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OBZOR
DUBEN 2008

SLOVO STAROSTKY

Evropská unie podpořila sběrný dvůr v Ho-
ražďovicích. Město Horažďovice obdrželo 
v těchto dnech rozhodnutí ministra životní-
ho prostředí o fi nanční podpoře na projekt 
výstavby nového sběrného dvora odpadů 
z prostředků Evropské unie, Operačního 
programu životní prostředí. 
Celkové uznatelné náklady projektu vý-
stavby nového sběrného dvora jsou 5,88 mi-
lionů Kč a Evropská unie spolu se Státním 
fondem životního prostředí přispěla téměř 
90 % těchto prostředků, konkrétně 5,29 mi-
lionů Kč. 
Jedná se o projekt rozšíření stávajícího sběr-
ného dvora odpadů ve městě, jeho komplet-
ní vybavení moderními prostředky pro od-
dělené shromažďování odpadů včetně na-
výšení kapacity sběrného dvora. Výrazným 
způsobem se tak zkvalitní služba občanům 
města a jeho spádového území. 
Projekt výstavby nového sběrného dvora 
odpadů byl připravován od začátku loňské-
ho roku, žádost o fi nanční prostředky Ev-
ropské unie byla podána koncem října loň-
ského roku. Po obdržení rozhodnutí z mi-
nisterstva životního prostředí o fi nanční 
podpoře se předpokládá, že by sběrný dvůr 
odpadů byl otevřen pro veřejnost na konci 
letošního roku. 
Dvůr bude vybaven potřebnými sběrnými 
nádobami na všechny druhy odpadů, kte-
ré produkují obyvatelé města (včetně ne-
bezpečných odpadů), každý obyvatel bude 
moci do sběrného dvora ukládat jakýkoli 
odpad, který vyprodukoval v domácnosti 

Sezona v městském muzeu
Horažďovická padesátka
75. výročí tenisového klubu

MĚSTO HORAŽĎOVICE VYHLAŠUJE dle „ZÁSAD TVORBY A ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE 
BYDLENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICE“ schválených zastupitelstvem města dne 4. června 2007

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTOVÁNÍ ZVÝHODNĚNÝCH PŮJČEK 
Z „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICE„
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových stránkách 
města na adrese: http://www.sumavanet.cz/muhd/
Žádost o půjčku se podává na závazném formuláři, který je k dispozici na Finančním odboru města 
Horažďovice (číslo tel. 376 547 554, pí Valovičová) nebo na internetových stránkách města ve slož-
ce formuláře pro podání – odbor fi nanční. Lhůta pro podání žádostí končí dne 19. 5. 2008.   
                Blanka Jagriková, vedoucí finančního odboru

(jako například objemný odpad – nábytek 
či koberce; vyřazená elektrická a elektro-
nická zařízení z domácností – lednice, tele-
vize, mikrovlnky apod. nebo biologický od-
pad). Sběrný dvůr bude vybaven zázemím 
pro obsluhu, místem pro umisťování bi-
ologického odpadu ze zahrad včetně štěp-
kovače. Celý areál sběrného dvora bude 
oplocen a vybaven elektronickým zabez-
pečovacím systémem včetně kamer, které 
identifi kují každou „nežádoucí“ návštěvu 
sběrného dvora. 
Město Horažďovice předpokládá, že sběrný 
dvůr odpadů bude zcela zdarma pro všech-
ny občany, kteří uhradili příslušný poplatek 
za odpady v daném kalendářním roce. Měs-
to tak nově nabídne svým občanům velmi 
kvalitní službu a možnost, jak nakládat s od-

pady z domácností v souladu se základními 
zásadami ochrany životního prostředí.  
Sběrné dvory odpadů jsou velmi důležitým 
zařízením pro nakládání s odpady ve městech 
a obcích. Jejich výhodou je, že díky obsluze 
jsou odpady odděleně shromažďovány a tří-
děny a velká většina z nich je pak materiálově 
využívána. V loňském roce byla v Plzeňském 
kraji dokončena výstavba osmi sběrných dvo-
rů odpadů v obcích a městech rovněž podpo-
řená prostředky Evropské unie. V současné 
době funguje v Plzeňském kraji celkem pa-
desátsedm sběrných dvorů odpadů.  

–
11. dubna 2008 se uskutečnilo slavnostní ote-
vření Regionálního centra cestovního ruchu 
v Horažďovicích, nazvaného hotel Prácheň. 
Za účasti prvního náměstka ministerstva 
pro místní rozvoj Jiřího Vačkáře, náměst-
kyně hejtmana Plzeňského kraje Olgy Kal-
číkové, ředitele regionálního odboru agen-
tury CzechTourism Petra Kratochvíla a dal-
ších vzácných hostů slavnost zahájil svým ju-
bilejním dvěstěpadesátým vystoupením Pě-
vecký spolek Prácheň. Po proslovech hostů 
a zástupce fi rmy JIHOSPOL byl představen 
provozovatel celého zařízení pan Roman Sta-
něk.  

Mgr. Jindřiška Jůdová
starostka města
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…místostarostu města 
Ing. Ladislava Lenského
Kdy budou opraveny věžní hodiny na 
kostele sv. Petra a Pavla?

Jistě si každý pohledem na věžní hodiny 
kostela sv. Petra a Pavla na náměstí řekl, ko-
lik je vlastně hodin, neboť ukazovaly z kaž-
dé strany jiný čas. Předběžnou prohlídkou 
skutečného stavu hodinového soustrojí 
se zjistilo, že je potřeba provést rozsáhlou 
a poměrně náročnou generální opravu. 
V březnu letošního roku byla tedy zahájena 
generální oprava ciferníků, rozvodů a pře-
vodů věžních hodin na kostele. Pro infor-
maci občanům města sděluji, že opravy bu-
dou probíhat nejpozději do konce srpna le-
tošního roku. Jedná se o možnosti zkrácení 
termínu tak, aby začátkem školních prázd-
nin, tj. počátkem července, byla ukončena 
výměna ciferníků s hodinovými strojky 
a rozvody a pohled na věžní hodiny znovu 
poskytoval údaj o aktuálním čase.

Ing. L. Lenský

Pozn. redakce – rubriku „otázka pro…“ 
můžete využít pro otázky týkající se oblasti 
samosprávy a státní správy.

O T Á Z K A  P R O …

SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů 

Slyšte, slyšte! 
Na vědomost všemu občanstvu se dává,

že v sobotu 24. května o půl druhé hodině 
odpolední, léta Páně MMVIII

horažďovičtí hasiči Vás, 
velectěné občanstvo, pozývají 

na Okrskovou hasičskou soutěž,
která se bude konati v rámci oslav 

130. výročí založení
Městského hasičského sboru v Horažďovicích.
Ta se bude odbývati v katastru obce Zářečí 

u Horažďovic
 v areálu Panské zahrady.

Hodovati můžeš, co hrdlo ráčí, 
břich či měšec snese 

a muzika řízná, nechť se ti k uchu nese!
Bys nepropás ten špás, ni žranici bohatou,

zaber sobě zavčas lavici nějakou.
Jsi tu vítán každý, 

co s plným měšcem přicházíš
spokojen a s plným břichem zase odcházíš.

Víte, že 8. května tomu bude 140 roků, 
kdy z naší starodávné Práchně bylo slav-
nostně provedeno naložení kamene, který 
byl určen a je také uložen v základech Ná-
rodního divadla? Kámen byl naložen na oz-
dobný prám v přístavišti na Lipkách. Sta-
rosta města p. Fr. Celerin pronesl řeč, Pě-
vecký spolek Prácheň zapěl píseň „Na Pra-
hu“ a dvacetdevět členů tohoto spolku do-
provodilo kámen do Strakonic.

–
Víte, že 11. května pak jela delegace z Ho-
ražďovic do Prahy k slavnosti kladení zá-
kladních kamenů pro Národní divadlo? 
Z vltavského přístaviště na staveniště pro-
vázela kámen velká účast lidu a studentů, 
zvláště pak z Prácheňského kraje za zpěvu 
písně „My jsme hoši od Šumavy“.

–
Víte, že druhá neděle v měsíci máji patří na-
šim maminkám a i babičkám? Přejme jim 
hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a hodně 
radosti z dětí a vnoučat. Kdo maminku již 
nemá, nechť hodně dlouho žije ve vzpomín-
kách.

Karel Halml 

P. S. Prácheň/Otaváci/
Květinový den 

Dne 14. 5. proběhne v našem městě Květi-
nový den, kdy budeme prodávat žluté kytič-
ky měsíčku zahradního. Výtěžek bude pře-
dán Lize proti rakovině. Cena jednoho kvít-
ku je 20 Kč. Není v našem zájmu někoho 
obtěžovat nebo přemlouvat. Jen nabízíme 
možnost, jak pomoci nemocným v jejich 
boji proti rakovině. Strašně rádi bychom 
navázali na loňský rok, kdy jsme v našem 
městě vybrali fantastických 11 470 Kč. Vě-
říme, že i letošní sbírka bude stejně úspěš-
ná. Děkujeme!

Šedý medvěd

160 mafi ánů 
v Horažďovicích

Letošním úkolem účastníků 13. Setkání 
skautů na Otavě bylo zničit obávaný ma-
fi ánský klan. Při páteční hře bylo potřeba 
přesvědčit nebezpečné mafi ány o našem 
gangsterském původu, zjistit o nich co 
nejvíce informací a ty nahlásit policii. 
Díky tomu policisté po půlnoci úspěšně 
překazili špinavé obchody místních zlo-
činců. V sobotu dopoledne pak zbývalo už 
jen najít hnízdo těchto pochybných exis-
tencí a všechny pochytat. 
Tím skončila letošní mise a mohli jsme se 
začít bavit. Po obědě pro nás nacvičili or-
ganizátoři divadlo Bylo nás pět, při kte-
rém se celý sál nepřetržitě popadal smíchy 

za břicho, odpoledne byly připravené hry 
pro různé věkové kategorie, nechyběla ani 
tradiční bojovka, indiánský fotbal a večer 
jako nedílná součást Setkání – slavnostní 
oheň, kde se vyhlásily vítězné skupiny, pro 
jejichž chuťové buňky byly připraveny vy-
nikající ceny (dorty, koláčky, dezerty), ná-
sledovaly scénky jednotlivých oddílů na 
téma Potírání zločinu, které byly jako ob-
vykle velmi originální, a pak už se zpí-
valo a zpívalo. Po zazpívání večerky odešli 
mladší účastníci do hajan, starší vydrželi 
prozpěvovat pozdě do noci. 
Celý víkend nás organizátory přesvědčil 
o tom, že to, co děláme, neděláme zby-
tečně a děláme to dobře. Posuďte sami: 
cca 15 organizátorů (věk 15–22 let), 
150 účastníků Plzeňského a Jihočeského 
kraje. Fotografi e a kroniku naleznete na 
www.skauting.cz/prachen.

Jana Mráčková

Hra čelořiťopich.



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 4/2008 | 3

Valný sněm, Havířov 11.–13. 4. 2008: „Tož 
přatele, tak zme to všechno odhlasovali 
a řeknu vam, že se mi v tom Slezku pěk-
ně zkratil zobak.“ Valný sněm Junáka je 
nejvyšší orgán naší organizace v ČR, kte-
rý se koná jednou za tři roky a letos se ho 
zúčastnilo 500 delegátů z celé republiky. 
Rozhoduje o budoucnosti organizace 
a být součástí toho všeho bylo velmi „zku-
šenoidní“, nakonec to ti politikové nemají 
úplně jednoduché.
Trochu formálnějších postřehů: Uvítání 
(písemné či osobní) se nám dostalo od za-
hraničních hostů, ministra školství aj. Dis-
kutovali jsme o dalším směřování naší or-
ganizace (zlepšení kvality oddílů, zrušení, 
či zachování skautských časopisů, získá-
vání a udržení dobrých vedoucích…), vo-
lili jsme členy ústředních orgánů a zhod-
nocovali práci vedení naší organizace za 
poslední tři roky.
Pár osobních postřehů: Ostravaci maji 
kratke zobaci, jako bohemista toto pova-
žuji za nesmírně… blábláblá, byla to sran-
da. Havířov je hnusné město bez historie, 

postavené v padesátých letech jen jako 
„velká ubytovna“ pro havíře. Nové skaut-
ské stezky (sešítek úkolů) pro věk 11–15, 
které nám byly představeny, jsou lákavější 
než ty předchozí a asi je budeme s Harry 
(druhá vedoucí skautek) taky plnit, proto-
že se tam lepí samolepky a protože máme, 
zdá se, ve vzdělání mezery (např. po celou 
dobu tábora si budu udržovat pořádek ve 
stanu). 
Omen nomen platí. Hádejte, jak se jmeno-
val ten, co měl nejvíce příspěvků k disku-
si? Jako jeden z trpaslíků, ale ne Kejchal… 
Rej***:)
Sněm se konal v Kulturním domě Petra 
Bezruče (Kdo by to byl čekal, že?).
České dráhy, času dost. Vlak z Brna do Os-
travy měl zpoždění pouhou hodinu (z Pra-
hy dvě).
Nevím, jak vypadaly nálady předchozích 
Sněmů, ale za sebe můžu říct, že jsem se 
chvílemi i nasmála, tudíž humor nám ne-
dochází a doufejme, že ta další stovka (sto 
let skautingu) bude v duchu tohoto sněmu: 
k věci, produktivní, přátelská a veselá.

Jana Mráčková

Místní mafi e třicátých let.

Právě jsem se vrátil z hradu

ŠKOLY

KŘESŤANSKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Březen, duben, květen – hodně sportu 
dětem, aneb nenechte své dítě lenošit…
Naše školka se aktivně a ráda již několik 
let zúčastňuje olympiády, kterou pro ma-
teřské školy v okolí pořádá zdejší dům 
dětí. Děti se vždy na tuto událost při-
pravují s elánem. Od roku 2004 se na-
víc do všech krajů rozšiřuje projekt Spor-

tovní hry MŠ. V Plzeňském kraji se akce 
koná podruhé. I my se zapojujeme a vě-
říme, že se budeme moci, tak jako vloni, 
zúčastnit velkého fi nále. To proběhne 11. 
června v Plzni. Doprovodnou aktivitou je 
soutěž v kreslení, tentokrát na téma „Zví-
řátko, můj kamarád sportovec“. Tato sou-
těž je celorepubliková. Obrázky děti doma 
namalují s rodiči, přinesou je do mateřské 
školy a paní učitelky je za třídu pošlou. 
Uzávěrka soutěže je 31. 5. 2008. Nejlep-
ší obrázky budou umístěny na stránkách 

www.RodinneSportovniHry.cz do 15. 6. 
a veřejnost může hlasovat o absolutním 
vítězi do konce června. V letošním roce je 
dále připravena soutěž „Fair play“. I malé 
děti mohou zvládnout věci, které stojí za 
to ocenit. Nominované může být jakékoliv 
dítě předškolního věku a událost musí být 
z období od 1. července 2007. Nominaci je 
nutno podat na předepsaném formuláři, 
který najdete na výše uvedené internetové 
adrese nebo vám s nominací rádi pomůže-
me v naší školce.
Pravidelný sport a pohyb by měl být sou-
částí našeho života. Zlepšuje zdraví, 

přispívá k duševní i fyzické pohodě, zvy-
šuje sebevědomí a odolnost. Nedostatek 
přirozeného pohybu může brzdit celkový 
rozvoj dítěte. Jsme proto rádi za tyto akce. 
Pomáhají nám zpestřit naše každodenní 
snažení.

Za KMŠ Věra Chaloupková

Kuchtění Na Paloučku

V létě loňského roku zaznamenala naše 
školní kuchyně dosti podstatných změn. 
Byla zde zavedena vzduchotechnika, kte-
rá v současné moderní kuchyni nesmí chy-
bět. Kromě vzduchotechniky byly doplněny 
nerezové pracovní stoly a nerezové nádobí. 
Dalo by se říci, že máme kuchyni, která je 
moderní, vybavená, velmi prostorná, pro-
stě připravená pro vaření a přípravu většího 
množství jídel. Takto pěkná kuchyně by, ale 
neplnila svůj účel, pokud by v ní nevařily ši-
kovné paní kuchařky.
Protože vycházíme z projektu podpory zdra-
ví, snažíme se i stravování zaměřovat tímto 
směrem. Je samozřejmé, že zařazujeme ovo-
ce a zeleninu. Naší snahou je rovněž dětem 
přiměřeně doplňovat do jídelníčku další po-
choutky v různých formách. Na jídelníčku 

– pokračování na další straně –
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tak nechybí pohanka, jáhly, kuskus, vloč-
ky. Tyto dobroty se objevují v pomazánkách, 
v polévce, v kaši, která je vždy ochucená tak, 
aby byla pro děti pochoutkou.
A na co se zaměřujeme v současné době? 
Chceme, aby se samozřejmostí staly BIO po-
traviny. Jelikož jejich pořizovací cena je vyšší, 
stojíme proto před nelehkým úkolem a sna-
žíme se zajišťovat co nejpřijatelnější zdroje.
Stranou nesmíme ponechávat ani pitný re-
žim, který je pestrý a děti již samy poznávají, 
z jakých dobrot mají čaj připravený. V nej-
bližší době chceme zařadit neslazené mine-
rální vody. Na nadcházející teplé jarní a letní 
dny připravujeme místo sladkých šťáv 100% 
BIO šťávy.
Aby stravování bylo pro děti zajímavé ne-
jen v době, kdy usedají k prostřeným sto-
lečkům, čeká na ně a na jejich rodiče v šat-
nách pohádkový jídelníček, nad kterým 
často s rodiči ráno diskutují, protože je pro 
ně připraveno např. Kuře Napipi v oran-
žové omáčce, Boženčina polévka s játrovou 
rýží, Myšákova pochoutka, Babiččina ku-
lajda, tvarohový pohár s ovocným překva-
pením, Kmínečkova polévka s kuskusem 
anebo pohádkové měšečky s překvapením. 
Děti a rodiče mohou pohádkový jídelníček 
sledovat rovněž na webových stránkách 
www.msnapaloucku.cz. 
Vším výše uvedeným chceme podporovat 
u dětí návyky v oblasti zdravějšího stravová-
ní a rovněž chceme přispět v boji proti nad-
váze dětí.

MŠ Na Paloučku

ZPRÁVY ZE ZUŠ
Vážení čtenáři Horažďovického obzoru,

dnes přinášíme rozsáhlou řadu zpráv, kte-
ré jsou pro Vaši lepší orientaci rozděleny 
do dvou samostatných článků. V prvním 
se věnuji všeobecným informacím a v dru-
hém 55. výročí založení ZUŠ.
Počínaje dubnem jsme rozběhli nové we-
bové stránky ZUŠ. Jejich autorem je paní 

učitelka výtvarného oboru – Stanislava Lá-
vičková. Dosud se na fi nální podobě pra-
cuje, ale již nyní na nich najdete zásadní in-
formace o škole, aktuálním dění a další za-
jímavosti. Pro Vaše dotazy, připomínky, ná-
měty či nápady funguje v rámci stránek i ná-
vštěvní kniha, jejímž prostřednictvím nás 
můžete kdykoliv kontaktovat. A jaká je tedy 
nová adresa? www.zus.horazdovice.cz
V průběhu května navštívíme s tradiční-
mi koncerty „Fidli, fidli“ naše nejmen-
ší v mateřských školách. Stejně tak chys-
táme program i pro žáky 1.–4. ročníků 
základních škol. Pro děti ze ZŠ vystoupí-
me 14. 5. v dopoledních hodinách v kul-

turním domě. Do mateřských škol se vy-
dáme 26. 5. (Křesťanská MŠ) a 28. 5. (MŠ 
Na Paloučku). Letošní koncerty mají spo-
lečné téma „Pohádky“ a věříme, že se bu-
dou líbit.
V závěru bych Vás ráda s předstihem in-
formovala o přijímacích zkouškách na 
ZUŠ Horažďovice. Jejich konání připadá 
na 5. 6. 2008, tj. první čtvrtek v červnu, 
v době mezi 15.00–17.00 hod.
Přejeme všem příjemné prožití květ-
nových svátků a těšíme se, že na některé 
z našich akcí zavítáte. 

Za kolektiv pedagogů ZUŠ 
Eva Tichá Šelerová

OSLAVY 55. VÝROČÍ ZALOŽENÍ 
ZUŠ HORAŽĎOVICE 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ – 16. 5. 2008
V letošním školním roce 2007/2008 slaví 
Základní umělecká škola v Horažďovicích 
55. výročí založení. Kromě mnoha koncer-
tů, které připravujeme, by měly oslavy vy-
gradovat 16. května Dnem otevřených dveří 
s bohatým kulturním programem. 
Celá akce vypukne již v ranních a dopoled-
ních hodinách, kdy nás navštíví děti z mateř-
ských škol i prvňáčci ze škol základních. Pro-
hlédnou si areál školy, který bude vyzdoben 
žáky výtvarného oboru, vedeného paní uči-
telkou Lávičkovou na téma „LOUKA“. Čeká 
na ně výstava prací bývalých absolventů 
ZUŠ téhož oboru. V jednotlivých učebnách 
se setkají s celou řadou hudebních nástrojů, 
které si budou moci zblízka prohlédnout či 
si na ně zahrát. 
Hlavní část programu pak začne zhruba ve 
14.30 slavnostním zahájením s účastí zva-
ných hostů a celým odpolednem se bude 
prolínat šňůra vystoupení žáků všech vy-
učovaných oborů. Každý návštěvník může 
využít zpřístupnění jednotlivých tříd, zhléd-
nout výstavu, jednotlivá vystoupení či vi-
deoprezentaci školy, navštívit učebnu vý-
tvarného oboru, vyzkoušet některé z vý-
tvarných technik, vyrobit si zde dárek na pa-
mátku a samozřejmě se i po náročné pro-
hlídce občerstvit.
Na nádvoří před budovou školy přivítáme 
v 16.45 hodin naše hosty umělecké, a to sbor 
ORIGINAL BAND, který nás svým reperto-
árem naladí na následující číslo programu. 
Tím bude vystoupení členů plzeňské šer-
mířské skupiny FLEŠ tamtéž. Po chvilkách 
plných napětí nastane ta správná doba na 
večerní program.
V nově zrekonstruovaném sále hotelu Prá-
cheň proběhne od 18.00 hodin slavnostní 
koncert. Nebude to však koncert obvyklý, na 
němž vídáte současné žáky. Podařilo se nám 
získat celou řadu bývalých absolventů ho-
ražďovické ZUŠ z dob minulých, kteří ochot-

ně „oprášili“ své nástroje či se naopak nikdy 
nepřestali hudbě věnovat. Patří jim velký dík 
– někteří jsou na školách mimo Horažďovice, 
další mají spoustu rodinných a pracovních 
povinností, a přesto si našli čas a připravili 
se. Čeká Vás tedy všehochuť nástrojů i žánrů 
v podání hudebníků amatérských i profesi-
onálních. S radostí se k nim připojíme i my, 
učitelé. O slavnostní zahájení se nám po-
starají žáci ze ZŠ Komenského pod vedením 
paní učitelky Panuškové. 
Dovoluji si Vás tedy všechny srdečně pozvat 
na Den otevřených dveří. Věřím, že si z naše-
ho bohatého programu vyberete. Těšíme se 
na Vaši návštěvu! 

Eva Tichá Šelerová

PROGRAM: 
8.30 hod.
• návštěva žáků MŠ, žáků 1. ročníků ZŠ 
– prohlídka
• výstavy v areálu ZUŠ, možnost prohlíd-
ky řady hudebních nástrojů, hra na Orffo-
vy nástroje
14.00 hod.
• otevřeny všechny učebny a prostory ško-
ly, hra dětí na  hudební  nástroje, ukázky 
výtvarných technik s možností zapojení 
návštěvníků, videoprezentace školy, vý-
stava výtvarného oboru
14.30 hod.
• slavnostní zahájení
15.00 hod.
• pohádka v provedení literárně- d r a m a -
tického oddělení, sál školy
16.45 hod.
• ORIGINAL BAND, nádvoří
17.00 hod.
• šermířská skupina FLEŠ, nádvoří
18.00 hod.
• koncert bývalých žáků školy
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KULTURA

POZVÁNK A
Městské muzeum zve 
všechny zájemce a pří-
znivce na vernisáž, kte-
rá bude v sobotu 31. 5. 
2008 ve 14 hodin ve vel-
kém sále muzea. Sezonu 
zahájí paní starostka Jin-

dřiška Jůdová a zazpívá Pěvecký spolek 
Prácheň. Otevírat budeme tyto výstavy:

110 let muzea
Výstava připomíná výročí otevření 
muzea pro veřejnost roku 1898, 
jeho zakládání a nadšení lidí při 

vytváření prvních sbírkových fondů.
Hana Smetanová

Výlet proti času aneb 
dvě tváře jedné krajiny

Fotografi e Horažďovicka 
z roku 1895 a 2007.

U příležitosti Národopisné výstavy čes-
koslovanské v roce 1895 byly zdo-

kumentovány Horažďovice a okolní obce 
fotografem K. Jiříčkem. Stejná mís-

ta jsou vyfotografována v roce 2007. 
Vzniklo tak zajímavé srovnání, jak se 

mění krajina a architektura.
Karel Jiříček, Ondřej Hurych, 

Hana Smetanová

Legionáři 
na Horažďovicku

Výstava představí dosud nevystavené 
materiály z tohoto období - jak 

písemné, tak fotografi cké. Připomene 
rodáky z Horažďovicka, kteří bojovali 
a umírali na frontách 1. světové války.

Aleš Červený

Pohled jedním okem
Výstava černobílých fotografi í.

Pavel Jerman

Spirála 
Fotografi e v prostoru.

Pavel Svoboda
Hana Smetanová

Březen měsíc knihy 
a internetu…

…jsme v městské knihovně uzavřeli bese-
dou se spisovatelkou Ivonou Březinovou 
a virtuální návštěvou čítárny.
Holky na vodítku byl název besed na téma 
závislosti určených žákům a studentům 
horažďovických škol.
Žáci z 8. tříd se zajímavou formou dozvě-
děli, kam až mohou vést zdánlivě nevinně 
začínající závislosti. Autorka o této pro-
blematice nastudovala mnoho materiá-
lů, osobně navštěvovala zařízení, kde se 
lidé snaží bojovat se svými závislostmi. 
S mnoha z nich hovořila a jejich zážitky 
a zkušenosti použila ve svých knihách. 
Výsledkem je série tří knih s názvem Hol-
ky na vodítku a materiál pro druhou sérii 
s pracovním názvem Kluci na řetězu.
  Dále paní Březinová představila trojici 
knih o putování po stopách známých lite-
rárních hrdinů: Blonďatá Kerolajn (Karo-
lina Světlá), Básník v báglu (K. H. Mácha) 
a Báro, nebreč (Božena Němcová). Na 
podzim vyjde další kniha, tentokrát o mé-
ně známé slovenské spisovatelce Margitě 
Figuli. 
Při besedě se studenty SŠ zodpověděla 
Ivona Březinová zajímavé dotazy sou-
visející s prací spisovatelky. „Každé téma 
je pro mě výzvou… výzvou ke studiu a pro-
niknutí do určité oblasti. Všechny cesty, 
které v knihách prošli moji hrdinové, jsem 
prošla sama“.

  Některé z knížek zaujaly studenty nato-
lik, že si je na místě koupili a domů si je od-
nášeli s autorčiným podpisem. Ti ostatní 
si mohou knížky Ivony Březinové přijít vy-
půjčit do knihovny. 

Petra Tomešová, Eva Marešová

SBÍREJ SAMOLEPKY 
PROJEKTU DĚTI 

A ČTENÍ 

(podrobnosti na www.knihovna.horaz-
dovice.cz, na vývěsce knihovny a v Ho-
ražďovickém obzoru)
Otázka měsíce č. 4:
Narodil se 28. 2. 1889 ve strážním dom-
ku u Velkých Hydčic. Zemřel 24. 5. 1948 
v Plzni. Jeho nejznámější knížka se jme-
nuje Pověsti českých hradů a zámků. 
Jak se spisovatel jmenuje?

Na vaše odpovědi čekáme v městské 
knihovně do 31. 5. 2008.

Samolepku mohou získat i návštěvní-
ci knihovny do 15 let, kteří v knihovně 
vyřeší křížovku, kvíz, hádanku nebo 
jiné úkoly).

Žáci druhých tříd ze ZŠ Komenského ul. 
navštívili s paní Marešovou ČÍTÁRNY. 
Podivné, vždyť v horažďovické knihov-
ně ani žádnou pořádnou čítárnu nemáme. 
Vypravili jsme se za ní na internet na www.
citarny.cz, kde se děti dozvěděly, kde hle-
dat zajímavé informace o knížkách, která 
kniha frčí a kterou knihu je dobré mít ve 
vlastní knihovně.

Lenka Šimonová
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PĚVECK Ý SPOLEK PRÁCHEŇ

Zpráva kulturního střediska
Slavnostní připomenutí 

osvobození 
Československa

od fašismu

Horažďovice
úterý 6. května 2008

Program:
15.15 příjezd kolony historických 

vozidel od Sušice
15.30 položení věnců u kina Otava
16.00 rekonstrukce bitvy – Mírové 

náměstí

V souvislosti s touto akcí bude v úterý 
6. května po celý den uzavřeno Mírové ná-

městí, Ševčíkova, Havlíčkova a Podbranská 
ulice, od 15.00 do 16.00 hod. budou čás-

tečně uzavřeny ulice Plzeňská, Komenského 
a Strakonická. Směrem na Klatovy budou 

vozidla odkláněna přes Jiráskovu ulici, 
směrem na Strakonice přes ulici Mayerovu 

a Loretskou.

Uplynul další měsíc a já mám opět tu milou 
povinnost seznámit Vás s činností Pěvecké-
ho spolku Prácheň. V pátek 11. 4. jsme se 
zúčastnili slavnostního otevření Regionál-
ního centra cestovního ruchu. V nádher-
ném secesním sále jsme zazpívali na úvod 
celé akce několik písní. V tomto sále je ve-
lice dobrá akustika, a proto doufáme, že si 
zde budeme moci občas zazpívat.
A co nás čeká v květnu? 24. 5. se zúčast-
níme setkání sborů západočeské oblasti, 

které se tentokrát uskuteční v Přešticích. 
Bude se jednat o náročnou celodenní akci 
plnou zpěvu, na kterou se všichni moc tě-
šíme. O týden později (31. 5.) vystoupíme 
při zahájení muzejní sezony.
V květnu také vzpomeneme jednu vel-
mi významnou událost spojenou s naším 
spolkem. Ve dnech 8.–12. května 1868 
doprovázeli členové spolku kámen z ho-
ry Prácheň putující do základů Národního 
divadla v Praze. Další čtyři dny pak členo-
vé spolku strávili v Praze při různých čin-
nostech spojených s touto vzácnou udá-
lostí. Jednalo se o velice významnou udá-
lost pro celé Prácheňsko a spolek Prácheň 
se aktivně účastnil těchto pro náš region 
slavnostních chvil. 

Rád bych využil tohoto prostoru a dovolil 
bych si Vás, milí čtenáři, požádat o určitou 
formu spolupráce. Před pár týdny jsem 
dostal velmi zajímavý e-mail od mě nezná-
mého pána, který mi poslal historickou 
fotografi i několika členů spolku s profe-
sorem Otakarem Ševčíkem, který spolek 
právě navštívil. Rád bych tedy pronesl tuto 
malou prosbu. Pokud někdo máte doma 
nějaký historický (ale nemusí se jednat jen 
o historický) materiál spojený se spolkem 
Prácheň a jste ochotni nám tento materiál 
ukázat, půjčit, ofotit, naskenovat či cokoli 
jiného, budeme velice rádi. Potřebné kon-
takty (a nejen ty) najdete na našich inter-
netových stránkách www.psprachen.cz. 
Budeme se těšit a již nyní Vám moc děku-
jeme.

Za PSP Martin Petrus

Na základě smlouvy s Městem Horažďovi-
ce z roku 1995 má kulturní středisko po-
vinnost zabezpečovat plynulý chod kina 
Otava a kulturního domu. Jako každým 
rokem, tak i v roce uplynulém, obdrželo 
od města dotaci na provoz a pořádání kul-
turních akcí. V roce 2007 byl tento příspě-
vek ve výši 750 000 Kč. Vyúčtování této 
dotace musí pak být předloženo radě měs-
ta a fi nančnímu odboru MěÚ. Určitě i na-
ši veřejnost bude zajímat využití těchto fi -
nančních prostředků.
Na provoz kina Otava byla použita část-
ka 608 207 Kč. Je to v podstatě roz-
díl mezi příjmy a výdaji. Příjmy v kině za 
rok 2007 činily 398 730 Kč a výdaje byly 
1 006 937 Kč.
Pro kulturní dům tak zbylo 141 793 Kč. 
Tato částka byla použita na spolupořádání 
divadelních představení pro dospělé a ško-
ly. Pořadatelem většiny divadel je Stálá di-
vadelní scéna v Klatovech, která vybírá 
vstupné či předplatné a z těchto tržeb pla-
tí své zaměstnance, honoráře herců a po-
platky za autorská práva. Podotýkám, že 
tyto tržby nikdy nepokryjí uvedené ná-
klady. My, jako spolupořadatelé, hradíme 
mzdové prostředky svých zaměstnanců 
(předprodej vstupenek, technický a ha-
sičský dozor, uklízečky, zpracování kul-
turní nabídky) a veškeré provozní ná-
klady (topení, elektrika, voda, čistící pro-
středky, toaletní potřeby, žárovky, opravy, 
údržba, revize – a k tomuto provozu jich 
není málo). V roce 2007 bylo odehráno pro 
děti a dospělé celkem 27 představení. Ná-
klady na tato představení činily 174 100 
Kč. Příjmy z těchto akcí jsou skutečně mi-
zivé – několik prodaných limonád či kávy 
na baru.
Když sečteme částku 608 207 Kč, kte-
rá byla použita na provoz kina Otava 

a částku 174 100 Kč, která byla zapotřebí 
k uskutečnění divadelních představení, 
vychází nám součet 782 307 Kč. Roz-
díl mezi poskytnutou dotací a těmito ná-
klady je 32 307 Kč. Tato minusová část-
ka se ale mnohonásobně zvýší, pokud pů-
jdeme do výčtu dalších aktivit kulturního 
střediska. Je to například divadelní pře-
hlídka, kde jsme byli v roce 2007 v minusu 
74 627 Kč, dále podpora a poskytování zá-
zemí horažďovickým ochotníkům, spo-
lupráce se školami, Svazem invalidů, Do-
mem dětí a mládeže, městskou knihovnou 
a další. Abychom mohli udržet čistotu, po-
řádek a kulturní prostředí v těchto veřej-
ných objektech, musíme pořádat i pro ně-
které naše spoluobčany nepopulární pro-
dejní trhy, které zrovna nespadají do kul-
turních akcí. Pořádáme ale i „kulturní 
akce“, při kterých by mnohým přecházel 
zrak z nepořádku a zpustošeného prosto-
ru. Kulturní dům a kino Otava jsou zkrát-
ka ale v našem městě dva velké objekty, 
které musí sloužit široké veřejnosti a měly 
by být využívány v co nejširší míře.
V současné době, kdy se i v daleko větších 
městech, než jsou Horažďovice, zavírají 
kina a kulturní domy, si myslím, že může-
me být právem hrdi na to, jak to u nás fun-
guje. Bohužel toto dokáží ocenit přede-
vším cizí návštěvníci, herci, zpěváci a ka-
pely, protože oni projedou celou republiku 
a vidí, jak to chodí i jinde.
O to více si ale vážíme Vás všech, kteří 
naše akce navštěvujete, dokážete se bavit, 
jste spokojeni a těšíte se na další kulturní 
zážitky. To je pro nás největší odměna, 
protože všechno vymýšlíme a připravuje-
me právě pro Vás.

Za celý kolektiv kulturního střediska
Libuše Mužíková
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TK Horažďovice 
otvírá svou 75. sezonu

Letošní rok je pro horažďovický sport 
velmi významný, protože je tomu právě 
75 let od doby, kdy byl v červeném po-
koji hotelu Modrá hvězda založen Tenis-
klub Horažďovice. Oslavy tohoto jubilea 
se budou prolínat celou nadcházející se-
zonou a vyvrcholí takříkajíc „na místě 
činu“ (v bývalém hotelu Modrá hvězda), 
kde spolu se současnými i bývalými čle-
ny klubu a jeho přáteli i podporovateli 
oslavíme toto výročí. O termínu této 
akce i mnoha dalších, které připravuje-
me, vás budeme informovat v příštích 
číslech.
Protože jubilejní sezona už začala, zve-
me všechny příznivce tenisu, aby si při-
šli zahrát a také podpořit naše jednotliv-
ce i družstva při víkendových zápasech 
a turnajích.

Za TK Horažďovice Lucie Jůdová

Klub přátel Horažďovické padesátky, 
Oborová zdravotní pojišťovna, Klub 

českých turistů, Elika, s. r. o. a Město 
Horažďovice Vás zvou na

43. ročník druhého nejstaršího 
dálkového pochodu v Čechách

HORAŽĎOVICKÁ 
PADESÁTKA

organizovaného poprvé v roce 1966 odbo-
rem turistiky v čele s panem učitelem Jo-
sefem Šochmanem

Jako v předchozích letech jsme připra-
vili trasy v pěti délkách – 100, 50, 25, 15 
a 7 km. Trasa 100 km má noční smyčku 
na severozápad od města v délce 50 km 
( je vedena výhradně po silnicích) a den-
ní smyčku společnou s H 50, ostatní tra-
sy jsou vedeny jižně od města směrem na 
Strakonicko.
Trasy 100, 50, 25 a 15 km mohou absol-
vovat i cykloturisté (některé krátké úseky 
jsou však pouze terénní jen po pěšinách.

Datum konání: sobota 24. května 2008
Prezentace, start a cíl: podloubí na ma-
lém nádvoří zámku. Trasa H 100 start v pá-
tek 23. 5., ostatní 24. 5. od 6.00 do 10.30, 
cíl a uzávěrka pochodu pro všechny trasy 
24. 5. do 17.00 hod.
Startovné: Na trasu 100 km 50 Kč, na 
ostatních trasách pro dospělé 30 Kč, děti 
do 15 let 20 Kč (členové KČT s platným 
průkazem a klienti OZP sleva 50 %). Děti 
do 6 let zdarma.
Další info: 
Trasy pochodů najdete na mapě KČT č. 68 
– Pootaví 
Účastníci pochodu obdrží mapku (mimo 
trasu 7 km) a popis trasy, v cíli suvenýro-
vou skleničku a grafi cký list, děti na trase 
7 km malé překvapení u táboráku, kde si 
mohou vyzkoušet své dovednosti a opéct 
buřta (zakoupíte na startu nebo u ohně)
doprovodné akce pro účastníky (bližší 
informace na startu): bezplatná návštěva 
Muzea řeky Otavy a voroplavby ve Střel-
ských Hošticích (9.00–16.00 hod.), vstu-
penky do Aquaparku v Horažďovicích za 
poloviční vstupné 25 Kč pro dny 24. a 25. 
května.
Nabídka Oborové zdravotní pojišťovny na 
startu pochodu

Mnoho hezkých zážitků v jarní přírodě 
a „Zdrávi došli“ přeje za Klub přátel Ho-
ražďovické padesátky
Ing. Rudolf Dvořák
Tel. 376 512 614, 602 844 625
rdvhd@seznam.cz

ZAJÍMAVOSTI

KLUB „NEBUĎ SÁM“ 
1. Pásmo písniček dětí z mateřské školky 
v Loretské ulici
Blíží se den matek, a tak děti pilně nacvičo-
valy básničky a písničky, aby všem mamin-
kám a babičkám mohly tímto způsobem 
vyjádřit, jak moc si jich váží.
6. května v úterý v 10.30 hod. v hale DPS 
1069.

2. Výstava kalendářů sběratelky Pavly
Pokud máte chuť, přijďte si prohlédnout 
sbírku kalendáříčků ze všech koutů naší re-
publiky.
Od 7. května v jídelně DPS 1061.

3. Procházka na Ostrov
Krásná květnová příroda přímo vybízí 
k procházkám. Pokud nás počasí nezradí, 
vyjdeme si společně na Ostrov.
14. května ve středu ve 14.00 hod. sraz 
před DPS 1061. 

4. „Holky v akci“
Výměna kuchyňských receptů pod vede-
ním cukrářky Ivanky.
21. května ve středu ve 14.00 hod.

5. Výlet do Nezamyslic s panem vikářem 
Nikolou, spojený s prohlídkou kostela. 
22. května ve čtvrtek od 8. 00 hod. sraz 
před DPS 1061.

6. Přednáška rehabilitační sestry M. Jor-
dánové na téma „Relaxační masáž“.
28. května ve středu ve13.00 hod. – klu-
bovna ve čtvrtém patře DPS 1061.

7. Vystoupení dětí z křesťanské mateřské 
školky
Pásmo jarních písniček v provedení těch 
nejmenších jistě potěší každého, kdo si 
uchoval dětskou duši a radost ze života.
29. května ve čtvrtek v 10.00 hod. v DPS 
1061.

• Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve spo-
lečenské místnosti v přízemí DPS 1061 po-
sezení v Klubu důchodců, jednou v měsíci 
si zároveň můžete zazpívat s harmonikou 
pana Šťastného – přesný termín bude vyvě-
šen týden předem na nástěnce v hale DPS 
1061.
• Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se 
sejít při modlitbě ve společenské místnosti 
v přízemí DPS.

Bc. Olga Šulcová
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NÁZORY

Vážená paní starostko,
děkuji Vám za blahopřání k mým 75. na-
rozeninám. Zároveň Vám děkuji za dárek, 
který jste mně i mnohým dalším připravi-
la v podobě ceny prodeje bytů, ve kterých 
žijeme, možno říci, celý život. „Náš dům“ 
jsme všichni původní obyvatelé pomáhali 
stavět. Podmínkou, abychom zde dostali 
byt, bylo odpracovat 500 hodin. Někdo si 
je poctivě odpracoval a kdo nemohl, musel 
si za sebe zaplatit náhradu.
Žije nás tady v jednom vchodu čp. 713 devět 
rodin. 9×500 je jistě slušná částka. V roce 
1960 jsme se nastěhovali a řádně platili ná-
jem. Naivně jsme se domnívali, že zde v kli-
du dožijeme. Že jak stárne člověk, stárnou 
i věci, kterých je k životu třeba a tím také je-
jich pořizovací cena. Jsme už 17 let v důcho-
du. Myslíte si, paní starostko, že z důchodu 
ušetříte takovou částku, kterou jste stanovili 
na prodej bytů? Bylo by možné zpětně spočí-
tat, kolik už jsme zaplatili za ta léta? Je prav-
da, že bydlíme zadarmo?
P. S. Všichni jednou budeme staří!

Bohumil Hůla
Peškova 713, Horažďovice

Diskusní fórum 
o prodeji městských 
bytů bylo jednoznačně 
přínosné
Diskusní fórum, které 7. 4. 2008 uspořádal 
petiční výbor spolu s přípravným výborem 
občanského sdružení Horažďovické byty se 
ukázalo dobrým základem pro další komu-
nikaci nájemníků a zastupitelů. Co fórum 
přineslo? Především bylo zřejmé, že volání 
po změnách pravidel prodeje je hlasem vel-
ké části horažďovických občanů. I zastupi-
telé konstatovali, že kulturní dům zažil co 
do návštěvnosti novou premiéru. Bezmála 
tisíc občanů mělo příležitost sdělit své vý-
hrady a obavy zastupitelům a zároveň zís-
kat vysvětlení a odpovědi na řadu dotazů. 
Diskutovalo se o cenách, technickém sta-
vu bytů a o zásadách prodeje schválených 
v únoru zastupitelstvem. Zejména o tom, 
že v žádném domě se nenajde 100 % nájem-
níků, kteří by mohli za byt zaplatit 500 až 
600 tisíc korun. Jinými slovy, že zásady ve 
skutečnosti neřeší prodávání bytů, nýbrž 
neprodávání bytů, a že je třeba zásady pře-
pracovat. Řekl bych, že na tom se nakonec 
shodli občané s většinou zastupitelů. 

Měsíc březen má tři klimatická období:
Z února ještě doznívá matějské oteplení 
– Po Svatém Matěji (24. 2.) zima hřeje.
Pak následuje:
Řehořská zima – O Svatém Řehoři (12. 3.) 
mrazy vše umoří.
Josefsko-mariánské jaro – Svatý Josef 
(19. 3.) s tváří milou zakončuje zimu plnou. 
– Panna Maria (25. 3.) zatopí bez dřeva.

Posuďme, nakolik se letošní březen pra-
nostik přidržel:
Teplé počasí (kolem 10 ˚C) z konce února 
panovalo v souladu s pranostikou i začát-
kem března. Překvapil nás ale silný vítr (byť 
celkem typický pro tuto roční dobu). Hned 
v sobotu 1. 3. k nám dorazil i se sněhovou 
metelicí, hromy a blesky, v podobě už na-
štěstí zesláblé vichřice Emma, a tak mnoho 
škod nenadělal. V důsledku vydatného deš-
tě na Šumavě předchozí den se Otavou pro-
hnala povodňová vlna: řeka se rychle za-
čala vylévat z břehů, ale stejně rychle dru-
hý den voda zase opadla. 

Po nočním dešti se v úterý 4. 3. ochladilo 
na 0 ˚C. Ve čtvrtek 6. 3. už zahrozila řehoř-
ská zima: ranní mráz -8 ̊ C byl druhým nej-
větším letošní zimy. Následující den ještě 
-5 ˚C, ale odpolední teploty zase dosaho-
valy kolem 10 ˚C, v neděli 10. 3. dokonce 
příjemných 16 ˚C.
Svatý Řehoř 12. 3. přinesl krátké ochla-
zení a deštivé počasí, ale 15. 3. jsme si ješ-
tě užili slunnou sobotu s 15 ˚C. Díky tep-
lé zimě už kvetly fi alky, podléšky, sem tam 
i první pampelišky.
Pravá řehořská zima udeřila s týden-
ním zpožděním, ale o to citelněji. V pon-
dělí 17. 3. začala teplota klesat a v dalších 
dnech se držela kolem bodu mrazu. A tak 
v době, kdy měl Josef už nastolovat jaro, 
jsme se potýkali se sněhovými chumeleni-
cemi. Na celých deset dní přišla zima v pl-
né síle.
Teprve ve čtvrtek 27. 3. se konečně tro-
chu oteplilo až k 10 ˚C, ranní sníh roztál. 
Vyjasnilo se, a i když ranní mrazíky trva-
ly, příjemnými odpoledními teplotami až 
20 ˚C v posledních dvou dnech března se 
konečně opožděně připomnělo josefsko-
mariánské oteplení.
S průměrnou teplotou 3,8 ˚C se březen 
2008 zařadil k těm lehce nadprůměrným 
(normál 3,2 ˚C) – hlavně díky své teplé 
první polovině. Srážkově tento měsíc svo-
ji obvyklou míru (37 mm) výrazně překro-
čil: napršelo a nasněžilo 56 mm. Aspoň se 
tak napravilo únorové sucho.
Jenže mokrý březen naši předkové rádi 
neměli. Říkali: BŘEZEN MOKRÝ – ROL-
NÍK SMUTNÝ. Nebo také: MNOHO 
DEŠŤŮ V BŘEZNU PŘIVÁDÍ HUBENÉ 
LÉTO. Ale ony ty obavy souvisely spíš 
s potížemi, které nastávaly při jarní blátivé 
orbě a s možným vyplavením osiva z půdy, 
než s celkovým výhledem na léto.

Jiří Wagner

BŘEZNOVÉ POČASÍ NA HORAŽĎOVICKU
aneb pranostiky a skutečnost (3)

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje
VEŘEJNÝ INTERNET
Po–Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00
Rezervujte si čas na telefonu 
376 511 999, e-mail:horazdovice@ciao.cz 

Třetí týden v KVĚTNU 
(19.–23. 5. 2008)
Pro občany Horažďovicka 
prvních 30 minut zdarma.

„Pozn. redakce – tento dopis byl otištěn na 
přání autora.“
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Rada města 
Horažďovice 
19. 3. 2008
SCHVALUJE 
• smlouvu o budoucí smlouvě o zřízení věc-
ného břemene mezi Plzeňským krajem, za-
stoupeným Správou a údržbou silnic Kla-
tovy a Městem Horažďovice na zřízení 
stavby „Horažďovice – Úprava přechodů 

pro chodce s omezenou schopností pohybu 
a orientace – Mobilita pro všechny“ 
• smlouvu o právu k provedení stavby: 
„Mobilita pro všechny – Úprava přechodů 
pro chodce s  omezenou schopností po-
hybu a orientace“ v Horažďovicích – Stra-
konická ul. mezi Ředitelstvím silnic a dál-
nic ČR, Praha, a Městem Horažďovice
• smlouvu o reklamě mezi Městem Horaž-
ďovice a Jihospolem, a. s., Strakonice na 
zajištění reklamy za jednorázovou odměnu 
20 000 Kč umístěním loga společnosti Ji-
hospol, a. s., v objektu Regionálního cen-
tra cestovního ruchu v Horažďovicích 
• cenovou nabídku MgA. Jindřicha Šlech-
ty, Horažďovice, na restaurování poničené 
fresky na kapli sv. Vojtěcha ve výši 7 600 Kč 
• bezplatné užívání veřejného prostranství 
na náměstí v Horažďovicích fi rmě Klatovský 
deník dne 19. května 2008 v době od 13 do 
19 hod. pro uspořádání akce Den s deníkem 
• zadání veřejné zakázky malého rozsahu 
na dodávku osobního automobilu, schva-
luje výzvu k podání nabídky, seznam oslo-
vených společností, ustanovuje hodnotící 
komisi a pověřuje hodnotící komisi všemi 
úkony souvisejícími s otevíráním obálek 
a posouzením nabídky
• výsledky výběrového řízení na pronájem 
nebytových prostor v areálu zámku v Ho-
ražďovicích – garáž a truhlářská dílna 
• smlouvu o dílo na pokrývačské práce – by-
tové domy mezi Městem Horažďovice a fi r-
mou Rostislav Končel, pokrývačství Ho-
ražďovice 
• bezplatné poskytnutí prostor sálu Regio-
nálního centra cestovního ruchu pro kon-
certy žáků ZUŠ Horažďovice v termínech 
17. 6., 4. 12., 16. 12. 2008 vždy od 13.00 
do 17.00 hodin 
• odpis nevymahatelných pohledávek pro 
organizační složku městská knihovna ve 
výši 3 173 Kč

SOUHLASÍ 
• s umístěním informační tabule u přírod-
ní památky Svaté Pole na p. č. 13 v k. ú. 
Svaté Pole a s bezplatným užíváním části 
pozemku Plzeňským krajem pro potřeby 
umístění informační tabule
• s pořádáním koncertu učitelského pě-
veckého sboru ORIGINAL BAND dne 
30. dubna 2008 od 19.00 hodin v kostele 
sv. Jana Křtitele 
• s užíváním školního hřiště ZŠ Blaten-
ská ul. ve dnech 6. a 7. června 2008 při 
oslavě 130. výročí SDH Horažďovice. 
• s pořádáním hasičské okrskové soutěže 
24. 5. 2008 v lokalitě Zářečí – Panská za-
hrada při příležitosti 130 let založení sboru 

NESOUHLASÍ
• s připojením sousední nemovitosti p. p. č. 
1485/3 v k. ú. Horažďovice na místní ko-
munikaci ulici Rybářská v Horažďovicích 

z důvodu stavby čerpací stanice PHM 
• se zvláštním užíváním místní komunika-
ce ul. Rybářská v Horažďovicích z důvodu 
umístění vodovodní, kanalizační, plynové 
přípojky a přípojky NN do tělesa uvedené 
místní komunikace 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• zahájení zjišťovacího řízení podle zákona 
č. 100/2001 Sb. ke koncepci „Plán oblasti 
povodí Horní Vltavy“ 
• zahájení zjišťovacího řízení podle zákona 
č. 100/2001 Sb. ke koncepci „Plán oblasti 
povodí Berounky“ 
• zápis z bytové komise ze dne 17. 3. 2008 

TRVÁ 
• na svém původním požadavku ve smyslu 
usnesení RM ze dne 10. 12. 2007 č. 32/12 
a ukládá MěÚ, odboru správy majetku 
předložit návrh rozpočtového opatření 
upravující opravy střech a opravy oken 
ve smyslu rozhodnutí ze dne 10. 12. 2008 
a ukládá vypsat výběrové řízení na opra-
vu střech v rozsahu nutná výměna – za 
realizaci usnesení zodpovídá MěÚ, odbor 
správy majetku

Rada města 
Horažďovice 
2. 4. 2008
SCHVÁLILA 
• smlouvu o dílo na  provedení stavby: 
„Horažďovice, Jiráskova 220 – změna 
zdroje tepla“ se společností ODYS, s. r. o., 
Prachatice a Městem Horažďovice za cel-
kovou cenu 703 607,40 Kč včetně DPH 
• smlouvy o uzavření budoucích smluv o zří-
zení věcného břemene k akci „Horažďovice 
Předměstí – kanalizace“ s ing. Miroslavem 
Weinerem, Kanada, a Městem Horažďovice 
a paní Boženou Shalander, USA 
• cenovou nabídku na akci „Zámek Ho-
ražďovice, stavební úpravy vnitřního ná-
dvoří v areálu zámku“ od společnosti SU-
ŠICKÁ STAVEBNÍ, s. r. o., Sušice, za cel-
kovou cenu 1 744 573,70 Kč včetně DPH 
• smlouvu o užívání veřejného prostran-
ství mezi Městem Horažďovice a panem 
Vlastimilem Lagronem, Klatovy, v době 
od 12. 8. do 21. 8. 2008 za cenu dle OZV 
č. 2/2007 
• darovací smlouvu mezi Městem Ho-
ražďovice a Jiřím Lukešem, Horažďovice, 
(dárce) na peněžní dar 1500 Kč na fi nan-
cování kultury 
• vyúčtování neinvestičních nákladů zá-
kladních škol v roce 2007 ve výši 5 045 Kč 
na 1 žáka, zálohu na rok 2008 ve výši 
4 000 Kč 

Na závěr zazněl požadavek nájemníků na 
revokaci usnesení o zásadách prodeje a vy-
tvoření komise pro přípravu nových zásad 
za účasti zástupců občanského sdružení. 
Místostarosta p. Ing. Lenský následně pro 
Klatovský deník mimo jiné uvedl: „Mys-
lím, že jsme něco podobného měli zorga-
nizovat už dávno před schválením zásad 
prodeje bytů.“
I paní starostka Mgr. Jůdová ve stejném 
tisku konstatovala, že nájemníci nedo-
stali přesné informace o podstatě Zásad 
a v diskusním fóru spatřuje především pří-
ležitost k vysvětlení nejasností.
Chtěl bych při této příležitosti poděkovat 
nájemníkům za velmi kulturní a věcné ve-
dení diskuse a zastupitelům za jejich účast 
a ve velké většině i ochotu a snahu hledat 
východiska ze složité situace, která ko-
lem prodeje bytů nastala. Poděkování pa-
tří také manželům Mužíkovým za pro-
fesionální přístup k zajištění akce. Fórum 
skončilo po třech hodinách intenzivní vý-
měny názorů.
Výsledky neofi ciálního veřejného hlasová-
ní: 859 hlasů pro snížení ceny, 3 hlasy pro 
zachování, nebo zvýšení. Počet nehlasu-
jících nebyl zjišťován. Přál bych si, aby se 
do veřejné diskuse co nejvíce zapojili i ob-
čané, kteří nebydlí v obecních bytech. Je-
jich názory jsou pro směrování budoucí 
bytové politiky stejně důležité jako názory 
nájemníků. O svůj pohled na problemati-
ku se brzy budete moci podělit na www.
horazdovickebyty.cz.

Karel Zrůbek (za organizátory)
Pozn. redakce – citace starostky měs-
ta z Klatovského deníku ze dne 10. dubna 
2008: „Přišla jsem na fórum vyslechnout ar-
gumenty našich občanů a vysvětlit jim pod-
statu přijatých Zásad prodeje bytů a domů 
ve vlastnictví města, protože dostali nepřes-
né a zavádějící informace. Nyní bude záležet 
na každém zastupiteli, co to pro něho osobně 
přineslo a jak s tím dál naloží.“
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Město Horažďovice ve smyslu § 39, odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích zve-
řejňuje záměr budoucího odprodeje pozemků p. č. 1480/11, p.č. 1483/14, p. č. 
1484/21, vše v k. ú. Horažďovice ( u čerpací stanice RoBiN OIL). Bližší informace 
na tel. 376 547 558, 376 547 559. 
 Za majetkový odbor, Jana Králová

• nabídku fi rmy RUMPOLD – P, s. r. o., 
za navrhnutých podmínek, v rozsahu pro-
nájmu 5 ks kontejnerů hnědé barvy (bio-
logicky rozložitelný odpad) s objemem 
1 100 l do konce roku 2008 (případné pro-
dloužení až po vyhodnocení) a zajištění 
pravidelného svozu těchto kontejnerů
• podání žádosti o dotaci z Programu péče 
o krajinu na posečení mokřadního porostu 
na přechodně chráněné ploše Kovčínský 
rybník a smlouvu o dílo mezi Městem Ho-
ražďovice a Klatovským rybářstvím, a. s. 
(předmět zakázky – posečení mokřadní-
ho porostu na přechodně chráněné ploše 
Kovčínský rybník) s podmínkou, že plnění 
ze smlouvy bude realizováno pouze v pří-
padě získání dotace 

SOUHLASÍ 
• s podnájmem nebytových prostor v ob-
jektu RCCR, RNDr. Ladislavu Havlovi 
– Ciao…, Strakonice, a Ciao…, cestovní 
kancelář, s. r. o., Strakonice, za účelem pro-
vozování informačního centra, mapového 
centra a k činnosti cestovní kanceláře 
• s užíváním Panské zahrady a lokality Os-
trov ve dnech 4.–6. dubna 2008 při příleži-
tosti Setkání skautů na Otavě 
• s užíváním znaku města Horažďovice na 
propagačních materiálech Barbary Benish, 
Miřenice – galerie Califi a v Horažďovicích 

NESOUHLASÍ 
• s pronájmem sloupů VO k umístění re-
klamy společnosti W & P reklamní agen-
tury, spol. s r. o., Plzeň
• se záměrem směny pozemků PK p. č. 
2272/3 PK v k. ú. Horažďovice (Horažďo-
vice Předměstí u tenisových kurtů). Město 
Horažďovice je připraveno část pozemku 
(komunikace) PK p. č. 2273/3 v k. ú. Ho-
ražďovice vykoupit 
• se záměrem pronájmu části pozemku 
p. č. 1780/4 o výměře 519 m2 v k. ú. Horaž-
ďovice (pozemek u sběrného dvora) 
• s výstavbou čerpací stanice LPG v areálu 
čerpací stanice Robin Oil Horažďovice do 
doby dořešení využití celého území 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• zprávu o provedených inventurách za 
rok 2007 

UKLÁDÁ 
• MěÚ, majetkovému odboru zveřejnit zá-
měr pronájmu Významného krajinného 
prvku Obora 
• Komisi pro podnikání a cestovní ruch do 
30. 4. 2008 připravit zadání výběrového 
řízení na provozovatele kina s těmito pod-
mínkami: zachování funkce kina, možnost 
působení činnosti loutkového divadla

Mgr. Jindřiška Jůdová, 
starostka města

Řada z nás již nyní biologicky rozložitelný 
odpad nebo aspoň jeho část zpracovává 
kompostováním. Tato možnost je bližší 
majitelům rodinných domků, případně za-
hrádek. Je zřejmé, že ne každý má možnost 
biologické odpady kompostovat. Systém 
nakládání s komunálním odpadem města 
dává občanům možnost rostlinný odpad 
z údržby zeleně a zahrádek odevzdávat ve 
sběrném dvoru, i když tato služba je zatím 
využívána minimálně.
Pro zpřístupnění možnosti třídit a od-
děleně sbírat biologicky rozložitelné od-
pady i těm občanům, kteří nemají mož-
nost tento odpad kompostovat a pro kte-
ré je sběrný dvůr je, řekněme, „trochu víc 
z ruky“, bude městský systém nakládání 
s komunálním odpadem v průběhu mě-
síce května rozšířen o nádoby, které 
budou určeny ke sběru biologicky roz-
ložitelného odpadu. Nádoby budou hně-
dé barvy a budou pravidelně vyváženy 
ve 14denních intervalech, tento interval 
se postupně upraví dle potřeby. Pro za-
čátek bude 5 ks těchto nádob umístěno 
na stávajících stanovištích kontejnerů: 
  Šumavská
  Zářečská
  Zahradní
  Plzeňská (u tržiště) 
  Žižkova (u katastrálního úřadu)

Stanoviště jsme vytipovali tak, aby více-
méně pokryly území města. Podle potřeby 
občanů lze udělat přesuny těchto nádob. 
Žádáme občany, kteří se rozhodnou tyto 
nádoby využívat, aby se řídili pokyny uve-
denými na kontejnerech. Vzhledem k to-
mu, že tento odpad bude následně shro-
mažďován na deponii biologicky roz-
ložitelného odpadu fi rmy Rumpold, se-
znam odpadů, které lze do hnědých kon-
tejnerů odkládat, vychází z provozního 
řádu tohoto zařízení:
– všechny materiály rostlinného původu 
(tráva, listí, zbytky rostlin, vadné ovoce),
dřevní hmota (drť, piliny, větve – max. 
délka 25 cm)
– popel ze spalování dřeva
– rostlinné zbytky z přípravy pokrmu 
(šlupky zeleniny, brambor…)
– zemina (v omezeném množství, pouze 
obsah truhlíků, květníků)
Do kontejnerů nelze odkládat:
– veškeré kapalné odpady
– veškeré odpady živočišného původu 
(maso, kosti, uhynulá zvířata…)
– zbytky jídel (polévky, omáčky…)
– obalový materiál
– plasty, kovy, sklo, nebezpečné a ob-
jemné odpady 

Ing. Anna Vachušková
Odbor životního prostředí

Začínáme s tříděním biologicky rozložitelného 
odpadu…
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Vishay Electronic, spol. s r. o., 
závod 25 Blatná – ESTA 

přijme montážní dělníky, 
elektrikáře, svářeče, zámečníky 

a lakýrníky 
do vícesměnného provozu.

Kontakt: 
tel. 383 455 511

VISHAY Electronic, spol. s r. o., 
Paštická 1243, 388 01 Blatná.

na Vašich oslavách, 
svatbách, plesech. Písničky z 60.–90. let, 
moderní i lidové.          www.duonatur.ic.cz
tel.:774 237 238, 721 403 239

Zahrajeme

Hledám pro naše klienty nemovitosti 
(domy, byty, pozemky) 

v regionu Sušice, Klatovy, Horažďovice.

Kontakt: 733 647 296

Mladá dynamicky se rozvíjející fi rma 
hledá 

SPECIALISTY NA PRODEJ NEMOVITOSTÍ

 v regionech Klatovy, Horažďovice, Sušice.

Požadujeme fl exibilitu, spolehlivost, 
komunikativnost. 

Nabízíme nadstandardní výdělky, zaškolení.

Kontakt: 733 647 296

Nábytek Sokolovna 
nabízí:

VELKÉ SLEVY 
na

komody, židle,
dětské pokoje, psací stoly, PC stoly,
obývací stěny, kancelářské křesla,
skříně, jídelní komplety, kuchyně,

rozkládací pohovky, sedačky,
lamelové rošty + zdravotní matrace,

čalouněné dvojlůžka, postele.

NOVINKA
shrnovací dveře 

velmi zajímavé zaváděcí ceny
 š. 80cm – 990 Kč

koupelnový nábytek zn.Keramia

kvalitní MDF dvířka.

Jaroslava Koblihová
Nábytek Sokolovna Horažďovice

Tel./fax: 376 512 636
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VÝPRODEJ ZIMNÍ KOLEKCE

ROSA Computers - provozovatel sítě RCnet
Prácheňská 35, 34101 Horažďovice
www.rcnet.cz, rosacom@rosacom.cz
tel.: 376 511 722, SIP: 378 774 143

Telefonování
bez paušálu

Ceník
Aktivace         1,- Kč
Tarify

RCnet VoIP    0,- Kč
 RCnet mini  350,- Kč
 RCnet maxi  495,- Kč
 RCnet profi  940,- Kč
 RCnet game 495,- Kč

Telefonování
 Aktivace    0,- Kč
 Přidělení tel. čísla   0,- Kč
 Měsíční paušál   0,- Kč
 Volání (pevná linka)   0,90/0,50 Kč
 Volání mobil   3,90 Kč

Objednejte si tarif RCnet VoIP
 a získejte telefonování bez měsíčního paušálu!

P
od

m
ín

ky
Pl

at
í p
ři 

so
uč

as
né

 a
kt

iv
ac

i H
a-

lo
o 

te
le

fo
no

vá
ní

.
O

m
ez

en
á 

ak
ce

.

GIGABYTE MB Sc AM2 M61SME-S2L, 
nVidia 6100/405, CPU AMD Athlon™ 64 
X2 Dual-Core 4200+ 2.2GHz, DIMM 
DDR2 1GB, Samsung 200 GB SATA, 
VGA integrovaná, LG DVD±R/±RW/RAM 
LightScribe, klávesnice, myš

PC Dual-core 4200+/1GB/200GB/DVDRW

6 499,- Kč
s DPH

Internetové volání VoIP je 
předplacená služba, která 
umožňuje telefonování 
prostřednictvím internetové sítě 
s vazbou na klasické 
telekomunikační ústředny.
V praxi to znamená, že má 
klient své veřejné telefonní 
číslo (stejně jako u pevné 
linky), z něhož se dovolá na 
kterékoliv místo na světě, a to 
jak na pevné linky, tak i 
samozřejmě do mobilních sítí.
A stejně tak se na toto veřejné 
telefonní číslo dovolá kdokoli, 
prostřednictvím jakéhokoli 
operátora v jakékoli zemi.
Klient tedy nepozná rozdíl 
oproti stávající telefonní lince 
dominantního operátora.

Co to je VoIP?
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Autoservis, který jste hledali!
Také dáváte při opravě vašeho služebního nebo soukromého vozu přednost 
spolehlivé službě před podbízivou cenou? Pak potvrzujete průzkumy prová-
děné mezi zákazníky autoservisů. Většina provozovatelů automobilů jej raději 
svěřuje zavedenému a vyzkoušenému autoservisu s profesionálním přístu-
pem a vybavením.

Autoservis Jana Vránová - Horažďovice, který 
je autorizovaným Bosch Car Service, je právě 
takovou firmou. Firma se opakovaně od roku 
2005 umístila na 1. místě v Profilu kvality a Dí-
lenském testu mezi 120 smluvními partnery 
firmy Bosch v České republice.

Spolumajitele pana Eduarda Vrány jsme se zeptali, 
co je nutné pro takovýto úspěch vlastně dělat?
Veškerá činnost směřuje k tomu, aby na konci byl 
spokojený zákazník. Od příjmu vozidla provádě-
ného  proškolenými a zkušenými  techniky,  přes 
mechanickou a diagnostickou opravu prováděnou 
mechaniky, kteří absolvují pravidelná školení u fir-
my Bosch a dalších dodavatelů dílů a vybavení( 
samozřejmě na zařízení, které je špičkové kvality 
a odpovídá technice současných vozů) až po výdej 
vozidla a fakturaci, která musí být pro zákazníka 
jasná a přehledná.
Byť lze tuto činnost popsat jednou větou, jedná se 
o každodenní pečlivou práci celého kolektivu au-
toservisu.

Odlišujete se něčím od jiných autoservisů?
Bosch Car Service se nezaměřuje pouze na jednu značku automobilů, ale opravuje převážnou část značek vozů pro-
vozovaných v  Evropě. Kromě kompletního servisu provádíme i servisní prohlídky automobilů během garance, což nám 
evropská legislativa umožňuje ( na základě proškolení personálu, informací a předepsaného vybavení pro autoservis). 

Co máme rozumět kompletním servisem?
V podstatě k nám může zákazník přijet s  požadavkem na vozidle, ať je to servisní prohlídka, diagnostika systémů vo-
zidla, měření emisí – benzin, diesel, LPG, příprava vozu na STK, mechanická závada, oprava motoru, pneuservis, kli-
matizace, geometrie atd…. prostě předáte vozidlo do opravy, popř. si vezmete náhradní vůz ( k dispozici máme různé 
kategorie – Fabia, Octavia, VW Transporter 9-ti místný) a pak si zpět převezmete své vozidlo připravené tak, aby vám  
opět spolehlivě sloužilo. 

A když má zákazník vozidlo nepojízdné?
Máme vlastní odtahovou službu a nepojízdné vozidlo jsme schopni kdekoliv vyzvednout. Ale rovněž vyzvedneme vozidlo 
do opravy u zákazníka, pokud je to jeho přání.

Jak vás může zákazník kontaktovat?
Na telefonu: 376 512 522, 777 115 505  v pracovní dny od 7,00 do 16,30 hod. a v sobotu  od 8,00 do 12,00 hod.
nebo  na e-mailu: boschservis@horazdovice.cz
Informace o naší firmě získáte také na webových stránkách:  www.autopujcovna.cz

Co dodat na závěr?
Přejeme našim zákazníkům hodně šťastných kilometrů bez poruch a nehod!

Děkujeme za rozhovor 
-erm-
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INSTALATÉR – TOPENÁŘ
Martin Bůžek
 

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

Havlíčkova 41 ,  Horažďovice
e-mail:martin.b41@volny.cz
Tel.: 724 806 207

Černobílá verze Barevná verze
Rozměr inzerátu Cena Cena
(výška x šířka)cm

26x19 2800,- Kč 4500,- Kč
13x19 1400,- Kč 2000,- Kč
13x9 700,- Kč 1000,- Kč
6,5x9 350,- Kč 500,- Kč
3x9 150,- Kč 250,- Kč

Využijte možnosti
plošné barevné a černobílé inzerce
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16. 5. pátek, 17. 5. sobota 20.00 hod.
SOUKROMÁ VÁLKA PANA WILSONA
USA – komedie.

21. 5. středa, 22. 5. čtvrtek 20.00 hod.
VENKOVSKÝ UČITEL
ČR – drama.

23. 5. pátek, 24. 5. sobota 20.00 hod.
RAMBO: DO PEKLA A ZPĚT
USA – thriller.

29. 5. čtvrtek 20.00 hod.
MONSTRUM
USA – katastrofi cký horor.

30. 5. pátek, 31. 5. sobota 20.00 hod.
TAKOVÁ NORMÁLNÍ RODINKA
ČR – komedie.

Změna programu vyhrazena.

Kino Otava – předprodej vstupenek
tel. 376 511 890

Otevírací doba:

Po, Út, St    9.30–12.30

Čt, Pá, So 16.30–20.30

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
3. 5. sobota
OKRESNÍ PŘEBOR 
LETECKÝCH MODELÁŘŮ
Sraz soutěžících v 8.00 v zámku. Vlastní sou-
těž proběhne od 10.00 na louce u Týnce.

7. 5. středa 14.00 hod.
UDĚLÁME SI DÁREK PRO MAMINKU 
13. 5. úterý 15.30 hod.
DĚTI VAŘÍ – VAŘENÍ JE ZÁBAVA
Učíme se zdravě žít – ukázky přípravy jídel, 
které nám budou chutnat. V kuchyni DDM.

15. 5. čtvrtek
TIFFANY VITRÁŽE
Pro děti od 10 let – nutno se nahlásit do-
předu.

17. 5. sobota 
DŮM DIVOČINY 
Zájezd do Bavorského lesa v Německu. 
Návštěva ZOO v přírodě. Informace a při-
hlášky do 12. května v DDM. Zájezd je ur-
čen všem – rodičům i dětem od 10 let sa-
mostatně.

21. 5. středa 10.00 a 14.00 hod.
ZLATÁ ULIČKA
Přebor v pinkání kuliček, v Parkánu.

Děti do 6 let od 10.00. Žáci ZŠ od 14.00. 

23. 5. pátek 18.00 hod.
KURZ SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ 
Slavnostní závěrečná lekce kurzu. V kultur-

ním domě.

28. 5. středa  
OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL 
Sraz soutěžících v zámku v 8.00, vlastní sou-

těž proběhne od 10.00 na louce u Týnce.

30. 5. pátek  10.00 hod.
ZPĚVÁČEK ZE ŠKOLKY
Přehlídka předškolních zpěváků v sále DDM.

30. 5. pátek  14.00 hod.
DEN PRO SKATE
Závod na překážkové dráze, ve skate parku 
Na Lipkách. Vítěz obdrží odměnu.

31. 5. sobota  
KRAJSKÝ PŘEBOR 
LETECKÝCH MODELÁŘŮ
Sraz soutěžících v zámku v 8.00. Vlastní sou-
těž proběhne od 10.00 hod. na louce u Týnce.

DDM připravuje:
7. 6. sobota 14.00 hod.
BAMBIRIÁDA
Zábavné odpoledne plné her, soutěží a hud-
by. V zámku.

14. 6. sobota 14.00 hod.
POHÁDKOVÝ LES 
Na Ostrově.

KNIHOVNA
29. 5. čtvrtek
PASOVÁNÍ PRVŇÁČKŮ NA RYTÍŘE 
ŘÁDU ČTENÁŘSKÉHO
V sále městské knihovny. Bližší informace 
o konání akce zjistíte na www.knihovna.
horazdovice.cz a z pozvánky, kterou obdrží 
všichni prvňáčci.

MUZEUM
31. 5. sobota 14.00 hod.
VERNISÁŽ VÝSTAV

110 LET MUZEA
Výstava připomíná výročí otevření muzea pro 
veřejnost roku 1898, jeho zakládání a nadšení 
lidí při vytváření prvních sbírkových fondů.

Hana Smetanová

VÝLET PROTI ČASU ANEB DVĚ TVÁŘE 
JEDNÉ KRAJINY
Fotografi e Horažďovicka z roku 1895 a 2007.

U příležitosti Národopisné výstavy česko-
slovanské v roce 1895 byly zdokumentovány 
Horažďovice a okolní obce fotografem K. Ji-
říčkem. Stejná místa jsou vyfotografována 
v roce 2007. Vzniklo tak zajímavé srovnání, 
jak se mění krajina a architektura.

Karel Jiříček, Ondřej Hurych, Hana Smeta-
nová

LEGIONÁŘI NA HORAŽĎOVICKU
Výstava představí dosud nevystavené mate-
riály z tohoto období – jak písemné, tak foto-
grafi cké. Připomene rodáky z Horažďovicka, 
kteří bojovali a umírali na frontách 1. světové 
války.

Aleš Červený

POHLED JEDNÍM OKEM
Výstava černobílých fotografi í.

Pavel Jerman

SPIRÁLA 
Fotografi e v prostoru.

Pavel Svoboda

Městské muzeum
tel. 376 512 271

muzeumhd@seznam.cz

www.muzeumhd.cz

KULTURNÍ DŮM
2. 5. pátek  16.00 hod.
ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
3. lekce.

3. 5. sobota  20.00 hod.
MÁJOVÁ ZÁBAVA
K jarnímu veselí hraje RELAX Klatovy. 

Prodej vstupenek na místě.

7. 5. středa 17.00 hod.
KONCERT KE DNI MATEK
Účinkují dětské pěvecké sbory.

10. 5. sobota 21.00 hod.
PARKÁN
Rocková zábava.

14. 5. středa 10.15 hod.
KONCERT PRO ŠKOLY
Pořádá ZUŠ Horažďovice.

16. 5. pátek  16.00 hod.
ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
5. lekce – změna vyhrazena. 

17. 5. sobota 21.00 hod.
EXTRABAND REVIVAL
Rocková zábava.

23. 5. pátek  18.00 hod.
ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
Závěrečná lekce.

25. 5. neděle 15.00 hod.
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje kapela SKALANKA. 
Rezervace vstupenek v kulturním domě v ne-
děli 27. 4., poté v předprodeji kina Otava, tel. 
376 511 890. 

31. 5. pátek  20.00 hod.
TANEČNÍ ZÁBAVA
Ve stylu country se skupinou NEKTAR BOYS. 
Prodej vstupenek na místě. 

Změna programu vyhrazena.

Upozornění kulturního střediska 
Od 1. června 2008 se začnou vydávat při-
hlášky do ZÁKLADNÍHO KURZU TANCE 
A SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ PRO 
ROK 2008. Kurz povedou manželé Kociáno-

vi z Klatov.

KINO OTAVA
1. 5. čtvrtek, 2. 5. pátek  17.30 hod.
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ
USA – animovaný rodinný fi lm. 

2. 5. pátek, 3. 5. sobota 20.00 hod.
AŽ NA KREV
USA – psychologické drama.

8. 5. pátek, 9. 5. sobota 17.30 hod.
KRONIKA RODU SPIDERWICKŮ
USA – dětský dobrodružný fi lm.

9. 5. pátek, 10. 5. sobota 20.00 hod.
AMERICKÝ GANGSTER
USA – thriller.

15. 5. čtvrtek 20.00 hod.
OBČAN HAVEL
ČR – dokument.


