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SLOVO STAROSTY

Městská policie 
v novém
Jak bylo dlouhodobě avizováno, Městská po-
licie Horažďovice prodělává významné změ-
ny. Nové personální složení, nová pracovní 
doba, nová koncepce činnosti a  nové úkoly, 
nově upravená kancelář, (staro)nové auto. 
Smyslem nové koncepce je samozřejmě vět-
ší účinnost práce policistů. Všechny změny 
k tomu směřují.

BEZPEČNOSTNÍ SITUACE
Denně můžeme v médiích sledovat postupné 
zhoršování bezpečnostní situace v ČR, které 
je důsledkem legislativního chaosu, nízké 
úrovně vymahatelnosti práva, postupné (per-
sonální a  ekonomické) likvidace funkčních 
struktur Policie ČR, nezájmu odpovědných 
elit o  bezpečnostní aspekty života obyvatel 
a koneckonců i špatného příkladu těchto elit 
v  ignoraci zákonů i  mravních zásad. Je jistě 
dobré, že naše město tento proces zatím vý-
znamně nezasáhl. Je ale také zřejmé, že mu-
síme být připraveni čelit těmto hrozbám, tedy 
mít účinnou a akceschopnou složku k zajiště-
ní záležitostí bezpečnosti a veřejného pořád-
ku – městskou policii.

VE ČTYŘECH 
Musím přiznat, že jsem byl překvapen tím, 
jak nesnadné je získat kvalitní osobnosti 
pro práci u městské policie. Několikrát jsme 
opakovali výběrové řízení, aby se nám ko-
nečně podařilo doplnit sestavu o  zkušené 
a  perspektivní policisty. Do letošního roku 
jsme vstupovali se třemi strážníky. V březnu 
odešel pan Petrovic a nyní se rozhodl ukončit 
pracovní poměr pan Miroslav Karas. Dovo-
luji si mu touto cestou poděkovat za dobře 
odvedenou práci. Z původní sestavy zůstává 
paní Blanka Špatná, pana Petrovice nahradil 
Jiří Vítek a od prvního listopadu mají nastou-
pit pánové Karel Žíla a  Petr Paul. Sudý po-
čet policistů je dobrý zejména pro vytvoření 

MP v novém složení zleva: P. Paul, K. Žíla, B. Špatná, J. Vítek  

dvoučlenných pracovních skupin (hlídek), 
s  tím souvisící rozšíření časové i  prostorové 
působnosti policie a také pro lepší vzájemnou 
zastupitelnost. 

SEZNAMTE SE
Blanka Špatná (praxe v  armádě, od r. 2007 
strážnice MP Horažďovice): „Bezpečná ulice 
je základem bezpečného města, a to je staveb-
ním kamenem bezpečného kraje.“
Jiří Vítek (praxe u Policie ČR včetně kriminál-
ní služby, od července 2011 strážník MP Ho-
ražďovice): „Pro toho, kdo dodržuje společen-
ské normy a  pravidla chování, budeme vždy 
partnery.“
Karel Žíla (praxe u Policie ČR včetně krimi-
nální služby, k MP Horažďovice nastupuje od 
1. 11. 2011): „Měřítkem kvality mé práce bude 
především spokojenost občanů.“
Petr Paul (10 let strážník specialista 
u MP Praha, k MP Horažďovice nastupuje od 
1. 11. 2011): „Kdo rozhodl spor bez vyslechnutí 
druhé strany, nebyl spravedlivý, i kdyby rozhodl 
spravedlivě.“

VÝZNAMNÉ ÚKOLY
Prioritou v  práci strážníků bude dohled nad 
dodržováním obecně závazných předpisů 
a  prevence závadového chování mládeže 
a  kriminality. V  souvislosti s  naplňováním 
cílů je čeká celá řada úkolů, k jejichž úplnému 
představení by prostor úvodníku nestačil. Vy-

beru některé: odhalování a řešení vandalismu 
a přestupků proti veřejnému pořádku, umrav-
nění nezodpovědných majitelů psů, systema-
tická kontrola podávání alkoholu mladist-
vým, součinnost s PČR při sledování a řešení 
problematiky zneužívání omamných látek, 
iniciace zlepšení v oblasti dopravy – bezpeč-
nost, průjezdnost a parkování v problematic-
kých lokalitách města a také měření rychlosti.

SPOLUPRÁCE
Dobrá a účinná práce městské policie se ne-
obejde bez široce založené spolupráce. Bu-
deme podporovat intenzivní a  systémovou 
komunikaci jednak s profesionálními odbor-
nými útvary, tedy s policisty PČR, správním 
a  sociálním odborem MěÚ, hasiči, Technic-
kými službami, manažery projektu Bezpečný 
kraj a podle potřeby s dalšími složkami, jed-
nak s občanskou i odbornou veřejností (obča-
né, zastupitelé, ředitelé škol apod.) Základem 
výměny informací budou pravidelné koordi-
nační schůzky jedenkrát měsíčně. Užitek jis-
tě také přinese spolupráce s okolními obcemi 
a městy (například možnost kontrolovat po-
dávání alkoholu mladistvým občanům Ho-
ražďovic i mimo správní území města). 

ROZŠÍŘENÍ PRACOVNÍ DOBY 
A DOSTUPNOST MP
Díky navýšení počtu městských policistů 
(o  jednoho) na čtyři můžeme od 1. 11. 2011 
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místě bude k dispozici teplý čaj a mapy noční 
oblohy k zapůjčení. V případě zatažené ob-
lohy se akce přesouvá na následující pátek.
Hned den poté, tedy v  sobotu 5. listopadu, 
startuje v  10.00 od Zámku rovněž tradiční 
BĚH KOLEM PRÁCHNĚ, který spolupořá-
dáme s Klubem českých turistů. Závod je ur-
čen běžcům všech kategorií, prezence začíná 
v 8.00 v budově Zámku. Podrobné informace 
k akci získáte u Jiřího Zicha (737 751 617).
Kulturně-osvětovou akcí je cestopisná před-
náška z putování na ostrov Elba. Robert Ma-
lota přejel na svém skútru dvakrát Alpy, aby 
zažil atmosféru jednoho z nejkouzelnějších 
ostrovů v Tyrhénském moři. Přednáška spo-
jená s  promítáním proběhne v  sále DDM, 
a to v pátek 11. listopadu od 19 hodin.
Víkend 12. a 13. listopadu jsme se rozhodli 
zasvětit podzimní Šumavě prostřednic-
tvím akce nazvané ŠUMTUR. Jde o zahá-
jení poznávacího seriálu, během kterého 
chceme nabídnout zájemcům možnost 
proniknout do zajímavých destinací české 
i  bavorské Šumavy. Akce budou probíhat 
spíše v malém kolektivu za využití 9-míst-
ných mikrobusů. Kromě obvyklé turistické 
aktivity bychom rádi každé výpravě vdechli 
lehce poznávací charakter (příroda, histo-
rie apod.). Pro začátek Vás zveme na bavor-

Podzimní dílna – zdobení hnětýnek

ský Velký Roklan a  český Plechý. Ke kaž-
dému vrcholu přidáme i návštěvu blízkého 
jezera. Akce jsou celodenní (cca 8–16.00) 
a je třeba se na ně přihlásit předem. Neradi 
bychom akce koncipovali coby „lov kilome-
trů“, spíše půjde o  výlet určený víceméně 
každé věkové skupině, tedy rodinám s dět-
mi či účastníkům dříve narozeným.
V  sobotu 19. listopadu od 8.30 proběhne 
v  bývalé zámecké zahradě (na Chrástu) 
brigáda, jejímž cílem bude odstranění nále-
tových dřevin z okolí jeskyně, kolosea a ryb-
níka. V průběhu akce účastníky seznámíme 
s  rozvojovou vizí lokality, o  historii místa 
promluví MgA. Jindřich Šlechta. Prosíme 
o účast všechny, kterým není osud této krás-
né lokality lhostejný. Kolem poledne brigádu 
zakončíme ohněm s pečením buřtů. Násle-
dující sobotu 26. 11. budeme v budově DDM 
v horažďovickém Zámku pracovat s včelím 
voskem, zdobit perníky, vyrábět adventní 
věnce či vánoční ozdoby z  korálků a  jiných 
materiálů. To vše v rámci akce nazvané Tvo-
řivá adventní dílna – jste srdečně zváni.

 Tomáš Pollak

SPOLKY 

Dušičkové zamyšlení 
Blíží se Památka zesnulých, která nás pobízí 
k tomu, abychom navštívili hroby svých blíz-
kých. Při tom návštěva hřbitova má své kouz-
lo, vždyť každý hřbitov něco vypovídá o kraji, 
o lidech kteří zde žili a žijí. V našem městě je 
například pozoruhodný židovský hřbitov se 
starými náhrobními kameny, které vzbuzují 
vzpomínku i na ty, kteří zde žili před mnoha 
staletími a celý židovský hřbitov je smutným 
mementem, že zde žila židovská komunita, 
která byla za druhé světové války téměř vy-
hlazena. Máme zde krásný starý i nový hřbi-
tov, je zde hřbitůvek na posvátné Práchni.

Při každé procházce hřbitovem nás mnoh-
dy upoutají nápisy na náhrobcích, které ho-
voří o bolesti, o tom že smrt narušuje vzá-
jemné svazky lásky, ale na druhé straně lze 
z těchto nápisů vyčíst i jakousi naději, a sice 
tu, že láska je silnější než smrt. My tuto lás-
ku vyjadřujeme starostlivou péčí o  hroby 
svých blízkých. V  této péči je skryto něco 
bytostně lidského, neboť od té chvíle co 
existují lidé, pochovávají své mrtvé, a právě 
tím se lidé zřetelně liší od svých primitiv-
ních přírodních předků.
Hřbitovy se svými symboly oddanosti a věr-
nosti jsou vlastně takovými pokusy lásky 
toho druhého neopustit. Z  těchto nápisů 
lze vyčíst i  náznaky toho, co dává lidskému 
životu smysl a  to jsou hodnoty nadčasové, 
jako například dobro, spravedlnost, pravda, 
láska… Tím je řečeno, že když lidé ve svém 
životě více přilnou k těmto nadčasovým hod-
notám, tím je jejich život plnější a  tím více 
zůstanou v paměti lidí. Pro křesťany je tako-
výmto bytostným ukazatelem Ježíš Kristus, 
neboť on dává smysl nejen lidskému životu, 
ale i  lidskému utrpení, a  proto na mnoha 
náhrobcích je znamení kříže. O  Ježíši Kris-
tu křesťané věří, že je „dobrý pastýř“, jehož 
vedení se člověk může svěřit, protože on zná 
cestu i  přes údolí smrti, proto velice často 
při našich posledních rozloučeních zní starý 
židovský žalm v  provedení našeho českého 
hudebního skladatele Antonína Dvořáka: 
„Hospodin je můj pastýř, nic nepostrádám 
… I  kdybych šel temnotou rokle, nezaleknu 
se zla, vždyť ty jsi se mnou.“ (Ž 23) 
Na Památce zesnulých je hezké to, že své 
zemřelé máme v úctě, i když naše předsta-
vy o životě i o tom, co dává smysl lidskému 
životu, jsou různé, ale tato mnohost k  lid-
skému životu prostě patří. 
V  našem městě máme nejen několik hřbi-
tovů, ale s  našimi zemřelými se můžeme 
rozloučit i několika způsoby a na několika 
místech: v kostele svatého Jana Křtitele na 
starém hřbitově, v  kostelíku na Práchni, 
v  děkanském kostele, a  nebo, jak je dnes 
nejvíce zvykem, v  obřadní síni, dokonce 
i zde může být poslední rozloučení spojeno 
se mší svatou. Důležité však je, abychom se 
loučili s  láskou, úctou a  nadějí a  abychom 
s těmito pocity slavili i Památku zesnulých.

 Otec Petr

V E Ř E J N Ý I N T E R N E T

Vám poskytuje

Po-Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz

prvních 30 min. denně

3. TÝDEN V LISTOPADU

ZDARMA
14. 11. - 18. 11. 2011

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Adventní veèírek

Jana Buriana
Koncert legendárního hudebníka, publicisty a cestovatele

26. listopadu 2011 od 19 hodin 
sál DDM v horažïovickém zámku 

Vás zve na 

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ
26. listopadu 2011 • 9.00–13.00

Prohlídka areálu školy
Prohlídka nové multimediální učebny zaří-
zené v rámci projektu „Modernizace výuky 

odborných předmětů s využitím ICT“
Praktická ukázka programu na přípravu 

výroby kancelářského a kuchyňského 
nábytku Merick Calc 3000
Těšíme se na Vaši návštěvu


