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SLOVO STAROSTKY

V polovině ledna byl na návštěvě Pl-
zeňského kraje prezident Václav Klaus 
s manželkou Livií. Jeho návštěva se ne-
dotkla našeho města, ale pobýval západ-
něji na Domažlicku, Tachovsku a v oko-
lí Plzně. V rámci tohoto třídenního po-
bytu se 15. ledna konala slavnostní ve-
čeře v reprezentativních prostorách Pl-
zeňského Prazdroje. Prezidentský pár na 
tuto slavnost doprovodil hejtman Plzeň-
ského kraje Petr Zimmermann s man-
želkou a účastnilo se jí na třicet starostů 
z našeho regionu. Během večeře, která 
byla ryze staročeská (bramborová polév-
ka, kachna s chlupatými knedlíky a čer-
veným zelím), měl každý starosta příle-
žitost v krátkosti představit své město či 
obec a prezident všechny se zájmem vy-
slechl, případně reagoval dalšími otáz-
kami.
Závěr večera využili někteří starosto-
vé ke společné fotografii s hlavou státu 
a proběhla krátká autogramiáda.

V průběhu zimních měsíců se konaly val-
né hromady sborů dobrovolných hasičů 
v jednotlivých přilehlých obcích. Hasiči 
hodnotili svou roční činnost a všude se 
měli čím chlubit. Často jen díky nim se 
pořádají akce, při kterých se sejde téměř 
celá vesnice. V letošním roce oslaví Sbor 
dobrovolných hasičů v Horažďovicích 
130 let od svého založení. Je to význam-
né jubileum, které chtějí hasiči oslavit 
začátkem června.

18. února proběhlo osmé zasedání za-
stupitelstva města. Hlavními body jed-
nání bylo projednání a schválení roz-
počtu na r. 2008, schválení Zásad po-
stupu prodeje bytů a domů ve vlastnictví 
města (plné znění najdete uvnitř čísla na 
str. 12–13), prodej Jatek Horažďovice je-
jich dosavadnímu provozovateli Ing. Še-
flerovi. Jeho osoba je pro město zárukou, 
že Jatka nezaniknou, a Ing. Šefler je bude 

Zásady postupu prodeje bytů
Západočeská divadelní přehlídka
Zápisy do mateřských škol

Prezident Václav Klaus při autogramiádě v prostorách Plzeňského Prazdroje.

i nadále rozvíjet a zvelebovat. Díky jejich 
vlastnictví bude moci žádat i o dotace, 
o které dříve žádat nemohl.
Zastupitelé podpořili i další podnikatel-
ský záměr. Společnost Lyckeby Culinar 
chce stavět nový areál po pravé straně 
silnice na Horažďovice Předměstí napro-
ti bývalému statku. Byl schválen prodej 
jedné z částí pozemků potřebných pro 
tuto výstavbu.
Dále byl projednán a schválen Dodatek 
č. 1 ke smlouvě s Ministerstvem obra-
ny ČR, který zruší desetiletou lhůtu, kdy 
Město Horažďovice nemohlo převést ne-
movitosti v „barákovém táboře“ na třetí 
osobu. Nemovitosti musely být využity 
pro účely sociálního bydlení. Dodatek 
bude platný po jeho schválení Minister-
stvem financí ČR.

V jednom z minulých Obzorů jsem Vás 
oslovila s otázkou týkající se označení 
části města dnes pracovně nazývané 
„barákový tábor“. 
Zaslané návrhy:
Ing. Jiří Němec – „Uranka“, „Otavanka“
pí Zdeňka Korousová – „Na Okraji“

p. Václav Trčka –„Nad Nemocnicí“ 
Z komentáře návrhu pana Trčky uvá-
dím:
„– ul. Nad Nemocnicí je nejdelší, je v ní 
již postaveno 21 bytů, takže bude mít 
nejvíce adres
– název Nad Nemocnicí nejlépe a jedno-
značně popisuje místo v zástavbě města
– navíc cizím sděluje, že je ve městě ne-
mocnice a všichni místní snadno poradí, 
kde se nachází
– ve veřejnosti se vždy lépe než uměle 
vytvořený název vžije pojmenování vy-
cházející z historie místa nebo z jeho va-
zeb k okolí – převážná většina místních 
názvů historicky vznikla podobným při-
rozeným způsobem – jen při absenci ta-
kové možnosti se ujímají úplně nové ná-
zvy“

Děkuji všem třem občanům, kteří poslali 
tyto návrhy. Posuďme je společně a vy-
berme ten nejvhodnější. 
Kontakt: obzor@muhorazdovice.cz 

Mgr. Jindřiška Jůdová
starostka města
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…RNDr. Hanu Mazancovou, za-
stupitelku a členku kontrolního 
výboru a školské komise
Vzhledem k tomu, že do 15. února ne-
přišla žádná otázka od čtenářů Ho-
ražďovického obzoru, pokračujeme 
v představování jednotlivých komisí 
– RNDr. Mazancová je mj. členkou škol-
ské komise, a proto jsme se zeptali pří-
mo na ni: Jaká je činnost školské komise 
a jaké jsou její plány v letošním roce?

Školská komise je stálý poradní orgán 
rady města. V Horažďovicích jsou v ní za-
stoupeni ředitelky a ředitelé všech tří zá-
kladních škol, DDM, ZUŠ, ředitelky ma-
teřských škol, zástupkyně Střední ško-
ly Horaždovice a pan radní Mgr. Krej-
čí. Školská komise se schází dle potřeby 
a řeší aktuální problémy provozu škol 
a školských zařízení.

Hana Mazancová 

Ukončení činnosti lékařské služ-
by první pomoci v Horažďovi-
cích

Dále jsme požádali MUDr. Františka 
Koce, zastupitele města Horažďovice a Pl-
zeňského kraje, o poskytnutí aktuálních 
informací týkajících se uzavření po-
hotovostní služby v Horažďovicích. 

Za redakci Lucie Staňková 

Když jsme koncem loňského roku ve 
zdravotní komisi rady Plzeňského kra-
je projednávali organizaci lékařské služ-
by první pomoci (dále jen LSPP) v Pl-
zeňském kraji pro rok 2008, ani mě ne-
napadlo, že prvním problémovým mís-
tem začátkem tohoto roku se stanou prá-
vě Horažďovice.
Závěr práce komise zněl: Do doby, než 
bude stoprocentně připraven jiný způsob 
zabezpečení občanům lékařskou službou 
první pomoci, bude systém zachován 
beze změn jako v roce 2007. Bez rušení 
stávajících pracovišť a do systému bu-
dou zapracována eventuelně nově vznik-
lá místa. Vše bude zajištěno cestou ře-
ditele zdravotnické záchranné služby Pl-
zeňského kraje.
Ve správním obvodu města Horažďovice 
pracuje osm lékařů – šest praktických, 
jeden dětský lékař a jeden praktický lé-
kař pro děti a dospělé.
Pohotovostní služby byly zabezpečová-
ny všechny soboty, neděle a svátky od 

O T Á Z K A  P R O  Z A S T U P I T E L E

SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů 
Jako každým rokem, tak i letos, se pro ho-
ražďovické hasiče stala tečkou za rokem 
2007 výroční valná hromada (VVH), kte-
rá se konala v hasičské zbrojnici 19. ledna 
2008. Každý svědomitý hospodář v závě-
ru roku bilancuje, hodnotí výsledky svého 
hospodaření a plánuje pro další rok. Tak 
i hasiči v Horažďovicích bilancovali svoji 
činnost za rok 2007.
VVH zahájil a řídil místostarosta sboru pan 
Karel Halml, který přivítal starostu Okres-
ního sdružení hasičů pana Františka Křesťa-
na, za Hasičský záchranný sbor Plzeňského 
kraje, územní odbor Klatovy plk. Jana Ray-
sera, velitele stanice npor. Petra Papouška, 
starostku města paní Mgr. Jindřišku Jů-
dovou, pana Petra Koláře (který nám při-
pravuje tisk nového Almanachu) a všechny 
přítomné členky a členy.
Starosta sboru pan Václav Havlík vyhodno-
til ve zprávě naplnění činnosti za rok 2007 
s výsledkem, že vše bylo splněno a učiněno 
bylo i něco navíc. Z jeho zprávy vybírám: 
Zásahová jednotka prováděla v předcho-
zím roce každé pondělí od 17 hod. pra-
videlný výcvik. Tento byl veden v rámci 
základního školení, jednalo se o výcvik 
s technikou, praktická či teoretická škole-
ní, která se realizovala podle plánu odbor-

P Ř Í Š T Ě  O D P O V Í D Á
 

MUDr. Zdeněk Marek, člen zastupitel-
stva. Otázky posílejte do 15. března, do 
15.00 hodin. 

8 do 16 hodin. Z osmi lékařů sloužilo do 
31. 1. 2008 již několik let pouze lékařů 
pět, a to MUDr. Stanislava Bittenglová, 
MUDr. Vladimír Kokaisl, MUDr. Jan 
Jehlík, MUDr. František Koc a MUDr. 
Josef Löffelman, který k 31. 1. 2008 z ro-
dinných důvodů práci na LSPP ukončil. 
Došlo k situaci, kdy jmenovaní čtyři 
lékaři byli ochotni dále na pohotovos-
ti pracovat a ošetřovat jak své, tak i pa-
cienty lékařů, kteří sloužit odmítali. Za 
těchto okolností již nebylo únosné pro 
dosud sloužící lékaře dále pokračovat na 
zabezpečení zdravotnické pohotovostní 
služby.
Je možné jen spekulovat o skutečných 
důvodech, které bránily nesloužícím lé-
kařům v práci na pohotovosti. Týká se 
MUDr. Jindřišky Procházkové, MUDr. 
Jiřího Ladmana. MUDr. Karel Kolařík 
nesloužil ze zdravotních důvodů.
Ať o tomto problému budeme diskutovat 
jakkoliv, je jisté, že od 1. 3. 2008 poho-
tovostní služba již v Horažďovicích fun-
govat nebude. 
Chtěl bych poděkovat všem dosud slou-
žícím lékařům za obětavost a zodpověd-
nost ke své práci.

MUDr. František Koc

Pozdravit horažďovické hasiče přišla i starostka Jindřiška Jůdová.
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né přípravy jednotek. Školení a výcviku se 
společně s příslušníky HZS (hasičského 
záchranného sboru) účastnilo v průměru 
12 členů a roční hodinový průměr na čle-
na byl zhruba 45 hodin. Výcvik jednotky 
probíhal v souladu s cvičebním a bojovým 
řádem jednotek požární ochrany a z větší 
části se uskutečňuje ve zbrojnici a v haseb-
ním obvodu města. Školení a výcvik se při-
způsobuje jak počasí, tak momentálním 
potřebám jednotky. V rámci výcviku se při-
pravovala dvě družstva na soutěž.
Co se týče výjezdů jednotky k událostem, 
v roce 2007 byla jednotka povolána k 19 zá-
sahům, z toho bylo 14 požárů, třikrát vě-
trná smršť (lednový orkán Kyrill a dvakrát 
technická pomoc). U pěti zásahů byla jed-
notka na místě jako první, u devíti jako 
druhá a u třech jako třetí. Následují čtvrtá 
a šestá dojezdová místa. Nejvzdálenějším 
místem zásahu jednotky byl 13. dubna po-
žár pily ve Velenovech. Celkem členové jed-
notky zasahovali 175 hodin a mezi tři nej-
pilnější patřili v roce 2007 pánové Petr Pin-
tíř (29 hodin), Václav Melka starší a Karel 
Němeček (oba po 28 hodinách).
V loňském roce se nám po předloňských 
potížích podařilo realizovat výcvik jed-
notky na vodě, který proběhl ve dvou 
dnech na Břežanském rybníce. Dále pra-
covali členové jednotky na technice a za-
jištění technických prohlídek vozidel. Le-
tos bude pro několik členů jednotky za-
jištěn kurz obsluhovatelů motorových ře-
tězových pil. Bude také přikročeno k pro-
vedení rozsáhlejšího výcviku zásahové 
jednotky s dýchací technikou.
Dále následovala zpráva vedoucí mládeže 
paní Heleny Peterkové, která se zabývala 
činností Mladých hasičů. Jejich činnost 
byla zaměřena hlavně na výcvik, nácviky 
na soutěže, kterých se se střídavými úspě-
chy zúčastňovali, a na brigádnickou prá-
ci v lesích. Mladí se zúčastnili letního tá-
bora s dalšími jejich vedoucími, kterými 
jsou pánové Jiří Chaluš, Karel Lukeš, Vác-
lav Melka starší i mladší. Pomáhali i další 
členové sboru.
Mgr. Jaroslav Presl, který stojí v čele kon-
trolní a revizní rady sboru, přednesl zprá-
vu o činnosti a hospodaření sboru a po-
děkoval všem členům a členkám za vy-
konanou práci v roce 2007.
Změna nastala ve složení výboru. Odstu-
pující velitel pan Václav Pintíř byl nahra-
zen panem Karlem Štěpánem, který byl 
zástupcem velitele a na jeho místo byl zvo-
len Václav Melka st.
Následovala diskuze, v níž vystoupili výše 
jmenovaní hosté. Po ní bylo přečteno usne-
sení a plán činnosti pro letošní rok, který 
se nese ve víru oslav 130. výročí založení 
zdejšího sboru. Hlavním dnem oslav bude 
sobota 7. června. 

Karel Halml 

Dne 3. února 2008 se sešli členové SRP 
a hosté v restauraci U Hlaváčků na valné 
hromadě, aby zhodnotili svoji činnost 
v roce 2007 a připravili se na rok letoš-
ní.
Setkání zahájil předseda František Mo-
ser, který připomněl 10. výročí obnovení 
činnosti SRP. Ta začala, když se objevila 
myšlenka kompletace zvonů kostela sv. 
Petra a Pavla. Není pochyb, že právě tato 
událost, na které měl SRP významný po-
díl, upevnila spolek natolik, že i dnes je 
životaschopný s bohatou činností. Dále 
předseda vyzdvihl význam členství 
i práci výboru a poděkoval za účinnou 
pomoc MěÚ. 
Po zprávě o činnosti, která podchytila ži-
vot spolku v roce 2007, výbor předložil 
předpokládaný plán činnosti. Chystají se 
opět výlety. 20. dubna to bude návštěva 
Zbirohu a zámecké zahrady, 12. května 
SRP uspořádá výlet do bavorského Kötz-
tingu a Steinbühlu na 597. ročník Slav-
ností koní, v druhé polovině června je plá-
nován odpolední výlet do Rožmitálu. V zá-
ří se pojede za Karlem Klostermannem do 
Kvildy s prohlídkou Jezerní slati. V pro-
gramu se objevily i besedy. 9. března v kině 
Otava nás Jitka a František Moserovi pro-
vedou slovem i obrazem historickou, sou-
časnou a olympijskou Čínou, na podzimní 
setkání rodáků 28. října přijede p. Milan 
Jíša, ředitel muzea generála Pattona, aby 
hovořil na téma Američané v západních 
Čechách a na Šumavě. Dle možností bude 
uspořádán pro Diplomatickou akademii 
koncert, o pouti se budou moci rodáci se-
jít v Parkánu. 
SRP o své činnosti bude psát na strán-
kách Horažďovického obzoru. Bude 
trvale obměňována vývěsní skříňka, 
která společně s dvakrát vydaným věst-
níkem zajistí spojení s veřejností. Výbor 
se opět bude starat o vycházkové trasy 
kolem města, opraví značení na čer-
veném vycházkovém okruhu a umístí 
jednu lavičku na výhledovém místě čer-
veného okruhu pod Svitníkem, protože 
procházky a pobyt pod širým nebem 
podněcují fyzické a duševní zdraví. Na 
závěr předseda F. Moser připomněl, že 
SRP žije aktivním způsobem a je sou-
částí společenského života města. 
Výbor zve členy SRP a širokou veřejnost 
na besedu Čína historická, současná 
a olympijská, konanou dne 9. března 
2008 ve 14 hod. v kině Otava.

Výbor SRP

Spolek rodáků a příznivců 
Horažďovic

pořádá s laskavou spoluprací 
kulturního střediska (pí Mužíkové)

v kině Otava
v neděli 9. března 2008 ve 14.00

odpolední besedu při čínském čaji

ČÍNA HISTORICKÁ, SOUČASNÁ, 
OLYMPIJSKÁ

slovem i obrazem
besedu vede vicepresident svě-

tové organizace IVV (Internationaler 
Volkssportverband – mezinárodní 
organizace pro lidový sport) pan 
František Moser, předseda SRP 

a čestný člen KČT.
Bude se podávat čínský čaj.

Nečlenové SRP vstupné dobrovolné

Český svaz včelařů, 
základní organizace Horažďovice, 

zve občany na přednášku,
která se bude konat dne 15. března 

(čas bude upřesněn) 
v restauraci 

„Žampík“ na Zářečí. 

Tématem přednášky 
budou včelí produkty 

a apiterapie. 

Přednášet bude 
Mgr. Karel Fischer 

z Českých Budějovic. 

Včelaři srdečně zvou všechny 
občany.

J. Zroun
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VÝTVARNÁ DÍLNA VELIKONOČNÍHO 
KUŘÁTKA
V pátek 21. března v sále Městské 
knihovny 14.00–17.00.
Výroba tradičních i netradičních veli-
konočních vajíček, pletení pomlázky ze 
čtyř či osmi proutků, velikonoční ozdo-
by z různých materiálů
Sebou: vajíčka*, příslušný počet prout-
ků (+ dva na ozdobnou rukojeť).
* Na každou techniku je potřeba vej-
ce v jiné podobě (někdy vařené, někdy 
syrové, jindy vyfouklé), přineste si od 
každého něco, nebo syrové a na místě jej 
vyfoukneme, či uvaříme.

VELIKONOČNÍ 
SKAUTSKÉ KUŘÁTKO
Skauti v rámci projektu Pomozte dětem 
pořádají sbírku pro „Ohrožené nebo 
znevýhodněné děti v ČR“
Do sbírky můžete přispět koupí ve-
likonoční ozdoby, které vyrobí děti ve 
skautu.
1. způsob: 10.–21. března v Městské 
knihovně v oddělení pro dospělé (pohled-
nice)
2. způsob: 21. března 11.00–17.00 na 
náměstí v Horažďovicích (velikonoční 
ozdoby na stůl, do květináčů apod.)

Jana Mráčková

VELIKONOČNÍ KUŘE 
NA DVA ZPŮSOBY

Letos jsme se rozhodli přidat do sezna-
mu charitativních akcí pořádaných naším 
střediskem druhou celorepublikovou sbír-
ku. Kromě tradiční Kapky, která probíhá 
každý rok v červnu na horažďovických 
benzínkách se tento rok připojujeme k ně-
kolika desítkám dalších měst podílejících 
se na Vám určitě známé sbírce – v rám-
ci sbírkového projektu Pomozte dětem 
skauti v České republice každoročně po-
řádají akci Velikonoční skautské kuřátko. 
Spolupořadatelem sbírky je i Česká te-
levize, která mimo jiné vysílá pořad Kde 
peníze pomáhají. Zde mají diváci možnost 
vidět konkrétní výsledky projektu. Pro-

jektu, který je určen ohroženým a znevý-
hodněným dětem v ČR – „Jsou mezi námi 
děti, které nemohou žít ve vlastní rodině, 
děti s vývojovými a výchovnými problé-
my, přibývá dětí týraných, zneužívaných 
a zanedbávaných, je třeba starat se o dě-
ti s tělesným, duševním nebo smyslovým 
postižením a dnes i o děti ohrožené růz-
nými formami závislosti.“ Jedinečnost to-
hoto projektu spočívá v tom, že DĚTI PO-
MÁHAJÍ DĚTEM. Sbírka totiž probíhá 
tak, že děti ve skautských oddílech vyrobí 
velikonoční ozdoby, nejčastěji různá ku-
řátka, a ty pak nabízejí lidem za příspěvek 
do sbírky. 
Skauti z Horažďovic pro vás upekli Kuře 
na dva způsoby: Děti budou moci navští-
vit výtvarnou dílnu Velikonočního ku-
řátka a „dospěláci“ si budou moci koupit 
ozdobu na svůj velikonoční stůl a zároveň 
udělat dobrý skutek.

Příběhy bezpráví
Žáci 7. a 8. tříd se zapojili do projektu spo-
lečnosti Člověk v tísni, která uspořádala 
v pořadí již třetí ročník Příběhů bezpráví. 
V rámci tohoto projektu žáci zhlédnou fi lm 
vybraný z nabídky společnosti. My jsme 
vybrali snímek In nomine patris, který 
pojednává o praktikách STB a politických 
procesech v 50. letech. Film děti nato-
lik zaujal, že samy začaly shánět dobové 
materiály a informace o této epoše. Spo-
lečně s paní učitelkou občanské výchovy 
Ajou Pramukovou uspořádaly výstavku 
a informační panel ve vestibulu školy.
Součástí projektu je i beseda s hosty, kteří 
komunistické bezpráví sami zažili. Naše po-
zvání přijali 21. ledna pánové MUDr. Richtr 
z Českého svazu PTP a František Wiendl 
z Konfederace politických vězňů. Pan Rich-
tr vysvětlil, jak fungovaly PTP a popsal, jak 
obtížné bylo poté dostudovat medicínu. Pan 
Wiendl byl v mladém věku odsouzen na 
18 let kriminálu a z tohoto trestu si 11 let od-
seděl a odpracoval v jáchymovských dolech. 
I po těchto smutných zážitcích působili oba 
hosté jako optimisté, kteří vzpomínají bez 
hořkosti na ztracená léta.
Jsem moc ráda, že žáci měli možnost setkat 
se s pamětníky této neradostné doby, disku-
tovat s nimi a vyslechnout konkrétní zážitky. 
Někteří si poprvé uvědomili, že to, co je pro 
nás samozřejmé (studovat, říci svůj názor, 
volně cestovat, být souzen podle platných 
zákonů), bylo dřív někomu znemožněno. 
Doufám, že oba pánové budou ještě dlouho 
v tak skvělé kondici a přijmou zase někdy 
naše pozvání, aby generace, která totalit-
ní systém sama nezažila, nedopustila jeho 
návrat.

RNDr. Hana Mazancová, 
ředitelka ZŠ Blatenská 540

ŠKOLY

MŠ LORETSKÁ

KŘESŤANSKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA

ZVE 12. BŘEZNA VŠECHNY 
KAMARÁDY K ZÁPISU. 

V naší duhové mateřince na vás 
čekáme od 13.00 do 16.30 hodin.

Přijďte také 10. 3. a 11. 3., 
kdy vás uvítají všechny naše 

třídy v rámci
„Dnů otevřených dveří“.

Zápis do Mateřské školy
Na Paloučku Horažďovice

Termín a čas konání zápisu:
12. a 13. března vždy 

od 13 do 16 hodin.
Místo konání zápisu:

třída Berušky – zápis (vchod od marketu)
třída Včeličky – zábavné odpoledne
V uvedenou dobu bude možné prohléd-

nout si všechny prostory 
mateřské školy.

Přijďte, těšíme se
 na nové kamarády!!!
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KULTURA 

10. ročník tanečních 
pro dospělé
V pátek se v kulturním domě sešlo 46 párů, 
aby slavnostně zakončilo jubilejní desá-
tý ročník tanečních pro dospělé. Poprvé 
si dospělí mohli zatancovat už roce 1998 
a stálými tanečními mistry jsou manželé 
Kociánovy z Klatov. Poslední roky se kurz 
stal vyhledávaný v celém okolí – zatanco-
vat a přiučit se něčemu novému přijížděly 
letos páry mimo jiné také ze Sušice, Kla-
tov a Prahy. 
Po počátečních slavnostních proslovech 
dostali všichni tanečníci na památku 
stuhy… 

…a ženy navíc květiny.

Díky velkému zájmu museli být tanečníci 
rozděleni do dvou skupin – na začátečníky 
a pokročilé. Poslední večer si ale užili všich-
ni společně, a tak parket praskal ve švech…

… a ti, kdo začínali měli možnost porovnat 
„své síly“ se svými zkušenějšími kolegy. 

Lucie Staňková

Vážení rodiče, žáci a všichni čtenáři HO-
RAŽĎOVICKÉHO OBZORU.
Mnozí z Vás již zaznamenali změnu, 
která nastala na naší ZUŠ. Pan ředitel 
Jan Petrus musel ze zdravotních důvodů 
odejít z funkce, proto jsem byla pověřena 
vedením školy do vypsání konkurzu na 
místo ředitele. 
V souvislosti s tím chci jménem celého 
našeho pedagogického sboru poděkovat 
panu řediteli za jeho dlouholetou práci a po-
přát mu do příštích let hlavně ZDRAVÍ, po-
hodu, mnoho elánu a stálých úspěchů na poli 
hudebním. Pan Petrus totiž stále zůstává 
na ZUŠ jako učitel a pokračuje v práci i jako 
sbormistr pěveckého spolku Prácheň.

Dne 13. února 2008 v 8.15 se vydala ka-
ravana předškoláčků k vlakovému nádra-
ží, odkud jsme měli odjet do multikina 
v Českých Budějovicích na výchovně-
vzdělávací program „Aby lesy nebyly jen 
v pohádkách“.
Přivítalo nás myslivecké halali na lesní 
rohy a pan režisér Zdeněk Troška nás se-
známil s novou pohádkou „Nejkrásnější 
hádanka“, která se natáčela v Jižních Če-
chách. Určitě bychom ji doporučili zhléd-
nout všem dětem i dospělákům, protože 

zde opět nechybí Troškův humor a dobro 
vítězí nad zlem.
Školáci viděli i názornou ukázku práce 
s loveckými psy a dravci a filmové záběry 
ze života v lese. Zúčastnili jsme se také 
soutěže o přírodě, kterou naši malí bada-
telé s přehledem vyhráli.
I přes náročnost cestování (nevyhnuli 
jsme se výluce) se náš výlet za poznáním 
vydařil a zanechal v nás krásné zážitky.

Za KMŠ Jaroslava Panušková

Nyní k dalším aktualitám. Ve chvíli, kdy 
dostáváte tento výtisk do rukou, mají již 
naši žáci za sebou okresní kolo soutěže 
ve hře na klavír, která se konala 25. úno-
ra 2008 v Klatovech. Tamtéž proběhne 
13. března 2008 okresní kolo ve hře na 
housle a violu, na které se intenzivně při-
pravujeme. Na měsíc březen zároveň plá-
nujeme přehrávky všech oddělení hudeb-
ního oboru.
Těším se na příští setkávání s Vámi, za-
chovejte nám přízeň a za celý kolektiv 
přeji příjemné prožití Velikonoc.

Eva Tichá Šelerová, 
statutární zástupce ředitele

Nejkrásnější hádanka

ZPRÁVY ZE ZUŠ
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Sbírej samolepky 
SOUTĚŽ POKRAČUJE

(podrobnosti na www.knihovna.horazdo-
vice.cz, na vývěsce knihovny a v Horažďo-
vickém obzoru)

Otázka měsíce č. 2:
„Když se to narodilo, bylo to jenom takové 
bílé nic, do hrsti se to vešlo; ale anžto to 
mělo pár černých ušisek a vzadu ocásek, 
uznali jsme, že je to psisko, a protože jsme 
si přáli mít psí holčičku, dali jsme tomu 
jméno…“
Doplň jméno pejska a jméno autora stej-
nojmenné knížky.

Na vaše odpovědi čekáme v Městské 
knihovně do 31. 3. 2008.
Samolepku mohou získat i návštěvníci 
knihovny do 15 let, kteří v knihovně vy-
řeší křížovku, kvíz, hádanku nebo jiné 
úkoly. Hrajte s námi o hodnotné ceny, 
které budou předány na Dni pro dětskou 
knihu.

Eva Marešová, 
dětské oddělení knihovny 

Pohřeb legionáře Josefa Poustky z Horažďovic, Novonikolajevsk 1919. 

VÝZVA MĚSTSKÉHO MUZEA

V rámci Března – měsíce knihy a internetu 
upozorňuje Městská knihovna Horažďovi-
ce na tyto akce:

ČČČ – ČESKO ČTE 
(NEJEN) ČAPKA
ve středu 12. března 2008 
od 13.00 do 16.00
na oddělení pro děti a mládež městské 
knihovny
Rádi se posadíte a poslechnete si hezkou 
pohádku? Přijďte poslouchat!
Známé i méně známé osobnosti vám bu-
dou číst pohádky.

VŠE O RODINĚ
18. 3. 2008 od 9.00 hodin na oddělení 
pro dospělé
Pro všechny maminky (a nejen je), které 
hledají informace týkající se rodiny (zdraví, 

výživa, výchova dětí, recepty, poradny)
Seznámíme vás s užitečnými webovými 
stránkami, kde jistě najdete odpovědi na své 
otázky. 
Děti vezměte s sebou, i pro ně se něco najde!

ZDRAVÉ ZÁVISLOSTI
Městská knihovna Horažďovice vyhlašuje 
výtvarnou a literární soutěž
Neumíš si představit život bez knížky, své-
ho psího kamaráda, bez sportu nebo tře-
ba malování? Můžeš o své “zdravé závis-
losti“ napsat krátké povídání, nakreslit 
obrázek, vymodelovat ji nebo ztvárnit 
jakoukoli technikou.
Na vaše práce čekáme v knihovně do 
25. 4. 2008. Všichni účastníci této soutěže 
obdrží samolepku v rámci celoroční soutě-
že „Sbírej samolepky“ a ti nejlepší dosta-
nou i malou odměnu. Všechny práce budou 
vystaveny na dětském oddělení a na webu 
knihovny (www.knihovna.horazdovice.cz)
Vyhodnocení soutěže: 6. 5. 2008 ve 
14.00 hod. na dětském oddělení knihovny
Celý program BMKI najdete na zadní stra-
ně Horažďovického obzoru.

Eva Marešová, Petra Tomešová

Na letošní sezonu připravujeme výsta-
vu „Legionáři z Horažďovicka 1914–
1920“. Ta si klade za cíl přiblížit osudy 
občanů Horažďovicka, kteří za první svě-
tové války působili v Československých le-
giích v Rusku, Francii, Itálii i Srbsku, kde 
se aktivně zapojili do boje proti Rakous-
ko-Uhersku, čímž výrazně přispěli k vzni-
ku samostatného Československa. Jejich 
úděl nebyl jednoduchý, přesto bylo po vál-
ce evidováno celkem 88 701 legionářů. 
Přímo z Horažďovic sloužilo v legiích 75 
občanů, což nemusí být konečný údaj. 

V muzeu máme shromážděny materiá-
ly pouze o několika málo z nich. Chtěli 
bychom proto požádat občany z Horaž-
ďovic a okolních obcí, kteří mají 
památky na místní legionáře, aby nám 
je zapůjčili na připravovanou v ýstavu. 
Tím nám pomohou odčinit dluh minu-
lých totalitních režimů, které v ýznam 
československých legionářů záměrně 
měnily nebo zamlčovaly.

A. Červený
Městské muzeum Horažďovice

muzeumhd@seznam.cz , tel: 376 512 271

ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVKY 
NA KULTURNÍ, 

SPORTOVNÍ A OSTATNÍ 
AKCE 

v roce 2008 
je možné podat nejpozději 

do 30. března 2008, 
do 12.00 hodin.

Informace na 
tel. 376 547 557.
Lucie Staňková 
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SPORT

Šimková s Peikerovou 
dominovaly okresnímu 
přeboru dorostenek

Pořadatelem okresního halového přeboru 
dorostenek byl v letošním roce TK Horaž-
ďovice. V tělocvičně ZŠ Blatenská soupe-
řilo o titul okresní šampiónky ve dvouhře 
deset dívek (sedm domácích, dále hráčky 
z Nýrska, Sušice a Klatov), ve čtyřhře pak 
pět párů. Nejzajímavějším zápasem bylo 
bezpochyby fi nále dvouhry, ve kterém se 
utkaly dlouholeté spoluhráčky Karolína 

Peikerová a Alžběta Šimková. Třísetovou 
bitvu nakonec vyhrála druhá nasazená 
Šimková, která favoritku turnaje porazi-
la 4:6, 6:3 a 6:4. Společně pak obě hráčky 
zvítězily i ve čtyřhře, ve které porazily bez 
větších potíží dvojici Englerová (HD)–Vo-
ráčová (KT) 6:2, 6:3.
Úspěšná byla i účast obou dívek na oblast-
ním přeboru, který se konal v Karlových 
Varech, kde Karolína uhrála ve dvouhře 
jedno kolo, když pak podlehla vítězce 
turnaje Konfrštové. Alžběta sice prohrála 
v prvním kole s pozdější fi nalistkou, ale 
společně pak ve čtyřhře vybojovaly také 
jedno kolo a odvezly si tak cenné body.

Za TK Horažďovice Lucie Jůdová

Karolína Peikerová (vlevo) a Alžběta Šim-
ková (vpravo).

6. 3. čtvrtek ve 20.00
R: HAWDON: ÚŽASNÁ SVATBA
Rozverná komedie s mnoha zápletkami. 
Divácká adresa 15 až 100 let.
 TYJÁTR Horažďovice.

7. 3. pátek ve 20.00
B. AHLFORS: DIVADELNÍ KOMEDIE
„Musí být člověk opravdu cvok, když chce 
dělat divadlo?“ „Nemusí, ale pomáhá to.“ 
Divácká adresa 15 až 100 let. 
DIVADLO BEZ ZÁKULISÍ Sokolov.

8. 3. sobota v 10.00
J. DRDA: HRÁTKY S ČERTEM
Pohádková komedie. 
Divácká adresa 5 až 100 let. 
DIVADELNÍ STUDIO D3 Karlovy Vary.

8. 3. sobota ve 14.00
N. V. GOGOL: ŽENITBA
„Člověk by se ulítal, než to všechno zařídí“ 
– úsměvná komedie. 
Divácká adresa 12 až 100 let. 
SPODINA Plzeň.

8. 3. sobota v 17.00
R. THOMAS: MANDARINKOVÝ POKOJ
Komediální povídky z malého pařížského 
hotelu. Divácká adresa 18 až 100 let.
DIVADLO PROPADLO Plzeň.

XXV. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA 
AMATÉRSKÉHO DIVADLA V HORAŽĎOVICÍCH 
VE DNECH 6.–9. BŘEZNA 2008

8. 3. sobota ve 20.00
O. DANĚK: KULHAVÝ MEZEK, ANEB 
VÝBUCH NA JIČÍNSKÉM ZÁMKU
Historický příběh. 
Divácká adresa 12 až 100 let. 
Divadelní spolek JEZÍRKO Plzeň.

9. 3. neděle v 11.00
SOFOKLES, J. ANOUILH: 
ANTIGONÉ
Klasické divuplné drama… 
Divácká adresa 15 až 100 let. 
Studio Divadla DAGMAR a Pedagogic-
ké školy Karlovy Vary.

9. 3. neděle ve 13.00
J. KOLODĚJ: POSTEL PRO ANDĚLA
Komedie ze současného života. 
Divácká adresa 12 až 100 let. 
PODIVIDLO ažažAŠ a M+M Hranice.

9. 3. neděle v 15.30
ZÁVĚR PŘEHLÍDKY
Hodnocení a nominace na Národní pře-
hlídku DIVADELNÍ DĚČÍN/DIVADEL-
NÍ TŘEBÍČ.

Prodej vstupenek na jednotlivá předsta-
vení na místě v kulturním domě. Jednotné 
vstupné 30 Kč.

Srdečně zvou pořadatelé

Česká televize natáčí fi lm 
o Otakaru Ševčíkovi.
Hledají v Horažďovicích 
pamětníky, kteří by jim 
mohli o profesoru Ševčí-
kovi vyprávět. 
Prosíme všechny, kteří by nám 
mohli s tímto tématem pomo-
ci, aby se ozvali do muzea, tel. 
376 512 271.

Mgr. Hana Smetanová,

ředitelka muzea
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ZAJÍMAVOSTI 

KLUB „NEBUĎ SÁM“ 
Program na březen – OCH Horažďovice 

5. 3. 2008 Přípravy na Velikonoce – 
přijďte si vytvořit velikonoční výzdobu. 
Kde: dílna DPS 1061 od 10 hodin. 

6. 3. 2008 Dárek ženám k MDŽ – v domě 
DPS 1061 zazpívá „babský sbor“ z Poříčí 
v 16.30. 

12. 3. 2008 Povídání o Velikonocích – pod 
vedením Ing. M. Šulcové a Mgr. M. Po-
pelíkové vyslechneme zajímavé povídání 
a zpívání o Velikonocích. 
Kde: stacionář DPS 1061 od 13.30 hodin. 

19. 3. 2008  Přípravy na Velikonoce 
– přijďte si vyrobit velikonoční výzdobu.
Kde: dílna DPS 1061 od 14.00 hodin. 

23. 3. 2008 „Povídání s Karlem Šťast-
ným ml. o loutkách“ Ve 14.30 pohovo-
říme s Kájou o horažďovických loutkách 
v DPS 1061. 

31. 3. 2008 Cvičení s paní Jordánovou – ve 
společenské místnosti DPS 1061 od 13.00 
hodin. Individuální cviky pro každého.

Pravidelné programy v DPS 1061: 
Klub seniorů – každé úterý od 14.00 hod.
Setkání při modlitbě – každý čtvrtek od 
15.00 hod.

Bc. Olga Šulcová

Konkrétně:
15. března v sobotu sraz v 8.00 v Oboře 
u rybníku. Budou se dokončovat práce na 
odstranění náletů a bezů v okolí rybníku. 
Touto sobotou na nějaký čas končí hro-
madná péče o očištění parkové části Obo-
ry a dále se pokračuje prací individuálních 
dobrovolníků.
29. března v sobotu v 8.00 sraz na Lip-
kách u jezu. Konečně došlo k odstranění 
tří polorozpadlých vrb u řeky za tribuna-
mi. Cílem této práce bude očištění břehu 
řeky od trní, bezů a odpadků a jeho zkul-
turnění před letní sezonou. Na Lipky zve-
me především milovníky říčního koupání, 
vodáctví a Lipek jako nádherného místa 
ke sportu i odpočinku, které je v přírodě 
u řeky, ale i na dohled od náměstí.
Obecně:
Probíhající práce na lokalitách prácheň-
ského hradu, Obory a Lipek slouží při vší 
úctě k přírodě jen okrajově k její ochraně 
(např. odvezením odpadu). Především 
jsou určeny ke kultivaci těchto krásných 
lokalit. Na těchto pracích se podílejí 
dobrovolníci, Technické služby města 
Horažďovice a různou technikou i místní 

podnikatelé. Při pracích na Práchni spo-
lupracuje i Obec Velké Hydčice. Práce jsou 
konzultovány s odborníky, případně s pří-
slušnými úřady.
Každý rok přijíždí do Čech v rámci evrop-
ského studentského programu mladí lidé 
z celé Evropy, kteří za ubytování a stravu 
pomáhají při opravách českých památek. 
Ať už máme z minulosti s brigádami a ak-
cemi „Z“ jakékoliv zkušenosti, je v celém 
civilizovaném světě běžné, že lidé malou 
část svého volného času věnují nějakému 
společnému cíli. Není nutné jen čekat na 
každou korunu z evropských či státních fi -
nancí, některé věci můžeme jako hrdí ob-
čané tohoto města vykonat sami. Zveme 
především ty z Vás, kteří mají tyto lokality 
rádi a takováto práce jim stejně jako nám 
přinese radost a uspokojení.
Jedná se především o likvidaci (řezání, 
střihání a odnášení) náletových dřevin, 
úklid odpadu apod. Podle toho můžete 
zvolit nějaké nářadí, postačí ale také jen 
pracovní oděv a rukavice. Skromné občer-
stvení bylo zatím (některými účastníky) 
vždy zajištěno. 

Za všechny dobrovolníky Jiří Kučera

Vážení spoluobčané,
za krátko tu máme jaro, spící příroda se po-
zvolna probouzí. Možná jste i Vy, ti šťast-
ní, na koho se ze zahrádek usmívají první 
sněženky. Pohled na jejich něžné bílé hla-
vičky jistě každého zahřeje u srdce. Kéž by 
byl celý rok v tomto duchu – pro všechny 
úspěšný a příjemný... 
Někdo je plný plánů na nové začátky, ji-
nému stačí žít v poklidu jako dosud. S no-
vým rokem přišlo i spoustu změn, jež se 
nás bezprostředně dotýkají. Začínáme si 
zvykat na citelná zvýšení všemožných po-
platků, platby v nemocnicích, u lékařů, 
v lékárnách...
Horažďovická nemocnice následné péče se 
snaží neustále zvyšovat kvalitu péče o své 
klienty. Obracíme se na Vás touto cestou 
s žádostí o pomoc, jelikož jsme si vědomi 

i dalších potřeb, jež ani s nejlepším svědo-
mím nedokážeme našim klientům 100% 
poskytnout. Samozřejmě jsme schopni 
zajistit čisté a pohodlné lůžko, odbornou 
lékařskou i ošetřovatelskou péči, teplé 
a chutné jídlo, dostatek tekutin, laskavý 
a chápající přístup... Možná Vás napa-
dá, že starý či nemocný člověk nic jiného 
nepotřebuje. Zamysleme se a po pravdě si 
odpovězme, zda by nám to stačilo..
Naši klienti jsou často z různých důvo-
dů dlouhodobě odloučeni od svých nej-
bližších. Rádi bychom jim s Vaší pomocí 
nabídli vytržení ze stereotypního nemoc-
ničního života, blízkost či přátelství jiného 
člověka, jenž je možná právě teď také sám 
a nebo má spoustu lidského tepla na roz-
dávání. Někoho, kdo si rád poslechne sta-
rosti druhých, pohovoří o běžných věcech, 
přečte oblíbenou knihu, povypráví o dáv-
ných dobách, porovná vlastní zkušenosti, 
společně sepne ruce k tiché modlitbě...
Je mezi Vámi někdo, jenž by nezištně a ne-
závazně, avšak rád dělal společnost našim 
hospitalizovaným pacientům a nabídl jim 
svou občasnou přítomnost, pomoc či po-
hlazení? S otevřenou náručí Vás uvítáme. 
Pokud budete mít zájem, je možné získat 
bližší informace u vrchní sestry: Petržil-
ková Anna, tel. 376 334 205.

Autor fotografi e: Lenka Staňková
Autor článku: Petržilková Anna, 

vrchní sestra Nemocnice následné péče 
LDN Horažďovice, s. r. o.

Blíží se konec zimy a s ním dvě akce OBORA A LIPKY

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 BŘEZNU 
(17.–21. 3. 2008)
Pro občany Horažďovicka 
prvních 30 minut zdarma.
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Ve dnech 23. 1.–26. 1. 2008 se v Orlických 
horách zúčastnil Martin Kotiš a jeho čtyři 
Sibiřští husky mezinárodního závodu psích 
spřežení, zvaného „Šediváčkův long“.
Od roku 2002 je „Šediváčkův long“ zařa-
zen do série čtyř extrémních závodů psích 
spřežení o titul IRON SLED DOG MAN 
(dvakrát v rakouských a jednou ve švýcar-
ských Alpách) a patří k nejtěžším závo-
dům v Evropě.
Tento etapový závod po hřebenech Or-
lických hor s jedním povinným bivakem 
(nocleh na sněhu) je nejdelším závodem 
psích spřežení v České republice. V kon-
kurenci musherů z osmi zemí Evropy ob-
sadil Martin Kotiš 2. místo ve své katego-
rii LT1 (2–4 psi) a celkově, bez rozdílu po-
čtu psů, pak výborné místo desáté.

O náročnosti letošního ročníku, při němž 
závodníci absolvovali ve čtyřech etapách 
190 km, svědčí i to, že z celkového počtu 
71 účastníků jej dokončilo pouze 34. (Gra-
tulujeme).
Kontakt pro bližší informace: 607 536 752.
  -sh-

Občanské sdružení 
„Jaderný odpad – 
děkujeme, nechceme!“ 
informuje:
Jste-li proti vybudování úložiště jaderné-
ho odpadu na Pačejovsku, nezamlouvají-li 
se vám praktiky, které státní moc používá 
(rozhodování „o nás bez nás“), nechcete-li 
jen trpně čekat, jak vláda rozhodne, ale ak-
tivně působit, vyjadřovat se k tomuto zá-
měru, či jakkoliv pomoci v činnosti ob-
čanského sdružení, jste zváni na naše schů-
ze a všechny akce, které pořádáme. Kon-
taktujte nás nebo rovnou přijďte. Naše se-
tkání probíhají jednou měsíčně, vždy v pá-
tek od 19.00 v budově Obecního úřadu Pa-
čejov. Termíny naleznete na našich strán-
kách www.jadernyodpadne.unas.cz. 
Studii, která posuzuje vhodnost Pačejov-
ska jako lokality pro vybudování hlubin-
ného úložiště, naleznete na našich strán-
kách nebo na stránkách vládní organizace 
SURAO, Správy úložišť jaderného odpadu 
(www.surao.cz), která byla zřízena Vlá-
dou ČR a dle jejích pokynů také postupuje 
při vyhledávání lokality. 
Informace k zamyšlení: Dle Prohlášení 
Vlády ČR z června 2004 bylo zastaveno vy-
hledávání vhodné lokality pro vybudování 
hlubinného úložiště jaderného odpadu. 
Z informací, které SURAO uvádí na svých 
www stránkách, lze zjistit, že tato státní or-
ganizace stále čerpá ze státního rozpočtu 
pro svou činnost, kterou je mimo jiné prá-
vě výše zmíněné vyhledání lokality, přibliž-
ně stejný objem fi nančních prostředků. Fi-
nancuje i vypracování zprávy o vhodnosti 
lokality Pačejov. Je to tedy v přímém roz-
poru s výše uvedeným prohlášením. 

Jiřina Kábová, 
OS Jaderný odpad – děkujeme, nechceme!

Horažďovičtí „SEVEŘANI“ získali stříbro

foto: archiv SH teamu.

Vážení čtenáři, 
následujícím článkem začíná celoroční 
seriál nazvaný Pranostiky a skutečnost. 
Oslovili jsme přispěvovatele Horažďovic-
kého obzoru pana Jiřího Wagnera, kte-
rý se zajímá o klimatologii. Bude Vás pra-
videlně seznamovat nejen s přehledem 
počasí za uplynulý měsíc, ale také se za-
jímavým porovnáním pranostik a sku-
tečnosti. 

Za redakci Lucie Staňková

Naši předkové, pro které bylo zeměděl-
ství hlavní obživou, pozorovali počasí vel-
mi pozorně, neboť jeho průběh se jich té-
měř existenčně dotýkal. A povšimli si, 
že i v jednotlivých obdobích roku se stří-
dají období chladná a teplá, suchá a vlh-
ká. Své zkušenosti vtělili do pranostik a do 
tzv. staročeského dělení roku.
Toto dělení napovídá o pravděpodobném 
průběhu počasí a my můžeme porovná-
vat, jak se letošní rok v jednotlivých mě-
sících s pranostikami shodl, či se od nich 
odchýlil.
Klimatický průběh ledna (podle staročes-
kého dělení roku)
Novoroční zima – Na Nový rok, do zimy 
skok

Tříkrálové oteplení – Na Tři krále (6. 1.), 
měkko máme
Hyginská zima – Na svatého Hygina 
(11. 1.), pravá zima začíná
Prisská obleva – Svatý Priska (18. 1.), 
pod saněmi píská (tj. dřou o zem)
Fabiánská zima – O svatém Fabiánu 
(18. 1.), bez kožichu ani ránu

A jak to letos dopadlo? Nový rok dostál sli-
bům: trochu nasněžilo (2 cm) a mírně, leč 
stále mrzlo (kolem –5 ̊ C, minimum –8 ̊ C). 
I tříkrálová obleva přišla na čas: v pondělí 
7. 1. v poledne zapršelo (náledí), teplota se 
vyhoupla na 5 ̊ C, ve čtvrtek 10. 1. dokonce 
na 10 ̊ C. Poté se dostavilo hyginské ochla-
zení, byť jen v mírné podobě: od 11. 1. se 
teplota držela kolem bodu mrazu. Ani sva-
tý Priska nezklamal: v pátek 18. 1. se otep-
lilo na 7 ̊ C a v následujících dnech až na 
11 ̊ C – a to i v noci! V úterý 22. 1. se výraz-
ně ochladilo na 0 ̊ C, jako by se fabiánská 
zima měla opravdu ujmout vlády, ale ne-
bylo z toho nic. Už 24. 1. ukazoval teplo-
měr zase 10 ̊ C a v dalších dnech jen o tro-
chu méně. Talovíny a sněženky nasadily 
poupata.
S průměrnou měsíční teplotou 1,9 ̊ C, 
patřil leden 2008 k velmi teplým (dlou-
hodobý průměr –2,0 ̊ C). Srážkově pak 
s 25 mm trochu sušší než obvykle (prů-
měr 29 mm).
Že se naši předkové teplého ledna obá-
vali pro hrozící neúrodu (často následo-
valo studené, mokré jaro a léto) svědčí 
i pranostika: TEPLÝ LEDEN, K NOUZI 
KROK JEN JEDEN. Ale snad nebude pro 
letošek tak zle.

Jiří Wagner

Dne 14. prosince 2007 oslavil pan Jaro-
slav Veringer z Babína kulatou padesátku. 
Oslava se konala ve mlýně u Belgičanů 
a Jarda si ve veselé scénce připomněl svo-
je mládí v železářství „U Pejšů“. Babínští 
mu ještě jednou děkují za pěknou oslavu 
a přejí mu hodně štěstí a zdraví.

J. Jirsa, Horažďovice

LEDNOVÉ POČASÍ NA HORAŽĎOVICKU
aneb pranostiky a skutečnost
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MĚSTSKÝ ÚŘAD

Rada města 
Horažďovice 
30. 1. 2008
SCHVÁLILA
• cenovou nabídku společnosti RAVEN 
EU Advisory, a. s., Brno, na vypracování 
žádosti o dotaci z Regionálního operač-

Dne 27. prosince se uskutečnil zájezd do 
Národního divadla v Praze na hru Naši fu-
rianti. Zájezdu se zúčastnili obyvatelé Ho-
ražďovic, Jetenovic, Babína, Slatiny, Po-
říčí a Třebomyslic. Prošli jsme se vánoční 
Prahou, která byla slavnostně vyzdobena, 
ochutnali jsme vánoční grog a viděli jsme 
pěkné představení obsazené vynikajícími 
herci v čele s M. Donutilem. Na únor jsme 
naplánovali další zájezd na natáčení pořa-
du ČT – Všechnopárty.

J. Jirsa, Horažďovice

V obci Veřechov, jak už je mnoho let zvy-
kem, uspořádali 2. února 2008 místní ob-
čané masopustní průvod. Dvacetihlavý 
houf masek vyrazil od místního hostince 
ve 14.00 hod. Po loňských stížnostech mu-
zikantské trojice na bolest v nohou, letos 
p. Dub z čp. 2 přistavil terénní automobil 
s otevřeným přívěsem. Maškary i s mu-
zikanty odvezl na horní konec vsi. Odtud 
vždy maškary zahajují svoji pouť, při kte-
ré obveselují usedlíky a provádí jim různé 
alotrie. Vše v každém stavení začíná Že-
nichovým tancem s paní domu a končí vý-
střelem z kanónu Dělostřelce.
V mezičase se masky snaží provádět své 
profese a poskytnout své služby domácím 
za finanční poplatek. Lékaři letos nadše-
ně vybírali 30 Kč za pouhý dotek, tj. ošet-
ření lékaře, a velmi se snažili, aby jich bylo 
během pobytu na každém dvorku alespoň 
několik.
Je již tradicí, že maska Ženicha se dědí 
v rodu Králů z generace na generaci. 
Z Fandy na Luboše a letos již pětiletý Lu-
bošek chodil v obleku, cylindru a s nama-
lovanými kníry.

Místní občané se již těší na tradiční mas-
ky – doktory, holiče, vandráky, jeptišky, 
babky, mnichy, dělostřelce, čerta, ale 
i nově obnovené podomní prodavače Va-
šich vlastních domácích pantoflů, moto-
cyklistů na koloběžce, obojí stejného věku 
45 let. I takové kuriozity se v průvodu kaž-
doročně objeví. Většinou z rodu Holubů.
Na uctění masek a muzikantů chystají do-
mácí různá občerstvení. První jsou kob-
lihy a poté uzené maso, klobásy, kar-
banátky, sulc, tlačenka, chlebíčky, jed-
nohubky, bramboráky. To vše se zapíjí, 
čím hrdlo ráčí.
Po obveselení celé vesnice maškary ukon-
čí svou pouť již za šera v místní hospůdce. 
Zde spočítají vybrané příspěvky, které po-
mohou místnímu fotbalovému mužstvu. 
Principál p. Hnídek uvolní menší částku 
na občerstvení (zdá se mi, že rok od roku 
menší a menší) a maškary pak svorně po-
sedí u společného stolu a proberou úspěš-
ný den. 
Masopuste, nashledanou za rok.

A. Janouškovcová

NÁZORY

Dne 2. 1. 2008 jsme na podatelně Městské-
ho úřadu Horažďovice předali stížnost na 
kvalitu obecních bytů Na Vápence. Tato 
stížnost byla adresovaná Radě města. Dne 
1. 2. 2008 jsme obdrželi odpověď na naší 
stížnost od majetkového odboru města.
Podat stížnost do Rady města jsme se roz-
hodli především z důvodu, že na ústní ani 
písemné stížnosti na kvalitu našich bytů již 
několik let žádný odbor města nereagoval.
Je tento postup standardní? Kdo rozhoduje 
o tom, kterou poštou se Rada města bude 
zaobírat?
Děkujeme za zveřejnění naší otázky a od-
pověď zástupce Rady města v únorovém 
čísle Horažďovickém obzoru.

Manželé Jandovi, Manželé Štrynclovi
Na Vápence 1077, Horažďovice 341 01

Rada města se zabývá všemi žádostmi 
a stížnostmi občanů.
Musí tomu však předcházet důkladná pří-
prava podkladů a informací ze strany pří-
slušného odboru, který také návrh do rady 
města předkládá. Po posouzení všech okol-
ností rada rozhoduje.
Ve Vašem případě ve věci „Stížnost na kva-
litu bytů Na Vápence 1077“ je postupováno 
následovně:
Dopis ze dne 2. 1. 2008 byl na MěÚ předán 
na odbor správy majetku, na majetkový od-
bor a mně. Majetkový odbor Vám sdělil, že 
všechny podklady byly postoupeny znalci 
v oboru, který dokáže odborně posoudit 
příčinu Vašich problémů. Výsledkem zjiš-
tění se bude rada města následně zabývat.

Mgr. Jindřiška Jůdová, starostka města

»Pozn. redakce – abychom mohli zajistit 
odpovědi na Vaše dotazy ve stejném čísle 
Obzoru, posílejte je do 15. dne v měsíci.« 

Masopust ve Veřechově
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ZASTUPITELSTVO MĚSTA SCHVALUJE 
• rozpočet Města Horažďovice na rok 
2008
• Zásady postupu při prodeji bytů a byto-
vých domů v majetku Města Horažďovice 
• prodej objektu Jatek za cenu 6 100 000 Kč 
Ing. Miloslavu Šefl erovi, Horažďovice
• odprodej části pozemku PK p. č. 2662/1 
v k. ú. Horažďovice společnosti Lyc-
keby Culinar, a. s., Horažďovice, za cenu 
200 Kč/m2 pro výstavbu nového areálu 
společnosti
• zrušení podmínek týkajících se převodu 
pozemků v bývalém barákovém táboře (tj. 
pozemky budou sloužit pro sociální bydle-
ní a nebudou převedeny po dobu deseti let 
na třetí osobu), které byly ustanoveny ve 

Z usnesení 8. zasedání ZM dne 18. 2. 2008
smlouvě o bezúplatném převodu vlastnic-
tví ze dne 13. 4. 1999 mezi Ministerstvem 
obrany ČR a Městem Horažďovice. Doda-
tek vstoupí v platnost po schválení Minis-
terstvem fi nancí ČR 

ZMOCŇUJE 
• Radu města Horažďovice k provádění 
rozpočtových opatření:
– z investiční rezervy města na akce: škol-
ní jídelna ZŠ Blatenská, Okružní ulice 
II. etapa, ZŠ Blatenská rekonstrukce soci-
álního zařízení, zateplení ZŠ a MŠ 
– z důvodu přijetí dotací a darů
– ostatní v rozsahu max. 300 tis. Kč v jed-
notlivém případě

Jindřiška Jůdová, 
starostka města

ního programu Jihozápad, prioritní osa 
3.2. ,,Revitalizace památek a využití kul-
turního dědictví v rozvoji cestovního ru-
chu“ ve výši 35 000 Kč bez DPH (včetně 
DPH 41 650 Kč) 
• podání žádosti o poskytnutí dota-
ce z dotačního programu Stabilizace 
a obnovy venkova Plzeňského kraje na 
rok 2008 na akci „Odstranění nánosů 
a oprava nádrže p. č. 341/1 k. ú. Horaž-
ďovická Lhota“ 
• podání žádosti o poskytnutí dotace 
z dotačního programu Zachování a obno-
va kulturních památek Plzeňského kraje 
na rok 2008 na akci „Oprava interiéru 
kaple svaté Anny“ a „Stavebně historický 
průzkum objektu čp. 46, Havlíčkova ulice 
v Horažďovicích“ 
• podání žádosti o dotaci na projekt 
„110. výročí Městského muzea v Ho-
ražďovicích“ v rámci Grantového 
programu Plzeňského kraje v oblasti 
kultury pro rok 2008 (předpokládaná cel-
ková cena 70 000 Kč, požadovaná částka 
35 000 Kč) 
• cenovou nabídku na akci „Oprava 
interiéru kaple sv. Anny“ – nabídku 
společnosti STAZAP sdružení Korda 
Pavel, Horažďovice, za celkovou cenu 
171 507,60 Kč včetně DPH 
• cenovou nabídku na akci „Restaurová-
ní části interiéru kaple sv. Anny“ od spo-
lečnosti MgA. Jindřich Šlechta, Restau-
rátorské a výtvarné práce, Horažďovice, 
za celkovou cenu 126 900 Kč 
• partnerskou smlouvu pro projekt 
„Územně analytické podklady v Plzeň-
ském kraji“ mezi Městem Horažďovice 
a Plzeňským krajem 
• Smlouvu o zajištění provozu víceúče-
lového hřiště mezi Městem Horažďovice 
a Fotbalových klubem Horažďovice 
• pořádání pravidelných měsíčních trhů 
pořádaných p. Flachsem v těchto termí-
nech roku 2008: 22. února, 21. března, 
18. dubna, 23. května, 22. srpna, 19. září, 
24. října a 21. listopadu 
• odpověď občanům Rybářské a Stra-
konické ul. v Horažďovicích na stížnost 
a námitku proti postupu Města Horažďo-
vice a MěÚ Horažďovice v rámci zjišťo-
vacího řízení ČS PHM (čerpací stanice 
pohonných hmot) Horažďovice 
• odpověď manželům Procházkovým, na 
námitku ze dne 17. 1. 2008 proti způso-
bu jednání a postupu Města Horažďovice 
ohledně „Naléhavé žádosti“ týkající se ře-
šení dopravní situace v důsledku rekon-
strukce Blatenské ulice ze dne 19. 11. 2007 
a vrácení znaleckého posudku a faktury ze 
dne 3. 1. 2008 s tím, že neshledala žádné po-
chybení a plně se s jednáním a postupy v té-
to věci ztotožnila 
• pronájmy bytových prostor

SOUHLASÍ 
• s pokácením skupiny borovic na pozem-
ku p. č. 832/43, 832/42 v k. ú. Horažďovice 
(nad školkou v Loretské ul.) společností 
Stavební bytové družstvo Sušice s tím, že si 
společnost zažádá o vydání povolení kácení 
na odboru životního prostředí Městského 
úřadu Horažďovice 
• (ve veřejném zájmu) s cenou věcného 
břemene ve výši 15 000 Kč a se Smlouvou 
o uzavření budoucí smlouvy o zřízení věc-
ného břemene k akci „Horažďovice Před-
městí – kanalizace“ mezi Městem Horaž-
ďovice a Správou železniční dopravní cesty, 
Praha
• se zapojením do systému nakládání 
s komunálním odpadem v rozsahu využí-
vání sběrných nádob pro tříděný odpad 
– papír, sklo a plasty pro provozovnu Vác-
lav Burda – Elektroslužby
•  s použitím fi nančního příspěvku ve výši 
4 554 Kč v roce 2008 na opravu hokejba-
lových branek ve skateparku, jeho použití 
bude vyúčtováno do 31. 12. 2008 
• s příspěvkem 5 ks vstupenek do Aquapar-
ku v Horažďovicích pro 2 osoby na 1 hodi-
nu Regionálnímu informačnímu centru 
Ciao… na pořádání IV. ročníku cestovatel-
ského plesu v Horažďovicích 
• s kácením dřevin v areálu Základní školy 
v Blatenské ul. a jejím blízkém okolí 
• s kácením náletových a suchých dřevin ve 
VKP (významný krajinný prvek) zámecká 
obora za podmínek stanovených organi-
zační složkou Technické služby 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• zápis z bytové komise ze dne 29. 1. 2008
uložila 
• MěÚ, majetkovému odboru, vybrat 
z podaných žádostí zájemce o odkup po-
zemku p. č. 797/1 o výměře 467 m2 v k. ú. 

Horažďovice (Loreta) výběrovým řízením 
obálkovou metodou s minimální cenou 
500 Kč/m2 pro výstavbu rodinného domu 
s podmínkami uvedenými ve smlouvě o bu-
doucí smlouvě kupní

POVĚŘILA 
• místostarostu města Ing. Ladislava Lenské-
ho, předsedu redakční rady Horažďovického 
obzoru, zabývat se přípravou návrhu zásad 
pro vydávání zpravodaje Horažďovický obzor 
a složením redakční rady, kde by měli být zá-
stupci všech politických stran ve městě a zá-
stupce městského úřadu – tajemnice MěÚ

Rada města 
Horažďovice 
5. 2. 2008
SCHVÁLILA 
• zálohovou cenu tepla s platností od 1. 1. 
2008 ve výši 490 Kč/GJ včetně DPH
• pronájem sloupů veřejného osvětlení 
– prodejna Nábytku v Strakonické ulici 
– umístění informačních tabulí
• cenovou nabídku a mandátní smlouvu 
společnosti GORDION, s. r. o., Praha 9 – 
Vysočany, na zajištění celého průběhu pod-
limitní veřejné zakázky na stavební práce 
ve zjednodušeném podlimitním řízení na 
akci: ,,Rekonstrukce kuchyně – ZŠ Blaten-
ská“ ve výši 47 600 Kč včetně DPH
• podání žádosti – o poskytnutí dotace na 
ekologické projekty v rámci Plzeňského kraje 
pro rok 2008 z programu „Podpora environ-
mentálního vzdělávání, výchovy a osvěty“ 
v souvislosti s rekonstrukcí sběrného dvora 
• podání žádosti o poskytnutí dotace na 
ekologické projekty v rámci Plzeňského 
kraje – pro „Aktualizaci dokumentace 
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Zastupitelstvo Města Horažďovice schváli-
lo svým usnesením č. 9 dne 18. 2. 2008 tyto 
zásady postupu při prodeji bytů a bytových 
domů v majetku Města Horažďovice (dále 
jen zásady). 

I. Základní ustanovení
Účelem zásad je stanovit podmínky pro pro-
dej bytů a bytových domů v majetku Města 
Horažďovice. 

II. Vymezení pojmů
Bytem se rozumí místnost nebo soubor 
místností, které jsou podle rozhodnutí sta-
vebního úřadu určeny k bydlení. 
Příslušenstvím bytu se rozumí místnosti 
a prostory určené k užívání spolu s bytem.
Společnými částmi domu se rozumí části 
domu určené pro společné užívání, zejména 
základy, střecha, hlavní svislé a vodorovné 
konstrukce, vchody, schodiště, chodby, bal-
kony přístupné ze společných prostor domu, 
prádelny, sušárny, kočárkárny, rozvody 
teplé a studené vody, kanalizace, rozvody 
plynu, elektřiny, vzduchotechniky, výtahy, 
hromosvody, společné antény a společná 
zařízení domu.
Bytovým domem pro účely těchto zásad se 
rozumí dům s nájemními byty, příslušen-
stvím bytů a společnými částmi domu. 
Nájemcem bytu se rozumí fyzická osoba, 
která byt užívá ke dni rozhodnutí o prodeji 
na základě platné nájemní smlouvy.

III. Předmět prodeje
Zastupitelstvo Města Horažďovice se 
usneslo provádět prodej bytů a celých byto-
vých domů ve vlastnictví města po etapách 
a v rozsahu podle skutečných potřeb a zá-
jmů města. 
Předmětem prodeje podle těchto zásad jsou 
byty (jednotky) a odpovídající podíly na 
společných částech domu a pozemku (sta-
vební parcele) podle zákona č. 72/1994 Sb., 
nebo celé bytové domy s pozemkem (sta-
vební parcelou), s předností pro současné 
nájemce. 
Seznam domů určených k prodeji podle 
těchto zásad předkládá městská rada ke 
schválení městskému zastupitelstvu. Se-
znam domů pro I. etapu prodeje je součástí 

Zásady postupu při prodeji bytů a bytových domů v majetku Města Horažďovice
těchto zásad (příloha č. 1). Tento seznam 
může být na návrh městské rady průběžně 
doplňován. 
Do prodeje nebudou zahrnuty městské 
domy, ve kterých jsou zajišťovány sociální, 
zdravotní a jiné specifi cké služby a domy, 
které si Město Horažďovice podle svého 
uvážení ponechá pro potřebu přidělová-
ní bytů občanům, a domy, kde se uvažuje 
o zhotovení půdních nástaveb a vestaveb do 
doby jejich zhotovení. 

IV. Postup prodeje
O zahájení prodeje v jednotlivých domech, 
na které byl vyhlášen záměr prodeje, roz-
hodne městská rada. 
1. Prodej bytu podle zákona č. 72/1994 Sb.: 
a) Předběžný průzkum: 
V domech určených k prodeji uskuteční 
prodávající předběžný průzkum u součas-
ných nájemců, vysvětlí jim postup prodeje 
podle zákona č. 72/1994 Sb. v platném zně-
ní a těchto zásad a předá jim sdělení Měs-
ta Horažďovice s informacemi o postupu 
prodeje, stanovení kupní ceny a platebních 
podmínkách. Nájemci budou zároveň vy-
zváni, aby ve lhůtě do 15 dnů od převze-
tí sdělení písemně informovali, zda mají 
o koupi bytu zájem. Kupující má povinnost 
uhradit zálohu na budoucí náklady prodá-
vajícího s prodejem souvisejícími ve výši 
5 000 Kč. Tato záloha v případě neuzavření 
kupní smlouvy ze strany kupujícího při-
padne celá ve prospěch prodávajícího na 
úhradu vynaložených nákladů. 
b) Nabídka nájemcům:
V případě, že se předběžným průzkumem 
zjistí, že současní nájemci mají zájem o od-
koupení 100 % bytů v domě, předá prodá-
vající do 90 dnů po jeho ukončení všem ná-
jemcům závaznou písemnou nabídku. 
Nabídka bude obsahovat vymezení pro-
dávaného bytu podle § 6, odst. 1 zákona 
č. 72/1994 Sb., výši kupní ceny a platební 
podmínky, poučení podle § 22, odst. 1 a 2 
zákona č. 72/1994 Sb., o předkupním 
právu nájemce, zásady budoucích smluv-
ních vztahů mezi kupujícím a prodávají-
cím a upozornění na právo prodávajícího 
zrušit bez náhrady podanou nabídku. Od 
data převzetí nabídky počne nájemcům 

běžet podle ustanovení § 22, odst. 1 záko-
na č. 72/1994 Sb. zákonná lhůta 6 měsíců 
pro její přijetí. Tato lhůta může být ukon-
čena dříve v případě přijetí nabídky všemi 
nájemci. Po uplynutí lhůty 6 měsíců má 
nájemce podle ustanovení § 22, odst. 2 zá-
kona č. 72/1994 Sb. ještě po dobu 1 roku 
právo na přednostní nabytí bytu ve smys-
lu § 606 Občanského zákoníku, tj. jestliže 
přijme nabízené podmínky. Přitom je povi-
nen uzavřít kupní smlouvu do 3 měsíců od 
doručení nabídky.
c) Neprodané byty: 
Pronajaté byty, jejichž nájemci nepřijali na-
bídku do 6 měsíců ode dne jejího doručení, 
budou nabídnuty k prodeji ve výběrovém 
řízení s minimální nabídkovou cenou dle 
znaleckého posudku se stanovením ceny 
v místě a čase obvyklé. 
d) Byty bez nájemního vztahu: 
Byty bez nájemního vztahu v domě, kde 
probíhá prodej, budou nabídnuty k prodeji 
ve výběrovém řízení s minimální nabídko-
vou cenou dle znaleckého posudku (cena 
v místě a čase obvyklá). 
e) Výměny bytů: 
Výměny bytů v době prodejního řízení v do-
mě lze realizovat. Výměny bytů, kde jedna 
ze stran dohody o výměně je účastníkem 
probíhajícího prodejního řízení a druhá ni-
koliv, budou posuzovány individuálně.
f) Prodej pozemku: 
Spolu s prodejem bytu a odpovídajícího 
podílu na společných částech domu, bude 
prodán i podíl na zastavěné části (půdo-
rysu) příslušné stavební parcely. Pokud 
zastavěná část tvoří pouze část stavební 
parcely, bude zbytek stavební parcely ře-
šen individuálně, se zřetelem na konkrétní 
místní situaci a zájmy Města Horažďovice, 
v návaznosti na územní plán a na základě 
rozhodnutí městského zastupitelstva. 
g) Omezení prodeje: 
Kupní smlouvu s nájemcem bytu, vůči kte-
rému má prodávající pohledávky za neza-
placené nájemné a služby spojené s užívá-
ním bytu lze uzavřít až po zaplacení dluhu. 
Kupní smlouvu nelze uzavřít s nájemcem 
bytu, který jej bez vážného důvodu neuží-
vá, a proto mu byla již dříve dána výpověď 
z nájmu. 

generelu místního územního systému 
ekologické stability na území obce s rozší-
řenou působností Horažďovice“
• pro organizační složku Technické služ-
by šest zaměstnanců na dobu letní sezony 
na šest měsíců s podmínkou, že bude po-
skytnuta dotace z úřadu práce 

SOUHLASÍ 
• s příspěvkem 5 ks vstupenek do Aqua-
parku v Horažďovicích pro 2 osoby na 

1 hodinu společnosti HASIT, a. s., Velké 
Hydčice, na pořádání Vápenického plesu 
dne 29. 2. 2008 
• se spoluprací při pořádání jubilejního 
25. ročníku Západočeské oblastní přehlídky 
amatérského divadla, která se bude konat ve 
dnech 7.–9. 3. 2008 v tomto rozsahu: věnování 
hlavní ceny Horažďovické perly, přijetí zástup-
ců souborů, odborné poroty a hostů 8. 3. 2008 
na MěÚ, spolupráci OPPŠK při vypisování di-
plomů a dalších ocenění 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• vyúčtování Pečovatelské služby za rok 
2007 předložené Oblastní charitou v Horaž-
ďovicích 

DOPORUČUJE 
• zastupitelstvu města podle § 28 zákona 
o obcích č. 128/2000 Sb. pojmenovat ob-
služnou komunikaci III. třídy p. p. č. 238/6 
v k. ú. Horažďovice „Za Tržištěm“
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2. Prodej celého domu současným nájem-
cům:
Druhou rovnocennou variantou je prodej 
celého domu současným nájemcům bytů 
a) právnické osobě, tvořené současnými ná-
jemci – družstvo
b) do podílového vlastnictví nájemců 

V. Stanovení kupní ceny
1. Kupní cena bytu včetně spoluvlastnic-
kého podílu na společných částech domu, 
prodávaného současnému nájemci, se sta-
noví znaleckým posudkem. K takto zjištěné 
ceně bytu bude stávajícím nájemcům bytů 
poskytnuta sleva ve výši 20 %.
2. Byty s nájemci, kde stávající nájemce 
neprojeví o koupi bytu zájem, budou na-
bídnuty k prodeji ve výběrovém řízení s mi-
nimální nabídkovou cenou dle znaleckého 
posudku (cena v místě a čase obvyklá).
3. Byty bez nájemního vztahu v domech, 
kde probíhá prodej, budou prodány ve vý-
běrovém řízení s minimální nabídkovou ce-
nou podle znaleckého posudku (cena v mís-
tě a čase obvyklá). 
4. K ceně za prodávanou jednotku se při-
počte cena odpovídajícího podílu na po-
zemku (stavební parcele) ve smyslu usta-
novení § 21, odst. 1 zákona č. 72/1994 Sb., 
která se vypočte minimálně z ceny pozem-
ku stanovené znaleckým posudkem. 

5. Kupní cena bytového domu, prodávané-
ho nájemcům podle č. IV, bodu 2 těchto zá-
sad, se stanoví znaleckým posudkem. K ce-
ně domu se připočte cena pozemku (sta-
vební parcely) podle znaleckého posudku. 
6. Daň z převodu nemovitosti hradí pro-
dávající. 
7. Všechny ostatní náklady spojené s reali-
zací prodeje (pořízení znaleckých posudků, 
prohlášení vlastníka, zpracování smluv, 
vklad do katastru a jiné) snížené o slože-
nou zálohu hradí kupující před podpisem 
smlouvy. 
 

VI. Platební podmínky
Dohodnutou kupní cenu uhradí kupující 
v plné výši zásadně před podpisem kupní 
smlouvy. Kupní smlouvy, týkající se jed-
notlivého domu, musí být podepsány sou-
časně. 

VII. Závěrečná ustanovení
1. Při prodeji bytů a podílu ke společným čás-
tem bytu a pozemku se zřizuje předkupní prá-
vo prodávajícího na dobu 5 let ode dne vkla-
du kupní smlouvy do katastru nemovitostí za 
stejnou kupní cenu. 
2. V odůvodněných případech může městská 
rada doporučit městskému zastupitelstvu pro 
prodej bytového domu zvláštní podmínky nad 
rámec těchto zásad. 

3. Výběrové řízení se provede zpravidla for-
mou předání nabídkové ceny v zalepené obál-
ce (tzv. obálková metoda). Výsledky výběrové-
ho řízení schvaluje městská rada. 
4. Městské zastupitelstvo si vyhrazuje právo 
změnit přijaté zásady. 
5. Každý prodej domu nebo bytu musí schválit 
městské zastupitelstvo. 
6. Na prodej bytu nebo domu není právní 
nárok. 

VIII. Nabytí účinnosti
Tyto zásady nabývají účinnosti dnem jejich 
schválení městským zastupitelstvem. 

V Horažďovicích dne 18. 2. 2008 

Ing. Ladislav Lenský  Mgr. Jindřiška Jůdová
místostarosta města  starostka města 

PŘÍLOHA Č. 1 
Seznam domů pro I. etapu prodeje dle roz-
hodnutí ZM dne 20. 8. 2007

Horažďovice
Blatenská ul.: čp. 530, 531, 737, 750/751, 766
Jiráskova ul.: čp. 706, 707/708 
Plzeňská ul.: čp. 268
Žižkova ul.: čp. 761

Po zasedání zastupitelstva města 18. 2. 2008 
se na mě obrátilo několik občanů, kterých se 
týká I. etapa prodeje obecních bytů s různý-
mi obavami. Dovolte mi proto na vysvětle-
nou uvést některá fakta.
Chci především uklidnit všechny nájemníky 
obecních bytů ujištěním, že jejich rozhodo-
vání o koupi bytu bude akt založený na svo-
bodné vůli a rozhodnutí. Vzhledem k tomu, 
že v minulosti někteří občané projevili zá-
jem o koupi bytu, započalo se v červnu 2007 

s přípravou podmínek pro prodej. Ten je 
nyní schválen. 
V rámci předběžného průzkumu se nájem-
ce vysloví, zda má nebo nemá zájem o kou-
pi. Jestliže se nájemníci v domě nedohodnou 
a odmítnou koupi bytu, bude dále trvat ná-
jemní vztah. Pokud nabídku zájemce při-
jme, poběží mu šestiměsíční lhůta k přijetí 
závazné nabídky. Je nutno připomenout, že 
jsme v období, kdy regulované nájemné bude 
v krátké době ukončeno a nastoupí nájemné 

Komentář k „Zásadám postupu při prodeji bytů a bytových domů 
v majetku Města Horažďovice“ 

Jak se vyvíjí třídění 
odpadu…
Třídění odpadu se věnujeme již několik let, 
pravda, každý s jinou intenzitou. Někdo, 
protože musí, někdo, protože chce a někdo, 
protože je o správnosti svého počínání pře-
svědčen. Hlavní společenský význam třídě-
ní odpadu, ať už komunálního nebo výrob-
ního spočívá v tom, že se tím snižuje množ-
ství odpadu, který je třeba likvidovat, ať již 
skládkováním nebo jiným způsobem. Tato 
konečná likvidace odpadu představuje pro 
životní prostředí vždy negativní zásah a vliv, 
i když budou dodržena všechna opatření. To 
je hlavní důvod proto, aby bylo množství od-
padu určeného k likvidaci co nejmenší.

volné. Je možné, že se nájemce z tohoto dů-
vodu raději rozhodne pro koupi bytu.
V průběhu přípravy bude dostatek času kaž-
dému odpovědět na jakýkoliv dotaz týkající 
se prodeje bytů. Odprodej je ze strany měs-
ta směrován k současným nájemcům a ni-
koliv k různým spekulantům s jasným zá-
měrem získat co největší počet bytů nebo 
i celých bytových domů. Informace na tel.: 
376 547 571–2 (odbor správy majetku).

Ing. Ladislav Lenský, místostarosta

Nás občanů se týká hlavně komunální od-
pad. Tím, že odpad třídíme, snižujeme množ-
ství směsného komunálního odpadu, kte-
rý se musí sládkovat. Vytříděné druhy od-
padu se opakovaně materiálově využívají, 
čímž se šetří primární suroviny. Těžba a zís-

kávání primárních surovin je vždy provázená 
poškozováním životního prostředí a dalšími 
negativními vlivy, i když se provádí šetrným 
způsobem. Takže čím více třídíme, tím více 
získáme recyklovatelných materiálů, a tím 
méně se spotřebovávají primární suroviny.

Druh odpadu 2004 2005 2006 2007

Papír t/rok 65,484 76,059 85,292 85,763

Sklo t/rok 34,765 48,985 53,033 55,722

Plasty (celkem) t/rok 27,280 28,519 32,988 37,239

Kombinované obaly* t/rok – 0,131 1,490 1,014

Objemný odpad t/rok 128,690 122,94 108,092 190,110

Směsný komunální odpad t/rok 1 153,961 1 203,181 1 099,683 1 072,887

* Kombinované obaly – jsou obaly, které jsou vyrobeny z více druhů materiálů (krabice od nápojů typu 
Tetra – pack, krabice od mléka, obaly od koření, a jiné). Sbíráme je společně do kontejnerů na plasty.
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Jakým způsobem se třídění odpadu u nás 
(v našem městě) vyvíjí, je patrné z níže uve-
dené tabulky. Jsou zde uvedeny druhy od-
padu, třídění, kterých je ve městě zavedeno 
a jejich množství, kterých bylo dosaženo 
v posledních čtyř letech. Třídění odpadu se 
realizuje ať už prostřednictvím kontejnerů 
nebo sběrného dvoru. Pozitivním faktem 
je to, že vytříděné množství odpadu s po-
stupem času roste.
V tabulce nejsou uvedeny kovy (železné, ba-
revné), protože ne všechen kovový odpad 
končí ve sběrném dvoru (tedy v městském 
systému nakládání s odpady). Podstatná 
část končí ve sběrných surovinách, což je 
pro občany fi nančně výhodnější varianta.
V tabulce nejsou také uvedeny biologicky 
rozložitelné odpady, protože v našich evi-
dencích fi gurují pouze odpady z údržby 
městské zeleně. Nemáme údaje o tom, ko-
lik občanů tento druh odpadu využívá do-
mácím kompostováním. Ve sběrném dvoru 
končí opravdu zanedbatelné množství těch-
to odpadů. 
V tabulce rovněž nejsou uvedeny nebezpeč-
né odpady. I jejich třídění je zajišťováno pro-
střednictvím sběrného dvoru. Ono totiž se 
zavedením zpětného odběru elektrozaříze-
ní pocházejících z domácnosti se množství 
nebezpečného odpadu značně snížilo, a to 
ne proto, že by se přestalo třídit, ale proto, 
že podstatné množství nebezpečných odpa-
dů tvořily hlavně elektrozařízení (televize, 
lednice apod.). Pro zajímavost uvádím, že 
se v roce 2007 zpětně odebralo cca 280 ks 
televizorů, 90 ks monitorů a 240 ks lednic, 
což celkem dělá cca 13 tun. Tyto výrobky se 
do produkce odpadů nezapočítávají.
Je škoda, že se zatím zpětně neodevzdávají 
drobnější vysloužilé elektrospotřebiče jako 
žehličky, vysavače, feny, elektrohračky 
apod., které pravděpodobně zbytečně kon-
čí v popelnicích.
Závěrem, co se týče účinnosti třídění pa-
píru, skla a plastů, v roce 2004 na jednoho 
obyvatele připadlo v průměru 22,5 kg ročně 
a v loňském roce to bylo již téměř 32 kg. 
Jakou mírou k tomu přispěl/nepřispěl kaž-
dý z nás?

Ing. Anna Vachušková
Odbor životního prostředí

Připomínáme občanům, že ve sběr-
ném dvoře lze odkládat rostlinný odpad 
z údržby zahrádek, trávu, listí a drobné 
větve z ošetřování stromů.
Provozní doba sběrného dvoru je: 
  Úterý:      15.00–17.00
  Čtvrtek:  15.00–17.00
  Sobota:    09.00–11.00

Ing. AnnaVachušková
Odbor životního prostředí

POČET OBYVATEL V R. 2007 
přistěhovaných            65

odstěhovaných            132 

Počet změn trvalého pobytu 
v rámci Horažďovic         142

Počet úmrtí v r. 2007        47

Počet narozených v r. 2007     57 
(32 děvčat, 25 chlapců)

Nejčastěji dávaná jména narozeným dě-
tem v r. 2007:
Chlapci: Ondřej (3), Jan (3), Lukáš (2), 
Petr (2), Marek (2)
Děvčata: Nela (3), Kateřina (2), Lucie (2), 
Zuzana (2), Viktorie (2), Tereza (2), Anna (2)

Počet uzavřených sňatků v matričním 
obvodu Horažďovice:
v Horažďovicích: 46 (40 sňatků civilních, 
6 sňatků církevních)

správní odbor MěÚ Horažďovice 
Jitka Stulíková

celkem z toho 
děti do 
15 let

Babín 50 5

Boubín 91 14

Horažďovice 4 951 746 

Horažďovická 
Lhot a

69 8

Komušín 102 12

Svaté Pole 58 8

Třebomyslice 177 19

Veřechov 114 14

celkem 5 612 826

z toho mužů: 2 703

žen: 2 909

Počet obyvatel k 31. 12. 2007

„AŤ JE SUCHO NEBO BLÁTO, AŤ JE ZIMA NEBO LÉTO,
HRÁT SI MŮŽEME KAŽDÝ DEN, DRÁČKOV JE NÁM OTEVŘEN.“

MATEŘSKÉ CENTRUM DRÁČKOV 3, HORAŽĎOVICE
 od března zahajuje svoji činnost

Své prostory nám poskytla 
Křesťanská mateřská škola

ul. Jiřího z Poděbrad, Horažďovice 
(vchod zezadu, bývalé Jesle).

Do budovy je bezbariérový vstup a k dispozici je 
prostor pro parkování kočárků.

Pro děti předškolního, resp. předškolkového věku
máme připravenou velkou hernu se spoustou hraček,
budeme společně kreslit, lepit, modelovat, číst, 

zpívat a jednoduše dělat vše, co mají děti rády.

Scházíme se každé pondělí 14.00–17.00 hod.
a každý lichý pátek            14.00–17.00 hod.

S sebou si přineste přezůvky (děti i doprovod) a svačinu. 

!!! TĚŠÍME SE NA VŠECHNY MALÉ DRÁČKY !!!

 Lenka Jedličková    Lucie Listopadová    Martina Šůsová
 tel. 777 229 296    tel. 724 276 722     tel. 602 464 447

Děkujeme všem dosavadním sponzorům, kteří nám pomohli začít: Město Horažďo-
vice, Křesťanská mateřská škola, Teraso Horažďovice, s.r.o., Papírnictví Lukeš,…

Také nesmíme zapomenout ani na maminky, které nám věnovaly hračky 
a jiné drobnosti.
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bez proudu
B E N E F I Č N Í  K O N C E R T

20
08

20:00 hodin15.3.

ZÁMECKÝ PIVOVAR

MUERTA MENTE 
(drummers squad/Plzeň) 
Uskupení bubeníků hrající na nejrůznější bicí nástroje nejrůznější rytmy

JIRKA VLAŽNÝ (australské didgeridoo/Tábor)

+ možná přijde i ... 

HORAŽĎOVICE

UNIKÁTNÍ PROSTOR OPĚT OTEVŘEN

KAČKALA 
(ženská skupina CZ/USA)
Čistě vokální soubor s žánrovým rozpětím od spirituálu až po punk

Akci podpořili: Město Horažďovice, Kačkala, Jirka Vlažný, Muerta Mente, tiskárna Dragon press Klatovy, Kolář & Kutálek – grafické studio, ….Vy!!!

Provoque o.s. pořádá: 

vstupné věnováno na opravy v zámeckém pivovaru 

kackala_08_2.indd 1 25.2.2008 17:33:58

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

HORAŽĎOVICKÝ

OBZOR
Využijte možnosti plošné barevné a černobílé inzerce

2 600 výtisků 

7 000 čtenářů

distribuce do domácností
Podnikáte v oblasti 
fi nančního poradenství?
Rozšiřte si portfolio nabízených služeb o produkty 
silné středoevropské fi nanční skupiny. Výhoda 
pro Vás? Vynikající provize i při neexkluzivní 
spolupráci. Pojištění, hypotéky, úvěry a investice. 
Kontaktujte nás na telefonu 603 543 339 
Neváhejte, právě nyní rozšiřujeme 
naši obchodní skupinu.



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 2/2008 | 16

IRIS diagnostika aneb diagnostika z oční duhovky také v Horažďovicích
Do našeho krásného města již druhým rokem pravidelně jezdí známá poradkyně v oblasti přírodní léčby paní Aneta Be-
nediktová-Gaspariková. Za toto období si získala celou řadu spokojených klientů z řad obyvatel Horažďovic, ale i celého 
okolí.

Co je irisdiagnostika?
Je to způsob diagnózy a sledování zdraví, který používají irisdiagnostikové a další alternativní léčitelé. Irisdiagnostika spo-
juje přesně vymezená místa na duhovkách s částmi těla. Podle změn na těchto místech se dá zjistit a diagnostikovat porucha 
tělesného i duševního stavu. Tak jak se mění stav tělesných orgánů, mění se i znaky v duhovce.

Poradnu provozuje paní Gaspariková v prodejnách zdravé výživy po celé republice, ve kterých se prodávají bylinné čaje 
a práškové byliny dle vlastních receptur pod značkou SERAFIN. 
„K léčbě užívám čistě přírodní preparáty. Základ je postaven na bylinách. Bylinná léčba je fi nančně nenáročná a její účin-
nost je srovnatelná s léčbou chemickou. Důležité je vědět kdy a jak ji použít, jaké byliny zvolit.

Na základě požadavků klientů, kteří nemají čas vařit si bylinné čaje, bylinné čaje jim nechutnají, nemohou polykat tablety, 
nebo ze zdravotních a vlastních důvodů nemůžou užívat tinktury obsahující alkohol, jsem vytvořila základní řadu práško-
vých bylin k rychlému a jednoduchému užití pod značkou SERAFIN“ říká paní léčitelka. 

Klienti z Horažďovic a okolí se mohou objednat v prodejně Oáza, Ševčíkova 39, Horažďovice, kde bude paní Gaspariková 
5. března 2008, nebo na tel. 728 629 380

Od března se tato prodejna stává poradenským centrem časopisu Regenerace, kde bude možné zakoupit ojedinělé produkty 
známých léčitelů např. Ing. Jiřího Jančí, bylináře Pavla Váni nebo Dr. Davida Freje. Tato prodejna bude zajišťovat pravidelné 
poradenské dny s paní Benediktovou-Gasparikovou, bylinářem Pavlem Váňou a Dr. Frejem. 

Bližší informace na čísle 724 939 471    

FPT, s. r. o., stavební, zprostředkovatelská 
a obchodní společnost zajišťuje:
• poradenskou službu ve stavebnictví
• výběrové řízení na dodavatele staveb a rekonstrukcí
• příprava investičních celků
• vyhledávání stavebních pozemků a nemovitostí
• výkup nemovitostí
• zprostředkování prodeje a koupě nemovitostí
• tržní a výnosové odhady nemovitostí
• geometrické zaměření
• zajištění fi nancování při nákupu nemovitostí
• právní servis

kancelář J. P. Koubka 240, Blatná, 
tel. 383 420 103, 605 265 798.

nabízí novinku:
Stavební spoření 
pro děti do jednoho roku 
ZDARMA !!!

Akce trvá do 30. 4. 2008

Volejte: 603 478 755 
Stanislav Říkovský
Nebo nás navštivte v Malé 
zasedací místnosti 
MÚ Horažďovice
každé úterý 9–14.30 hod.

K+D podlahy Radka Krejčová
Havlíčkova 42, Horažďovice 

tel.: 737 291 755

VLNĚNÉ DEKY
MERINO (kvalitní česká ovčí vlna) 

1 490,– 
(běžná cena 2 290,–)

PŘIJĎTE SI ZACVIČIT!
AEROBIK (různé formy)

  Tělocvična ZŠ Komenského
  HORAŽĎOVICE
  Každé pondělí a středa 
  Začínáme ve 20.05–21.05 hod.
  AQUA AEROBIK (cvičení ve vodě)
  vhodné v každém věku,
   s rehabilitačními účinky
  AQUAPARK HORAŽĎOVICE
  každý sudý pátek od 18.00 hod.
  (8. 2., 22. 2., 7. 3.,...)
Informace: J. Chalupná tel. 775 612 373

BŘEZNOVÁ AKCE 
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TURKOVA CB

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

V pátek 21. března 2008 
se bude na náměstí 

konat trh.

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.

PNEUSERVIS
Strakonická 952, Horažďovice, pneuservishd@stromc.cz

tel./fax: 376 511 042, mobil: 724 669 454, 724 085 531

PŘIJME SERVISNÍHO MECHANIKA do pneuservisu
nabízíme: – výhodné platové podmínky (+ výkonnostní prémie)

– 5 týdnů dovolené
– stravenky v hodnotě 80 Kč/den
– pracovní zázemí ve stále se rozšiřující perspektivní fi rmě

požadujeme: – vyučení v oboru automechanik nebo opravář zem. strojů
     – řidičský průkaz sk. C
     – spolehlivost, odpovědnost, schopnost jednat se zákazníkem
     – praxe v oboru výhodou

v případě zájmu a pro bližší informace 
volejte 724 669 454 ing. J. Jirovec

Zahrajeme
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OKRASNÉOKRASNÉ

ROSTLINY PRO ROSTLINY PRO 

VA I ZAHRADUVA I ZAHRADU
Stromky, okrasné d eviny, ke e, trvalky, trávy, Stromky, okrasné d eviny, ke e, trvalky, trávy, 

popínavky, roubované jehli nany, arov níky a jiné popínavky, roubované jehli nany, arov níky a jiné 
zelené radosti pro Va e zahrady zelené radosti pro Va e zahrady 

Dále nabízíme:

osázení zahrad,zahrádek a 

p edzahrádek, nádob, truhlík ,

hrobov ch míst

údr bu vysázen ch ploch

skarifikaci trávník

(provzdu n ní a náhrada

hrabání)

Milena Urbanová,
Komenského 747,

HORA OVICE,sm r Su ice

tel. 777 013 036

Otev eno st eda, pátek 9-17 h, sobota 9-12
mimo tuto dobu po tel. dohod

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

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

Podmínky
Platí při současné aktivaci Ha-loo telefonování.
Omezená akce.
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VÝPRODEJ ZIMNÍ KOLEKCE

Verold Strakonice s.r.o.Verold Strakonice s.r.o.
Dopravní 35, 386 01 STRAKONICE • IÈO: 48203688, DIÈ: CZ48203688

Tel.: 383 311 041, Fax: 383 311 049 • E-mail: buchtele@verold-st.cz

verold
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AKCE

Uzávěrka příštího čísla je 19. března 2008. Redakce si vyhrazuje právo vybrat k otištění příspěvky pisatelů podle potřeb HO. Příspěvky svým rozsahem delší než jeden list A4 budou redakčně kráceny. Náklad 
2 600 výtisků. Distribuováno do každé rodiny horažďovického obvodu zdarma. Vydavatel a nakladatel Město Horažďovice, Mírové náměstí 1, IČ 00255513. Redakční rada: Ing. Ladislav Lenský, ak. mal. Petr 
Mika, Lenka Šimonová, Lucie Staňková. Korektura: Lucie Staňková, tel. 376 547 557, fax 376 547 529, e-mail: obzor@muhorazdovice.cz. Za věcnou správnost textu odpovídají autoři. Povoleno OkÚ Klatovy 
pod registrační značkou MK ČR E 11878. ISSN 1802-7741. Sazba a tisk: Dragon Press, Klatovy.

KINO OTAVA
1. 3. sobota  od 20.00
HRDINOVÉ A ZBABĚLCI
USA – politický thriller.

7. 3. pátek a 8. 3. sobota od 17.30
OŠKLIVÉ KÁČÁTKO A JÁ
Finsko/Velká Británie – animovaná rodinná 
komedie s rozvernými zvířátky.

7. 3. pátek od 20.00
POSLEDNÍ VLAK
Německo/ČR – historické drama.

14. 3. pátek a 15. 3. sobota od 20.00
KRÁLOVNA ALŽBĚTA: ZLATÝ VĚK
Velká Británie – historické drama.

19. 3. středa od 20.00 a 20. 3. čtvrtek od 17.30 
LOVCI POKLADŮ: KNIHA TAJEMSTVÍ
USA – dobrodružný fi lm.

21. 3. pátek a 22. 3. sobota od 20.00
SVATBA NA BITEVNÍM POLI
ČR – komedie.

28. 3. pátek od 20.00 a 29. 3. sobota od 17.30
NEJKRÁSNĚJŠÍ HÁDANKA
ČR – pohádka.

LOUTKOVÉ DIVADLO 
14. 3. pátek od 17.00
O ZLÉ KOZE
28. 3. pátek  od 17.00
PRINCEZNA VČELKA
Další akce: 9. 3. neděle od 17.00
ČÍNA HISTORICKÁ, SOUČASNÁ, OLYMPIJSKÁ
Besedu při čínském čaji pořádá Spolek rodáků 
a příznivců Horažďovic (SRP). Besedu povede vi-
ceprezident IVV (Internationaler Volkssportver-
band – mezinárodní organizace pro lidový sport), 
předseda SRP a čestný člen Klubu českých turistů 
pan František Moser. Vstupné dobrovolné. 

Změna programu vyhrazena.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
2. 3. neděle  od 14.00
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Karneval doprovází skupina Experiment, vystou-
pení zájmových kroužků, hry, soutěže, tombola, 
vyhlášení soutěže o nejlepší taneční pár karnevalu. 
Připravte si předvedení polky a jednoho moderní-
ho tance. V Kulturním domě v Horažďovicích.

7. 3. pátek
MŮJ HRNEČEK
Uzávěrka soutěže o nejkrásnější vlastnoručně vy-
robený nebo vlastnoručně vyzdobený hrnek. Au-
toři nejlepších hrnečků obdrží diplom a odměnu.

13. 3. čtvrtek a 19. 3. středa od 15.00
VELIKONOČNÍ DÍLNA
Zdobení kraslic, zhotovení velikonočních věn-
ců a jarní výzdoby. Na kraslice si přineste vy-
fouknutá vejce.

14. 3. pátek od 15.00
LOUČENÍ SE ZIMOU
Topení smrtky v Otavě. Sraz v zámku.

15. 3. sobota od 14.30
VITRÁŽE
Výroba Tiffany vitráží v klubovně DDM. Určeno 
dospělým a dětem od 10 let. S ohledem na kapa-
citu klubovny je nutné se přihlásit dopředu.

20. 3. čtvrtek od 10.00
BĚH ZA VELIKOČNÍM ZAJÍCEM
Start v zámku.

27. 3. čtvrtek od 15.30
KOMU SE NELENÍ 
Výroba a zdobení květináčů.

NEJKRÁSNĚJŠÍ KRASLICE A POMLÁZKA
Vytvoř kraslici jakoukoliv technikou a odevzdej 
v domě dětí do 14. března. Nejhezčí kraslice, je-
jichž autoři budou odměněni, budou vyhodno-
ceny na přehlídce 17. – 19. března.

Připravujeme: 5. 4. sobota  od 14.00
VÍTÁME JARO
Pochod pro rodiče a děti – Ostrov, Hydčice, Prá-
cheň. Sraz v zámku.

LETNÍ TÁBOR PLÁCEK – Vzhledem k velké-
mu zájmu uveřejňujeme termíny letního táboru 
Plácek již nyní. 1. turnus (30. 6.–9. 7.); 2. tur-
nus (11. 7.–15. 7. – pro rodiče a děti); 3. turnus 
(17. 7.–26. 7.)

KNIHOVNA
Březen, měsíc knihy a internetu
6. 3. čtvrtek od 9.45 a 12.15
BEZPEČNÝ INTERNET – SŠ, SOU
O závislosti na internetu a o bezpečí či nebezpečí 
při cestování po síti. Linka bezpečí ONLINE pro 
děti i dospívající.

11. 3. úterý od 9.00
CESTA ZA POHÁDKOU
Martina Drijverová o své závislosti na psaní pro 
děti a na dětském čtenáři. Vystoupení doplněno 
o živé ilustrování Vojty Otčenáška. Pro 3. třídy ZŠ.

12. 3. středa 13.00–16.00
ČČČ – ČESKO ČTE ČAPKA A JINÉ POHÁDKY
Pohádky na oddělení pro děti a mládež čtou zná-
mé a méně známé osobnosti.

18. 3. úterý od 9.00
VŠE O RODINĚ
Užitečné informace o rodině na www stránkách 
– nejen pro maminky.

18. 3. úterý od 9.00
CESTOVÁNÍ V HISTORII
Vladimír Hulpach od bájí a pověstí k rytířům 
krále Artuše. Pro 4. třídy ZŠ.

21. 3. pátek 14.00–17.00
VELIKONOČNÍ SKAUTSKÉ KUŘÁTKO
Výtvarná dílna v sále knihovny– více informací 
na straně 4.

25. 3. úterý 9.15–11.00
HOLKY NA VODÍTKU 
Ivona Březinová o gamblerství, bulimii, anorexii 
a drogách. Pro 8. třídy ZŠ a SŠ.

27. 3. čtvrtek od 9.45
ZTRACENI NEJEN V ČASE
Petra Braunová o setkání se závislostmi. Pro 
5. a 6. třídy ZŠ.

1. 3.–25. 4.
ZDRAVÁ ZÁVISLOST 
Výtvarná a literární soutěž pro všechny děti. 
O závislostech, které nikomu neuškodí. 

V rámci Března, měsíce knihy a internetu, dále 
připravujeme: www.citarny.cz – Internet pro 
nejmenší – cesta do Čítárny. Pro 2. třídy ZŠ.

Akce se konají v rámci projektu Děti a čtení 2008 
a kampaně na podporu četby knih Rosteme s knihou.

Více na: na www.knihovna.horazdovice.cz

KULTURNÍ DŮM
1. 3. sobota   od 20.00
OKRESNÍ PLES DOBROVOLNÝCH HASIČŮ
K tanci a poslechu hraje Experiment. Bohatá 
tombola. Předprodej vstupenek v Klatovech 
u Okresního sdružení hasičů, tel. 376 311 306.

2. 3. neděle  od 14.00
DĚTSKÝ MAŠKARNÍ KARNEVAL
Pořádá Dům dětí a mládeže Horažďovice. Tanec, hry, 
soutěž o nejlepší masku. Hraje kapela Experiment.

4. 3. úterý od 10.00
DLOUHÝ, ŠIROKÝ A BYSTROZRAKÝ
Divadelní představení pro MŠ, 1.–3. třídy ZŠ.

XXV. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ 
PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA

6. 3. čtvrtek od 20.00
TYJÁTR Horažďovice 
R. HAWDON: ÚŽASNÁ SVATBA

 7. 3. pátek od 20.00
DIVADLO BEZ ZÁKULISÍ Sokolov 

B. AHLFORS: DIVADELNÍ KOMEDIE

8. 3. sobota od 10.00
DIVADELNÍ STUDIO D3 Karlovy Vary 
J. DRDA: HRÁTKY S ČERTEM

8. 3. sobota od 14.00
SPOlek DIvadelních NAdšenců Plzeň 

N. V. GOGOL: ŽENITBA

8. 3. sobota od 17.00
Divadlo PROPADLO Plzeň 
R. THOMAS: MANDARINKOVÝ POKOJ

8. 3. sobota od 20.00
Divadelní spolek JEZÍRKO Plzeň 

O. DANĚK: KULHAVÝ MEZEK, ANEB 
VÝBUCH NA JIČÍNSKÉM ZÁMKU

9. 3. neděle od 11.00
Studio Divadla DAGMAR Karlovy Vary
SOFOKLES, J. ANOUILH: ANTIGONÉ 

9. 3. neděle od 13.00
PODIVIDLO ažažAŠ a M+M Hranice
J. KOLODĚJ: POSTEL PRO ANDĚLA

14. 3. pátek – 15. 3. sobota
JARNÍ VELETRH SPAR
22. 3. sobota od 21.00
BRUTUS
Velikonoční rocková zábava. 

27. 3. čtvrtek od 19.30
SLAWOMIR MROŽEK: SMLOUVA
Komedie, detektivka, příběh: účinkují František 
Němec a David Matásek. Předplatné skupiny 
A/1. Zbylé vstupenky v předprodeji kina Otava

29. 3. sobota  od 18.00
EVA A VAŠEK
Koncert populární dvojice, kterou znáte z ob-
razovky. Předprodej vstupenek v kině Otava, 
tel. 376 511 890. 

30. 3. neděle od 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
Tentokráte hrají a zpívají „BŘEŽAŇÁCI“. Předpro-
dej a rezervace vstupenek v neděli 24. 2. v kultur-
ním domě, od 3. 3. v kině Otava, tel. 376 511 890. 

Změna programu vyhrazena.


