací v roce 
2019“ 
• vyhlašuje výběrové řízení na pozici 
vedoucí organizační složky Městské mu-
zeum Horažďovice
• schvaluje s platností od 1. 2. 2019 Orga-
nizační řád Městského úřadu Horažďo-
vice
• rozhodla v záležitosti veřejné zakázky 
„Revitalizace sídliště Šumavská, Pod Vodo-
jemem, Horažďovice – II. etapa“ o výběru 
nejvhodnější nabídky účastníka Silnice 
Horšovský Týn a. s., IČO: 45359164 na rea-
lizaci investiční akce „Revitalizace sídliště 
Šumavská, Pod Vodojemem, Horažďovice 
– II. etapa“ za nabídkovou cenu 13.189.000 
Kč vč. DPH

•  Výběr bodů z jednání rady města. 
Kompletní usnesení z jednání rady města 
je zveřejněno na www.muhorazdovice.cz.

Podání žádosti o dotaci z dotačního 
programu

Město Horažďovice vyhlásilo dotační 
program „Podpora volnočasových aktivit 
a podpora činnosti neziskových organi-
zací v roce 2019“. Program je určen na 
podporu činnosti spolků a dalších nestát-
ních neziskových organizací působících 
ve městě Horažďovice. Žádost musí být 
podána v řádném termínu a na přede-
psaném formuláři s uvedením závazné-
ho účelu použití dotace. Jeden žadatel 
může do tohoto programu podat nejvýše 
1 žádost. Termín ukončení podání žádostí 
je 29. 3. 2019. Veškeré dokumenty jsou 
volně ke stažení na webových stránkách 
Městského úřadu Horažďovice http://
www.sumavanet.cz/muhd/dotace_posky-
tovane_info.asp  nebo v kanceláři odboru 
památkové péče, školství a kultury – II. 
patro, č. dveří 219, popř. informace po-
skytneme na tel. čísle 371 430 556.

• Bohuslava Kodýdková, odbor PPŠK

Město Horažďovice  
a Sbor pro občanské záležitosti pořádá  
Vítání občánků

Vážené maminky a tatínkové, 
narodilo se Vám miminko, máte trvalý pobyt v Horažďovicích 
a chcete se zúčastnit vítání občánků?

Přijďte se s rodným listem dítete a občanským průkazem přihlásit na 
matriku Městského úřadu Horažďovice, 1. patro č. dveří 121 nebo 122
Přihlášky – souhlas dle zákona č. 101/200Sb., o ochraně osobních údajů, 
ve znění pozdějších předpisů lze najít na www.mesto-horazdovice.cz 
nebo osobně vyzvednout na matrice.
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starosta města vyhlašuje 
Výběrové řízení na pozici vedoucího 
organizační složky městské muzeum

Místo výkonu práce: Horažďovice
Druh práce: vedoucí městského muzea
Pracovní poměr na dobu neurčitou se zkušební dobou 6 měsíců
Předpokládaný termín nástupu: dle dohody
 
Předpoklady pro vznik pracovního poměru:
• státní občanství ČR
• občanská bezúhonnost a spolehlivost
• psychická a fyzická způsobilost
• zdravotní způsobilost

Další požadavky:
• min. vysokoškolské vzdělání v bakalářském studijním programu nebo vyšší 
odborné vzdělání 
• samostatnost, flexibilita, aktivita, manažerské schopnosti
• řidičský průkaz sk. B
• velmi dobrá komunikace
• umění jednat s lidmi
• znalost práce s PC
• přes letní sezónu práce v sobotu i v neděli

Přihláška musí  obsahovat tyto náležitosti:
• jméno, příjmení a titul
• datum a místo narození
• státní  příslušnost
• místo trvalého pobytu včetně telefonního spojení 
• číslo občanského průkazu
• datum a podpis uchazeče
• datum možného nástupu
• souhlas se zpracováním osobních ůdajů ve smyslu nařízení Evropského parla-
mentu a Rady EU č. 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 „o ochraně fyzických osob v souvislos-
ti se zpracování m osobních údajů“ (GDPR) formulář je možné stáhnout na odkaze: 
https://www.mesto-horazdovice.cz/muhd/user/Zamestnani/SouhlasSeZpracovani-
mOU.rtf

K přihlášce se připojí tyto doklady:
• životopis zaměřený na průběh dosavadní praxe a odborné znalosti a dovednosti
• výpis z evidence Rejstříku trestů ne starší než 3 měsíce
• ověřená kopie dokladu o nejvyšší m dosaženém vzdělání 
• koncepce rozvoje městského muzea
• motivační dopis

Platové podmínky:
• odměňování podle zákona č. 262/2006 Sb., NV č. 341/2017 Sb. a NV č. 222/2010 Sb. 
v platném znění 
• platová třída odpovídající  druhu vykonávané práce: 10

Přihlášky do výběrového řízení: Písemné přihlášky s uvedenými doklady 
v zalepené obálce lze podávat v termínu do 15. února 2019 do 11 hod. na adresu: 
Městský úřad Horažďovice, Mírové náměstí 1, 341 01 Horažďovice, nebo osobně 
v téže lhůtě do podatelny MěÚ Horažďovice. Uzavřenou obálku označte nápisem: 
„Výběrové řízení – muzeum.“
 
Bližší informace poskytne Ing. Hana Kalná,
na č. tel. 371 430 578, kalna@muhorazdovice.cz. 

V Horažďovicích 15. 1. 2019  Ing. Michael Forman, starosta města

Pořízení a rozšíření informačních 
systémů MěÚ Horažďovice

Projekt je spolufinancován Evropskou 
unií. Reg. č. projektu:  
CZ.06.3.05/0.0/0.0/16_044/0002799

K 31. 12. 2018 byl ukončen dvouletý 
projekt, jehož předmětem byla moderni-
zace klíčových podpůrných informačních 
systémů města Horažďovice
(elektronická spisová služba jako součást 
systému CITYWARE, docházkový systém, 
elektronická inventarizace majetku). 
Cílem projektu bylo zefektivnit a opti-
malizovat veškeré procesy se spisovými 
daty v rámci úřadu (spisová služba byla 
rozšířena o několik modulů), zkvalitnit ko-
munikaci a zlepšit informovanost občanů 
města a veřejnosti (byly pořízeny dvě sa-
mostatně volně stojící elektronické úřední 
desky), zefektivnit práci se systémem 
docházky (byl pořízen nový docházkový 
systém) a zefektivnit procesy s evidencí 
a inventarizací majetku (byla zavedena 
elektronická inventarizace městského ma-
jetku). V rámci projektu byly realizovány 
všechny plánované aktivity. 

Bližší informace o projektu, jeho 
nákladech, výstupech i výsledcích jsou 
zveřejněny na webových stránkách pod 
odkazem: https://www.mesto-horazdovice.
cz/muhd/dotace_rop_20.asp

• Jitka Vokatá, projektový manažer

Město Horažďovice, organizační 
složka Technické služby, nabízí 
k prodeji 

Multicar M 2510 – sypač za cenu 
42 800 Kč. Bližší informace k prodeji tech-
niky sdělí v pracovní dny v době od 8.00 
hod. do 10.00 hod. provozní technik TS p. 
Roman Berger, tel. 604 339 903.
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Stálá divadelní scéna Klatovy 
vás zve na divadelní představení 
„Tchyně na zabití“

Ani sama Smrt nezabrání tchyním prudit 
a montovat se do života jejich mladým. Hra 
je o vztazích mezi tchyní a zetěm, snachou 
a tchyní, mezi matkou a dcerou, synem 
a matkou, mezi mladými manželi a koneč-
ně (a hlavně) mezi tchyněmi samotnými. 
Nenechte si ujít další řachandu, navíc 
okořeněnou duchařinou.

Režie: Jakub Zindulka, hrají: Dana Homolo-
vá, Lucie Zedníčková, Anna Kulovaná, Mar-
tin Kraus. Středa 13. února 2019 od 19.30 
hodin, předplatné skupiny H, Kulturní 
dům Horažďovice, předprodej vstupenek: 
Infocentrum, Mírové náměstí 15, Horažďo-
vice, 341 01, tel. 376 511 999

• 

Mezinárodní Ševčíkova akademie 
míří do Horažďovic

Slavnostním koncertem v pátek 15. února 
od 19 hodin v sále hotelu Prácheň se uvede 
nově vzniklá Ševčíkova akademie. Účinku-
jícími budou hvězdní hudebníci - houslista 
Josef Špaček a violoncellista Tomáš Jamník, 
veškeré vybrané prostředky půjdou na 
podporu studentů Ševčíkovy akademie. 
Ta se bude konat letos od 5. do 13. srpna 
a do Horažďovic přivede studenty z Čech 
i ze zahraničí. Akademie je koncipována 
jako hudební kurzy, které budou otevřeny 
i veřejnosti, plánovány jsou také seminá-
ře, které zájemcům přiblíží život a dílo 
Otakara Ševčíka. Posluchači se mohou těšit 
na doprovodný koncertní program, který 
představí jak studenty akademie, tak její 
lektory. Těmi bude kromě Jamníka a Špač-
ka například také člen věhlasné Berlínské 
filharmonie, americký violista Allan Nilles. 
Právě mezinárodní kontext má přivést po-
zornost k unikátnímu dílu Otakara Ševčíka, 
které bylo na přelomu 19. a 20. století zná-

mé doslova po celém světě. Ševčíkova aka-
demie si dává za cíl zprostředkovat toto dílo 
mladým generacím a poukázat na zapome-
nutou slávu horažďovického rodáka, který 
v závěru svých let vyučoval v Londýně, New 
Yorku nebo Chicagu. Úvodní slavnostní 
koncert se koná ve spolupráci s Ševčíkový-
mi hudebními večery, vstupné je určeno 
jako dobrovolné, od návštěvníků se očekává 
příspěvek alespoň 100 Kč. Rezervace míst je 
možná na e-mailu rezervace@sevcikacade-
my.cz či přes SMS na 603 229 582.

• Tomáš Jamník, Ševčíkova akademie, z.s.

Rozhovor s houslistou 
Josefem Špačkem
O blížícím se slavnostním kon-
certě v hotelu Prácheň a o letní 
akademii jsme se bavili s hous-
listou Josefem Špačkem, jedním 
z nejtalentovanějších houslistů 
dneška, současným koncertním 
mistrem České filharmonie.

Pane Špačku, proč jste se roz-
hodli vybudovat Ševčíkovu aka-
demii právě v Horažďovicích?

Když jsme se nad tímto téma-
tem zamýšleli, v úvahu přichá-
zela i další místa, kde Ševčík 
působil, například Praha nebo 
Písek, se kterým je dnes Ševčík 
spojován asi nejvíce. Líbila se 
nám však myšlenka přivést aka-
demii do komorního prostředí 
místa, kde celý Ševčíkův příběh 
začal. Mám osobní zkušenost 

s festivaly a letními akademi-
emi v podobných lokalitách 
a vždy to má své kouzlo.

Kolik očekáváte letos účastníků 
a z jakých zemí?

To zatím nedokážeme přesně 
odhadnout, víme už však o zá-
jmu studentů nejen z Evropy, 
ale i Ameriky nebo Japonska. 
Ševčíkovo jméno dodnes rezonu-
je po celém světě a toho bychom 
chtěli využít. Přinést světovou 
kvalitu do míst, kde se jinak vy-
skytuje obtížně. Studenti budou 
bydlet v domově mládeže, zatím 
odhadujeme, že se tam vejdou.

Může se Vaší akademie zúčast-
nit každý? Máte nějaký věkový 
limit?

Pro studenty jsme určili limit 
od 5 do 26 let, určená však 
bude i pedagogům, kteří se 
chtějí dozvědět více o Ševčíkově 
nástrojové metodě. Především 
však chceme akademii otevřít 
veřejnosti, neboť chceme uká-
zat, že sledování výuky hry na 
nástroj jako procesu může být 
zajímavé. V přímém přenosu 
můžete pozorovat, jak si stu-
dent či studentka poradí s tou 
či onou frází v Beethovenovi. 
Samozřejmostí budou i veřejné 
koncerty, které plánujeme na 
různých místech v různých 
denních dobách.

Na koncertě 15. února v hotelu 
Prácheň vystoupíte s violon-
cellistou Tomášem Jamníkem, 
můžete nám přiblížit program?

Rádi bychom posluchačům 
představili pestrý program od 
Bacha přes romantické sklada-
tele až po velmi virtuózní sklad-
by. Nechci naznačit více než 
mohu, ale posluchači se mohou 
těšit i na jedno velké překvape-
ní. Veškeré vybrané prostředky 
z koncertu chceme použít na 
podporu studentů letní akade-
mie. Jako jeden z cílů si totiž 
bereme i podporu mladých čes-
kých talentů, máme totiž jedny 
z nejlepších na světě, musí však 
dostat svou příležitost.
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Silvestrovské derby fanoušků 
pražských ,,S“ opět podpořilo 
dobrou věc

Již popáté se konalo tradiční silvestrovské 
derby Na Vápence. Tentokrát podpořil 
tento charitativní zápas zdravotně posti-
ženého mladého chlapce z Horažďovic. 
A zadařilo se. Díky přítomným hráčům 
a divákům, kterých se sešlo více než 100, 
se podařilo vybrat částku 15 213 Kč – všem 
moc děkujeme! Samotný zápas probíhal ve 
velmi soutěživém a vyhecovaném duchu. 
První poločas vyhráli slávisté v poměru 3:1, 
a ač téměř celý druhý poločas dominovali 
sparťané a vypracovali si mnoho vylože-
ných šancí, nakonec přidali pouze 1 bran-
ku, a tím stanovili konečný výsledek 3:2 
ve prospěch sešívaných. Jak bylo napsáno 
v úvodu, výsledek byl druhořadý, důležité 
bylo podpoření dobré myšlenky. Již nyní 
se všichni těšíme na příštího Silvestra 
2019. Všem lidem a fotbalovým fanouškům 
přejeme mnoho zdraví, nejen v roce 2019! 

Horažďovičtí příznivci dvou nejstarších 
a nejslavnějších fotbalových klubů u nás. 
SKS a ACS HD.

• organizátoři

„Jménem svého syna Štěpána bych chtěla 
poděkovat fanouškům pražských „S“ z Ho-
ražďovic a okolí za štědrý dar, který obdr-
žel na Silvestra 2018. Velmi si této pomoci 
vážíme. Děkuji.“ Jitka Franclová

Snadné je snít
Výstava předmětů 
z recyklovaného železa Zdeňka 
Rubáše doplněna tematickými 
obrazy Pavly Breuové

Pro tuto výstavu si autoři zvolili 
téma: období páry, železa, průmyslo-
vé revoluce, vynálezů, přenesených 

do obrazů přes asambláže, až k recy-
klovanému železu. Vše je vytvořeno 
s nadsázkou vlastní fantazie. Měst-
ská galerie Horažďovice srdečně 
zve na vernisáž výstavy 23. 2. 2019 
v 16.30. Výstava potrvá do 5. 5. 2019.
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Výzva muzea 
Městské muzeum Horažďovice připravuje v roce 2019 
připomínku věnovanou listopadovým událostem roku 1989.
  
Budeme vděčni pamětníkům za jejich osobní zážitky a vzpomínky 
i přeměty spjaté s převratem v Horažďovicích (fotografie, tiskoviny, 
zápisky, trikolóry apod.).
Rádi vše zdokumentujeme případně i vystavíme. 
Tešíme se na Vás a předem děkujeme.

Kontaktovat nás můžete na tel. +420 371 430 633
e-mail muzeum@muzeumhd.cz
nebo osobně v muzeu v Út–So 9–16.30



Křesťanská mateřská 
škola DUHA 
Leden mrazí, zebe moc, 
den je krátký, dlouhá noc.
Zamkne řeku na ledový klíč,
ať už je ten leden pryč.

Přesto, že nám leden nepřinesl mnoho 
sněhové nadílky, my jsme se v naší duho-
vé školičce nenudili a těch pár zasněže-
ných dnů jsme si užili při stavění sněhu-
láků a jiných sněhových hrách.

7. ledna se děti z duhové mateřinky 
zúčastnily Tříkrálové sbírky. Při té příle-
žitosti jsme měli možnost podívat se i na 
jesličky v kostele sv. Petra a Pavla na ná-
městí. Se staršími dětmi jsme vycestovali 
do muzea v Sušici, kde zhlédly mecha-
nický betlém pana Karla Tittla a Pavla 
Svobody a jesličky v kostele sv. Václava.  

Další týden naše škola absolvovala, jako 
již tradičně, lyžařský výcvik ve skiareá-
lu Kašperské Hory. Kurz jsme zakončili 
úspěšně velkým závodem, po kterém 
všichni lyžaři obdrželi zlatou i sladkou 
odměnu. 

A co se u nás chystá v nejbližších 
dnech? Návštěvy kláštera, kde si pro nás 
s. Ancillka připravuje program se smy-
slově symbolickou pedagogikou Franze 
Ketta – pedagogickou cestu, která jde 
skrze smysly ke smyslu věcí a příběhů. 
Návštěva u babiček a dědečků v penzionu 
a 5. 3. masopustní veselí se zábavnými 
úkoly a tanečky pro děti a rodiče, na něž 
bychom rádi pozvali i širokou veřejnost.

12. března 2019 se uskuteční screenin-
gové vyšetření školní zralosti nejstarších 
dětí pracovnicemi PPP Klatovy. Rodičům 
i nám tato vyšetření pomáhají zjistit, co 
je ještě zapotřebí „dopilovat“, než děti 
nastoupí do základní školy. 

Přáli bychom sobě i vám pro radost 
ještě trochu letošního sněhu a prosluně-
ných mrazivých únorových dnů. 

• Za kolektiv KMŠ Jaroslava Panušková, 
Jana Jehlíková

Mateřská škola 
Na Paloučku 
Tak už je tu zase leden,
ten, co vládne sněhem, ledem

Nový rok otevřel dveře dokořán a my 
jsme do něj směle vykročili – malí i velcí, 
plni odhodlání a předsevzetí. Ve vzpo-
mínkách se vracíme do roku předchozí-
ho a do společného prožití adventního 
období, na které nás naladila poetická 
pohádka o splněných přáních divadla 
Nána „Vánoční hvězdička“. Předvánoční 
atmosféra se v naší školce nesla v duchu 
zvyků a tradic, zpíváním koled, vyrábě-
ním dárečků a přáníček pro naše blízké, 
zdobením stromečku a rozbalováním 
dárků. Pro rodiče a přátele školy jsme 
v jednotlivých třídách uspořádali vánoční 
besídky a pěvecký soubor Sluníčko potěšil 
seniory svým vánočním vystoupením 
v DPS Loretská ulice.

My tři králové koledujeme, štěstí, 
zdraví, dlouhá léta vám přejeme. Malí 
koledníci převlečení za tři krále obcházejí 
domácnosti a žehnají jim. Z naší školky 
se tradičně zúčastnily letošní charitativní 
Tříkrálové sbírky předškolní děti ze třídy 

Včelky a Motýlci v doprovodu zaměstnan-
ců Oblastní charity Horažďovice. Nená-
silnou formou si připomínáme, jak je 
důležité a správné pomáhat lidem, kteří 
naši pomoc potřebují.

Těšíme se na zimní radovánky (snad 
nám bude přát počasí), na divadelní 
představení v kulturním domě „Pojďte, 
pane, budeme si hrát“ a hudební pohád-
ku „Zpívánky“ divadla Dráček ve školce.

Z důvodu stavebních prací, které se 
týkají školní kuchyně, jsme museli o jar-
ních prázdninách uzavřít MŠ. Děkujeme 
rodičům za pochopení a vstřícnost, a také 
KMŠ Duha, která nám vyšla vstříc a při-
jme v období jarních prázdnin děti, které 
nutně potřebují umístit. Přejeme dětem 
hezké prožití jarních prázdnin.

• Za MŠ Na Paloučku Eva Smetanová
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Přemýšlím, přemýšlíš, 
přemýšlíme – a úspěšně

Slavná a uznávaná zpěvačka Marta Kubi-
šová v jedné ze svých krásných skladeb 
zpívá o tom, jak rychle se časy mění. 
S trochou nadsázky by se mohlo jednat 
o hymnu všech současných kantorů, 
jelikož ti musí ze statutu svého povolání 
reagovat na měnící se podmínky téměř 
okamžitě. Tytam jsou doby, v nichž byl 
učitel hlavním nositelem vědomostí 

a ke kterému sousedé chodili pro rady 
v případě, že si sami nebyli jistí. Dnes 
stačí zapnout „chytrý“ mobilní telefon 
a připojit se k internetové síti. Okamži-
tě se tak můžeme dozvědět například 
název hlavního města malého ostrovního 
státu Barbados. Kdepak, úkolem sou-
časných pedagogů je mimo jiné naučit 
žáky orientovat se ve změti informací, 
a především pak využívat potenciál svého 
mozku v podobě logického uvažování. To 
se podobně jako jakákoliv jiná činnost ne-
obejde bez patřičného tréninku. A právě 
proto se i naše škola pod vedením Mgr. 
Petra Curka zapojila do originální soutěže 
s poměrně poetickým názvem Brloh. Jde 
o počáteční písmena z výrazu Brněnská 
logická hra. Ta je každým rokem pořádá-
na pod záštitou Přírodovědecké fakulty 
Masarykovy univerzity v Brně a jejího 
Ústavu matematiky a statistiky. Jedná se 
o několikatýdenní soutěžní klání žáků 
základních škol a gymnázií, v němž žáci 
ve svém volném čase postupně luští 

tajemné šifry a snaží se přijít na kloub 
netradičnímu zadání jednotlivých úkolů. 
Tento ročník jsme vytvořili tým s názvem 
Hořlavé kapaliny 2.0, jehož součástí byli 
žáci Nikola Kryzanová, Alena Karásková, 
Aneta Neubauerová a Lukáš Poskočil. 
I když jsme se u plnění některých úkolů 
intenzivně zapotili a naše mozkové závity 
běžely doslova na maximum, podařilo se 
nám v celorepublikové konkurenci téměř 
500 týmů obsadit úžasné 27. místo. Na 
úrovni kraje jsme pak skončili druzí za 
Církevním gymnáziem Plzeň, takže jsme 
se v této soutěži stali nejlepší základní 
školou na půdě Plzeňského kraje. Je skvě-
lé, že naši žáci kromě vědomostí oplývají 
i bystrým úsudkem, tolik potřebným pro 
orientaci v dnešním světě.  

• Mgr. Petr Curko

Na Komendě 
se dveře netrhly
Na sklonku minulého kalendářního roku, 
dne 6. 12. 2018 v odpoledních a večerních 
hodinách, proběhl v Horažďovicích na 
Základní škole Komenského Den otevře-
ných dveří. Návštěvníků se přišlo podí-
vat vskutku požehnaně a také se bylo 
na co dívat. Celé odpoledne provázela 
vánoční nálada za znění tradičních koled 
a úderem každé celé hodiny bylo možné 
zhlédnout vystoupení školních pěveckých 
sborů, které okouzlily svým libozvukem 
každého z přihlížejících. Souběžně bylo 
možné navštívit všechny učebny a třídy, 
které jsou v současné době ve škole využí-
vány, přičemž v některých z nich běžela 
prezentace školy formou fotogalerie na 
interaktivních tabulích. V prostorách 
školní cvičné kuchyně, ve které normálně 
během výuky získávají žákyně dovednosti 
v oblasti vaření a domácích prací, byla již 
tradičně otevřena všemi oblíbená kavár-
na, kde příchozí zapíjeli vánoční cukroví 
čajem, kávou nebo punčem.

Mezi zlaté hřeby povedeného večera 
patřily sváteční dílničky, které zářily 

pod rukama obětavých rodičů laskavostí 
a pohodou. Maminky žáků připravily pro 
zájemce z řad dětí workshopy, ve kterých 
se mohli naučit výrobě jednoduchých, ale 
krásných svátečních výrobků či perníčků.

Další ozdobou, která strhávala pozor-
nost obecenstva, byla do provozu nově 
uvedená 3D tiskárna (toho času ještě 
zapůjčená DSO Horažďovicko). Diváci 
se mohli dozvědět základní informace 
o 3D tisku a podívat se, jak takový zázrak 
techniky funguje. V současné době již 
má škola k dispozici 3D tiskárnu svoji 
– novou a připravenou obohatit výuku 
informatiky ve škole.

Vrcholem celé akce bylo otevření nové 
přírodovědné učebny vybavené špičkovou 
technikou pro realizaci pokusů a praktic-
kých úkolů ve výuce fyziky, chemie a pří-
rodopisu. V rámci přestavby původních 
prostor došlo i na obnovu nábytku, takže 
v pracovně je osm multifunkčních stolů 
s připojením na internet a na stejnosměr-
ný i střídavý proud a celkové vybavení 
pracovny zahrnuje i výbavu moderními 

IT technologiemi a interaktivní tabulí. 
Prostor se navíc dá rozdělit na dvě samo-
statné pracovny posuvnou protihlukovou 
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Střední škola Horažďovice se opět 
otevřela pro veřejnost

Střední škola Horažďovice pořádá kaž-
doročně dva dny otevřených dveří, jeden 
v listopadu, druhý v předvánočním čase. 
Jejich hlavním cílem je oslovit žáky základ-
ních škol, před kterými stojí otázka volby 
budoucího povolání, a podat jim maximum 
informací o oborech, které lze na SŠ Horaž-
ďovice studovat. Žáci základních škol, jejich 
rodiče, zástupci partnerských škol, města 
i veřejnosti mohli školu navštívit 16. listopa-
du a 7. prosince 2018. Všichni měli příleži-
tost prohlédnout si zázemí školy, tělocvičnu, 
posilovnu, nové hřiště, učebny, odborné 
učebny, ateliéry, dílny i domov mládeže. Žáci 
studijních oborů grafický design a gastrono-
mie – Food design, a tříletých oborů cukrář, 
kuchař - číšník, aranžér, opravář zeměděl-
ských strojů pod vedením svých vyučujících 

předvedli to nejlepší a nejzajímavější, co 
se při výuce naučili. Někteří návštěvníci si 
sami vyzkoušeli předváděné techniky, jiní 
zase ochutnali cukrářské výrobky nebo 
pochoutky studené a teplé kuchyně. 

Největší zájem zaznamenaly ukázky prá-
ce s moderním vybavením, stroji, přístroji 
a technologiemi, které škola pořídila, aby 
její absolventi byli v praxi schopni splnit 
vysoké nároky budoucích zaměstnavatelů.

Kromě atraktivních ukázek práce s 3D 
modelátorem studenti oboru grafický 
design předvedli ukázky použití profesio-
nálního vazače dokumentů, pneumatické 
sponkovačky a sekačky lišt pro obrazové 
rámy. Zájemci je mohli vidět také při práci 
s profesionální řezačkou vizitek a gravíro-
vacím a řezacím laserem.

Také obor opravář zemědělských strojů 
se může pochlubit nejmodernější tech-
nickou základnou. Pro výuku práce se ze-
mědělskou technikou byl pořízen traktor, 
přívěs za traktor, čelní nakladač, nesený 

pluh, kombinátor, rotační žací stroj, ob-
raceč a shrnovač píce, mulčovač, radlice, 
podkopový nakladač a malotraktor. V díl-
nách pak žáci předvedli svoji zručnost při 
obrábění kovů na univerzálním soustruhu 
a frézce, při práci se stojanovou vrtačkou, 
kompresorem či hydraulickým jeřábovým 
zvedákem. 

Veškerá tato technika, kterou nyní 
studenti školy běžně používají v hodinách 
praktického vyučování, byla pořízení 
v rámci realizace projektu Efektivní využití 
moderních technologií v praktické výuce 
technických a uměleckých oborů ROP 
NUTS II Jihozápad, jehož hlavním cílem 
bylo zvýšit efektivitu odborné praktické 
výuky. Oba dny otevřených dveří se setkaly 
s kladnou odezvou a vysokým hodnocením 
u většiny návštěvníků. 

• Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

Dům dětí a mládeže informuje – 
tábory, akce, projekty…
Nový rok jsme zahájili náporem zájemců 
o letní akce. I přesto, že jsme přidali 2 nové 
tábory a letos nás čeká historicky nejvy-
tíženější léto (17 táborů a 1 mezinárodní 
pobytový workcamp), museli jsme řadu 
zájemců bohužel odmítnout. Informace 
o zbývajících volných místech najdete na 
www.ddm-hd.cz.

Činnost kroužků utěšeně pokračuje 
(pozor – v termínu pololetních a jarních 
prázdnin od 1. do 10. února zájmová 
činnost neprobíhá!), fotky z kroužků jsou 
k vidění na našich FB profilech (DDM Ho-
ražďovice, PROUD Horažďovice).

V třetí únorovou neděli proběhne 
Venčíme! (17. 2.), o týden později tradiční 

Komentovaná prohlídka přírodovědné 
stanice (24. 2.). Od března se v PROUDU 
opět rozjedou tematické pobyty škol, také 
nás čeká již tradiční Morana s průvodem 
městem (23. 3.).

Projekty a mezinárodní spolupráce
V termínu 22.–28. 9. 2019 proběhne 

již podruhé týdenní výměna mládeže 

stěnou tak, aby skupiny žáků mohly pra-
covat samostatně a nerušily se navzájem. 

Úpravy v celkové finanční výši 2 156 
808,93 Kč byly realizovány z projektu CZ
.06.4.59/0.0/0.0/16_075/005964 za finanční 
podpory Evropského fondu pro regionál-
ní rozvoj v rámci výzvy MAS Pošumaví 
a se spoluúčastí města Horažďovice.

Za příjemně strávený den, sympatická 
setkání, obohacující zážitky, obětavou 
spolupráci, pečlivou přípravu akce a cel-
kovou podporu patří velký dík zejména 
obětavým rodičům žáků ZŠ Komenského, 
naslouchajícím představitelům města 
Horažďovice, skvělým a pracovitým peda-
gogům i pilným žákům. 

Při této příležitosti přejeme všem 
zmiňovaným, i vám ostatním, kteří při 
nás stojíte, mnoho štěstí a radosti v celém 
novém roce. Také vám, kteří jste součástí 
našeho školního zázemí, tedy administ-
rativním zaměstnancům, pracovnicím 
školní kuchyně, členům úklidové sekce 
a panu školníkovi patří veliký dík za skvě-
lou spolupráci v roce minulém a přání 
všeho dobrého do let příštích.

• Za vedení ZŠ Komenského Horažďovice
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v PROUDu. V rámci projektu SPROUTS 
OF CULTURE 2.0, který je spolufinanco-
vaný Evropskou unií v rámci programu 
Erasmus+, se tentokrát můžeme těšit na 
mladé studenty z Polska, Španělska, Por-
tugalska, Rumunska a Bulharska. Téma-
tem je stejně jako loni produkce potravin, 
a především lokálních potravin, potravi-
nová soběstačnost, permakultura - to vše 
v angličtině. Tímto zveme ke spolupráci 
zájemce z řad mládeže i dospělých (18–30 
let) – českým účastníkům je hrazeno uby-
tování, strava, program a exkurze za pří-
klady dobré praxe, oplátkou očekáváme 
aktivní účast. Informace u Zuzky Jahnové 
na tel. 778 449 919.

Dalším z projektů, který je spolufinan-
covaný Evropskou unií v rámci programu 
Erasmus+, je projekt Formální a environ-
mentální vzdělávání v Pootaví, který nám 
dovolil přijmout do našich řad na rok 
dobrovolníky Dawida a Gošu. V lednu spo-
lu v PROUDU zorganizovali Polský večer. 
S jeho účastníky si povídali mj. o tom, proč 
jako dobrovolníci programu Erasmus+ 
přijeli zrovna do Horažďovic, a připravili si 
také malé polské pohoštění – krokiety a ra-
cuchy. Recepty najdete na webu PROUDU.

A co říká o roce, který u nás strávil, Da-
wid? „Hi, I am Dawid. I come from Rzeszów, 
Poland.  I live now  in the Czech Republic, 
in a small town called Horazdovice. The 
town has a bit more than 5000 habitants, 

so you can imagine, how small it is. I need 
only 45 minutes to cross the city from one 
end to another end. Around town you can 
find beautiful nature. We have here a park, 
which is surrounded by a river and a canal. 
This place is really amazing, you can there 
take a deep breath and get a rest. Just exist, 
liberate your mind from everything. Around 
1 hour of walk there are ruins of castle. The 
town has of course some restaurants, where 
you can eat lunch for a good price. There is 
also a swimming pool, a tennis court, a foot-
ball field and… a bench with a nice view :P

What I like about my work is diversity. 
Every day I can do something different. One 
day I can work on the farm feeding animals, 
next day I can make photos of some event 
and another day I can go for a trip with 
kids which came to visit us. It is impossible 
to be bored here. Personally I feel good here. 
The people who I work with are kind, the 
city is super, the neighborhood too. I grow 
here a lot in many different ways. As a part 
of job I was able to participate in a course of 
a photography or a water sport instructor 
course. I also learnt a new language. Du-
ring my EVS project, I had an option to rea-
lize my own micro project. I’m very interes-
ting in gardening, mostly permaculture, so 
for my micro project I chose to make a small 
permaculture garden. I got the permission 
to make it and I found a nice place behind 
main building of Prirodovedna stanice. 

I prepared the soil, I planted some vegeta-
bles and I put the mulching on the top. For 
a few months I was watering my plants and 
taking care of them. Every time I saw a new 
vegetable appearing in the garden I was 
really happy and satisfied. I discover that 
gardening is my new passion in my live. All 
the summer and part of the autumn I had 
a lot of delicious food from it which I could 
share with other people. I think it was a gre-
at success.“

• Pěkné dny přeje kolektiv zaměstnanců 
DDM HD.

Vánoce ve skautském 
středisku Prácheň

Stejně jako v minulých letech se v našem 
středisku ke konci roku uskutečnilo hned 
několik akcí, tou první byla již tradiční 
výprava na jmelí. Letos nás doprovodili 
i ti nejmladší členové střediska, po cestě 
jsme si zahráli ještě pár her. Potom jsme 
se už vydali pro jmelí do korun stromů, 
s pomocí všech přítomných byla za 
chvíli kárka plná. Další akcí byla vánoční 
besídka, při které každý oddíl předvedl 
nacvičenou scénku a zahráli jsme si na 
Ježíška. Oddíly se mezi sebou obdarovaly 
vlastnoručně vyrobenými dárky. 23. pro-
since nás pak čekalo Betlémské světlo, 
které se letos vrátilo na náměstí, v teepee 
si tak každý mohl zažehnout plamínek 
své svíčky a při poslechu tradičních vá-
nočních koled si vychutnat šálek svařáku. 
V LDN jsme nemocné obdarovali větvič-
kou jmelí. Doufáme, že jsme jim i vám tak 
navodili vánoční atmosféru. Děkujeme 
všem, kteří nás v minulém roce podpoři-
li, vaší důvěry si moc vážíme. Fotografie 
ze všech akcí naleznete na našich webo-
vých stránkách. Chtěli bychom vás pozvat 

na letošní skautský ples, který se bude 
konat 15. 2. 2019 od 19.00 v Kulturním 
domě v Horažďovicích. K tanci budou 
hrát hned dvě kapely, a to Experiment 
a Brass Avenue. Lístky je možné zakoupit 
v knihkupectví u paní Kotrbové. Rádi vás 
na plese všechny přivítáme.

• Za středisko Prácheň Johana Matějková 

10 OBZOR • Horažďovice

Oznámení Spolku rodáků 
a příznivců města Horažďovice 

Spolek si tímto dovoluje pozvat členy 
spolku na výroční členskou schůzi, 
která se bude konat v neděli 17. 2. 2018 
ve 14.30 hod. v restauraci U Hlaváčků. 
Zúčastnit se může i nečlen, který má 
zájem stát se členem spolku. Schůze 
bude hodnotit činnost za rok 2018 
a nástin činnosti na rok 2019 (besedy, 
zájezdy). Program bude na plakátu ve 
vývěsní skřínce. Na schůzi se budou 
vybírat členské příspěvky za rok 2019! 
Upozorňujeme, že ti, kteří se nemo-
hou zúčastnit schůze, mohou zaplatit 
příspěvek na rok 2019, případně za rok 
2018, u p. Koladové v obchodě Švad-
lenka. Tímto srdečně zveme zástupce 
města na naši výroční schůzi a věříme, 
že se dozvíme informace o připravova-
ných investičních akcích na rok 2019. 

• Za výbor spolku Jiří Zahnbauer, 
předseda



Tříkrálová sbírka 2019
Opět nás úžasný výsledek Tříkrálové 
sbírky přesvědčil, že nezáleží na počasí 
ani na termínu pořádání sbírky. Pršelo, 
sněžilo, foukal silný vítr, mrzlo, a přesto 
naši tříkráloví koledníci od 5. do 7. ledna 
procházeli ulicemi města a okolními ob-
cemi, aby přinášeli do všech domovů ra-
dost, pokoj a požehnání. Určitě měl každý 
možnost nějakou skupinku koledníků 
zahlédnout a potěšit se jejich přítomností 
a zpěvem tříkrálové koledy. 75 vedoucích 
skupinek a 241 dětí nám pomohlo letošní 
ročník Tříkrálové sbírky uskutečnit a do 
zapečetěných pokladniček vykoledovali 
296 080 Kč. Děkujeme všem dárcům za 
vaši štědrost a vlídná přijetí ve svých do-
movech a pracovištích. K+M+B+2019, což 
znamená Kristus ať žehná tento příbytek. 
Ať síla a moc nápisu nad vašimi dveřmi 
působí a provází vás po celý rok.

Výtěžek sbírky byl zaslán na celorepub-
likové sbírkové konto, kde dojde k tra-
dičnímu dělení. 65% se vrátí zpět do naší 
organizace a dalších 35% se rozdělí dle 
následujícího klíče: 
15 % projekty Diecézní charity České 
Budějovice, 10 % humanitární pomoc 
v ČR i zahraničí, 5 % projekty pomoci 
organizované Sekretariátem Charity 
Česká republika, 5 % režijní náklady na 
pořádání sbírky v celé České republice.

Budeme se snažit naplňovat naše 
tříkrálové záměry a získané finanční 
prostředky využít ku prospěchu všech 
potřebných při naší charitní práci. 
Především v rámci poskytovaných 

služeb pro seniory v regionu - pečovatel-
ská a ošetřovatelská služba, bezplatná 
občanská poradna, volnočasové aktivity 
pro seniory a zdravotně postižené občany. 
Část peněz bude poskytnuta na vybavení 
pro sportovní a volnočasové aktivity dětí 
v Dětském domově v Chanovicích, část 
na krizový fond pro lidi z Horažďovicka 
postižené přírodními živly.

Děkujeme všem vedoucím, kteří 
věnovali sbírce svůj volný čas a ochotně 
provázeli děti při tříkrálovém koledování. 
Pro 241 dětí se nám opět podařilo jako 
poděkování získat vstupenky do Aqua-
parku Horažďovice. Za tento dar a přízeň 
děkujeme Radě města Horažďovice.

Věříme, že tříkrálové dary s naší pomo-
cí obohatí a podpoří každodenní charita-
tivní práci v našem regionu. Děkujeme za 
vaše dobré skutky.

• Bc. Olga Šulcová – koordinátor TS

Obec Výtěžek
Horažďovice 118 201 Kč
Horažďovická Lhota 4 400 Kč
Horažďovice Předměstí 4 093 Kč
Komušín 4 681 Kč
Třebomyslice 8 575 Kč
Boubín 3 054 Kč
Veřechov 4 644 Kč
Svaté Pole 2 656 Kč
Pačejov Nádraží 11 001 Kč
Pačejov 4 300 Kč
Velešice, Týřovice 4 280 Kč
Olšany, Olšany Nádraží 7 225 Kč
Strážovice 3 083 Kč
Velký Bor 11 283 Kč
Jetenovice 4 286 Kč
Malý Bor, Hliněný Újezd 13 427 Kč
Týnec 7 950 Kč
Smrkovec 3 740 Kč
Hradešice 4 407 Kč
Břežany 11 240 Kč
Velké Hydčice 8 227 Kč
Kejnice 3 910 Kč
Hejná 5 400 Kč
Slatina 3 458 Kč
Svéradice 14 196 Kč
Chanovice 9 242 Kč
Holkovice 3 632 Kč
Dobrotice 2 870 Kč
Oselce, Nová Ves, Černice 8 619 Kč
Celkem vybráno 296 080 Kč

Oblastní charita
Akce klubu „Nebuď sám“ v únoru 2019

5. 2. Posezení s harmonikou aneb knoflíkový bál – bavíme se v kos-
týmech zdobených knoflíky z domácích zásob, k tanci a poslechu 
zahrají Úterníci.  Jídelna DPS Palackého 1061 od 15 hod.
11. 2. Holky v akci – společné pečení z vyzkoušených receptů. Jídelna 
DPS Palackého, začátek ve 13.30 hod.
20. 2. Setkání s dětmi z KMŠ a jejich programem. Jídelna DPS 1061 
Palackého v 9.45 hod.
27. 2. Josef Pavel – přednáška Mgr. Martiny Kratochvílové o životě 
a díle spisovatele a pedagoga.  Společenská místnost 4. patro DPS 
Palackého 1061, začátek ve 14 hod. Projekt „Seniorům dokořán“

Ciao...
Internet zdarma

Regionální informační a mapové centrum  
Vám poskytuje veřejný internet zdarma  
Po, St, Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00,  
Út, Čt 8.00–12.00, 12.30–16.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz

3. týden v únoru
18. 2.–22. 2. 2019
prvních 30 min denně zdarma.
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Zase jedna statistická vsuvka
Milí čtenáři a posluchači, statistika je prý 
přesná věda o nepřesných číslech, ale já 
si – asi jako každý leden – tu trochu statis-
tiky stejně neodpustím.

Právě uplynulý rok 2018 patřil s 18 vy-
stoupeními – co se počtu týká – k těm 
„vydatnějším“. Slyšeli nás v devíti měs-
tech a nejvíc (5) vystoupení bylo – pocho-
pitelně – v tom našem. Během 27 let, kdy 
náš sbor novodobě koncertuje, jsme se 
veřejně v průměru prezentovali 15,75 krát 
(nejméně v roce 2003, kdy jsme vystoupili 
jen pětkrát a nejvíce 23× v roce 2000). 

Kromě veřejných vystoupení jsme měli 
v roce 2018 i 35 dvouhodinových zkou-
šek a naučili jsme se přes dvacet nových 
a zopakovali skoro dvojnásobek již dříve 
nacvičených skladeb. Také letos jsme byli 
– jako každým rokem – na dvoudenním 
soustředění. Tentokrát poprvé se konalo 
v Záboří u Blatné. Zúčastnili jsme se také 
dvou velkých akcí: v květnu již tradičně 
setkání sborů západočeské oblasti, které 
se tentokrát uskutečnilo v Mariánských 
Lázních (což bylo poprvé, kdy nás toto 
město slyšelo) a zcela výjimečně na pod-
zimním pražském sletu historických sbo-
rů ke 100. výročí vzniku Československa. 
Doufáme, že jsme všude přinesli pohodu 
a dobrou náladu a chceme v tom pokra-
čovat i letos a v letech následujících. 

Ale dost již k tomu, co bylo... Máme za 
sebou již i první koncert roku letošního, 
který byl celkově 425. v pořadí. Uskuteč-
nil se – tradičně – v pačejovském kostele 
a z něho je také přiložená fotografie. 
V nejbližší době nás čeká řada zkoušek, 
na kterých se budeme učit nový reper-
toár, příprava výroční členské schůze 

a celkově plánování akcí na rok 2019. 
Věřím, že se na nich opět s vámi setkáme.

•  Za pěvecký spolek Prácheň Simča 
Sládková

Výroční valná hromada 
sboru dobrovolných hasičů 

11. ledna 2019 se konala výroční valná hro-
mada (VVH) zdejšího Sboru dobrovolných 
hasičů, který čítá 25 mladých hasičů, 16 
žen, 39 mužů a 5 dorostenců. Z toho počtu 
se zúčastnilo VVH 43 členů a členek. Počet 
omluvených čítal 18. Za město Horažďovi-
ce se zúčastnil pan Ing. Michael Forman 
a za okrsek jeho starosta bratr hasič Milan 
Klečka. Všichni byli přivítáni a byl schválen 
program „výročky“. Po těchto formalitách 
a vzpomenutí zemřelého starosty Sdružení 
hasičů Čech, Moravy a Slezska Ing. Karla 
Richtera začal vlastní program.  

Vzpomněl jsem různá výročí, která při-
padla na minulý rok. Bylo to 100 let vzniku 
ČSR, 25 let trvání ČR, 65 roků od měnové re-
formy v r. 1953, 50 roků od „bratrské pomoci“ 
armád Varšavské smlouvy, rovněž 50 roků, 
kdy se konala okresní konference našeho 
Svazu požární ochrany u nás v kulturním 
domě. Při této příležitosti obdržel sbor 
prapor od Ústředního výboru Svazu požární 
ochrany. Náš sbor si připomněl 140. výročí 
založení sboru v roce 1878. K tomuto výročí 

byla uspořádána okrsková soutěž 5. května 
na Panské zahradě, dále jsme se 29. května 
zúčastnili akce Malý záchranář, která se ko-
nala na školním hřišti. Hlavní oslava výročí 
se konala 16. června a v říjnu byla okresní 
soutěž mladých hasičů na Panské zahradě 
a na Ostrově. Byl také den otevřených dveří 
ve zbrojnici. 

Něco z činnosti sboru v loňském roce: 
byla provedena vzpomínková akce na hřbi-
tově u hrobů Matěje a Stanislava Mayera 
se členy ze Střelských Hoštic, z okresního 
výboru ve Strakonicích a představiteli 
města. Dále to byla asistence při závodě 
RALLY Pačejov, zájezd do Temelína, různé 
zájezdy pro zasloužilé hasiče, několik schů-
zí okrsku, asistence při ohňostrojích a jiné. 
Mimo to ještě proběhly oslavy sv. Floriána 
na Malém Boru. 

Velitel popsal jednotku Sboru dobro-
volných hasičů obce takto: zúčastnila se 
28 výjezdů. K požárům to bylo 15×, tech-
nická pomoc 10×, jedna dopravní nehoda 
silniční, jedna železniční a také 1x planý 
poplach. 14 zásahů bylo v katastru města, 
13 mimo a 1× jednotka zasahovala u Jiho-
čechů. Průměrně se seběhne na výjezd pět 
hasičů. Pravidelně se provádělo školení 

a výcvik vždy v pondělí od 17 hod. Jednotka 
se hlavně školila na zásahy u dopravních 
nehod, vyprošťování z vozidel, zdravovědu, 
kondiční jízdy a je vybavována novými pro-
středky. Opravena byla také Tatra 148 CAS 
32. V rámci výcviku navštívili zúčastnění 
zájezdu hasiče v elektrárně Temelín. 

Obšírnou zprávu měl vypracovanou 
vedoucí mládeže. Mladí hasiči se scházejí 
každý čtvrtek, a jestli jsem dobře poslou-
chal a počítal, tak měli asi 8 vystoupení při 
různých svých soutěžích. Vedou si velmi 
dobře a je z nich radost. Absolvovali také 
tábor v Málkově, chodí do bazénu, absol-
vují přednášky a další. Letos je také čeká 
několik důležitých akcí: Kašperské Hory, 
Sušice, Malý Bor, Žihobce a další. Dále byla 
zpráva revizní komise, která zkontrolovala 
a sečetla všechny finanční položky a nebylo 
zjištěno žádné porušení stanov. Dokumen-
tace je řádně vedena. 

Po volbě jsem přečetl plán práce a čin-
nosti sboru na letošní rok, následovala 
slabá diskuze a po ní bylo předneseno 
usnesení na rok 2019. Vše bylo odsouhlase-
no. Závěr VVH provedl velitel stanice.   

• Karel Halml
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Interpone tuis interdum 
gaudia curis.
„Mezi své starosti občas si radosti vkládej“ 
(Cato) – tento citát je podvědomě mottem 
činnosti nejen Spolku přátel Komušína, ale 
mnoha spolků, sdružení, sborů. Vznikají na 
vsích z potřeby komunikace, neboť i v době 
mobilů, internetu, ale i mizení obchodů 
a hospůdek (čti: informačních a spole-
čenských center) z malých vesnic zůstává 
člověk tvorem společenským.

Náš spolek je svým ročním působením 
ještě dítětem, ale velmi čilým. V úvodu 
zmíněných radostí bylo v uplynulém 
roce několik, zde stručný výběr: Dachl 
cup aneb závody pionýrů, dětské Člověče, 
nezlob se, živé Člověče, nezlob se, turnaj 
ve stolním tenise, plavba na raftech Sušice 

– Horažďovice, založení Dámské debatní 
sekce spolku, pletení košíků, zdobení 
hnetynek, dýní - za vydatné pomoci místní 
knihovny, předadventní setkání při roz-
svícení stromku, společná oslava Silvestra. 
(Kdo někdy něco organizoval, umí si před-
stavit, kolik práce za tím vším je...)

 Stromeček potěšil za hojné účasti asi 70 
občanů i hostů a zpěvu koled, zrak i sluch 
přítomných, svařák a výborné domácí 
pečivo dovedlo akci k dokonalosti. Milé 
a příjemné společné zahájení adventu.

Musíme se pochválit – komušínský stro-
mek je krásný i tím, že každá z 63 ozdob 
byla zakoupena místními patrony - doslova 
Náš stromeček. Potěšilo nás, že v hektické 

předvánoční době si do malé vesničky na-
šly cestu i zástupkyně MěÚ paní Ing. Kalná 
s paní Benešovou, děkujeme.

Ani Silvestr nebyl vynechán – zkrátka 
nepřišel sport ani kultura. Dopolední 
výstup na Javorník byl vystřídán společnou 
oslavou příchodu nového roku ve stylu 100 
let vzniku republiky ve spolkovém klubu. 
Kéž by se i rok 2019 vydařil stejně vesele 
a spokojeně!

Přejeme všem dobrým lidem spokojený, 
zdravý a občas i radostný nový rok! 

• Spolek Přátel Komušína

Prosinec v Třebomyslicích 
Poslední měsíc v roce 2018 byl ve zname-
ní kultury a sportu v naší obci.  Začali 
jsme rozsvícením vánočního stromečku 
za doprovodu Mirky Polenové na kytaru. 
8. 12. byl Hasičský bál v kulturním domě. 
Následující den se konal výlov rybníku 
Loužek za účasti celé vesnice. Dále jsme se 
společným zpěvem připojili k akci Česko 
zpívá koledy. 29. 12. břežanští ochotníci 
uvedli v našem kulturním domě divadel-
ní hru Sluha dvou pánů, která sklidila 
velký úspěch. Příchod nového roku jsme 
společně oslavili v naší hospůdce, kde 
jsme si uspořádali šipkový turnaj. 

Všem přejeme hodně zdraví, štěstí, 
pohody do nového roku 2019.

• hasiči Třebomyslice 
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Veřechovské vánoční svátky  
Vánoční výzdoba ve Veřechově byla reali-
zována na dvou obecních místech. 

První místo vzniklo ozdobením nové 
jedle v obecním parku velkým množství 
modrých svítících diod.

Druhé místo vzniklo osvětlením míst-
ní kapličky okolo vchodového portálu, 
bočního okna a okének na věžičce. Na 
kapličku byly ještě promítány laserové 
pohyblivé obrázky. 

• Josef Šobra

Počasí v Horažďovicích v roce 2018 
Průběh počasí

Zima na začátku roku měla dvě různé 
poloviny: velmi teplý leden a naproti tomu 
mimořádně chladný únor, na konci mě-
síce mrazy až k -20 °C! Celou zimu srážek 
průměrně, pokud byl sníh, tak nejvíc 
11 cm. 

Jaro bylo mimořádně teplé a suché. 
Březen ještě chladný, doznívaly únorové 
mrazy. Duben však přešel rovnou prak-
ticky k letnímu počasí s teplotami i nad 
25 °C! Ale naprosté sucho! Nepršelo. Kvě-
ten také velmi teplý, trochu deště přišlo až 
v polovině měsíce.

Léto teplé a suché. Červen přinesl letní 
dny a konečně větší příděl vláhy, který 
aspoň zmírnil sucho. Senoseč však už 
velmi slabá. Červenec teplý s bouřkami, 
které však přinesly málo dešťů, sucho se 
vrátilo. Časné žně. Srpen nešetřil vedry 
(9. 8. dokonce 36 °C!). Ale nepršelo, sucho 
kritické. Druhá senoseč – tzv. otavy – se 
vůbec nekonala. Rozpršelo se teprve 31. 8. 

Podzim teplý, srážkově v průměru. 
Hlavně začátek září přinesl vydatný déšť 
(77 mm), už velmi potřebný. Říjen teplejší 
s babím létem, s deštěm ke konci měsíce. 
Listopad podle očekávání, v druhé polovi-
ně už i sníh. 

Zima na konci roku zase teplá a vlhká. 
Déšť střídal sníh, mrzlo jen trochu. Vánoč-
ní obleva přišla už 22. 12. a přinesla silný 
vítr a déšť. 

Statistika

Průměrná roční teplota byla 10,0 °C 
a roční úhrn srážek 519 mm. Rok 2018 byl 
rekordně teplý, i přes velmi chladný únor. 
Podle údajů z pražského Klementina nej-
teplejší rok od počátku měření (od r. 1775). 
Srážek podprůměrně, navíc vysoké teploty 
působily značný odpar, který sucho, zejmé-
na na jaře a v létě, výrazně zvyšoval. 

Nejteplejším měsícem se stal srpen 
(průměrná teplota 20,7 °C), nejchladněj-
ším byl naopak únor (-3,1 °C). Nejvyšší 
teplotu jsme zaznamenali 9. 8. (35,9 °C) 
a tento den byl také spolu s 1. srpnem nej-
teplejším dnem roku (denní průměr 26,0 
°C). Nejchladnějším dnem roku byl na-
opak 28. únor (denní průměr -14,3 °C), kdy 
ranní teplota poklesla na roční minimum 
(-18,2 °C). Nejvíce pršelo v červnu (95 mm), 
nejsušším měsícem byl duben (3,5 mm!). 
Nejvíce srážek za jeden den spadlo 3. 9. 
(29,5 mm). Největší souvislý déšť přišel 
ve dnech 31. 8.–3. 9. (77 mm). Bouřek bylo 
loni celkem málo: jen 14. V dalších třech 
dnech ještě prošla bouřka kolem města. 
Poslední jarní sníh se vyskytl 21. 3. a po-
slední mrazík jara 7. 4. První podzimní 
mrazík přišel dost časně – už 26. 9. Zato na 
první sníh jsme si počkali do 18.11. Nejvíce 
sněhu (11 cm) jsme naměřili 21. 1. Třikrát 
jsme v roce 2018 zaznamenali silný vítr - 
v odpolední bouřce 23. 9., pak v noci na 
24. 10. a 22. 12. odpoledne. Za zmínku stojí 
i ranní ledovka 1. 12. 

Vodní toky a prameny

I v roce 2018 trpěly suchem, Otava po 
většinu roku na minimu (cca 4 m3/s) nebo 
jen trochu nad ním. Teprve prosincové 
deště na Šumavě na pár hodin zvedly hla-
dinu na 1. SPA (4. 12.), popř. až na 2. SPA 
(24. 12.), ale vždy sotva na pár hodin, prů-
tok Otavy vzápětí rychle klesal. 

Spodní sucho, trvající už od roku 2015, 
stále trvá. Vydatnost pramene u sv. Anny 
se loni držela jen kolem 0,7 l/s, což je ně-
jakých 20 % vydatnosti ještě v nedávných 
letech. To je znepokojivá zpráva. Tak nízká 
vydatnost během celého roku nebyla do-
sud minimálně od r. 1995 (začátek měření) 
zaznamenána. 

• Jiří Wagner
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Křest dvoudílné publikace „Pivovary a pivovárky okresu Klatovy“ 

V pátek 8. února 2019 v Kulturním domě (Pivovaře) v Chanovicích. Zahájení je v 16.00 
hodin. Autorem obou publikací je historik Jan Jirák s kolektivem. Knihy popisují 152 
míst, na kterých se vařívalo či dnes vaří pivo. Z důvodu četnosti míst a množství 
informací je dílo členěno na region klatovský (1. díl) a prácheňský (2. díl). A k tomu 
ještě budou další data na elektronickém nosiči. Na místě samém bude možné 
publikace zakoupit. Autor bude samozřejmě přítomen.
 
Na akci budou točena piva ze železno rudského pivovaru Belveder, kde došlo na 
našem okresu ke znovuzrození pivovarnictví. Představeno bude též nové pivo Bock 
17-ti stupňové z uvedeného šumavského pivovaru. Hudební doprovod skupina 
Bráchové.

Kniha vznikla ve spolupráci s Vlastivědným muzeem Dr. Hostaše v Klatovech, p. o. 
a s Plzeňským krajem. Vydání publikace podpořil Plzeňský kraj. 

• Petr Klásek, starosta obce Chanovice
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Historie domů v Horažďovicích v letech 
1600–1800, vnitřní město
Dům čp. 56 a fortna (branka) 
městského opevnění

Fortna vznikla v rámci stavby městského 
opevnění již ve druhé polovině 13. století. 
V té době zde byla jen vnitřní, dodnes 
stojící klenutá branka, ta měla zcela určitě 
nějaké obranné prvky – spouštěcí mříž, 
padací mostek a podobně. Cimbuří tohoto 
pásu městských hradeb (horní zubaté 
zakončení hradeb pozn.) je zřetelné ještě 
na perokresbě Jana Willenberga z roku 
1602. Dále na této perokresbě vidíme vnější 
hranolovou stavbu s hrázděným podse-
bitím jako mladší pozdně gotický dopl-
něk, který byl přistavěn za Švihovských 
z Rýzmberka. V roce 1619 dne 22. června 
bylo město svědkem drancování císařských 
vojsk generála Bonavetury Buquoye, rovněž 
také fortna čili branka městského opevně-
ní. Jak dále popisuje celou událost městský 
písař Daniel Azaf Boleslavský (příjmení 
dříve historiky komoleno nesprávně na 
Azaš pozn.) „…A to tyranství tak provozovali 
(vojáci) a brali až se oheň tak rozmohl, že 
sotva brankou vyjeli dosti se tlačíc jeden 
přes druhý a jeli pod město přes řeku na 
trávník u červenýho mlejna (Rosenauerův 

mlýn), tu pásli koně a dívali se se smíchem 
na ten přehrozný oheň asi do půlnoci.“ Sou-
částí fortny byl již v roce 1602 objekt čp. 
56. Střecha tohoto domu je na perokresbě 
rovněž zřetelná. Objekt byl původně obyd-
lím branného, který hlídal vstup do města. 
V roce 1626 radní odsouhlasili nejmenova-
nému fortnaři příslušný plat a míru žita. 
V roce 1628 se na radnici obhajuje fortnař 
Matěj Punčochář ohledně nevpuštění do 
města Pavla Spolskýho, co ale bylo důvo-
dem z výpovědi, nevyplývá, jen to, že „co 
sem koliv prve pravil taky nynčko v radě 
tvrdím, že sem Pavla Spolskýho ani nyní, 
ani prve sem ani tam nepouštěl ani ho 
neviděl“. V roce 1636 žádá Jakub Vrkal, aby 
mohl být propuštěn z fortny, to mu bylo 
povoleno s tím, že si za sebe sežene odpoví-
dající náhradu. V roce 1637 nařízeno fort-
naři Markovi Papežovi ohledně jeho práce 
a povinností „totiž fortny a brány kterouž 
na sebe přijal, aby jak bránu, tak fortnu 
nočním časem opatroval, ji časně zavíral, 
do města žádnýho neznámýho bez doptání 
se na něm odkad jest nepouštěl, fortny neb 
brány bez vůle p. purkmistra žádnýmu neo-
tvíral“. Není vyloučeno, že jeho odstoupení 
od fortnařské funkce způsobil incident, 

když jej „hrubě zbil Jan Chmel „ který se 
za to dostal do vězení. Po něm do funkce 
nastupuje Adam Táborský, který se o tuto 
službu ucházel. Tuto povinnost stvrdil 
v roce 1638 na radnici „rukou dáním“ - do-
držovat všechny povinnosti spojené se služ-
bou. V roce 1644 přijat za fortnaře Václav 
Koloděj. V roce 1647 shánějí radní po smrti 
fortnaře novou sílu „pan primátor před-
nášel co se dotýče fortnaře poněvadž Pán 
Bůh prostředkem smrti… jej z tohoto světa 
povolati jest ráčil, ucházejíce se o to místo 
Jiří Kunátko“. Vzhledem k tomu, že byl ale 
z jiného panství horažďovické vrchnosti 
Šternberků, měl si svolení k pobytu sehnat 
prostřednictvím hejtmana panství. To na-
konec zřejmě neprošlo, protože ještě téhož 
roku 1647 žádá radní osoby Bartoloměj Ka-
liba Libochovský „aby mohl hospodářem ve 
fortně zůstávati“. Fortnařem je zmíněn ješ-
tě v roce 1650. Tomuto a následujícím fort-
nařům byl objekt radními nadále jen pro-
najímán. V roce 1676 při svatohavelském 
trhu vybíral ve fortně poplatky  z vozů 
a nůší od soboty do pondělka Jiří Zahrá-
decký , v úterý jej vystřídal Václav Křenek. 
Jako zbrojnoši dohlížející na pořádek ve 
fortně mu vypomáhali Jan Vrkal a Kašpar 
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Šulc. V roce 1684 při svatohavelském trhu 
vybíral poplatky ve fortně Jan Hrbek. 
V roce 1707 žádá Václav Svoboda pány 
radní, zdali by nemohl být přijat do fortny 
za fortnaře, to mu bylo schváleno, musí ale 
nejprve složit přísahu. V roce 1722 se má 
do „bytu ve fortně“ stěhovat Jakub Kazda 
místo Václava Svobody, který může v bytě 
zůstat do svatého Jiří. Služba ponocného 
má být Kazdovi placena od suchých dní. 
Knihy smluv uložené ve státním okresním 
archivu v Klatovech nájemní smlouvy za-
městnanců ve fortně neuvádějí. Informace 
lze dohledávat v radních manuálech, tedy 
pomocných knihách radních písařů. Ty již 
ale nebyly po roce 1730 do této práce pro 
množství pramenů a časovou náročnost 
zahrnuty. 

• MgA. Jindřich Šlechta
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01 Pohled na torzo fortny a domek branného čp. 
56 stojící po pravé straně na perokresbě Karla 
Liebschera z konce 19. století z knihy Augusta 
Sedláčka, Hrady, zámky a tvrze království 
českého, díl XI.

02 Vyobrazení fortny na perokresbě Jana 
Willenberga z roku 1602. Jsou zde hnědě 
zvýrazněny střechy všech částí fortny včetně 
domku branného. Dále je zde žlutě vyznačena 
část, která se dochovala dodnes, ta je pro 
srovnání stejně zvýrazněna i na fotografii 
současné podoby. Také je na perokresbě 
barevně zvýrazněno první opevnění s cimbuřím 
z druhé poloviny 13. století označené tmavě 
šedou a tato plocha je opět v tmavě šedém 
odstínu prezentována na současné fotografii.  
Bílý oblouk na současné fotografii ukazuje místo 
chybějícího kamenného klenutí a šipka směřuje 
do míst, kde byl kámen uchycen do zdi. Celou 
levou stěnu ještě dodnes v hraně doplňuje 
odsazení pro zapuštění padacího mostu. Tyto 
původní kamenné články částečně zakrývá 
zděná hradba směřující k podbranskému mlýnu.

0201

Vážení čtenáři! 

Pravidelní anebo jen příležitostní návštěv-
níci aquaparku v Horažďovicích si jistě 
povšimli, že je zde již mnoho let (přesně 
od 13. září 2006) umístěna kasička Nadace 
pro transplantace kostní dřeně. Mnoho 
z vás již jistě přispělo a mnozí přispívají, 
jak jsem přesvědčen, pravidelně. A za to 
patří všem upřímný dík. Tyto finanční 
prostředky slouží k léčbě a výzkumu pro 
lidi s nemocemi krve a krvetvorby, tedy pře-
vážně různých typů leukémie. Nikdo z nás 
nikdy neví, kdy může touto či podobnou 
nemocí onemocnět a kdy bude potřebo-
vat pomoc druhých. A naší povinností, 
nás tzv. „zdravých“, je dle našich mož-
ností pomoci. V současné době je mnoho 
sbírek a různých charitativních projektů 
stejně potřebných, a tak je vaše pomoc 
naší nadaci o to více cennější a my si vaší 
štědrosti nesmírně vážíme. Čas od času 
dochází k úřednímu odpečetění kasičky 
na finančním odboru MÚ v Horažďovi-
cích. Naposledy se tak stalo 13. prosince 
loňského roku a bylo vybráno 7 211 Kč. Od 
začátku, tedy od roku 2006, to je celkem 

62 293 Kč. Je to hodně, nebo málo...? Každá 
koruna pomáhá. Tímto děkuji za vstřícnost 
při odpečetění, přepočítávání a následném 
zapečetění vedoucí finančního odboru 
paní ing. Marii Velkové! A nyní bych chtěl 
tímto vyzvat zvláště mladé lidi ke vstupu 
do registru dárců kostní dřeně a tím se stát 
potencionálními dárci a mnohdy dokonce 
zachránci života někoho „neznámého“, pro 
kterého je dar kostní dřeně mnohdy po-
slední nadějí. V českém národním registru 
dárců dřeně je v současnosti evidováno více 
než 83 tisíc, ve světě okolo 34 milionů po-
tencionálních dárců. Ale aby se pro každé-
ho, kdo transplantaci kostní dřeně nutně 
potřebuje, našel vhodný dárce, bylo by jich 
třeba daleko více. A kdo je ten nejvhodnější 
dárce? Je to mladý člověk do 35 let, s vyšší 
hmotností a nejlépe muž. Zde rozhodně 
nejde o nějakou diskriminaci žen, i ty jsou 
vítány a mnohé již také svoji dřeň na zá-
chranu života neznámého člověka darovaly 
a za to jim patří dík a obdiv. Jde o to, že je 
potřeba, aby znaky dárce a nemocného se 
pokud možno co nejvíce shodovaly a u žen 
se tyto znaky mohou měnit např. po těho-
tenství. Doposud bylo možné vstoupit do 

registru tak, že potencionálnímu dárci byly 
odebrány do zkumavky 2 ml krve buď na 
transfuzním oddělení či při nějaké nábo-
rové akci. Nyní je možný jednoduchý stěr 
sliznice v dutině ústní. Náběrová soustava 
se skládá ze setu dvou štětiček a pevné 
obálky, kam se po stěru vloží. Transplan-
tační znaky lze zjistit z DNA získané ze slin 
stejně jako z krve nově zapsaného poten-
cionálního dárce krve. Ve zdravotnických 
zařízeních se bude malá zkumavka krve 
odebírat dál. Jednoduché, že. Doposud 
pomohl Český národní registr nalézt kostní 
dřeň pro asi 1500 nemocných, z toho asi 
650 od vlastních dárců a asi 850 od dárců ze 
zahraničí. Prosím, zamyslete se nad tím vy, 
kdo myslíte, že byste mohli být vhodnými 
potencionálními zachránci života někoho 
neznámého třeba na druhém konci země-
koule. Ta trocha „nesnází“ za ten pocit jistě 
stojí, jak dosvědčují ti, kteří již pomohli 
a těch příběhů se šťastným koncem není 
málo. Zamyslete se nad tím a jménem na-
dace vám předem děkuje.

• Václav Pikeš, Sušice, spolupracovník Nadace 
pro transplantace kostní dřeně Plzeň



Vážení občané města Horažďovice 
a přilehlých obcí,

dovolte, abychom vám představili obsah 
této speciální přílohy.

Dlouhá léta jsme se snažili prosadit na 
úrovni městské správy funkční a vizuálně 
kvalitní řešení prezentace a propagace 
města (a jeho okolí). Dlouhá léta se to 
nedařilo z mnoha důvodů, které zde 
nemá smysl rozvádět. Obecně převažuje 
naivní představa, že vizuální komunikaci 
vyřešíme tím, že se vytvoří nějaké logo 
(ideálně hodně barevné, ať je pořádně vi-
dět), a to se bude používat hlava nehlava 
úplně všude a co možná největší. Taková 
představa se dá přirovnat k situaci, kdy 
byste se chtěli vypravit na ples s pocitem, 
že stačí mít hezký manžetový knoflíček 
(hodně velký a barevný) a bude vám to 
automaticky slušet, i když ho doplní-
te fialovým sakem, zeleným svetrem, 

tenisovými trenkami, holínkami a hoke-
jovou helmou. Zní to poněkud přehnaně, 
ale bohužel přesně tak tomu často bývá.

Současné vedení města už ve svém 
minulém funkčním období téma vizuál-
ního stylu města vnímalo jako důležité 
a bylo si vědomo, že ke kvalitní správě 
města prostě patří i kvalitní způsob 
vizuální komunikace. Někdy v 1. polovině 
roku 2018 jsme s vedením města navázali 
spolupráci a začali formou pracovních se-
tkání a diskuzí pojmenovávat souvislosti 
a z nich odvíjet možnosti, jak k vytvoření 
vizuálního stylu města přistoupit a vyře-
šit ho. Myslíme si, bez falešné skromnos-
ti, že se nám podařilo najít řešení velmi 
dobré. Na druhou stranu ho nazýváme 
vizuálním „systémem“, neboť ho pova-
žujeme především za odborný způsob, 
jak vybudovat v průběhu času to, co lze 
pak nazvat „stylem“. Velmi důležitou 
vlastností našeho řešení je potom jeho 

neuzavřenost. Je postaven na myšlence 
dlouhodobé udržitelnosti a možnosti být 
rozšiřován téměř neomezeně. Možná to 
na první pohled tak nevypadá, ale systém 
má i svou vtipnou a hravou vrstvu. Bude-
me se jí průběžně také věnovat a věříme, 
že si naše řešení i díky tomu najde časem 
vaší důvěru a sympatie.

V této příloze naleznete rozhovor 
věnovaný detailům naší práce a samozřej-
mě i ukázky konkrétních řešení vizuální 
komunikace města. Jakékoliv další vaše 
dotazy nebo připomínky rádi souhrně 
zodpovíme v některém z dalších čísel „Ob-
zoru“. Na vaše reakce a názory, se těšíme 
a předem za ně děkujeme. Zasílejte je, pro-
sím, na e-mail: obzor@muhorazdovice.cz

• Petr Kolář, Pavel Svoboda,  
autoři nového vizuálního systému

DESIGN ?
Leden 2019 • Speciální příloha 
věnovaná představení nového 
vizuálního systému města 
Horažďovice.
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Rozhovor s autory vizuálního 
systému města Horažďovice
Abychom prověřili životaschopnost 
společného díla, položili jsme si vzájem-
ně několik otázek. Myslíme si, že jejich 
zodpovězení na stránkách Obzoru je 
naší povinností vůči veřejnosti – tedy 
vám, občanům města Horažďovice a obcí 
přilehlých.

Můžete veřejnosti představit ideu 
vašeho řešení?

Místo výkladu idey bude možná vhod-
nější popsat, jak jsme toto řešení hledali. 
V popisu se budeme snažit používat 
správné odborné výrazy a zároveň 
i vysvětlovat jejich význam, bude-li to 
ve stručnosti možné. Na začátku bylo 
několik základních stavebních kamenů, 
které bylo nutné rozhodně použít – nešlo 
je ničím nahrazovat. Prvním kamenem je 
název města, tedy „Horažďovice“. Dru-
hým kamenem byl tzv. claim (slogan) 
„perla Otavy“. Shodli jsme se, že spojení 
„Horažďovice – perla Otavy“, které má 
město registrováno jako ochrannou 
známku a chce ho dlouhodobě používat 
v komunikaci s okolním světem, se nedá 
v ničem spojovat s blasonem městské 
heradiky (Poslaneckou sněmovnou ČR 
schváleným odborným popisem jednotli-
vých prvků, ze kterých se skládá městský 
znak), a tudíž nejde v řešení s městským 
znakem smysluplně pracovat. Dále jsme 
se shodli, že chceme hledat řešení, které 
bude systémové a bude ho tedy možné 
bez problémů rozvíjet. K základním 
stavebním kamenům jsme tedy začali při-

dávat další: Horažďovice jsou malé město, 
což je součást jejich kouzla, dále: leží na 
konkrétním místě, které při komunikaci 
s někým, kdo Horažďovice přímo nezná, 
popisujeme jako to místo na řece Otavě 
mezi Sušicí a Strakonicemi, dále: perla je 
vlastně velmi malá, její kouzlo je intimní, 
drobné, nikoliv křiklavé, či opulentní. 
Také jsme zároveň při těchto úvahách 
hledali vhodnou typografii (písma), která 
bude mít tak kvalitní a vyváženou kres-
bu jednotlivých znaků, že bude jméno 
města a claim Horažďovice – perla Otavy 
(HORAŽĎOVICE – PERLA OTAVY) působit 
důstojně i přes velmi složitou kombina-
ci sousedních znaků „ž“ a „ď“. Napadlo 
nás, že místo na mapě označující město, 
či obec, bývá terčík, kroužek, či tečka. 
V našem případě je tato tečka na ohybu 
ramene řeky Otavy. Tato tečka pak může 
být i zmíněnou drobnou perlou. Perla je 
tedy především konkrétním označením 
místa. A toto místo pak spojuje a pro-
pojuje vše ostatní, co s místem souvisí. 
Hlavní myšlenka vizuálního systému 
byla na světě.

Vaše řešení nepřináší obrazové logo, 
proč si myslíte, že město nemusí 
mít „značku“ která by nahradila 
znak?

Říká se, že musí se akorát umřít. I proto 
město nemusí mít „značku“ nahrazující 
znak. Důvody jsou ale i jiné, samozřejmě. 
Jedním z nich je jasná nevýhoda značky 
jako obrazu pro lidi, kteří nemají dar ob-

razy číst. Nejde jen o nějakou obrazovou 
představivost typu „co všechno předsta-
vuje / zastupuje / může znamenat tvar, 
na který se dívám“. Často je potřeba ke 
„správnému přečtení obrazu“ znát širší 
souvislosti. Vzhledem k tomu, že do zmí-
něného tvaru by se „mělo vejít celé (byť 
malé) město a jeho genius loci“, zavrhli 
jsme řešení spoutat vše do jednoho tvaru. 
Považovali jsme to za pohřbení něčeho, co 
má naopak prokázat schopnost žít. Proto 
jsme hledali možnost víceméně myšlenku 
„napsat“, aby ji mohl číst každý v té hlav-
ní nekomplikované rovině. S tím, že je 
zde stále přítomna i rovina více abstrakt-
ní pro ty s darem obrazy číst a dále je 
rozvíjet. Sázíme na to, že každá myšlenka, 
v zárodku jednoduchá, může být neko-
nečně bohatá, pokud ji lidé sdílejí.

Nezdá se vám, že je vaše řešení 
příliš strohé, nepřijde vám jedna 
„tečka“ málo?

Odpoveď na tuto otázku již vlastně začíná 
v odpovědi předchozí. Neobrazovost 
bývá považována za strohost a naopak 
obrazovost bývá považována za pestrost. 
Problém je v tom, že po obrazovosti / 
pestrosti většinou volají ti, kteří neumí 
obrazy číst, a ke strohosti se uchylují ti, 
kteří to naopak umí. Je to rozpor, který 
se velice těžko dá uspokojivě vyvážit. Je 
celkem pochopitelný pocit většiny z nás, 
že pestré obrázky jsou lépe srozumitel-
né. Ve skutečnosti je „výhoda“ pestrých 
obrázků v tom, že se jim vůbec nesnažíme 
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porozumět, že nás pouze uklidňují svou 
banalitou – nevyžadují naši aktivitu, ale 
upevňují naši pasivitu, stádnost, mani-
pulovatelnost. Je na tom založený celý 
reklamní průmysl, obalový design výrob-
ků, ale třeba i koncept výzdoby kostelů. 
Pokud bychom tedy skončili u toho, že 
řešením je „jedna tečka“, asi bychom ne-
mohli čelit výtce, že to je strohé, odměře-
né a že to je málo. Ale zmíněná tečka (ve 
skutečnosti znak typografické odrážky) 
je pouze startovním (odrazovým) a také 
stmelujícím bodem komplikované cesty, 
kterou vizuální uspořádání města a jeho 
institucí bezpochyby je. Méně je zde více. 
Což postupné zavádění celého systému 
100% potvrdí...

Proč je systém řešení „bezbarvý“, 
respektive pracujete pouze 
s černým či bílým písmem.

Protože to je systém, jehož důležitou 
funkcí je čitelnost. Tím by mohlo zdůvod-
nění skončit. Ve skutečnosti systém není 
bezbarvý, protože se vždy odehrává na 
pozadí, které je barevné dostatečně. Aby-
chom nemuseli text oddělovat od pozadí 
nebo od materiálů nějakým rámem, pra-
cujeme pouze s bílým / černým písmem 
a kontrastem vytvořeným mezi pozadím 
/ materiálem, abychom při zachování co 
nejkomfortnější čitelnosti neomezovali 
barevnost světa, do kterého systém zasa-
zujeme. Dobře to je vidět na řešení sazby 
Obzoru, vzhledu některých dárkových 
předmětů nebo plakátů k městským udá-
lostem. Základní barevnost odvozujeme 
z barevnosti městského znaku. Myslíme 
si, že to je dostatečné a drží to díky stříz-
livosti pohromadě. Také je zde praktické 
hledisko, a tím je technická nekompliko-
vanost.

Kromě webových stránek je 
nejčastěji vidět „Obzor“. Proč v něm 
používáte černobílé fotografie? 

Předně zdůrazněme, že si dobře uvědo-
mujeme emocionální tlaky, které mož-
ná budou volat po používání fotografií 
barevných. A také dodejme, že pro tyto 
emoce máme velké pochopení – také by-
chom moc rádi používali kvalitní barevné 
fotografie. Po zvážení toho, co je a co není 
reálné, jsme však dospěli k rozhodnutí, 
že použití černobílých fotografií je pro vi-
zuální atraktivitu „Obzoru“ a praktičnost 
redakční práce rozhodně lepší.

Proč?

Důvody, proč nepoužívat barevné fotogra-
fie (vyjma těch na titulce a v reportáži), 
jsou následující: 1) Obzor je rozdělen do 
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01 Řešení označení vozidel 

Technických služeb vychází 
z dané barevnosti části 
vozového parku.

02 I plochy, kde to může být 
nečekané, mohou sloužit 
ke komunikaci a pomáhat 
k vytváření příjemného 
prostředí.

03 Schéma řešení vizuálního  
systému v jeho jednotlivých 
aplikacích. Kromě institucí se 
vizuální systém dotýká i např. 
událostí, které mají k městu 
silnou vazbu. Pojmy, které 
jsou zacílené na turismus, jsou 
v systému velkými písmeny.

04 Ukázka řešení drobných 
dárkových předmětů. Plátěná 
taška a hrnek – řešíme 
vyjímečně barevnou typografií, 
neboť v takovém případě je 
možné upřednostnit celkový 
design.



rubrik a témat použitím barevných ploch 
pozadí a umístění barevných fotografií 
do těchto pozadí narušuje přehlednost 
a mění se v barevný „cirkus“. 2) V layou-
tu Obzoru (rozvržení textu a obrazu) je 
kromě titulky většina fotografií v malém 
formátu a jejich barevnost pak spíše 
zhoršuje jejich čitelnost než aby napomá-
hala jejich atraktivitě. 3) Redakce Obzoru 
bohužel nedisponuje fotografem nebo ob-
razovým editorem, který by byl zárukou 
kvality fotografií. Amatérské fotografie, 
kterých je v Obzoru většina, v barevném 
podání ještě více ukazují své nekvality.

Důvody, proč používat černobílé foto-
grafie, jsou pak následující: 1) Fotografie 
to jasně odděluje od pozadí a propojuje 
s černobílou sazbou textu. 2) Práce s kon-
trastem fotografie umožňuje větší zvý-
raznění informace na ní, protože může 
být mnohem agresivnější než u barevné 
fotografie. 3) Černobílé podání umožňuje 
propojit fotografický materiál do celku 
a skryje množství technických a este-
tických vad. A především: jasně nám to 
umožní od redakční práce oddělit place-
nou barevnou inzerci, což ji také vizuálně 
zvýrazní a zatraktivní.

Proč je v titulu pouze „Obzor“ 
a chybí „Horažďovický“?

Odpověď je jednoduchá, nic překvapivé-
ho to neznamená. Jen nazýváme „Obzor“ 
tak, jak mu lidé jsou zvyklí říkat, uměle 
mu nevnucujeme jinou tvář. Také je třeba 
si uvědomit, že „Obzor“ je i měsíčníkem 
obyvatel přilehlých obcí a název by tedy 
měl jasně vyjadřovat, že obsah „Obzoru“ 
se těchto obyvatel týká a je také „jejich“. 
V neposlední řadě jde také o to, že vizuál-
ní systém funguje jako řada názvů tvoře-

ných spojením „XYZ • Horažďovice“ a těž-
ko si představit, že by v systému najednou 
bylo „Horažďovický obzor • Horažďovice“. 
Jde tedy o zjednodušení komunikace při 
zachování významu. K tomu koneckonců 
grafický design máme. Jestli někdo chce 
říkat Obzoru nadále horažďovický, tak 
samozřejmě může.

Je změna názvu legislativně vůbec 
možná?

Samozřejmě, že je změna názvu možná. 
Tiskový zákon zavazuje vydavatele (město) 
pouze k oznámení změny názvu Minis-
terstvu kultury, které eviduje periodický 
tisk. Formalita. Nic víc není potřeba.

A co webové stránky města?

Musí také projít zásadní proměnou. 
Webové stránky města (web) musí mít 
spíše strukturu portálu, rozcestníku. 
Web města by rozhodně měl být kom-
pletně provozován pod jedním suverén-
ním doménovým jménem a ne pouze 
jako podstránka domény, která městu 
nepatří (např. www.horazdovice.cz a ne 
www.sumavanet.cz/horazdovice/). Web 
města v sobě musí elegantně skloubit 
státní správu, která podléhá daným 
pravidlům poskytování informací, jednot-
livé instituce města s jejich specifickými 
potřebami prezentace informací a potom 
třeba i různé spolky, kterým město může 
poskytnout prostor pro jejich prezentaci 
na internetu. Aby tak vznikl skutečně 
robustní nástroj reprezentující město 
a dění v něm. Významným efektem této 
„centrální domény“ a její návštěvnosti je 
možnost vytvoření velice atraktivního 
reklamního prostoru (o jeho rozsahu je 

nutné diskutovat), jehož pronájem může 
např. hladce pokrývat provozní náklady 
webu a generovat pro město zisk.

V současné době se tvrdě pracuje na 
wireframe (schéma organizace a propoje-
ní jednotlivých částí webu), po jeho schvá-
lení budou vytvořeny jednotlivé vizuální 
podoby tzv. heroes (grafické prvky tvořící 
pružnou stavebnici pro tvorbu jednotli-
vých stránek webu). Všechno samozřejmě 
v designu nového vizuálního systému.

Na webu chcete také používat 
černobílé fotografie?

Vůbec ne. Tam to není nutné. Web je in-
teraktivní zobrazovací médium a podléhá 
jiným nárokům a pravidlům než média 
tištěná. Obrazový materiál na webu 
můžete libovolně přebarvovat, odbarvo-
vat, rozostřovat, měnit jeho zobrazovaný 
výřez, pokud tím uživateli chcete sdělit, 
že se v rámci webových stránek právě 
nachází na tom a tom místě, vybírá si tu 
a tu položku nebo právě na něco kliknul. 
A to všechno se děje u každého uživatele 
unikátně v reakci na jeho počínání na 
webu. Obrazový materiál na webu obecně 
nemá ilustrativní a doplňující statickou 
funkci k psanému textu jako u tištěného 
média, ale plní také funkci navigační, 
rozlišovací a emocionální. Což nezname-
ná, že nemusí být kvalitní. Právě naopak. 
Musí být dobře připraven technicky, 
aby jeho zobrazování bylo rychlé, a také 
vizuálně, aby vypadal dobře v různých 
situacích, kdy někdy máme zobrazovací 
plochu u monitoru na šířku u mobilu na 
výšku, máme různá rozlišení těchto ploch 
atp. Jsou tady destíky kombinací různých 
verzí webových prohlížečů a operačních 
systémů a na všech musí být web funkč-
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ní. Technicky je to velmi složité a stále 
živé, vyvíjí se to v čase. I zde je dobré 
mít systém, který představuje to nejlepší 
z pravidla „méně je více“. Jak pro stranu 
uživatelů webu města, tak pro ty, kdo se 
starají o jeho obsah.

Jako součást propagace nového 
vizuálního systému jste vytvořili 
úderný videospot. Můžete vysvětlit, 
proč jste věnovali takové formě 
propagace nového vizuálního 
systému tolik úsilí?

V současné době se jedná pro profesionálně 
zpracované grafické projekty o standard-
ní způsob jejich představení veřejnosti. 
V tomto směru jen děláme to, co považu-
jeme za samozřejmost. Výhody komunika-
ce pomocí videa jsou evidentní. Pokud se 
držíte stopáže videa jako filmového tease-
ru okolo cca 1 minuty, tak máte jistotu, že 

to nebude nuda a lidé nemají problém 
se na to celé podívat. Pokud to je navíc 
dobré, tak to lidé nasdílí dál a informa-
ci vám pomohou šířit nepředstavitelně 
rychle a rozsáhle. Ve videu je také emo-
cionální linka obsažená v hudbě, která 
velmi pomáhá komfortu při ztotožnění 
se s obsahem videa. Považujeme mé- 
dium videa za důležitou součást vizuální 
komunikace města a rádi bychom toto 
téma postupem času také zpracovali jako 
důležitou kapitolu vizuálního systému. 
Na spot se můžete podívat třeba zde: 
https://vimeo.com/304998883

Myslíte, že všechny městské 
instituce musí být jednotně 
označeny?

Ano, myslíme si to. Městské instituce jsou 
městské instituce, není vůbec žádný dů-
vod, aby si každý hráč oblékal dres podle 

svých momentálních představ a tvářil 
se, že hraje sám za sebe. Tak to totiž není 
a nemá být.

Nebude to působit uniformě?

Uniformita a přehlednost je v tomto 
případě naopak očekávanou službou 
veřejnému prostoru a všem, kdo se v něm 
pohybují. Současný chaos různých značek 
je naopak naprosto nepřijatelným obra-
zem... chaosu. Jsme přesvědčeni, že krea-
tivita jednotlivých institucí nebude nijak 
omezena. Naopak se jim v mnohém může 
ulevit, neboť nebudou muset vymýšlet 
různá neodborná, a tedy nefunkční řeše-
ní vlastních vizuálních systémů. 

V čem spatřujete výhody 
navrženého grafického systému 
a v čem odliší Horažďovice od jiných 
českých měst?
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04
01 Plakáty k městským událostem. Přestože pracují 

se stejným principem, nabízí nepřeberné 
množství variant.

02 Bez trička by to nešlo... Ukázky, jak řešit tričko 
jako dárkový předmět nebo pracovní úbor 
zaměstnance městské instituce.

03 Vizuální systém má potenciál zasahovat i do 
oblastí, kde to je u obvyklého městského 
vizuálního stylu většinou těžko představitelné. 
Většina městských vizuálních stylů nemá v sobě 
dostatek nadhledu a hravosti, aby to bylo možné. 
Náš systém ano.

04 Řešení vozidla městské policie. 



Hlavní výhodou je nekomplikovanost, 
a tedy i udržitelnost. Důsledným používá-
ním systému nikdo nic neztratí, naopak.
Dojde k efektu vizuální symbiózy – dobré 
zviditelnění jedné instituce automaticky 
pomůže i ostatním, protože v základní 
rovině jsou propojeny. Sdílením základní 
idey jsou posilováni všichni. Domníváme 
se, že právě určitý druh odvahy táhnout 
za jeden provaz a činit tak pokorně 
a neokázale je jedinečným momentem 
navrženého řešení. To by nás mohlo od 
ostatních českých měst odlišit dostatečně.

Dokážete jedinou větou říci, 
proč má navržený systém město 
používat?

Protože tento systém je investicí šetřící 
čas, nadbytečnou práci a přinese vizuální 
jednotu.

Dobrá. A pokud by to nemuselo být 
v jedné větě... Proč má navržený 
systém město používat?

Systém je především ekonomická optima-
lizace. Aby systém vznikl, musí se udělat 
revize stavu, což je vždycky zdravé. Zjistí 
se, co je zbytečné, co chybí, jak se co dělá 
a proč, jestli to není moc složité nebo 
nákladné, kdo je za co zodpovědný a kam 
až by ta zodpovědnost měla sahat, aby 
nevznikalo alibistické vakuum – prostě se 
zjistí, jaký by mohl být pořádek, pokud 
se odstraní nešvary dosavadního stavu. 
A pak se pro dosažení tohoto pořádku 
nastaví několik jednoduchých pravidel 
a tvrdě se požaduje jejich dodržování do 
chvíle, než se stanou samozřejmostí. Pro-
tože je vše vymyšleno tak, aby to bylo vi-
zuálně přitažlivé, bude tento pořádek mít 
i jasný vizuální styl. Kromě ekonomiky je 
zde hledisko srozumitelnosti a vnímání 
městem zveřejňovaných informací, což je 
dobré pro sociální atmosféru místa. A sa-
mozřejmě je to i znakem toho, že jsme 
místem, které má nějakou kulturu.
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01 02

04

01 Řešení drobných dárkových předmětů. 
Zachováváme barvu materiálu a vybíráme 
ze škály neutrálních barev, na kterých dobře 
funguje černá a bílá. Je to elegantní.

02 Papírová taška s jednoduchým potiskem slouží 
pouze jako obal, a proto je řešena maximálně 
úsporně a šetrně.

03 Zpracování inzerce – ukázka práce s obrazem 
a typografií.

04 Jedna z variant označení budovy Kulturního 
domu. Vizuální systém důsledně řeší i veřejný 
prostor.

OBZOR • Horažďovice

Redakce hledá kolegu pro pozici:
obrazový editor, fotograf, kameraman / střihač
Předpokládáme dobré komunikační schopnosti, ovládání potřebné 
digitální techniky, vztah k místu a lidem.

obzor@muhorazdovice.cz

03
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V E Ř E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

 Po, St,  Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
 Út, Čt 8.00 - 12.00, 12.30 - 16.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
   3. TÝDEN V ÚNORU
  18. 2. - 22. 2. 2019
prvních 30 min denně ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM  

VYNK design s.r.o., provozovna Malý Bor 157   

přijme na hlavní pracovní poměr 
 

pracovnici/pracovníka truhlářské výroby 
 

nástup       : možný ihned  
 
požadavky : vyučení střední bez maturity, praxe v oboru není podmínkou 
                   
nabízíme   : jednosměnný provoz , zajímavou práci v příjemném prostředí malého závodu 
                 zázemí stabilní společnosti  
  
              Životopisy zasílejte na e-mail  info@vynkdesign.cz . 
              Bližší informace :            p. Hokr Lukáš   tel. 606/703 595 
                                                       p. Boučková     tel. 376/511 770 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PRODEJ SLEPIČEK
Červený Hrádek prodává slepičky našeho chovu 
typu Tetra hnědá, Dominant ve všech barvách 

a slepičky Green Shell-typu Araukana.  
Stáří 14–19 týdnů, cena 159–205,- Kč/ks.  

Prodej: 27. února 2019 
Horažďovice - u vlak. nádraží - v 15.50 hod.

Výkup králičích kožek - cena dle poptávky. Info: 
Po-Pá 9.00-16.00 hod., 

tel. 601 576 270, 728 605 840, 
www.drubezcervenyhradek.cz

Poslední volná místa!!!
Otavské strojírny a.s., pro provozy Horažďovice a Sušice přijmou 

pracovníky na tyto poslední volné pozice:
· autogen (mzda 22 – 24 000 Kč), 2 volná místa
· zakružovačka (22 – 24 000 Kč), 1 volné místa
· CNC pilovrtací centrum (24 – 27 000 Kč), 1 volné místo
· horizontka (24 – 33 000 Kč), 2 volná místa
· svařovací robot (24 – 27 000 Kč), 2 volná místa
· lakýrník (24 – 26 000 Kč), 1 volné místo

Při podpisu smlouvy do 28. února 2019 náborový příspěvek 20 000 Kč.
· Dále nabízíme: 50% příspěvek na závodní stravování, pracovní doba 37,5 hodiny týdně, 

vánoční prémie, 5 týdnů dovolené, příspěvek na penzijní připojištění
· Požadavky: chuť pracovat, učit se novým věcem, odpovědnost 
· V případě zájmu volejte na tel. 376 33 44 90 nebo zašlete životopis na  

janoutova@otavstroj.cz Další informace na www.otavstroj.cz
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Požadujeme:

Přední výrobce a dodavatel vysoce kvalitních 
montovaných rodinných domů v České republice 
hledá vhodného uchazeče na pozici:

projektant
Nabízíme:

Životopisy zasílejte na e-mail: brejcha@atrium.cz nebo na adresu 
ATRIUM, s.r.o., Václav Brejcha, Strakonická 1056, 341 01 Horažďovice.

■ odpovídající vzdělání SŠ/VŠ

■ znalost programu AUTOCAD (SEMA)

■ časovou flexibilitu

■ praxe v oboru výhodou (autorizace)

■ ochotu vzdělávat se a učit se novým

     věcem

■ výborné komunikativní schopnosti

■ stabilní a perspektivní

     zaměstnání v týmu odborníků

■ odpovídající finanční ohodnocení

■ příspěvek na stravování

■ zázemí firmy s tradicí od roku

     1993

■ nástup možný ihned

tesař/truhlář
zedník/fasádník (vyučení není podmínkou)

Přední výrobce a dodavatel vysoce 
kvalitních montovaných rodinných domů 
v České republice hledá

dělníky do výroby dřevostaveb          
v Oselcích na pozice:

Životopisy zasílejte na e-mail: brejcha@atrium.cz nebo písemně        
na adresu ATRIUM, s. r. o., Václav Brejcha, Strakonická 1056,              
341 01 Horažďovice, tel.: 376 547 211.

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
Provádíme veškeré zednické práce

úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky, 
zateplování fasád, zemní a výkopové práce 

tel.: 725 763 582

 
VYNK design s.r.o., provozovna Malý Bor 157   

přijme na hlavní pracovní poměr 
 

pracovníka truhlářské výroby 
 

nástup:  možný ihned  
 
požadavky:   vyučení střední bez maturity, praxe v oboru vítána 
                   
nabízíme:   jednosměnný provoz, zajímavou práci v příjemném prostředí malého závodu 
                 zázemí stabilní společnosti  
  
                   Životopisy zasílejte na e-mail  info@vynkdesign.cz . 
             
                   Bližší informace:            p. Hokr Lukáš   tel. 606/703 595 
                                                           p. Boučková      tel. 376/511 770 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:janoutova@otavstroj.cz
http://www.otavstroj.cz
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praktický lékař 
pro dospělé
MUdr. Šimon Matějka

registrace je jednodUchá:
 •zavolejte nám na 376 512 742 nebo
 •vyplňte on-line registrační formulář
https://www.mediclinic.cz/lekar/
horazdovice-matejka
Převod zdravotní dokumentace zajistíme za Vás.

adresa ordinace: Blatenská 311, Horažďovice

 osobní přístUp
 Moderní vybavení

 prodloUžené ordinační hodiny

přijímáme
nové 

pacienty

 
 

Tradiční výrobce suchých maltových směsí PŘIJME do svého provozu ve Velkých Hydčicích: 

NÁKUPČÍ / REFERENT NÁKUPU 
    Práce zahrnuje: objednávání vstupů a surovin do výroby 

komunikace s dodavateli 
  účetní administrace objednávek v SAPu 
  spolupráce na zajištění výběrových řízení 

   Požadavky: spolehlivost a odpovědný přístup 
komunikativnost, logické myšlení 

     znalost práce s PC   
  alespoň mírně pokročilá znalost NJ 

ÚČETNÍ / ASISTENTKA FINANČNÍHO ODDĚLENÍ 
   Práce zahrnuje: účtování faktur, tvorba analýz 
  spolupráce s oddělením nákupu  
  podpora finančního oddělení   

   Požadavky  analytické myšlení, logické uvažování  
samostatnost, pečlivost, důslednost   
znalost práce na PC (zejména MS Excel) 
aktivní znalost NJ 
praxe účetní nebo nákupu - výhodou 

Nabízíme: zázemí a know-how mezinárodní společnosti 
  dobré platové ohodnocení 

týden dodatkové dovolené navíc 
závodní stravování 

  

Strukturovaný životopis zasílejte na e-mail: zdenek.stulik@hasit.cz 

(do předmětu mailu:  "nákup" nebo "účetní") 

 

HASIT Šumavské vápenice a omítkárny, s.r.o. 
Velké Hydčice 
341 01 Horažďovice 

Firma HASIT s.r.o.  

Více na www.hasit.cz 

DRÁČKŮV
JARNÍ BAZÁREK

  18.3. – 20.3.2019
Hotel Prácheň Horažďovice

Příjem:  pondělí 18.3.  8:30 – 17:00 
Prodej:  úterý   19.3. 8:30 – 17:00  
 středa  20.3.   8:30 – 14:00    

Výdej neprodaného: středa 17:00–18:00 
tel. 723 070 786, e-mail: drackovhd@seznam.cz

www.facebook.com/drackovhorazdovice

PALIVOVÉ 
DŘEVO

od 400,- Kč

Tel: 737 290 440

E-mail: drevolesysalak@seznam.cz

Facebook: DŘEVO, LESY Salák

www.drevolesysalak@seznam.cz
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MĚSTSKÁ KNIHOVNA VÁS ZVE NA PŘEDNÁŠKU 

 Mgr. MARTINY KRATOCHVÍLOVÉ 

O ŽIVOTĚ A DÍLE  

REGIONÁLNÍHO SPISOVATELE A PEDAGOGA 

27. února 2019 od 14.00 hod. 

v oblastní charitě (4. patro) 

 
Pořádáno ve spolupráci s oblastní charitou v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 

HRÁTKY S PAMĚTÍ 
  25. 2. 2019 sál Městské knihovny Horažďovice 

                      od 14.30 hod. 

Nenechte svůj m zek                
zahálet! 

               

 

 

                        Přijďte mezi nás! A nezapomeňte na brýle! 

Akce je pořádána Městskou knihovnou Horažďovice v rámci projektu „Seniorům Dokořán“  

Kvízy, testy a praktické ukázky                                                                                                                                
trénování paměti      
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EXPERIMENT   &   BRASS AVENUE

K tanci hrají skupiny

Design - Muro (Peter Murár)

Skautské středisko Prácheň srdečně zve všechny skautské sestry, bratry,

přátele, kamarády, rodiče, sympatizanty a příznivce všeho skautského na

v Kulturním domě v Horažďovicích
v pátek 15. 2. 2019 od 19:00

Vstupné: 150 Kč

Doporučujeme rezervovat si lístek na e-mailové adrese marek.cv@seznam.cz

Od 9. ledna bude možné lístky zakoupit v Knihkupectví u paní Kotrbové.

 

                       

 

Pořádáno v rámci projektu SENIORŮM DOKOŘÁN za finanční podpory Ministerstva kultury ČR 



Muzeum
1. 2. pátek • 18.00 • divadelní sál 
Osobnosti Horažďovicka
Přednáška - Mgr. Roman Vaněk

8. 2. pátek • 18.00 • divadelní sál 
Macuya – svět rudých dřev
Přednáška k výstavě fotografií z oblasti 
Amazonie (Peru) – Ing. Alexander Rollo

15. 2. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál
Sněhurka a sedm trpaslíků
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

22. 2. pátek • 17.00 a 18.00 • divadelní sál 
Míček Flíček
Loutkové divadlo – divadelní spolek Tyjátr

1. 3. pátek • 18.00 • divadelní sál
Národní jednota pošumavská
Přednáška – Mgr. Jaroslava Brichtová

probíhající výstava:
4. 1.–30. 3. • divadelní sál 
Macuya – svět rudých dřev
Výstava fotografií z Amazonie (Peru)

Galerie
Výstava • 3. 11.–21. 2.
David Sládek – Do ulic
Fotografie z londýnských demonstrací.

23. 2. sobota • 16.30
vernisáž výstavy Zdeněk Rubáš a Pavla 
Breuová – Snadné je snít
Výstava potrvá do 5. 5. 2019

Aleš Červený – diagnóza krystal
Stálá expozice alpských minerálů

Městská knihovna
12. 2. úterý • 8.00 a 10.00 • sál knihovny 
Virtuální univerzita 3. věku při PEF ČZU 
v Praze
2. přednáška na téma „Klenoty barokního 
sochařství v českých zemích“

13. 2. středa • 10.00 • sál knihovny 
Šikovné ruce
Plstění s Evou Dvořákovou

25. 2. pondělí • 14.30 • sál knihovny 
Hrátky s pamětí
Kvízy, testy a praktické ukázky trénování 
paměti 

26. 2. úterý • 8.00 a 10.00 • sál knihovny
Virtuální univerzita 3. věku při PEF ČZU 
v Praze
3. přednáška na téma „Klenoty barokního 
sochařství v českých zemích“

27. 2. středa • 10.30 • sál knihovny
Josef Pavel 
Přednáška Mgr. M. Kratochvílové ke 130. 
výročí narození J. Pavla pro 6.–7. tř. ZŠ

27. 2. středa • 14.00 • oblastní charita 
Josef Pavel 
Přednáška Mgr. M. Kratochvílové o životě 
a díle regionálního spisovatele a pedagoga

Kulturní dům
3. 2. neděle • 19.00
Příbuzné si nevybíráme
Divadelní komedie

9. 2. sobota • 20.00 
Odyssea
Celovečerní bigbít

13. 2. středa • 19.30
Tchýně na zabití 
Uvádí SDS Klatovy

15. 2. pátek • 20.00
Skautský ples

16. 2. sobota • 20.00
Fotbalový ples – FK Horažďovice

20. 2. středa • 19.00
Karel Šíp – Minipárty
Zábavná talkshow

24. 2. neděle • 15.00
Posezení s písničkou – Rytmix 

Změna programu vyhrazena. Předprodej 
vstupenek IC na náměstí. Výlep plakátů, tel. 
608 212 210, e-mail: kdhd@centrum.cz

DDM
10. 2. neděle • 17.00 • sál DDM v Zámku 
Otevřený lukotrénink
Pravidelný otevřený trénink tradiční 
lukostřelby, možnost vyzkoušení pro každého

17. 2 neděle • 14.00 • park Ostrov (u lávky) 
Venčíme!
Procházka přírodou s tipy na venkovní 
aktivity pro rodiče s dětmi

24. 2. neděle • 14.00 • Přírodovědná stanice 
Krmení a komentovaná prohlídka
Rodinné odpoledne u zvířátek ve Stanici.

24. 2. neděle • 17.00 • sál DDM v Zámku 
Otevřený lukotrénink
Pravidelný otevřený trénink tradiční 
lukostřelby, možnost vyzkoušení pro každého

Kavárna Šibule
5. 2. úterý • 17.00
Být zdravá a krásná 
Trápí vás bolesti zad, rýma či jiné neduhy? 
Pomohou vám excelentní výrobky TianDe. 
Přednášející: Marie Čekanová. 

9. 2. sobota • 13.00
Valentýnské tvoření
Láskyplná dřevěná i textilní srdíčka 
a magnetky.

17. 2. neděle • 15.00
Dostaveníčko, aneb kavárnička dříve 
narozených
Lidové písničky v podání Pavla Hlobíka 
a Milana Polaty.

23. 2. sobota • 17.00
Za krystaly na Mont Blanc
O mineralogických výpravách vypráví 
Aleš Červený.

26. 2. úterý • 15.00
Masopustní odpoledne!
Přijďte na masopustní koblížky i šišky 
a zazpívat si při harmonice Edy Červeného.
Kontakt: Libuše Mužíková, tel. 732 930 360.                       

Music Club Houba
2. 2. sobota • 19.30 
Beerpong v Houbě 
Tradiční oblíbená hra dvojic

9. 2. sobota • 18.00
Pivní radosti a vepřové neřesti 
Pivní speciály a vepřové dobroty zdarma
Vstup 100 Kč

15. 2. pátek • 20.30
Filipíny na bambusovém katamaránu 
Přednáška cestovatele Josefa Chalupného

16. 2. sobota • 20.00 
Karaoke s Terezkou   
Zkuste si zazpívat známé songy na vlastní 
kůži.

23. 2. sobota • 21.00    
Motorová Rockotéka s Milošem Zemenem
Legenda rokových diskoték opět u nás 
v klubu

Připravujeme: 2. 3. Burger Day II.

Husův sbor
12. 2. úterý • 17.00 
Večer pod lampou
Pravidelné čtení z regionální literatury  

19. 2. úterý • 17.00
Tvorba šperků z recyklovaných materiálů 
s Dominikou Duchkovou-Kubrovou 

Bohoslužby: neděle 3. 2. a 17. 2. od 15 h v zimní 
vytápěné modlitebně,  1. patro

Hotel Prácheň
15. 2. pátek • 19.00
Ševčíkova akademie
Slavnostní koncert na podporu letní 
Ševčíkovy akademie. Účinkují houslista Josef 
Špaček a violoncellista Tomáš Jamník
Vstupné 100 Kč. Rezervace vstupenek na tel. 
603 229 582.
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