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OBZOR
BŘEZEN 2010

SLOVO STAROSTKY

CENA VODNÉHO A STOČNÉHO 
NA R. 2010 
Stát tím, že zákonem ustanovil obcím po-
vinnost mít Plán obnovy vodovodů a  ka-
nalizací jim zároveň stanovil i  povinnost 
se o  tento majetek starat, a  to v  podstatě 
bez fi nanční podpory státu. Znamená to, 
že fi nanční prostředky, které vložíme do 
vodovodů a  kanalizací, ať už jsou to re-
konstrukce starých sítí nebo např. opravy 
ČOV, si musíme sami našetřit nebo získat 
na dotacích, případně si na tyto stavby 
půjčit. Abychom mohli obnovu fi nancovat, 
musíme si každoročně vytvořit určitou 
částku, kterou pak můžeme zpětně pou-
žít. Tyto peníze získáváme prostřednic-
tvím provozovatele (1. JVS) jako nájem-
né, ti tyto peníze vybírají od občanů jako 
cenu vody. Do ceny vodného a  stočného, 
zjednodušeně napsáno, jsou zahrnuty ná-
klady spojené s  výrobou a  čištěním vody 
(chemikálie, vzorky – laboratoře, spotře-
ba energií, vodoměry, mzdové náklady na 
zaměstnance včetně pojištění), naším ná-
jmem a  jejich ziskem. Zároveň se do ceny 
vody promítá její spotřeba – pokud klesá, 
stoupá cena vody, protože náklady spoje-
né s  její výrobou se výrazně nesnižují. Dá 
se říct, že za poslední dva roky je pokles 
spotřeby vody 40 tisíc m3. To je způsobeno 
především tím, že největší odběratel vody 
– fi rma Lyckeby Amylex začala částečně 
využívat i vlastní zdroje vody a v  loňském 
roce se v  rámci škrobárenské kampaně 
úplně odpojila od ČOV a své odpadní vody 
aplikuje do půdy formou závlah a hnojení. 
Snižování spotřeby je pochopitelným tren-
dem i u jiných fi rem i v domácnostech.
Abychom se v  r. 2018 dostali na poža-
dovanou částku ročního nájemného 
– 6 710 000 Kč, musíme každoročně zvý-
šit cenu vody tak, aby ve výsledku navý-
šení nájmu činilo 443 tisíc Kč. Nyní jsme 
na výši nájmu 3,164 tisíc Kč, pokud každý 
rok až do r. 2018 budeme z  nájmu získá-
vat o 443 tisíc Kč ročně více, v r. 2018 bu-
deme moci každoročně do obnovy dávat 
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6 710 000 Kč, což by mělo být dost na po-
krytí všech oprav a investic. Je tedy prav-
děpodobné, že cena vody se v r. 2018 bude 
pohybovat za hranicí 60 Kč za m3.
Pro letošní rok jsou naplánované v rozpoč-
tu města dvě velké vodohospodářské akce 
– rekonstrukce Okružní ul. a rekonstrukce 
části ČOV – automatické řídící systémy. 
Odhad ceny je v desítkách miliónů korun.
Zastupitelstvo schválilo variantu, kdy se 
navýší cena vody o  2,35 Kč/m3, tzn. cel-
ková cena pro rok 2010 bude 45,82 Kč/m3.

—

VYUŽITÍ „MĚSTSKÉHO“ MLÝNA 
– ZÁMĚR PŘEVZETÍ A ZAJIŠTĚNÍ 
PROVOZU 
Krajský úřad Plzeňského kraje na jaře 
roku 2008 zakoupil pro Galerii Klatovy/
Klenová objekt tzv. „městského“ mlýna 
i s přilehlým pozemkem, a to se záměrem 
vybudovat zde stálou expozici ze sbírek 
Galerie. Novým vedením kraje byla reali-
zace tohoto záměru zastavena a Kraj nej-
prve nabídl bezúplatný převod na město. 
To bylo odmítnuto, po dalších jednáních 
Kraj nabídl variantu – „defi nujte záměr 
vlastního využití, který bude orientován 
na posílení cestovního ruchu či vzdělává-
ní a KÚ zajistí realizaci projektu a rekon-

strukci objektu, který následně předá do 
majetku a provozu města“.
V lednu 2010 byl Zastupitelstvu Plzeňské-
ho kraje předložen materiál „Záměr na 
využití bývalého městského mlýna v  Ho-
ražďovicích (autoři: Petr Kolář, Jindřich 
Šlechta)“. Záměr využití se dá vyjádřit 
sloganem: „Zlato a perly“ na Otavě. 
Ve sloganu můžeme chápat „zlato“ jako 
symbol pro neživou přírodu – minerály. 
V  bezprostředním okolí Horažďovic se 
těžilo nejen zlato, ale i  stříbro a  ostatní 
průvodní rudy jako cín a  olovo. Městské 
muzeum disponuje rozsáhlou sbírkou 
místních rud a  minerálů a  svoji sbírku 
nadále rozšiřuje. Aktivně se též podílí na 
výzkumu historických rudných nalezišť 
a horní činnosti v regionu. Tento potenciál 
a znalosti o těžbě a rýžování lze využít pro 
didaktickou expozici v budově i na přileh-
lém pozemku a mlýnském náhonu. 
„Perly“ jsou zástupným symbolem pro 
živou přírodu a  kromě chovu perlorodky 
říční by se v expozici měla objevit i  fauna 
a fl óra spojená s říčním ekosystémem.
Záměr je tedy v budově a na přilehlém po-
zemku vybudovat interaktivní didaktickou 
expozici zaměřenou na neživou a živou pří-
rodu související s řekou a s ní spojenými lid-
skými aktivitami – řeka jako zdroj obživy.
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V  budově mlýna se předpokládá vybudo-
vání expozice využívající jeho původní 
účel a  potenciál náhonu. Obnova mlýn-
ského středověkého kola či turbíny se 
může stát názorným a  funkčním expo-
nátem. Stejně tak lze poutavou formou 
přiblížit návštěvníkům principy rýžování 
a zpracování zlata na aktivních funkčních 
modelech splavů využívajících mlýnský 
náhon. Flóru a  faunu lze prezentovat 
v  akváriích s  živými exponáty. Expozice 
by měla připomenout i industriální využití 
řeky jako zdroje energie na mlýny, pily, ha-
mry a papírny, což jsou činnosti a řemesla, 
která mají v Horažďovicích dokladovatel-
nou tradici. Expozice by neměla konku-
rovat Městskému muzeu či soukromému 
muzeu Ing. Kotlaby. V objektu by měl být 
též prostor pro návštěvnické dílny, které 
právě s těmito aktivitami souvisejí. 
V přízemí by bylo vhodné zřídit vstup, so-
ciální zařízení a muzejní bufet či kavárnu 
– nájem by mohl pokrývat část provozních 
nákladů. Bufet či kavárna by byl/a  v  létě 
spojen/a  s  terasou na přilehlém poloost-
rově a plnil/a by občerstvovací funkci pro 
návštěvníky a  vodáky. Vodácká turistika 
je na Otavě velmi rozšířenou volnočaso-
vou aktivitou a lze předpokládat v sezóně 
vysoké procento návštěvnosti generované 
právě polohou objektu. Nelze též opome-
nout, že přímo kolem budovy probíhá tra-
sa připravované cyklostezky.
Samotná expozice by využívala část příze-
mí a první patro, kde by měla být doplněna 
o přednáškový sál a dílny. 
Zastupitelstvo města se zavázalo po dobu 
udržitelnosti projektu k zajištění provozu 
– za podmínek, že Plzeňský kraj v  rámci 
dotace z  ROP NUTS II Jihozápad reali-
zuje rekonstrukci historického objektu 
a vybavení expozic a následně po realizaci 
obnovy ho převede vlastnicky na město 
Horažďovice.

—
Dalším důležitým bodem jednání měst-
ského zastupitelstva bylo projednávání 
studie nové podoby náměstí. S  tím bude 
spojeno také zasedání zastupitelstva dne 
25. 3. 2010 v kulturním domě.

—

PODĚKOVÁNÍ
Ve dnech 11.–14. 3. 2010 se v našem městě 
konala XXVII. Západočeská oblastní pře-
hlídka amatérského divadla, na které se 
setkalo celkem deset souborů z Plzeňské-
ho a  Karlovarského kraje. Přehlídka byla 
organizačně velmi dobře zajištěna paní 
Libuší Mužíkovou a kolektivem pracovní-
ků kulturního střediska. Tuto práci velice 
oceňujeme a děkujeme. 
Stejný dík patří divadelnímu souboru Ty-
játr Horažďovice za nastudování a uvede-
ní hry „Čarodějky ze Salemu“, za kterou 

Hotel mezi dvěma světy

Dva muži v šachu

Ať žije Bouchon!

Slavnostní přijetí divadelních souborů na 
MěÚ

Předávání cen

Vyhlášení výsledků přehlídky

získali cenu divácké poroty i další jednot-
livá ocenění – za herecké a režijní výkony 
– Lenka Štěpáníková, Klára Šťastná a Ka-
rel Šťastný.
Děkuji i  Jitce Chalupné za podíl na práci 
za město.
Zároveň děkujeme i  horažďovickému pu-
bliku, které opět dokázalo, že je vnímavé 
a zaplňovalo sál kulturního domu po celou 
přehlídku.

Jindřiška Antropiusová, 
starostka města 

STALO SE 

FOTOREPORTÁŽ

XXVII. Západočeská 
oblastní přehlídka 
amatérského divadla
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Nová nástěnka Včelařského spolku Horažďovice Černá skládka u silnice na Třebomyslice

PLUS/MINUS 
Vážení spoluobčané, byli bychom rádi, kdybyste nám přispívali Vašimi fotografi emi včetně popisu místa. Velice Vám děkujeme a těšíme 
se na Vaše příspěvky, které můžete zasílat na email: chalupna@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotografi í zveřejníme na přání jmé-
no autora. Redakční rada

Malý Bor

Veřechov

Svéradice

Čejkovy

Maškarní průvody v našem okolí Jitka Chalupná, Odbor památkové péče, školství a kultury
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KULTURA 

BŘEZEN 
– měsíc čtenářů 
Březen – měsíc čtenářů zahájila Městská 
knihovna setkáním se seniory v  domě 
s  pečovatelskou službou. Z  knih Ondřeje 
Fibicha se četly ne příliš známé pověsti 
z Prácheňska. Kromě toho se všichni pří-
tomní dozvěděli o nové službě, díky níž si 
budou moci klienti půjčovat knihy přímo 
v  budově Městské charity. Také vedoucí 
horažďovické knihovny Lenka Šimonová 
přišla s neméně zajímavou nabídkou kur-
zů trénování paměti.

Děti z mateřské školy si do knihovny přišly 
poslechnout pohádky Františka Hrubína, 
od jehož narození v  letošním roce uplyne 
100 let. Při podrobnějším průzkumu dět-
ského oddělení malé čtenáře nejvíce zau-
jaly knihy o zvířátkách.

Petra Tomešová

Historické putování 
aneb Hledání 
horažďovického 
pokladu
1) Na následujících místech hledej in-
formační tabule k  jednotlivým památ-
kám v tomto pořadí:
1. Kostel svatého Petra a  Pavla na Míro-
vém náměstí
2. Masné krámky v Hradební ulici
3. Branka v Podbranské ulici 

4. Jihovýchodní branka na rohu Trhové 
a Prácheňské ulice
5. Kostel Panny Marie na rohu Blatenské 
a Strakonické ulice
6. Červená brána při východu z  centra 
k Plzeňské ulici
2) Na každé informační tabuli si pozorně 
přečti název památky a přesně si ho opiš.
3) Ze zapsaných názvů památek (nepo-
čítají se tečky, uvozovky, závorky) se-
stav název hledané knihy:
Památka č. 1 9. písmeno 
Památka č. 3 16. písmeno 
Památka č. 5 5. písmeno 
Památka č. 4 4. písmeno 
Památka č. 6 4. písmeno 
Památka č. 4 15. písmeno 
Památka č. 6 11. písmeno 
Památka č. 4 12. písmeno 
Památka č. 3 7. písmeno 
Památka č. 2 2. písmeno 
Památka č. 3 13. písmeno 
Památka č. 1 4. písmeno 
Památka č. 3 3. písmeno 
Památka č. 1 17. písmeno 
Památka č. 5 12. písmeno 
Památka č. 5 1. písmeno 
Památka č. 5 11. písmeno 
Památka č. 3 16. písmeno 
Památka č. 5 16. písmeno 
Památka č. 6 2. písmeno 
Památka č. 2 7. písmeno 
Památka č. 1 6. písmeno 
Památka č. 3 13. písmeno 
Památka č. 3 16. písmeno 
4) Najdi na oddělení pro děti a  mládež 
knihu s názvem, který odpovídá naleze-
ným indiciím. 

5) Knihu se snaž hledat potichu, neu-
pozorňuj na ni, jinak budou mít ostatní 
úkol příliš snadný.
6) Pokud jsi pátral správně, tak v  knize 
nalezneš „návštěvní knihu“, do té se zapiš.
7) Vyber si pověst z Prácheňska, kterou 
ještě neznáš, vezmi si odměnu.
8) Knihu ukliď na místo, kdes ji našel. 
Chovej se nenápadně, všude jsou možní 
další hledači, kterým bys neopatrným 
chováním usnadnil nalezení pokladu.
9) Získanou pověst předlož knihovnici, 
která ti po ověření tvého podpisu v „ná-
vštěvní knize“ předá bonusovou samo-
lepku do soutěže Sbírej samolepky.

Otevírací doba oddělení pro děti a mládež 
je pondělí a středa 12.00–16.30 hodin, pá-
tek 12.00–17.00 hodin.

Miluše Lešková

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz
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Pěvecký spolek 
Prácheň 

Měsíc březen byl pro Pěvecký spolek Prá-
cheň měsícem klidu před bouří, která nás 
čeká v jarních měsících. Ve druhé polovině 
února se konala tradiční Valná hromada, 
na které jsme zhodnotili činnost spolku 
v roce 2009 a nastínili náš program na rok 
2010. Ve velmi příjemné atmosféře jsme 
projednali některé věci, které bylo nutné 
vyřešit, aby spolek i  nadále fungoval tak 
dobře jako v  předchozím období a  mohl 
Vám svým zpěvem rozdávat jen radost.
V dubnu se spolek představí v Horažďovi-
cích hned dvakrát. V pátek 9. 4. vystoupí-
me v  hotelu Prácheň v  rámci benefi čního 
koncertu pořádaného Oblastní charitou 
v Horažďovicích. Začátek koncertu je plá-
nován na 18. hodinu. Kromě našeho spol-
ku by měly vystoupit také některá další 
hudební tělesa z Horažďovic i okolí.
O týden později, přesněji řečeno o osm dní 
později – v  sobotu 17. 4. představíme na 
společném koncertu zahraničního hosta. 
Poprvé se v  Horažďovicích bude prezen-
tovat Asprovaltský pěvecký soubor při 
svatém Jiří z  Řecka, který vede profesor 
hudby Stelianos Zachariu. Tento společný 
koncert se uskuteční opět v  hotelu Prá-
cheň od 18.00 hodin.
Tato dvě vystoupení budou jen malým před-
krmem toho, co nás čeká v květnu, ale o tom 
Vás budu informovat až v příštím čísle. Po-
drobnější informace můžete ale již nyní na-
jít na internetových stránkách: www.pspra-
chen.cz. Těšíme se na setkání s Vámi.

Za PSP Martin Petrus

Doktor od jezera 
hrochů
Kamarád, Zdeněk Troška, mě pozval do 
Prahy na slavnostní premiéru nového 
filmu „Doktor od jezera hrochů“. Pro-
mítání filmu probíhalo ve třech sálech 
multikina. Před promítáním se divákům 
představili sponzoři filmu, celý štáb 
a hlavní představitelé filmu. Film byl na-
točen podle knihy M. Švandrlíka a režisé-
ra si vybrali sponzoři. Po projekci byl raut 
a dražilo se archivní víno. Výtěžek byl vě-
nován české nemocnici v  Africe, kde se 
část filmu natáčela. 

Hlavní hrdina fi lmu Jaroslav Šmíd, alias 
doktor, zasílá čtenářům Horažďovického 
obzoru pozdrav.
Premiéra fi lmu bude v  horažďovickém 
kině o  Velikonocích v  sobotu 3. dubna. 
Po promítání bude autogramiáda a  be-
seda o fi lmu se Zdeňkem Troškou.

Josef Jirsa, Horažďovice

SPORT

BALVANOPEN 2010 
Bouldering je moderní, dynamicky se 
rozvíjející sport. V  podstatě se jedná 
o  lezení na obtížnost na malých stěnách 
bez jištění, kde cílem je vylezení něko-
lika málo kroků maximální obtížnosti 
s  případným pádem na matraci. Při ak-
tivním boulderingu je nárůst maximální 
síly a  vytrvalosti enormní a  výsledky se 
dostavují velice rychle. Bouldering se 
provozuje jak na umělých stěnách, tak 
na přírodních terénech. V  České repub-
lice má tento sport silné kořeny, probíhá 

pravidelně mistrovství republiky a  naši 
lezci jsou úspěšnými účastníky soutěží 
na úrovni mistrovství světa. 
V  Horažďovicích provozuje boulderingo-
vou stěnu v Music clubu Houba horolezec-
ký oddíl „Kóta 427“. Během tříletého fun-
gování stěny jsme zde vychovali již celou 
generaci nových lezců, pravidelně zde tré-
nují děti v  rámci horolezeckého kroužku, 
stěna je otevřena veřejnosti. Rádi mezi se-
bou přivítáme nové zájemce o tento atrak-
tivní a fi nančně nenáročný sport. Informa-
ce je možné získat v Music clubu Houba.
V sobotu 13. 3. 2010 proběhl na boulderin-
gové lezecké stěně Balvan Boulder Horaž-
ďovice již druhý ročník závodů v  lezení na 
obtížnost – BALVANOPEN 2010. Po loň-
ské premiéře závodů se na start přihlásilo 
letos celkem 22 lezců v  mužské kategorii 
a čtyři v ženské. Obsazení bylo velice silné, 
několik závodníků bylo účastníky mistrov-
ství republiky. Soutěž byla rozdělena na dvě 
kola, v prvním se lezlo celkem šest boulde-
rů na obtížnost, kdy se bodovaly dosažené 
chyty nebo přelezení celé cesty. Lezlo se 
stylem „fl ash“, kdy je každá cesta soutěží-
cím „předlezena“ autorem cesty. Každý le-
zec měl na přelezení boulderu čtyři minuty 
a další čtyři minuty na odpočinek a přípravu 
na další boulder. Součtem bodů pak postou-
pilo do fi nále celkem sedm mužů a tři ženy. 
Finále bylo velice napínavé a  cesty, které 
stavěl účastník MR v  boulderingu Honza 
Švíka, dokonale prověřily sílu a  techniku 
závodníků. Ve fi nále měli účastníci na cestu 
již jen tři minuty a  lezli stylem „on sight“, 
kdy nesmí nikoho jiného v cestě vidět. Mezi 
jednotlivými bouldery jsou tak drženi v izo-
laci. Po tuhém boji v cestách maximální ob-
tížnosti zvítězil v kategorii mužů Cyril Kra-
tochvíl z Českých Budějovic a mezi ženami 
Hana Mrkvičková ze Strakonic. V obrovské 
konkurenci se neztratilo ani několik zástup-
ců horažďovické lezecké školy. 

Josef Chalupný

1. kolo krajské ligy 
a krajský pohár 
seniorů v karate 
30. ledna se v Lišově u Českých Budějovic 
konalo 1. kolo KL mládeže a krajský pohár 
seniorů v karate. Náš oddíl reprezentovali 
v mladší kategorii Adélka Zálabská, Vítek 
Zoubek, David Straka, Honzík Zálabský, 
Daniel Černý a  ve straší kategorii Petr 
Schoř, Jan Magoči a Edita Holubová.
V kategorii kata mladší žákyně poprvé na 
ofi ciálních závodech nastoupila Adélka 
Zálabská. V  prvním kole s  převahou zví-
tězila. V druhém kole nahlásila jinou katu, 
než zacvičila, a tak dále nepostoupila.
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V  kategorii kata mladší žáci nás repre-
zentoval Honzík Zálabský. Vyhrál první 
kolo, ale ve druhém narazil na soupeře, 
který později obsadil třetí místo, a  těsně 
prohrál. 
Jako další nastoupili v kategorii kata starší 
žáci Vítek Zoubek, David Straka a Daniel 
Černý. Dan, který závodil poprvé, prohrál 
v  prvním kole, Vítek a  David prohráli ve 
druhém kole.
V kumite Víťa Zoubek těsně před koncem 
vyhrával o  jeden bod, ale nepochopitel-
ným rozhodnutím rozhodčích nakonec 
nezvítězil.
V  kata týmech bojovali neúspěšně Vítek 
Zoubek, David Straka, Honzík Zálabský 
o třetí místo. 
Tímto skončilo neúspěšné vystoupení 
našich nejmenších a  závody pokračova-
ly staršími kategoriemi. Zde jsme získali 
v kata a kumite dvě stříbrné medaile díky 
Editě Holubové ve věkové kategorii ženy 
a  bronzovou medaili v  kumite junioři zá-
sluhou Petra Schoře.

Zdeněk Holub

Oddíl stolního tenisu
IVA ŠOUROVÁ POPRVÉ V NÁRODNÍ 
REPREZENTACI
Obrovského úspěchu a  uznání dosáhl ho-
ražďovický stolní tenis, když jeho odcho-
vankyně Iva Šourová dostala poprvé po-
zvánku do reprezentačního družstva České 
republiky kadetek. Iva se v  současné době 
pohybuje ve špičce republikového žebříčku 
své kategorie starších žákyň, a tak bylo jen 
otázkou času, kdy si ji reprezentační tre-
néři vytáhnou do národního týmu. Svoji 
první nominaci Iva získala na mezinárodní 
mistrovství České republiky, které se kona-
lo v  Hodoníně. Iva zde především sbírala 
zkušenosti z  velkého podniku té nejvyšší 
třídy a  je nutné podotknout, že se vůbec 
neztratila. Všichni v oddílu stolního tenisu 
nyní doufáme, že přijdou další pozvánky na 
nejprestižnější turnaje a že tahle nominace 
rozhodně nebyla výjimečná.
Za tímto úspěchem stojí především ob-
rovská tréninková dřina, kterou Iva musí 
takřka denně podstoupit. Oddíl již logic-
ky nemůže nabídnout ty nejoptimálnější 

tréninkové podmínky, a tak Iva vždy jeden 
týden v měsíci odjíždí do Prahy, kde trénu-
je v oddíle Slavoj Praha pod vedením zku-
šených trenérů společně s  ligovými hráči 
a hráčkami.
V letošní sezóně Iva nastupuje za TJ Sokol 
Horažďovice v  divizi žen a  jejích služeb 
využívá také oddíl Sokol Plzeň v 2. národ-
ní lize žen, kde Iva působí na tzv. střída-
vý start. Dále Iva úspěšně působí i  v  „B“ 
týmu mužů v okresním přeboru I. třídy.
Nezbývá než Ivě poděkovat za příklad-
nou reprezentaci našeho města a  popřát 
jí hodně úspěchů a trpělivosti v tréninku.
Děkujeme také všem sponzorům, přede-
vším pak generálním sponzorům – fi rmě 
Mlýn a krupárna Mrskoš a fi rmě HAPON.

ÚSPĚŠNÁ SEZÓNA STOLNÍCH 
TENISTŮ SE CHÝLÍ KE KONCI
V  polovině dubna se defi nitivně uzavře 
sezóna stolních tenistů 2009/2010 a v na-
šem oddílu stolního tenisu již teď můžeme 
být spokojeni, protože všechny naše týmy 
bojují ve svých soutěžích o  postup nebo 
hrají „klidný střed“.
„A“ tým mužů po několika letech bojů 
o  záchranu v  divizi drží výborné 5. mís-
to, což je velice pěkný výsledek. O  licho-
tivé umístění v  nejvyšší soutěži kraje se 
zasloužili: Miloš Soukup, Pavel Mandák, 
Vojta Křesák, Zdeněk Tůma.
„B“ tým je zatím na prvním místě okres-
ního přeboru I. třídy a rád by postoupil do 
vyšší soutěže, což je krajský přebor II. třídy. 
Soutěž bude dramatická až do konce, jeli-
kož čtyři nejlepší celky po skončení základ-
ní části čeká ještě play-off. Postupuje celko-
vý vítěz a díky rozšiřování krajské soutěže 
má letos i  poražený fi nalista šanci, jelikož 
bude ještě hrát baráž druhých celků okres-
ních soutěží Plzeňského kraje. Naděje je 
tedy velká, a tak držme palce, aby se to po-
dařilo. Za letošními úspěchy stojí: Zdeněk 
Částka, Jan Buriánek, Karel Holeček, Jan 
Berger, Iva Šourová, Michaela Račáková.
„C“ tým působí v  okresním přeboru II. 
třídy a  je v  současné době na třetím mís-
tě, takže ho čeká stejně jako „béčko“ boj 
v  play-off čtyř nejlepších týmů soutěže 
o  postup do OP I. tř. V  tomto týmu hrají: 
Karel Mejta, Karel Holeček, Ivana Křesá-
ková, Iva Šourová, Jan Kotiš.
„D“ tým působí stejně jako „céčko“ 
v  okresní soutěži II. třídy a  po několika 
záchranářských letech hrají klidný střed 
tabulky a současné 5. místo je příjemným 
překvapením. Zasloužili se o  to: Karel 
Malý, Milan Vavřička, Jiří Jungr, Michaela 
Račáková, Josef Vondryska, Pavel Karas.
„E“ tým hraje v okresním přeboru III. třídy 
a po dvou sezónách od svého vzniku dosá-
hl vynikajícího úspěchu, když po vítězství 
v  základní části soutěže postoupil v  play 

off (hraje osm týmů) již do fi nále, což bez 
ohledu na výsledek fi nále, které kluky za-
nedlouho čeká, znamená postup do vyšší 
soutěže, OP II. tř., jelikož z této soutěže po-
stupují vždy dva nejlepší celky. O postup se 
zasloužili: Jiří Chroust, Jiří Kropáček, Vác-
lav Chroust, Jan Kotiš, Karel Malý. 

 Pavel Mandák

Zimní třebomyslický 
duatlon, aneb 
olympijský Vancouver 
blízko nás
Na krásnou slunečnou neděli 21. 2. 2010 
přichystali třebomysličtí nadšenci pro 
obyvatele obce Třebomyslice a  přilehlé-
ho okolí další z  mnoha sportovně-spole-
čenských lahůdek. Tentokráte se jednalo 
o  sportovní disciplínu „třebomyslický 
duatlon“, která byla pracovně nazvána 
„Vancouver v  Třebicích“. Organizace 
celé akce se ujal přeborník na extrémní 
sporty Václav „Kulda“ Chalupný a  nut-
no podotknout, že trasu i podmínky celé 
akce připravil s  precizností sobě vlastní. 
Celý závod byl již podle názvu rozdělen 
na 2 disciplíny, a to běh na lyžích klasic-
kou technikou v délce 3 000 m a klasický 
běh „po svých“ v délce 2 000 m. Na startu 
celé soutěže se představilo 16 soutěžících 
ve 4 výkonnostních skupinách. V katego-
rii juniorky se na 1. místě umístila Maruš-
ka Makovcová (čas 30:31) a  na 2.  místě 
teprve 6letá Karolínka Makovcová (pro 
extrémní rychlost nebyl čas zazname-
nán), obě hrdé reprezentantky obce Tře-
bomyslice! V  kategorii junioři obsadil 1. 
místo s přehledem Jakub Chalupný, který 
by se s  celkovým časem 27:15 neztratil 
ani mezi dospělými. Mezi ženami kralo-
vala Katka Polenová s  celkovým časem 
30:30 po obou disciplínách, pořadí na 
dalších místech bylo následující: 2. mís-
to – Vendy Brůhová (20:08 lyže), 3. mís-
to – Danča Polenová (22:59 lyže), dělené 
4.–5. místo Mirka Polenová (26:30 lyže) 
a  Zuzka Kaňková (26:30 lyže). Nutno 
podotknout, že většina žen se účastni-
la „pouze“ lyžařského úseku duatlonu, 
ovšem Katka Polenová a  Zuzka Kaňko-
vá zvládly obě disciplíny bez zjevného 
náznaku vyčerpání a  za tento výkon si 
zaslouží smeknout pomyslný klobouk. 
Kategorie „jELITA“ patřila dle předpo-
kladů „duchovnímu otci“ celé akce Vác-
lavu„Kuldovi“ Chalupnému (čas 19:49), 
který zvítězil s  přesvědčivým více jak 
minutovým náskokem před druhým v po-
řadí – Markem Šafandou (20:57), které-
mu se stal osudný poslední ostrý sjezd 
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„na kamenech“, kde těsně před finišem 
lyžařské části upadl na svůj levý bůček, 
a  tím daroval svému sokovi v čele naděj-
ný náskok před běžeckou částí. Pořadí 
na dalších místech v kategorii „jELITA“: 
3. místo – Lukáš Trubač (23:20), 4. místo 
– Luboš Polena (23:53; pozn.: i klasickou 
běžeckou část na 2000 m absolvoval v ly-
žařském obutí!), společné 5. až 8.  mís-
to – Petr Voska, Honza Němec, Venca 
„Uncák“ Bláha – všichni s  časem 30:30, 
9. místo – Pavel Nováček s  časem 18:30 
v  lyžařském úseku (poslední 2 jmenova-
ní závodníci byli jedinými přespolními 
účastníky duatlonu z nedalekých Břežan 
a  svou reprezentací dodali soutěži punc 
takřka mezivesnického významu). Všich-
ni účastníci závodu si odnesli sladké nebo 

Foto: Lucka Ch.

alkoholické ceny a v teple místní „třebic-
ké“ hospůdky rozebírali průběh závodu 
ještě dlouho po jeho skončení. Na příští 
rok 2011 by chtěl připravit hlavní organi-
zátor duatlonu Václav „Kulda“ Chalupný 
obdobně zajímavou trať a  přilákat mezi 
startující i  starší generaci třebomyslic-
kých sportovců a  sportovkyň v  katego-
rii seniors. Do příštího roku si přejme 
pevné zdraví a  hlavně kvalitní sněhovou 
pokrývku, alespoň takovou, jaká byla le-
tos, abychom sníh nemuseli vyrábět nebo 
vozit z nedaleké Šumavy – dodal na závěr 
s úsměvem na rtech Václav „Kulda“ Cha-
lupný. Sportu zdar a dobrému strakonic-
kému pivku též!

Třebomysličtí nadšenci

Z RADNICE

Rada města 
24. 2. 2010
POVĚŘILA
• MěÚ, Odbor investic, rozvoje a  ma-
jetku města zveřejněním záměru bu-
doucího odprodeje parcel p. č. 2821/21, 
2821/22, 2821/27, st. p. č. 577/21 v k. ú. 
Horažďovice, ulice Nad Nemocnicí v Ho-
ražďovicích (poslední čtyři parcely pro 
řadové domy) 

SCHVÁLILA 
• výzvu k  podání nabídky a  textovou 
část zadávací dokumentace, vč. smlouvy 
o  dílo pro podlimitní veřejnou zakázku 
na stavební práce zadanou dle zákona 

č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakázkách, 
v platném znění, v otevřeném řízení s ná-
zvem „Stavební úpravy místní komunika-
ce Okružní II v Horažďovicích“ 
• mandátní smlouvu mezi Městem Horaž-
ďovice a Ing. Petrem Keslem na výkon au-
torského dozoru stavby „Stavební úpravy 
místní komunikace Okružní II v Horažďo-
vicích“ za pevnou jednotkovou cenu výko-
nu autorského dozoru 350 Kč/hod. + DPH 
a cestovních nákladů 6 Kč/km + DPH
• mandátní smlouvu mezi Městem Ho-
ražďovice a  Ing. Michaelou Šperlovou na 
výkon autorského dozoru stavby „Zlepše-
ní tepelně technických vlastností obvodo-
vých konstrukcí budov ZŠ Blatenská 540 
a  ZŠ Komenského 211, Horažďovice“ za 
pevnou jednotkovou cenu výkonu autor-
ského dozoru 400 Kč/hod. + DPH a  ces-
tovních nákladů 10 Kč/km + DPH 
• pořadník na byty 2+1 a 1+1 nad 40 m2

• smlouvu o  poskytování právní pomoci 
mezi Městem Horažďovice a  advokátem 
JUDr. Petrem Kubešem, Ph.D., Klatovy

SOUHLASÍ 
• s výstavbou malé vodní elektrárny MVE 
o instalovaném výkonu 130 kW na pozem-
ku p. č. PK 179 v k. ú. Horažďovice (Vavří-
kovi – Jarov) 
• s umístěním speciální budky pro ledňáč-
ka říčního na pozemku p. č. 2464/1 v k. ú. 
Zářečí u  Horažďovic dle žádosti N.O.S. 
– Nepomucký ornitologický spolek, o. s., 
Nepomuk
• s  přijetím neinvestiční dotace pro pro-
jekt ZŠ Komenského ul. s názvem „Mámo, 
táto, jsem v  bezpečí?“ z  grantového pro-
gramu Plzeňského kraje „Podpora pre-
ventivních aktivit a  výchovy k  toleranci 
v roce 2010“ a s přijetím neinvestiční do-
tace z  programu Plzeňského kraje „Pod-
pora tělovýchovy a  sportu v  Plzeňském 
kraji v roce 2010“ 
• s  podáním žádosti do grantového pro-
gramu ČSOB a  Poštovní spořitelny pro 
podporu regionů: Horažďovice – Zámec-
ké hudební léto 2010 
• s  poskytnutím finančních prostředků 
na nutné opravy a  úpravy v  kulturním 
domě: revize hasicích přístrojů a hydran-
tů, dále protipožární nástřik všech textilií 
v rámci příspěvku zařazeném v rozpočtu 
na rok 2010 
• s  provedením zadání dokumentace 
k  územnímu řízení akce „Vybudování za-
řízení pro zpracování odpadu ze zeleně 
pro potřeby města Horažďovice“, ukládá 
MěÚ, Odboru investic, rozvoje a majetku 
města zahájit přípravu pro zadání projek-
tové dokumentace a  zařadit do rozpočtu 
města na rok 2010 náklady na zpracování 
projektové dokumentace pro územní roz-
hodnutí ve výši 150 000 Kč
• ve smyslu § 102 odstavec 2) písm. j) zá-
kona č. 128/2000 Sb., o  obcích, ve znění 
pozdějších předpisů zvýšení počtu za-
městnanců organizační složky Technické 
služby o  6 na dobu max. 6 měsíců s  pod-
mínkou, že bude na tyto zaměstnance po-
skytnuta dotace od Úřadu práce 

ROZHODLA 
• o  přijetí cenové nabídky společnosti 
Less a Forest, s. r. o., Bohdaneč a společ-
nosti Gardenline s. r. o., Litoměřice na 
následnou péči o  zeleň navazující na re-
vitalizaci anglického parku Ostrov v Ho-
ražďovicích v celkové výši 651 800,56 Kč 
bez DPH
• o přijetí cenové nabídky Ing. Jana Pape-
že na provedení aktualizace Povodňové-
ho plánu města Horažďovice a  ORP  Ho-
ražďovice v  celkové ceně 192 876 Kč 
včetně DPH 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• zápis z jednání sportovní komise ze dne 
15. 2. 2010 
• vývoj a úroveň třídění komunálního od-
padu města za období 2006–2009   
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Rada města 
10. 3. 2010 
SCHVÁLILA 
• znění výzvy k podání nabídky a textovou 
část zadávací dokumentace, vč. návrhu 
smlouvy o dílo pro podlimitní veřejnou za-
kázku na stavební práce zadanou dle zá-
kona č. 137/2006 Sb., o  veřejných zakáz-
kách, v  platném znění ve zjednodušeném 
podlimitním řízení s  názvem „Obnova 
ASŘTP na ČOV Horažďovice – etapa č. 1“
• termín otevírání obálek a  zasedání 
hodnotící komise, dne 7. 4. 2010 v  10.00 
a  ustanovuje hodnotící komisi včetně ná-
hradníků členů hodnotící komise 
• výzvy k  podání cenové nabídky veřej-
né zakázky malého rozsahu na „Opravu 
střech na domech čp. 529, 530, 531, 750–
751, 752–753, a 764 v Horažďovicích“ 
• zadávací dokumentaci veřejné zakázky 
malého rozsahu na stavební práce s  ná-
zvem „Zateplení bytového domu č. p. 180 
v Horažďovicích“ 
• na akci „Rekonstrukce a  revitalizace 
Mírového náměstí v  Horažďovicích“ do-
kumentaci pro veřejnou zakázku malého 
rozsahu na zhotovení projektové doku-
mentace stavby „Rekonstrukce a revitali-
zace Mírového náměstí v Horažďovicích“
• opatření obecné povahy k vymezení za-
stavěného území města Horažďovice v ka-
tastrálním území Horažďovice a Zářečí
• záměr budoucího odprodeje části po-
zemku p. č. 2486/1 zahrada v k. ú. Zářečí 
u  Horažďovic, pověřuje MěÚ, Odbor in-
vestic, rozvoje a  majetku města zveřejně-
ním záměru budoucího odprodeje části 
pozemku
• smlouvy o  budoucí smlouvě o  zřízení 
věcného břemene k  akci „Protipovodňo-
vá opatření města Horažďovice – silniční 
most – V. D. Tvar“ 
• smlouvu o  zajištění prodeje bytových 
a nebytových jednotek ve vlastnictví měs-
ta Horažďovice mezi JUDr. Soňou Panuš-
kovou, Strakonice a Městem Horažďovice 
k prodeji 97 bytových jednotek 
• smlouvu o  zprostředkování prodeje ob-
jektu ulice Strakonická čp. 371 se společ-
ností SNAPAT, spol. s r. o., Praha a Měs-
tem Horažďovice
• pronájem 20 sloupů veřejného osvětle-
ní dle přiložené dokumentace společnosti 
CTT media, Česká 420, Liberec k umístění 
krátkodobé reklamy na propagaci prodejny 
Albert a  prodávaný sortiment na dobu od 
24. 3.–13. 4. 2010 za cenu 8 400 Kč + DPH
• schvaluje darovací smlouvu mezi Měs-
tem Horažďovice (obdarovaný) a  fi rmou 
DRUSO, spol. s  r. o., Plzeň (dárce) na 
poskytnutí peněžního daru 5 000 Kč pro 
Městskou knihovnu na projekt Děti a čte-
ní 2010 

• smlouvu mezi Městem Horažďovice 
a  fi rmou MEMORABILIA Pamětní min-
ce, s. r. o., Praha 10, Strašnice, Křenická 
2255/7 (umístění stroje na ražení pamět-
ních mincí do Městského muzea) 

POVĚŘUJE 
• MěÚ, Odbor investic, rozvoje a  ma-
jetku města zveřejněním výběrového ří-
zení a  záměru prodeje bytové jednotky 
č. 220/12 Jiráskova ulice v Horažďovicích 
do osobního vlastnictví 
• MěÚ, Odbor investic, rozvoje a  majet-
ku města zveřejněním záměru budoucího 
prodeje části pozemku p. č. 2821/1 v k. ú. 
Horažďovice (nad nemocnicí) pro výstav-
bu 2 rodinných domů 

ROZHODLA 
• poskytnout jednorázový příspěvek 
2 500 Kč na provoz zařízení Střediska rané 
péče SPRP Plzeň pro rok 2010 a  poskyt-
nout jednorázový příspěvek 5 000 Kč na 
provoz zařízení Rané péče Diakonie Čes-
koslovenské církve evangelické, středisko 
v Praze 5 – Stodůlkách z důvodu poskyto-
vání rané péče občanům našeho města

SOUHLASILA 
• s  užitím městského znaku na použití 
městského znaku na obalech pro piv-
ní značku Otavský Zlaťák a  ostatních 
P.O.S.M. k  této značce v  rámci projektu 
Otavská plavba (společný projekt měst 
Sušice, Horažďovice, Strakonice, Písek)
• s  užitím znaku Města Horažďovice pro 
společnost AKTIV Opava, s. r. o., na re-
klamní předměty „buton“ s  připínáčkem 
nebo magnetem, které budou nabízeny 
pro propagaci s  podmínkou poskytnutí 
5  % vydaných propagačních předmětů 
bezúplatně Městu Horažďovice 

NESOUHLASILA 
• s nabídkou propagace města Horažďovi-
ce TV public, regionálního zpravodajství 
z našeho města 

VZALA NA VĚDOMÍ 
• vyúčtování pečovatelské služby za rok 
2009 – čerpání rozpočtu, komentář k vý-
sledku hospodaření, výkaz střediska pe-
čovatelské služby, přehled o aktivizačních 
činnostech – předložené Oblastní chari-
tou Horažďovice, schválila použití části 
fi nančního příspěvku ve výši 5 104 Kč, 
který byl v  roce 2009 poskytnut Oblastní 
charitě Horažďovice na zajištění pečova-
telské služby pro občany města, na stejný 
účel v roce 2010
doporučila ZM 
• udělit čestné občanství panu Josefu 
Šochmanovi za zásluhy v oblasti společen-
ské, kulturní a tělovýchovné

Z usnesení ZM 
8. 3. 2010
ZM SCHVÁLILO 
• rozpočet města na rok 2010, a  to roz-
počet příjmů, fi nancování, provozních 
a investičních výdajů, fondů města a plán 
hospodářské činnosti (dle přílohy)
• novou dvousložkovou cenu vodného 
a stočného platnou od 1. 4. 2010
(viz tabulka níže)
• Plán obnovy vodovodů a  kanalizací na 
období 2008–2018 – aktualizace 2010
• odprodej budovy Havlíčkova čp. 46 
na st. p. č. 92/1, st. p. č. 92/1, zastavěná 
plocha a nádvoří o výměře 372 m2, budo-
vy bydlení čp. 505 na st. p. č. 92/2, st. p. 
č.  92/2, zastavěná plocha a  nádvoří o  vý-
měře 260 m2 v  k. ú. Horažďovice, vše za 
cenu 2 050 000 Kč
• odprodej bytových jednotek v  čp. 781, 
782 Pod Vodojemem, v čp. 877, 878, 933, 
934 Palackého ul. v Horažďovicích
• budoucí odprodeje pro výstavbu řadových 
rodinných domů v lokalitě „nad nemocnicí“ 
• podání žádosti o  dotaci z  Regionálního 

Kapacita vodoměru

(m3/hod.)  (Kč/m3)

Celkem Vodné Stočné Celkem Vodné Stočné

2,5 32,30 26,30 6,00

6,0 114,10 99,50 14,60

10,0 45,82 21,29 24,53 240,80 216,30 24,50

15,0 437,60 400,70 36,90

55,0 3025,30 2887,40 137,90

Cena 1 m3 24,76 Kč/m3

0,23 Kč/m3

24,53 Kč/m3

24,76 Kč/m3

Pohyblivá složka Pevná složka

(Kč/vodoměr/měsíc)

Pevná složka

Pohyblivá složka

Celkem

Všechny ceny jsou 
uváděny bez DPH.

Cena stočného pro odpadní vody z jiných zdrojů: (srážkové vody, studna)
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operačního programu NUTS II Jihozá-
pad, 11. kolo výzvy k  projektu „Otavská 
cyklostezka – úsek mikroregionu Prá-
cheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí“ s cel-
kovými plánovanými výdaji 7 000 000 Kč 
včetně DPH
• podání žádosti o  dotaci z  Regionálního 
operačního programu NUTS II Jihozá-
pad, 11. kolo výzvy k  projektu „Rekon-
strukce a modernizace Aquaparku Horaž-
ďovice“ s  celkovými plánovanými výdaji 
8 000 000 Kč včetně DPH

ROZHODLO V RÁMCI FONDU 
ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA 
HORAŽĎOVICE
• poskytnout půjčku p. Věře Oplové, Ho-
ražďovice ve výši 80 tis. Kč (4 roky, 3 %) 
• poskytnout půjčku p. Marcele Benešové, 
Horažďovice ve výši 50 tis. Kč (5 let, 3 %)

Na výměnu 
řidičských průkazů 
zbývá cca 270 dnů.
Řidičské průkazy vydané v roce 1994 
až 2000 jsou jejich držitelé povinni 
vyměnit
do 31. prosince 2010.
Rozhodující pro výměnu je datum vy-
dání řidičského průkazu, nikoliv jeho 
typ!
Pokud nedojde ke zrychlení povinné 
výměny řidičských průkazů, hrozí ku-
mulace výměny velké části řidičských 
průkazu na konci roku 2010.
Městský úřad Horažďovice, Odbor 
dopravy doporučuje řidičům, kterých 
se povinná výměna týká, aby si přišli 
vyměnit řidičský průkaz včas. Do sou-
časné doby je vyměněno pouze 48 % 
výše uvedených řidičských průkazů.

Miloslava Lišková, Odbor dopravy

OZNÁMENÍ
Na webové stránce Městského úřa-
du Horažďovice www.sumavanet.cz/
muhd naleznete novou upoutávku – 
hlášení místního rozhlasu, kde jsou 
uvedeny informace o  hlášení rozhlasu 
s  uvedením dne hlášení i  celého znění 
textu. 
Bohuslava Kodýdková, Odbor památko-

vé péče, školství a kultury

Prodej bytu 
v Jiráskově ulici čp. 220/12 v Horažďovicích

Základní specifi kace:
Velikost: 3+1
Podlahová plocha: 67,70 m2

Podlaží: 4. nadzemní
Cena: 1 082 000 Kč
Podrobný popis:
Město Horažďovice nabízí formou výběro-
vého řízení prodej bytu č. 12 o dispozici 3+1 
a celkové ploše 67,70 m2, který se nachází ve 
4. nadzemním podlaží.
Nosné konstrukce jsou zděné, fasáda břizo-
litová, okna původní dřevěná, bytové jádro 
zděné. Vytápění a ohřev vody je z centrální-
ho zdroje – domovní kotelna.
Bližší informace o podmínkách výběrového ří-
zení na stránkách Městského úřadu Horažďo-
vice, kontakt p. Králová, telefon 376 547 559, 
prohlídku nemovitosti lze dohodnout na tele-
fonním čísle 376 547 570, p. Šíp.

Odbor investic, rozvoje a majetku města

Zpětný odběr 
elektrospotřebičů
Nejedná se o  žádnou novinku. Zpětný 
odběr elektrických a  elektronických zaří-
zení pocházejících z  domácností je zave-
den od odpadové legislativy od poloviny 
roku 2005. Vzhledem k  tomu, že pořád 
nacházíme na různých místech pohozené 
lednice a televize (drobnější zařízení spíše 
výjimečně, zřejmě hlavně z důvodu, že se 
vejdou do popelnice), dovolím si na toto 
téma zopakovat několik informací. 
Skutečnost, že se na určitou skupinu 
výrobků ze zákona vztahuje povinnost 
zpětného odběru, znamená, že výrobce 
má povinnost vytvořit systém, kterým své 
výrobky, které uvedl na trh, „na konci ži-
votnosti“ sesbírat a  v  maximální míře ať 
již materiálově nebo jinak využít. Nejčas-
těji to dělá prostřednictvím kolektivních 
systémů, vytvořených za tímto účelem. 
Následně kolektivní systémy vytváří síť 
„míst zpětného odběru“. Jsou jimi zpravi-
dla sběrné dvory. Neznamená to, že všech-
ny sběrné dvory jsou místy zpětného od-
běru, pouze ty, které jsou k tomuto účelu 

nasmlouvány kolektivními systémy.
Místa zpětného odběru jsou určena pro 
všechny, kdo potřebují (resp. mají povin-
nost) odevzdat nějaké elektrozařízení. Ne-
jsou vázána na trvalý pobyt nebo vlastnictví 
nemovitosti k rekreaci v daném místě, jako 
je to u odevzdávání komunálního odpadu. 
V  místě zpětného odběru může elektrický 
spotřebič nebo zařízení odevzdat kdokoliv, 
tedy i podnikající subjekt, jedinou podmín-
kou je, že zařízení je kompletní. 
Je trochu rozdíl, když zařízení odevzdává 
podnikající subjekt. Ten by měl vědět, kde 
je pro něho hranice mezi elektrozařízením 
a  elektroodpadem (elektrozařízení může 
zdarma odevzdat v  místě zpětného odbě-
ru, elektroodpad musí předat oprávněné 
osobě k  převzetí odpadu). Zpětně ode-
braný výrobek není ze zákona odpadem, 
ale odpadem se stane v okamžiku předání 
osobě oprávněné ke zpracování. 
Co se týče kompletnosti zařízení, tak za 
kompletní je považováno zařízení, které 
obsahuje technologické části podstatné 
pro jeho klasifi kaci (např. žehlička bez ka-
belu nebo lednice bez dveří budou pova-
žovány za kompletní, kdežto lednice bez 
kompresoru již nikoliv). Neznamená to, 
že nekompletní elektrozažízení se vyha-
zují do popelnice. Nekompletní zařízení 
je odpadem, a  v  řadě případů odpadem 
nebezpečným. Odevzdáme ho standardně 
v rámci systému nakládání s komunálním 
odpadem podle místa trvalého pobytu 
(nebo prostě v  obci, které platíme popla-
tek za odpad). Místo je stanoveno obecně 
závaznou vyhláškou.
Zpětně odebírat výrobky lze i  jiným způ-
sobem, například v  prodejnách při náku-
pu nových spotřebičů. 
Pro nás občany to znamená, že výrobky, 
které ke svému chodu potřebovaly elek-
trický proud nebo nějakou baterii a staly se 
pro nás nepotřebnými, nevyhazujeme do 
popelnic. Máme povinnost je odevzdat do 
místa zpětného odběru. Pro nás je nejdo-
stupnějším místem zpětného odběru míst-
ní sběrný dvůr. Že se nachází ve Strakonic-
ké ulici, poslední areál vpravo ve směru na 
Strakonice, je všem místním známo.
A  kdo vlastně fi nancuje celý ten kolotoč 
kolem zpětného odběru? Jsme to my spo-
třebitelé. Při nákupu nového spotřebiče 
zaplatíme v  ceně určitou částku za to, že 
o výrobek, který doslouží, bude ekologicky 
postaráno. Jestli se tak skutečně stane, zá-
visí na tom, jak se ho zbavíme. Máme totiž 
možnost výběru: vyhodit ho do popelnice, 
anebo odevzdat do místa zpětného odběru. 
Více informací o zpětném odběru, včetně 
odkazů na stránky kolektivních systému 
najdete na www.sumavanet.cz/muhd 
v záložce Odpadové hospodářství.

 Ing. Anna Vachušková, 
Odbor životního prostředí
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Nález pejska
Pejsek nalezen v  noci z  pátku 15. ledna na 
sobotu u  mlýna Mrskoš. Je to zdravý, dob-
ře krmený kříženec bez obojku, známky či 
tetování. Výška v kohoutku asi 30 cm, zlatá 
barva, hodný a  temperamentní. Zatím je 
umístěn v Přírodovědné stanici v Horažďo-
vicích. Zájemci hlaste se na Městské policii 
Horažď. tel. 720 510 933 nebo 376 547 539.

Nabídka pejsků 
k adopci
Nabízíme 5 pejsků k  adopci. Pejsci 
jsou umístěni v záchytu Horažďovice. 
Zájemci se mohou hlásit na tel. čísle 
720  510 933 nebo 376 547 539 a  na 
Městské policii Horažďovice.

ŠKOLY

KŘESŤANSKÁ 
MATEŘSKÁ ŠKOLA
Konečně jsme se dočkali, začalo jaro. 
„Byla zima mezi náma, ale už je za hora-
ma“, s tímto říkadlem se děti loučily s Mo-
ranou, kterou pouštěly po vodě, a symbo-
licky tak vynášely zimu. Povedlo se. Jaro 
přišlo naráz a v plné síle. Jeho příchod po-
znáváme nejen podle příjemnějších teplot, 
ale i  podle výzdoby a  dekorací, které má 
doma každý, kdo dorazil k  nám do škol-
ky na naše jarní předvelikonoční tvořivé 
dílny. Díky nápaditým paním učitelkám 
a  šikovným maminkám se bude o  Veliko-
nocích čím pochlubit. 
Čas ale běží dál a připravujeme další akce. 
Pravidelná cvičení a „saunování“ dětí do-
plní předplavecká výchova pro předško-
láky, sportovní hry, delší pěší výlety, ale 

i ozdravné pobyty v zahraničí. Naše škol-
ka je zařazena do sítě programu „Škola 
podporující zdraví“. To, že jsme osvědče-
ní získali a  jsme pilotní školou projektu, 
nás zavazuje a  snažíme se, abychom byli 
opravdu zdraví. K tomuto tématu chystá-
me 7. dubna, kdy je vyhlášený Světový den 
zdraví, celoškolní projekt. Na všech tří-
dách proběhnou různé aktivity a odpoled-
ne mezi nás přijde i paní starostka. Zveme 
tímto všechny rodiče, aby se aktivně zapo-
jili a náš projekt podpořili.

Za KMŠ Věra Chaloupková

Zprávičky z Paloučku
V naší školce se stále něco děje. A tak děti 
měly možnost v uplynulém období navští-
vit několik velmi zdařených akcí. Přímo 
v naší školce jsme měli čtyři krásné ekolo-
gicky zaměřené návštěvy. Třídu Berušky 
navštívila želvička Jůlinka, kterou mají 
Berušky adoptovanou v Přírodovědné sta-
nici. A  paní Pánková, která želvičku při-
nesla, připravila pro děti velmi pěkné po-
vídání o zvířátkách. Další návštěva byla ze 
Záchranné stanice živočichů Plzeň. Pan 
Makoň dětem velmi zajímavě vyprávěl 
o  přírodě a  o  zvířátkách. Některá přivezl 
do školky. Moc pěkné byly i  dvě pohádky 
o  přírodě – Plecha a  Neplecha jdou do 
světa a Jak Lesníčkovi uletěly včeličky do 
Bavorského lesa.
V  únoru jsme žili ještě jednou velkou udá-
lostí. Sledovali jsme zimní olympijské hry. 
Ne v  televizi, ale hráli jsme si na olympiá-
du, sledovali jsme v  tisku úspěchy našich 
sportovců a děti se seznamovaly s tím, co to 
vlastně olympijské hry jsou, cestovaly v ma-
pách a  na globusu, vyráběly si vlastní me-
daile a napodobovaly různé zimní sporty. 
Ve spolupráci s  cestovní kanceláří CIAO 
jsme se vydali na „Javornické bobování“. 
Děti i  rodiče si tento zimní den na Javor-
níku moc užili.
Nyní se už netrpělivě těšíme na jaro.

Z Paloučku M. Sládková
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Mateřské centrum 
Dráčkov 3, o. s. 
Plánujeme:
26. 4. 2010 – Second-hand, letní móda
prodej p. Sládková
Poděkování:
V  březnu jsme uspořádali bazárek dětského 
oblečení. Velice nás překvapil velký zájem jak 
prodávajících, tak i kupujících. Tuto akci bu-
deme opakovat na podzim a pravděpodobně 
prodloužíme prodej na min. 2 dny. Zajištění 
celé této akce bylo poměrně náročné, pře-
devším z  časového hlediska. Velký dík patří 
všem děvčatům, která nám pomáhala, a to na 
úkor svých dětí a svého volného času. 
Další info na našich www.drackov.cz.

Přijďte mezi nás! Lucie a Martina

ZŠ Blatenská 
LYŽAŘSKÝ KURZ
Jako každý rok i  letos pořádala ZŠ Ho-
ražďovice Blatenská lyžařský kurz, který 
se i  tentokrát konal na Nových Hutích. 
Celodenní program jednotlivých dnů byl 
zaplněn výukou sjezdového i  běžeckého 
lyžování. Zdatnější lyžaři se učili i carvin-
gu a jeho jednotlivým stylům jízdy. Večer-
ní přednášky byly věnovány zdravovědě 

a  přípravě lyží. Celý kurz nás provázelo 
slunečné počasí, takže i  volný středeční 
den spojený s  výletem do Kvildy se nesl 
v  příjemné a  pohodové atmosféře. I  letos 
nás se svým povídáním navštívil pan Emil 
Kintzl, který dětem přiblížil začátky ly-
žování na Šumavě. Poděkování patří také 
manželům Kosteleckým, kteří se o  nás 
během celého pobytu na Bokově chatě 
starali.

 Mgr. Kamil Šebek, ZŠ Blatenská 540

V DRUŽINĚ SE NENUDÍME
8. 2. 2010 jsme si s dětmi ve školní družině 
užili maškarní ples. Přehlídka masek byla 
velkolepá. Od princezen, zvířátek a  čaro-
dějnic až po rytíře a akční hrdiny. Všichni si 
s chutí poměřili síly např. v navlékání tkani-
ček, výlovu rybek nebo hře na čmeláky. Za 
své výkony si děti odnesly odměny dle vlast-
ního výběru. Poté jsme si všichni „zařádili“ 

v rytmu diska. Nechybělo ani občerstvení, 
které nám připravily maminky. 
19. 2. 2010 se i u nás ve školní družině ko-
naly zimní olympijské hry. Na chvilku se 
z nás stali „tvrdí“ hokejisté, „něžné“ kra-
sobruslařky i  „rychlí“ lyžaři. Také jsme 
vynikali v  „hodu sněhovou koulí“. Olym-
piádu zakončilo „nebezpečné“ bobování. 
Na nejvyšším stupni se umístilo 3. oddě-
lení ŠD. Druhé místo se ztrátou pouze 1 
bodu obsadilo 1. oddělení ŠD a bronz zís-
kalo 2. oddělení ŠD.
Na všechny závodníky čekala sladká od-
měna a omalovánky. 

Petra Smejkalová, 
vedoucí ŠD, ZŠ Blatenská 540 

NOVÉ LCD MONITORY
Dobám klasických monitorů, které za-
bíraly půl pracovní plochy, již dávno od-
zvonilo. Protože současnost nabízí velmi 
pestrý výběr monitorů za rozumné ceny, 
rozhodli jsme se vyměnit klasické CRT 
monitory v učebnách informatiky za nové 
LCD monitory. Na stole zabírají daleko 
méně místa, mají elegantní design, spo-
třebují méně energie, jsou lehké a  lépe se 
přenášejí, neprodukují téměř žádná škod-
livá záření a hlavně jsou výrazně šetrnější 
k očím. Věříme, že vybavení obou počíta-
čových učeben novými monitory přispěje 
k dalšímu zkvalitnění výuky na naší škole. 

 Mgr. Jaroslav Skolek, ZŠ Blatenská 540

ÚSPĚCH V OKRESNÍM KOLE 
MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY
Ve středu 27. 1. 2010 se v Klatovech konalo 
okresní kolo matematické olympiády pro 
kategorie Z9 a  Z5. Blahopřejeme k  pěk-
nému umístění Jiřímu Křesákovi z 5. třídy 
a  Janu Pomplovi z  9. třídy. Oba ve svých 
kategoriích obsadili shodně třetí místa. 

 Mgr. Jaroslav Skolek, ZŠ Blatenská 540

VYBÍRÁME BUDOUCÍ POVOLÁNÍ
Dne 3. 2. 2010 jsme se jeli podívat na 
ukázkový den na Střední škole zeměděl-
ské a potravinářské v Klatovech. 
Po uvítání jsme se rozešli na připravená 
místa. Nejdříve jsme se šli podívat na obor 
cukrář-pekař. Vyzkoušeli jsme si zdobení 
dortů, pletení housek a vánoček. Poté jsme 

se šli podívat na obor kuchař-číšník. Zde 
jsme dostali velmi vydatný oběd. Všem nám 
moc chutnalo. Viděli jsme, jak se vykosťuje 
kuře, a krájeli jsme domácí nudle do polév-
ky. Po škole nás provedl pan ředitel, ukázal 
nám mnoho zajímavostí na škole. 
Jeli jsme také na odbornou exkurzi do fi rmy 
MASOWEST. Oblékli jsme si bílé pláště 
a nasadili si legrační bílé čepičky s kšiltem. 
Prošli jsme celou fi rmu. Viděli jsme krájení 
masa nebo navažování uzenin.
Všem se nám exkurze moc líbila a byla to 
velice zajímavá zkušenost pro všechny.

 Petra Kovandová – žákyně 8. ročníku, 
ZŠ Blatenská 540

ZŠ Komenského
PŘEDŠKOLÁCI, NEBOJTE SE ČTENÍ!
Ema má mámu. Máma má Emu. Ó, my se 
máme!... Vzpomínáte? Věty, které neod-
myslitelně patřily do slabikářů v  1. třídě. 
Ale než prvňák tyto věty přelouskal, stálo 
ho to značné úsilí. Zapamatovat si všech-
na ta malá tiskací písmenka, spojit je do 
slabik, pak do slov a  následně dát dohro-
mady celou větu, to byla práce na několik 
prvních školních měsíců.
A  představte si, dnešní prvňáci si dokáží 
o svoji 1. knížku napsat Ježíškovi sami a o Vá-
nocích si ji dokonce i sami přečíst. Nevěříte?
Již 3. rokem vyučujeme v  1. třídách na 
ZŠ Komenského čtení tzv. analyticko-syn-
tetickou metodou bez tvorby slabik. Zní to 
možná až příliš vědecky, ale je to metoda 
velmi jednoduchá a s nácvikem čtení tímto 
způsobem máme ty nejlepší zkušenosti.
Cílem výuky čtení je naučit žáky základům 
čtení s  porozuměním a  probudit v  nich 
zájem o  čtení. Jak už bylo řečeno, analy-
ticko-syntetická metoda s  vynecháním 
slabik je jednoduchá a  umožňuje rychlý 
čtenářský postup. Žáci od počátku sklá-
dají rovnou celá slova, což vede k navození 
přirozeného zájmu o čtení.
Některé děti se pokoušejí samy číst už 
v  předškolním věku. Pozorují kolem sebe 
TISKACÍ PÍSMENA, učí se je pojmenová-
vat a skládají je po hláskách ve slova, aniž 
by slabikovaly. (Příklad: nápis „MASO“ 
čtou M – A  – S  – O, dohromady MASO. 
Vynechávají zde složitý proces skládání 
slabik M + A = MA, S + O = SO, MA + SO 
= MASO). A právě na tuto dovednost na-
vazujeme při výuce čtení v 1. třídách.
Součástí procvičování čtení je i  zapiso-
vání slov, respektive jejich „opisování“. 
Dětem říkáme, že slova kreslí. V podstatě 
překreslují (napodobují) tiskací písmena 
velké abecedy. Takže co děti přečtou, to 
napíší, a tím si i lépe zapamatují. Odpadá 
tedy nekonečné vystříhávání písmenek, 
skládání do desek a následně jejich hledá-
ní pod stolem, pod lavicí, v aktovce,…
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Děti čtou a „píší“ již během 1. měsíce po-
bytu ve škole, takže Ježíškovi skutečně 
dovedou sdělit svá přání již samy. A  mají 
z  toho dokonce i  radost! Nestěžují si, že 
musí číst a psát, ony chtějí!
A  radost z  toho máme i  my učitelky, pro-
tože není větší odměny za naši práci než 
spokojenost dětí a jejich chuť do učení.
Rády bychom všem předškolákům a jejich 
rodičům popřály bezstarostné vykročení 
do nového školního roku a  hodně radosti 
z učení.
Kolektiv učitelek 1. stupně ZŠ Komenského 

Základní umělecká 
škola
Horažďovická ZUŠ sklízí ovoce své práce
Práce žáků a  pedagogů ZUŠ Horažďovi-
ce se zúročila na okresních kolech soutě-
ží ZUŠ vyhlašované každoročně MŠMT. 
Gratulaci si jistě zaslouží naši kolegové 
z  literárně-dramatického oboru, kteří 
měli soutěžní kolo ve stejný den, 10. břez-
na 2010, jako my houslisté.
Okresní kolo soutěže ZUŠ v  komorní hře 
s převahou smyčcových nástrojů se konalo 
v ZUŠ Sušice, kde to dobře známe, proto-
že s touto školou poměrně úzce spolupra-
cujeme. Organizační zajištění a vytvoření 
zázemí pro soutěžící i porotu bylo vynika-
jící a já bych ráda touto cestou poděkovala 
panu řediteli Františku Pekhartovi za nás 
za všechny.
Za naši školu naprosto skvěle „bojovalo“ 
houslové duetto ve složení Jolana Slepič-
ková a Petra Kovačová. Děvčata předved-
la v  1. kategorii výborný výkon po všech 
stránkách. Nejenže zahrála pečlivě sesta-
vený a  připravený program, ale zapůso-
bila na porotu i  celkovým dojmem. Také 
proto obdržela děvčata 1. místo. Děkuji 
tímto Jolance a Petrušce, ale i  jejich rodi-
čům za podporu a spolupráci. Je to velmi 
důležité a  povzbuzující pro děti, ale i  pro 
učitele, kteří věnují svoje úsilí a  svůj čas 
práci v ZUŠ Horažďovice. Smysl naší prá-
ce je nejen vychovávat budoucí umělce, ale 
hlavně kulturní občany našeho regionu 
a  upevňovat pozici ZUŠ v  našem městě. 
Doufám, že jsme tedy udělali malou ra-
dost i Vám, čtenářům.
Za malé houslisty, ale vlastně za všechny 
žáky a  učitele ZUŠ Vám všem, kteří pod-
porujete naši práci a snažení, děkujeme. 

Radka Panušková

Vážení čtenáři,
 jsou pro Vás připraveny jarní zprávy ze 
ZUŠ Horažďovice. V  měsíci březnu, jak 
jsem již zmiňovala v  minulém čísle, pro-
běhlo několik soutěží, jichž se zúčastnili 
žáci naší školy.
Ve středu 10. března se na ZUŠ v  Sušici 
konalo okresní kolo soutěže v komorní hře 
s převahou smyčcových nástrojů, na němž 
nás v  I. kategorii výborně reprezentovaly 
Jolana Slepičková a  Petra Kovačová. Vy-
bojovaly 1. místo a patří jim naše gratula-
ce! Blíže o této akci se dočtete v příspěvku 
paní učitelky Radky Panuškové. Právě ona 
děvčata na soutěž perfektně připravila, za 
což jí náleží velké poděkování. 
Ovšem 10. březen byl na úspěchy bohatší! 
Dům dětí a  mládeže v  Horažďovicích po-
řádal obvodní kolo soutěže v  recitaci. Jeho 
se zúčastnilo 6 našich žáků: Jan Motl, Mi-
chaela Štěchová, Eliška Truhlářová, Jakub 
Kučera, Tereza Kvardová a  Aneta Jůdová. 
První tři jmenovaní postoupili do okresní-
ho kola, které se konalo 25. března v Klato-
vech. O jeho výsledku se jistě dočtete příště. 
Pochvalu směřujeme ke všem zúčastněným 
dětem, které skvěle připravila paní učitelka 
Ivana Faltusová. Tímto jí též děkuji.
Literárně-dramatický obor letos čeká ješ-
tě více soutěží. Práce dětí do soutěže ve 
slovesném projevu jsou již odeslány a před 
námi je soutěž v sólovém projevu předne-
sovém. Krajského kola soutěže v  Plzni 
14.  dubna se zúčastní Jakub Kučera, Mi-
chaela Štěchová a Eliška Truhlářová. 
Pro nahlédnutí do dílny „dramaťáku“ byl 
uspořádán 23. března Den otevřených 
dveří pro rodiče žáků tohoto oboru. Od 
15.30 hodin měli rodiče příležitost sdí-
let se svými ratolestmi průřez toho, co se 
průběžně v hodinách LDO děje. Věřím, že 
podobné setkání jistě nebylo poslední a že 
pro všechny zúčastněné to bylo příjemné 
a přínosné odpoledne. 
V úterý 30. března bude ZUŠ Horaž-
ďovice hostit absolventy Plzeňské kon-
zervatoře, kteří v  17.00 hodin vystoupí 
v sále ve 2. patře budovy školy. Program 
svého absolutoria představí Jakub Ši-
máček, který bude pokračovat ve stu-
diu na JAMU v Brně a u nás vyučuje od 
letošního školního roku hru na fl étnu. 
Jeho hosty budou spolužáci i profesoři 
konzervatoře. Srdečně zveme všechny 
hudební příznivce, čeká na Vás skuteč-
ně kvalitní hudební zážitek.
V měsíci dubnu odehrají své přehrávky žáci 
paní učitelky Havlíčkové a pana učitele Špič-
ky, a to 13. dubna od 16.00 hodin v sále ZUŠ, 
a dne 20. dubna od 17.00 hodin žáci paní uči-
telky Hany Matuškové tamtéž. 
Závěr dubna bude věnován již 2. ročníku 
projektu Divadlo od dětí k dětem. Ve spolu-
práci s velhartickým dětským divadelním 

souborem Saky Paky a  s  DDM Horažďo-
vice pozve ZUŠ Horažďovice žáky 5. roč-
níků základních škol na představení výše 
zmíněného divadelního souboru Kronika 
hřbitova podle románu Neila Gaimana. 
Tato akce se uskuteční ve čtvrtek 29. dub-
na v  dopoledních hodinách v  divadelním 
sálku DDM Horažďovice. I  tento počin je 
v režii paní učitelky Faltusové.
Toto je alespoň stručný souhrn činnosti 
pedagogů a  žáků pro tyto jarní měsíce, 
ovšem před námi je do konce školního ješ-
tě velký kus práce. Samozřejmě o  vše se 
v příštích vydáních s Vámi opět podělíme. 
Přeji Vám za celý kolektiv ZUŠ Horažďo-
vice krásné svátky jara, po dlouhé zimě 
co nejvíce sluníčka a  samozřejmě mnoho 
zdraví a pohody. 

Za kolektiv pedagogů Eva Tichá Šelerová 

SPOLKY 

Sbor dobrovolných 
hasičů
V sobotu 6. března se to v Horažďovicích 
červenalo a modralo. Červenalo proto, že 
červená hasičská auta přivezla modře ob-
lečené hasiče z celého okresu. Byli to dele-
gáti z jednotlivých sborů, kteří byli zvoleni 
na Výročních valných hromadách, aby se 
zúčastnili shromáždění a měli právo volit 
nové vedení okresu. Shromáždění (kon-
ference) se koná po pěti letech a to letošní 
proběhlo v našem kulturním domě. 
290 delegátů z  235 sborů zvolilo nového 
okresního starostu hasičů z  šesti navrže-
ných, kterým se stal Josef Veith, který je čle-
nem ve sboru v  Petrovicích u  Sušice. Dále 
zvolili čtyři náměstky starosty, další funk-
cionáře a i deset delegátů, kteří pojedou na 
IV. Sjezd do Ostravy ve dnech 3.–4. 7. 2010. 
Nový starosta vystřídal bývalého, kterým 
byl od roku 1980 pan František Křesťan. 
Ten zhodnotil uplynulé pětileté období. 

Karel Halml
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Kroužek mladých 
hasičů
20. února se uskutečnilo Zimní setkání 
mladých hasičů v Sušici.
Tato soutěž byla formou her, aby si děti 
zasoutěžily. Mladí hasiči plnili různé dis-
ciplíny: poznávali technické prostředky, 
šplhali po tyči, skákali přes švihadlo, 
hráli čáru, házeli kroužky na kužele, míč 
na koš, vázali uzle, určovali topografi c-
ké značky, stříleli hokejkou na brankáře 
a  další disciplíny. Družstvo starších ob-
sadilo pěkné desáté místo z  51 družstev. 
Mladší družstvo, které bylo složené větši-
nou z nejmenších, se umístilo na 18. místě 
z 25 družstev. Další fotky ze soutěže jsou 
na http://sdhhd.rajce.idnes.cz/.
Už se pomalu připravujeme na závěrečnou 
hru Plamen, která se bude konat na Rabí 
22. května. Počasí nám zatím moc nepřeje, 
abychom mohli začít trénovat venku.
Kdo by měl z dětí zájem navštěvovat krou-
žek, bude přivítán. Kroužek se koná každý 
čtvrtek od půl čtvrté v hasičské zbrojnici.
Můžete se podívat na naše stránky http://
www.sdhhorazdovice.estranky.cz/

 Vedoucí KMH Jiří Chaluš 

Uspořádal v neděli 21. února v restauraci 
U  Hlaváčků besedu o  Horažďovicích sta-
rých, nových a  i  budoucích – v  přednesu 
pana Ing. arch. Jiřího Kučery – doplňo-
vanou předsedou spolku panem Mosrem. 
Zároveň byly promítnuty dobové fotogra-
fi e a pohlednice města. 
Výbor spolku zve své členy i  členky a  dal-
ší zájemce na polodenní zájezd do Stříbra 
a  Kladrub v  neděli 25. dubna s  pravděpo-
dobným odjezdem ve 12.30 hod. od kina. 
Ve Stříbře zhlédneme hornický skanzen 
s  venkovní expozicí důlní techniky, která 
se používala jak ve stříbrském revíru, tak 
i v ostatních revírech ČR. Důlní vozy, vrta-
cí kladiva, různé druhy okovů, hydraulický 
a  mechanický výklopník, důlní nakladače 
různých typů, vrtací soustavy a  mnoho 
dalších již historických exponátů doplňuje 
funkční důlní lokomotiva a  replika štoly, 
kde je možno názorně shlédnout použití 
zmíněné techniky při těžbě. Dále se v areá-
lu nachází i vstup do tzv. průzkumné štoly, 
ve které se návštěvník seznámí se způsoby 

těžby v  období středověku, ale i  ke konci 
20. století. Náměstí ve Stříbře zdobí krás-
ná renesanční stavba radnice. 
V Kladrubech zase navštívíme jednu z nej-
významnějších církevních staveb v plzeň-
ském kraji, a  to původně benediktinský 
klášter z 12. století. Nový konvent byl po-
staven v roce 1730 podle plánu K. J. Dien-
zenhofera. Kostel, původně románská 
bazilika, byl přestavěn G. Santoninem ve 
slohu barokní gotiky. Je to nejdelší kostel 
v ČR, dlouhý 85 m s vynikající akustikou, 
kde se pořádají různé koncerty, natáčí zde 
i Čs. rozhlas atd. Fasády kláštera po velké 
devastaci v minulých 50 letech jsou opra-
vovány a vnitřek již má dva pěkné prohlíd-
kové okruhy. 
Sledujte vývěsní skříňku spolku u  Červe-
né brány. 

Karel Halml

Únor bílý, skauti sílí
Zimu jsme si užili, o tom není pochyb, ale 
není většího potěšení než pohled na pro-
bouzející se přírodu, zvláště pro ty z  nás, 
kteří by v prosinci nejraději usnuli zimním 
spánkem a  probudili se až v  březnu. Před 
pár dny svitla první naděje na příchod jara, 
sněženky už vykukují, zimní bundy putují 
zpátky, kam patří – na dno skříně, a  ode-
všad se ozývá rozmanité cvrlikání, o  to 
krutější bylo (doufejme) poslední zadupání 
zimy, která nám svým sněhem a  mrazem 
ukázala, že ještě chvíli tu je paní ona.
Jisté je však jedno, v  našich zeměpisných 
šířkách v těchto dnech přichází jaro. Zima 
byla dlouhá, to ale rozhodně neznamená, 
že nudná – s  dětmi jsme sáňkovali, brus-
lili, chodili do kina a vůbec všechno, co se 
v zimě dá dělat.
Skauti se skautkami na konci února na-
vštívili Prahu. Jak se sluší a  patří, okusili 
od každého něco – mamuty a  dinosaury 
v  Národním muzeu, trochu adrenalinu 
v  lezeckém centru, kino dle svého výběru 
(u většiny vyhrál samozřejmě 3D Avatar), 
bojovka v uličkách hlavního města, noční 
prohlídka Prahy, občerstvení ve fastfoodu 
a samozřejmě trocha toho bloudění – pro-
stě Praha jak má být.
Oslavili jsme mezinárodní den skautek, 
uspořádali Havajskou párty i večerní sáň-
kovačku, měli jsme besídku, rozdali jsme 
betlémské světýlko, chodili zpívat na Tři 
krále a mnoho dalšího.
Ale popravdě? Už aby tu bylo to jaro 
– máme toho před sebou hodně… 

Jana Mráčková, středisko Prácheň

Středisko Prácheň 
srdečně zve své členy a další zájemce na

SETKÁNÍ SOUČASNÝCH I BÝVALÝCH 
SKAUTŮ CELÉHO OKRESU 

při příležitosti 20 let od obnovení oddílů
v sobotu 24. 4. v Klatovech

připraven program pro děti i dospělé
Více informací na novém webu střediska

http://strediskoprachen.skauting.cz
či tel. 731 415 596

Skauti a skautky v Praze – lezecké centrum 
SmíchOFF

Netopýří hrádek – středisková výprava za 
jmelím

Naše světlušky létají i v zimě
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Včelařský spolek slaví 
105 let od založení 
Včela medonosná svým tajuplným živo-
tem poutala zvídavého lidského ducha, 
proto se snažil tento život poznat. Zjistil 
jedinou možnost – zabývat se jejím cho-
vem. Z  počátku bylo včelaření sběrné, 
kdy vyhledával dutiny stromů a  včelám 
vybíral plásty s  medem, které lisoval 
a  získal med. Dalším obdobím bylo vče-
laření lesní-brtnické – a  lidé se nazývali 
brtníci. Pro větší zisk medu začal brtník 
včelstva usazovat do dutých stromů, ně-
které sám vyrobil, toto byl počátek do-
mácího včelaření, které se dědilo s  otce 
na syna. Každá chalupa a  větší usedlost 
chovala včelstva, která byla zapsána 
v  gruntovních knihách. V  18.  století za-
číná vznikat včelaření racionální, toto byl 
počátek nového období, neboť císařovna 
Marie Terezie v  roce 1775 a  1776 vydala 
nejstarší právní nařízení týkající se chovu 
včel. Včelaři byli vážení a krádež včelstev 
se přísně trestala a  někdy bylo použito 
i  právo útrpné. Čas plynul a  začala vzni-
kat bratrstva na ochranu včelařství, první 
zmínka je z roku 1891, kdy vznikla Země-
dělská rada v  Čechách. První včelařský 
spolek byl založen roku 1864 v  Chrudi-
mi a  vydával časopis Včela chrudimská. 
Ke konci 19. a  na začátku 20. století na-
stala potřeba zakládat včelařské spolky. 
V  této době velkého rozmachu spolků 
byl založen i náš spolek, roku 1905, pro-
to tento rok je 105 let po založení spol-
ku. Podle záznamů o  příčině založení se 
doslova uvádí: Uznávajíc toho potřebu 
a  prospěch, by v  okolí města Horažďovic 
byl zřízen spolek včelařský, protože spo-
lek v  Pačivě zřízený, pro vnitřní potřebu 
a  část okresu Horažďovického jest příliš 
odlehlý, sjednotili se Adolf Celerin učitel, 
p. Vojtěch Janota kaplan, Václav Levý rol-
ník, MUDr. Jaroslav Matoušek lékař, Ma-
těj Mayer účetní záložny, p. Jan Štefánek 
farář a  jiní včelaři na zřízení včelařského 
spolku. Byla svolána ustavující schůze 
včelařů, kterých se dostavilo 70. Schů-
zi zahájil Matěj Mayer a  bylo rokováno 
o zřízení spolku pro Horažďovice a okolí. 
Při schůzi se přihlásilo 30 včelařů za čle-
ny. Do čela spolku byl zvolen Matěj May-
er st. ze Zářečí, náměstek Josef Klásek 
ze Střelskohoštic, jednatel Adolf Celerin 
z  Malého Boru, pokladník Matěj Mayer 
ml. z  Horažďovic, toto byli první funkci-
onáři spolku. Touto valnou hromadou za-
číná činnost spolku, který se začal zdárně 
rozvíjet. Spolek prožíval léta rozmachu 
a také stagnace, jak už toto bývá v činnos-
ti spolků. V  kritické době se vždy našel 
člen, který byl schopen vlastní silou a pílí 
pozvednou spolek a  převést přes úskalí. 

Za zmínku stojí rok 1915, kdy do funkce 
jednatele byl zvolen předseda Josef Pešek 
učitel, který tuto funkci našel s  mottem: 
Řádné členstvo netrpí v  čele nedbalých 
funkcionářů, řádní funkcionáři si zaslou-
ží součinnost členů. Toto motto je platné 
i v dnešní době ale nejen u včelařů. Život 
spolku plynul, funkcionáři se střídali, 
podle toho také byly stavy členů a  včel-
stev. Za zmínku stojí také rok 1970, kdy 
bylo ve spolku 147 členů, což je nejvíce 
za celé trvání spolku. Léta plynula až do 
dnešní doby, kdy slavíme 105 let od zalo-
žení. Celý život spolku je zachycen písem-
nou formou v kronice, která byla založena 
při výročí 75 let spolku. První kronikář 
byl př. Jaroslav Vaněček, který za osm let 
psaní zachytil 75 let života, úctyhodný 
výkon, další byli manželé Hájkovi a  nyní 
píše kroniku paní Anna Křesáková. Všem 
za jejich píli a  snahu zachytit život orga-
nizace patří velký dík nás všech. Děkuji 
př. Josefu Kotrbovi za jeho činnost jako 
předsedy revizní komise, kterou vykoná-
vá od roku 1982, a nyní odstoupil ze zdra-
votních důvodů. Do dalších let přejeme 
hodně pevného zdraví a spokojenosti.
Činnost včeliček a  včelařů má velký vý-
znam pro celou společnost, která často 
toto nedocení, mává rukou a zlehčuje ten-
to význam. Takovýmto přístupem se může 
z naší kvetoucí země stát holina, kde bude 
vidět bodlák, metlice a plevel. Snad se to-
hoto nedočkáme a včelařit budou vážený-
mi osobami jako dříve. Loňský rok byl po 
dlouhé době pro včelaře tragický – teplo, 
zima a  déšť se střídaly a  včelstva na toto 
těžko reagovala. Nepamatuji, aby se mu-
sela v červenci včelstva přikrmovat, neboť 
hrozilo vymření včelstev. Přírodní klima 
se rychle mění k horšímu v důsledku glo-
bálního oteplování na zemi, a jak bude ži-
vot na zemi vypadat v dalších létech, těžko 
předpovídat. Naší hlavní starostí je pocti-
vě léčit, zamezit šíření včelích nemocí, ne-
litovat času ani fi nančních nákladů, neboť 
kdo poctivě neléčí, škodí sobě a  ostatním 
v okolí. Taková je skutečnost v celé nahotě 
a pouze čas ukáže pravdu. 
Je žádoucí získávat nové členy, kteří nám 
pomohou, aby příroda byla stále kve-
toucí zahrada. Přijďte mezi nás, budete 
vřele uvítáni. Pořádáme přednášky, kte-
ré jsou veřejně přístupné, propagujeme 
naši činnost ve vývěsní skřínce, která je 
umístěna u Červené brány a na webových 
stránkách www.vcelari.horazdovice.cz. 
V  lásce ke včelám a  přírodě směřovala 
činnost našich předků, k  témuž cíli vede 
naše činnost a tímto směrem povede čin-
nost našich nástupců. Našemu včelaření 
přejeme hodně zdaru. Únorová pranos-
tika praví: Bude-li hodně sněhu a  ledu, 
nanesou včely hojnost medu.

Jan Zroun, jednatel ZO

Klub „Nebuď sám“
6. 4. úterý – Posezení s  harmonikou. 
K poslechu i k tanci zahrají Úterníci. Jídel-
na v DPS od 13.00 hod.
8. 4. čtvrtek – Vystoupení dětí ze školní 
družiny ZŠ Blatenská. Jídelna v  DPS od 
13.30 hod.
9. 4. pátek – Benefi ční koncert na podpo-
ru činnosti Oblastní charity Horažďovice. 
Sál hotelu Prácheň od 18.00 hod.
14. 4. středa – Přednáška fyzioterapeut-
ky paní M. Jordánové. Spol. místnost ve 
4. patře DPS od 13.30 hod.
21. 4. středa – Přednáška fotografa p. Ka-
valeho na téma: Cestování říší Inků. Sta-
cionář v suterénu DPS od 13.30 hod.
22. 4. čtvrtek – Česko – otázky a odpově-
di. Setkání nad zábavnou soutěžní hrou. 
Jídelna v DPS od 14.00 hod. 
28. 4. středa – Výlet – navštívíme krásné 
město Písek, jeho původně gotický králov-
ský hrad, Prácheňské muzeum v Písku, dále 
nejstarší stojící kamenný most v ČR a Zem-
ský hřebčinec Písek. Odjezd od DPS bude 
upřesněn na plakátech (kolem 8.00 hod.). 
Zájemci hlaste se v kanceláři OCH v DPS.
1.–30. 4. 
Výstava obrazů pana Jiřího Fajce. 
Jídelna v DPS, Po–Pá 7.00–15.30 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve spo-
lečenské místnosti v  suterénu DPS pose-
zení v klubu seniorů.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se 
sejít při společné modlitbě ve společenské 
místnosti v suterénu DPS. 

M. Petříková, 
Oblastní charita Horažďovice 

Regionální informační 
a mapové centrum 
Prácheňska a cestovní 
kancelář Ciao… Vás 
informuje
Na sjezdovkách pomalu končí lyžařská se-
zona a přichází k nám jaro. Většina z nás se 
již těší, až nás sluníčko pošimrá svými pa-
prsky na tváři, zahřeje a my odložíme teplé 
oblečení a vyrazíme na procházku či výlet po 
našem krásném kraji.
Nezapomeňte, že v  jarním období již oteví-
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rají své brány některé hrady, zámky a  další 
zajímavé památky. Nedočkaví turisté se 
po dlouhém zimním odpočinku chystají do 
přírody, cyklisté dávají svá kola do pořádku 
a vyrážejí na cesty. Možná jste také jedním 
z těchto nadšenců. Doufáme, že i tento rok 
na nás nezanevřete a krátkou zastávku k na-
čerpání nových tipů na výlety opět uděláte 
v  informačním a  mapovém centru Ciao... 
v hotelu Prácheň.
Návštěvnost, kterou jsme zaznamenali za 
uplynulý rok 2009, byla opravdu vysoká. 
V  loňském roce k  nám zavítal neuvěřitelný 
počet 9 903 návštěvníků. Pro lepší předsta-
vu Vám poslouží níže uvedený graf, který 
zachycuje počty v  jednotlivých měsících. 
Není se čemu divit, že nejvyšší návštěvnost 
je vždy v létě. Je doba prázdnin a dovolených 
a turismus je v plném proudu. 
Mezi nejčastější dotazy, které nám byly kla-
deny, obvykle patřilo, co lze v Horažďovicích 
a blízkém okolí shlédnout. Snažíme se, co je 
v  našich silách, zodpovědět veškeré dotazy 
a  poskytnout informace, které návštěvníky 

zajímají. Nejvíce k  nám zavítají turisté 
nebo cyklisté, kteří se právě toulají či jen 
projíždějí na kole Prácheňským krajem. 
Během letních měsíců poskytujeme rady 
a  různé informace. Někteří se zajímají 
o dobrou restauraci, cukrárnu nebo hos-
půdku, kde se během horkého dne osvě-
ží, jiní potřebují poradit, kde složit hlavu 
po náročném dni. Překážkou pro nás 
není ani vyhledání dopravního spojení, 
umíme dokonce vystavit jízdenku s mís-
tenkou na autobus. Dokážeme říci nejen 
otevírací doby hradů a zámků, ale i pora-
dit, jaké zajímavé akce se v  našem okolí 
pořádají a kam by turisté měli zavítat. 
Naše služby turistického infocentra 
města Horažďovice i veškeré služby ces-
tovní kanceláře nabízíme nejen místním 
občanům, ale i  turistům přijíždějícím 
z celé republiky i z celého světa: nejčas-
těji se u  nás zastavují Holanďané, dále 
Němci, Rakušané, Francouzi či Angli-
čané. V takových chvílích jsem ráda, že 
mohu nabídnout svoje jazykové znalosti 

K. Němec: Spálení 
Horažďovic roku 1619
– pokračování z minulého čísla
… Nezůstalo však na jednom soužení. Po 
půl třetím dni zaznamenává náš písmák: 
„9. Julii navrátili se zase do města. Zůsta-
li tu a poslali do města Sušice, aby oni se 
J. M. královské poddali, s  pohrůžkou, že 
učiní nejinak jako Horažďovicím. Zatím 
tu šacovali chalupy, které na Zářečí za vo-
dou zůstaly a  neshořely. Drancovali, a  co 
se jim líbilo, brali, až i  na zámku pokoje, 
které neshořely, vytloukali, z truhel mno-
ho věcí, zvlášť od žactva pobrali, i pivovar-
skou pánev vydobyli“. Jak dopadlo jednání 
se sušickými, v  záznamu uvedeno není. 
Zpiti vítězstvím i  vědomím své moci, po-
ručili Horažďovickým, že musili na ulou-
penou kořist dát i své vozy a koně, s nimiž 
se vícekrát neshledali.
Těžko, velmi těžko bylo občanům města. 
Purkmistr a  konšelé vyslali tři páry pro-
sebníků s  rejstříky „o  pomoc a  fedruňk“. 
Do rejstříků zapsalo se celkem asi 70 měst 
českých a německých „co? kdo? kde? a ja-
kou pohořelým a  zplundrovaným Horaž-
ďovickým učinil“. Sebráno na 348 kop 
grošů. Z  každého města je v  rejstříku zá-
znam, kolik darováno, leckde i  poznám-
ka. Tak např. zapsali Velvarští: Vyslaným 
z Horažďovic, kteréž od nepřátelské ruky 
jsou ohnivou pokutou navštíveni, dáno od 
úřadu purkmistrovského i od všech Čechů 
zde 8 kop 30 grošů fedruňku. Žádajíce, 
aby za vděk přijato bylo. A to vše se stalo, 
že lid ten stál věrně při vrchnosti své a že 
páni svoji věc proti Ferdinandu Habsbur-
ku prohráli. 

Z Obzoru z roku 1921 vybral Karel Halml

a poradit či pomoci. Horažďovičtí se naučili 
využívat veřejného internetu a také si k nám 
rádi chodí pro turistické časopisy a noviny, 
kde se mohou dočíst mnoho zajímavého 
z oblasti turistiky a kultury. A snad již každý 
vyrazil s naší cestovní kanceláří na dovole-
nou, ať již vlastním autem, autobusem či le-
tadlem. Neznamená to si jen koupit zájezd, 
nabídneme Vám i veškeré služby cestovního 
ruchu, například samotné ubytování kde-
koliv na světě, jízdenku autobusem po Ev-
ropě či leteckou dopravu do všech míst naší 
planety nebo lodní lístek trajektem pro Vás 
a Vaše vozidlo.
Chtěla bych upozornit, že v  současné době 
jsou v  informačním centru k  zakoupení 
vstupenky na koncert Jaroslava Svěceného, 
který se uskuteční 15. dubna v  Sušici. Zá-
jemcům doporučujeme včasnou rezervaci. 
Děkujeme za Vaši návštěvu a přízeň a těší-
me se na Vás...

Kateřina Svatošová
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V blízkosti základny na Hadím vrchu protéká říčka Křemelná typickou šumavskou krajinou 
s rozptýlenou zelení.

Letní akce 
PŘÍRODOVĚDNÉ 
STANICE
Pro čas letních prázdnin v  roce 2010 se 
Přírodovědná stanice DDM v  Horaž-
ďovicích (dále jen PS) rozhodla zařadit 
do své programové nabídky dva tábory. 
Obě akce jsou svým pojetím speciál-
ní a  od standardního letního tábora se 
v  mnohém liší. V  červenci proběhne pří-
mo v  areálu Přírodovědné stanice tzv. 
příměstský tábor, což je pilotní akce pro 
menší děti. Druhou letní akcí je srpnový 
tábor na Hadím vrchu. Ten je určen dě-
tem starším a  probíhá na naší základně 
v NP a CHKO Šumava. 

PŘÍMĚSTSKÝ TÁBOR 
V PŘÍRODOVĚDNÉ STANICI
Většina z  nás absolvovala za svých dět-
ských let klasický letní tábor, ať už sta-
nový, nebo chatkový. Hlavním bodem, 
ve kterém se takové tábory lišily od zmí-
něného příměstského tábora, je fakt, 
že se jednalo o  akce pobytové. Provozní 
a  programové schéma příměstského tá-
bora totiž staví na předpokladu, že dětem 
se v  rámci tábora nabízí pouze program 
v  určitém časovém intervalu, případně 
základní stravování, na noc si však berou 
rodiče své dítě domů.
Přestože je historie příměstských tábo-
rů poměrně dlouhá, v  České republice se 
tento trend naplno rozjel až v  posledních 
deseti letech a  řada rodičů oceňuje právě 
parametry typické pro příměstské tábory, 
mezi jejichž výhody mj. patří to, že:

• odpadá stres a napětí, zdali dítě zvládne 
nocování a relativně dlouhé odloučení od 
rodiny;
• rodiče se dítěte „zbaví“ na celý den a mají 
přitom jistotu, že je o něj dobře postaráno;
• oproti klasickému táboru (pobytové 
akci) odpadá nutnost „velkého“ balení;
• ve srovnání s  klasickým táborem bývá 
příměstský tábor levnější.
V termínu od pondělí 19. do pátku 23. čer-
vence čeká na účastníky ve věku 8–11  let 
hravě-zážitkový program s  důrazem na 
kontakt se zvířaty a okolní přírodou. Sou-
částí táborového dne je teplý oběd se sva-
činami. Tábor bude personálně zajištěn 
zaměstnanci PS. Kvůli udržení kvality 
programu a bezpečí všech účastníků jsme 
nuceni kapacitu tábora omezit na 18 dětí. 

TÁBOR NA HADÍM VRCHU
Tábory na Hadím vrchu mají svou historii, 
kterou začal před lety psát spolu se svými 
kolegyněmi a  dětmi z  kroužků pan Karel 
Průcha, tehdy vedoucí Přírodovědné stani-
ce. I v roce 2010 chceme využít zázemí, kte-
ré základna na Hadím vrchu poskytuje. Jde 
totiž o  ideální možnost dlouhodobého po-
bytu přímo v Chráněné krajinné oblasti Šu-
mava bez nutnosti každodenního dojíždění. 
Účastníci tábora tak mají vzácnou příleži-
tost poznat Šumavu způsobem, o kterém si 
mohou běžní turisté nechat zdát. Program 
tábora bude směsicí přírodovědného bádá-
ní, turistiky a rozličných her. 
V čem je tábor na Hadím vrchu jiný?
Předně opět nejde o  klasický stanový tá-
bor, k  ubytování a  části programu nám 
slouží základna CHKO Šumava (s  poste-
lemi a  kuchyňkou), kterou si dlouhodobě 
pronajímáme. Neztratíme tedy drahocen-

ný čas stavbou a bouráním tábora, stejně 
tak nebudou děti vystaveny případným 
rozmarům nepříznivého počasí. Rovněž 
program není koncipován v  duchu stan-
dardních táborových akcí. S  ohledem na 
blízkost Národního parku Šumava chce-
me plně využít možností k poznávání zdej-
ší zachovalé přírody, a  to nejen prostřed-
nictvím běžné turistiky. Účastníky čeká 
nejen praktické poznávání přírody v okolí 
Hadího vrchu (údolí Křemelné, Kepelské 
mokřady, Zhůřská pláň aj.), ale i výpravy 
do NP Šumava (ledovcová jezera, raše-
liniště, rozhledny apod.) a  NP Bavorský 
les (Neuschönau – stezka v  korunách 
stromů, nejvyšší hory Šumavy Grosser 
Arber či Grosser Rachel, Dům divočiny 
Ludwigsthal, Jelení obora Scheuereck 
aj.). Pevné místo v  programu tábora na-
jdou i hry k rozvoji osobnosti účastníka či 
k utužení kolektivu, který na táboře vznik-
ne. Stravování v  místě zajistí kuchařka, 
vedoucími jsou zkušení lektoři s  příro-
dovědným vzděláním. Souhrnně vzato je 
hlavními devizami tábora atraktivní po-
loha a  zázemí základny na Hadím vrchu 
a  kvalitně připravený program realizova-
ný v krásné šumavské přírodě. Termín ko-
nání „šumavského“ tábora je 2.–8.  srpen 
2010, doporučený věk účastníků 11–15 let 
a kapacita tábora 16 účastníků.
Kde zjistit více a jak se přihlásit?
Máte-li zájem o  více informací, navštivte 
naše webové stránky www.stanice.estran-
ky.cz, kde v rubrice Letní akce najdete vy-
čerpávající info k oběma akcím. Informační 
leták v tištěné podobě je rovněž k dispozici 
v budově Přírodovědné stanice. 
Přihlášky na tábor jsou v  tištěné podobě 
k mání v Přírodovědné stanici (Po–Pá od 8 
do 16 hodin), případně je možné si přihláš-
ku vyžádat telefonicky (602 940 914) či e-
mailově (stanice@ddm-hd.cz) – rádi Vám 
formulář přihlášky zašleme v  elektronické 
podobě. Závěrem je třeba dodat, že kapaci-
ty obou táborů jsou omezené, doporučuje-
me tedy s přihlášením příliš neváhat.

Tomáš Pollak, 
vedoucí  Přírodovědné stanice

Kultura v okolí 
Horažďovic
Sušice: 
1. dubna 2010 v 19.30 hodin: 
Večer pro dvě violoncella (Jiří a  Domi-
nika Hoškovi), Smetanův sál gymnázia; 
pořádá Gymnázium v Sušici v rámci cyklu 
„Piú avanti“
30. dubna v 16.00 hodin: Slet ježibab
náměstí Svobody a ostrov Santos; pořádá 
Gymnázium v Sušici

za Okrášlovací spolek m. S., 
o. s., Milena Naglmüllerová
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Hospodaření na faře 
v Horažďovicích před 
400 lety
V archivech se zachovaly dva opisy a jeden 
originál zprávy z  vizitace, jinak řečeno 
kontroly stavu hospodaření na řádové faře 
maltézských rytířů v  Horažďovicích, dato-
vané 22. červnem roku 1610. Mimo to za-
znamenává hospodaření v  řádových vsích 
Babín a  Veřechov. Nicméně v  době vizita-
ce byla fara již delší dobu zabrána majiteli 
horažďovického panství – Švihovskými 
z  Rýzmberka. Ti si na faru dosazovali za 
trpného přihlížení maltézských rytířů kně-
ze Jednoty bratrské. V  době vizitace zde 
byl farářem „pikhart*“ Petr Březnický. Ve 
vizitačním hlášení si tento farář stěžuje, že 
musí na faře chovat bakaláře a kantora a že 
jediné, co na ně přidají páni radní, je jednou 
ročně džber kaprů, bečka soli a 4 mírky žita. 
Spolu s farářem žili na faře ještě kuchařka, 
zvoník, děvečka, dále „děvče její, které málo 
vidí, kravařka a pachole“. Z dobytka na faře 
jsou uvedeny 4 krávy, 5 jalovic, 12 slepic, 1 
kohout, „1 indiánský kohout a 1 indiánská 
slepice“ (krocan a krůta). Dále si farář stě-
žuje, že „ovec do 20 sem měl, ty mi všechny 
pomřely a  1 kráva týž mi umřela“. Na faře 
stála rovněž lázeň, o kterou se měl starat jis-
tý Ondřej Babinský. 
Vizitační spis pokračuje záznamy o školní 
budově, která stávala za kostelem na mís-
tě dnešního kadeřnictví. „Škola, kteráž od 
obce vyzdvižena byla, nyní zase znovu od 
kamene vystavěna jest“. Zdá se tedy, že na 
tomto místě byla škola již delší dobu.
Záznamy o městském špitálu uvádějí: „Na-
proti škole jest špitál samotný, v  kterémž 
tři babičky zůstávají“. A  dále „Strany špi-
tálu v  městě Horažďějovicích na krchově 
při kostele sv. Petra a Pavla, kterýžto špitál 
k  městu Horažďějovic náleží. Jeho milost 
pán strakonický každoročně k  špitálu má 
vydávati na vychování těch chudých lidí 16 
kop, a to ze vsi Mečichova, jak list pečetěný 
na to jest mezi privilejemi v Praze v sklepě 
českým jazykem psaný“.
O kostele poznamenává: „Pan vizitátor Jiří 
Čejka z  Olbramovic do kostela sv. Petra 
a  Pavla posvěceného se odebral, jej velmi 
pěknej a ozdobenej našel“. A spatřil v něm 
„oltář velkej a  pět malejch. Dále věž, na 
který se tři zvony vynacházejí“.
Z poplatků určených řádu maltézských ry-
tířů je zajímavý odvod zlata: „Proti tomu 
zase pan Švihovský drží mlejn pod zám-
kem v městě Horažďějovicích, z kterýhož-
to mlejna má ročně vydáváno býti do Stra-
konic 3 loty** pracího zlata a  rovněž tak 
k faře horaždějovské díl“.
Faře plynuly také příjmy ze tří masných 
krámů „z těch se lůj do kostela vydávati má, 
z  každého krámu po jednom kameni*** 

loje“. A  dále „krámy 3 chlebný, ty posavaď 
zůstávají k faře“. O zástavbě kolem zámku 
se píše: „Jmenované faře náleželo 9 do-
mečků mezi zdmi městskými, z  nichž to 5 
okolo zámku Horažďějovského vystaveny 
byly, kterýchžto 5 domků dobré paměti vy-
soce urozený pan Václav Švihovský zbořiti 
rozkázal a na těch všech pivovar, sladovnu, 
loch i sejpku vystavěti poručil. Ostatní pak 
domky ty dosavaď zůstávají okolo masných 
krámů. Jakuba Františka Hagna, Matouše 
Macka, Kabátky, Sobíčka a jiných“.
Z  Babína a  Veřechova platili sedláci pří-
slušné poplatky v  groších a  kuřatech. 
V  Boubíně se jednalo o  tyto: Sládek, Ha-
nek, Holoubek, Srub, Kovář, Adam a Kleč-
ka. Ve Veřechově pak Jan Sulan, Kříž, Klá-
sek, Dub, Zoff, Štolc, Nováček a Šimánek. 
Následovali sedláci z  Kejnic: Vamásek, 
Hamický a  Chadek. V  Krejnicích: Hodek 
a v Hliněném Újezdě jistý Pan Břeněk.
Z  povinností poddaných se uvádí: „Babin-
ským sedlákům a  veřechovským každého 
roku se dává od vorání dědiny na zimu po jed-
nom dřevu“. Dále pak „Babinským se od sta-
rodávna každého roku prodávalo a  prodává 
k otopu dříví, které se k stavení a ku potřebám 
jiným nehodí. Ze žní a sečí (na farských po-
lích a loukách) se jim platí i jídlo poctivě dává 
i několiko džbánů bílého piva. A kdyžkoliv se 
co vaří. Vaří se jim jídlo a pití dává“.
Na konec je zmiňován městský kostel: 
„Kostel za městem nový sv. Jana Křtitele, 
krchov veliký majíc, kterýžto kostel obec 
(roku 1593) vystavěti dala. Jest na jmenova-
ném krchově věže vysoká s jedním zvonem, 
kterýžto zvon Florián Malkovský koupil“. 
Tato zpráva nám dává nahlédnout do hos-
podaření faráře Petra Březnického a  je 
rovněž zajímavou sondou nejen do cír-
kevního života v  městě Horažďovicích na 
sklonku renesance.

* pikhart – hanlivé označení členů Jednoty 
bratrské katolíky
** lot – váhová jednotka, 
1 český lot = 16,056 g
*** kámen – váhová jednotka, 
1 kámen = 10,288 kg

Prameny: SokA Klatovy, signatura A  XII 
Aa 9, 3 A XII Aa 12
Národní archiv Praha, Archiv maltézských 
rytířů, řádová fara Horažďovice

Pro všechny, kteří se zajímají o historii regi-
onu nebo genealogii, státní oblastní archiv 
v Plzni uveřejnil na internetových stránkách 
WWW.actapublica.cz ofocené matriky far 
Plzeňského kraje. V  současné době jsou 
ofoceny obce podle abecedy A–J. To zname-
ná, že jsou z  našeho regionu zpřístupněny 
matriky Horažďovic, Hradešic a  Chanovic 
i s příslušnými spádovými vesnicemi. 

 MgA. Jindřich Šlechta

Úraz při autonehodě 
a co dál… 
Stává se to. Dopravní nehoda omezí náš 
zdravotní stav a  sníží příjmy. Automobil, 
autobus či motocykl viníka způsobí vážný 
úraz, a  nemusím být ani řidič či spolujez-
dec, ale třeba jen cyklista nebo chodec, 
abych se ocitl v nezáviděníhodné situaci.
Pak je důležitý správný postup k získání 
důstojné výše náhrady pro své materiál-
ní zabezpečení. Tu lze čerpat ze zákon-
ného pojištění viníka nehody (povinné-
ho ručení). 
Je vhodné, abych zohlednil veškeré dů-
sledky nehody – trvalé následky, bolest-
né, újmu na zdraví, psychickou újmu, 
ušlý zisk, náklady na léčení, poplatky za 
léky, lázně a  další důsledky úrazu. Toto 
vše mohu požadovat až 4 roky zpětně, 
tedy od roku 2006. Většina nás poško-
zených neví, že máme nárok na mnohem 
větší odškodné, než nám pojišťovna při-
znala, a  o  dodatečnou náhradu škody už 
nežádáme. Mylně se domníváme, že bez 
předchozího úrazového pojištění prostě 
nemáme nárok na nic. To je omyl. Prav-
děpodobně máme nárok na víc, než se 
domníváme!
Proto vznikl projekt Amadeo – projekt 
právního zastoupení poškozených při au-
tonehodě. Nepřehlédnutelnou výhodou 
jeho nabídky poškozeným je skutečnost, 
že veškeré právní služby jsou poskytová-
ny bezplatně až do úspěšného uzavření 
případu. Finanční krytí právních služeb si 
nárokuje teprve po vyplacení odškodného 
pojišťovnou. 
Garantem projektu je právní skupina 
EVCO, specialista na odškodnění, který 
má svá zastoupení v celé ČR včetně vlast-
ních posudkových lékařů.
Jestli možnosti povinného ručení využi-
jeme, záleží jen a  jen na naší důslednosti 
a  aktivním přístupu. Asi nejhorším ře-
šením je mávnout rukou nad nízkým od-
škodněním a zanadávat si na pojišťovnu.
Právní zastoupení poškozených při au-
tonehodě, vedoucí projektu Jan Malík, 
viz inzerce HO str. 20.

V E Ø E J N Ý I N T E R N E T

Vám poskytuje

Po-Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
Rezervujte si èas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz

pro obèany Hora�ïovicka prvních 30 min
dennì

3. TÝDEN V DUBNU(19. - 23. 4. 2010)

ZDARMA

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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Rozpis k sout žím jaro 2010 - FK Horaž ovice 
krajský p ebor muž  muži „B“ - III. t . KS dorostu - skup. A KS žák  - skup. B OS p ípravka starší - sk. B OP p ípravka - mladší 

Datum soupe  za .  soupe  za .  soupe  za .  soupe  za .  soupe  za .  soupe  za . 

   3. 4. So V 19. Vejprnice 16:30                
   4. 4. Ne    D 15. Nal. Hory 15:00 V 19. Pod vousy 10:30          
   5. 4. Po D 16. Rokycany 16:30    D 16. Pa ejov  * 10:00          
 10. 4. So       D 20. Nýrsko 10:00    D 3. Dl. Ves 13:00    
 11. 4. Ne D 20. St íbro 16:30 V 16. Luby B 16:30    V 12. Chot šov 10:00       
 17. 4. So V 21. Chanovice 17:00       D 13. Klatovy 10:00    D 8. Mochtín 13:00 
 18. 4. Ne    D 17. Velhartice 15:00 V 21. Sp. Po í í 11:00    V 4. Pa ejov 12:45    
 24. 4. So    V 18. Bolešiny 17:00 D 22. Ný any 10:00 V 14. Sušice 14:00 D 5. Sušice B 13:00    
 25. 4. Ne D 22. Z E Plze  17:00             V 9. Luby 11:00 
   1. 5. So    V 19. Kvasetice 17:00 D 23. Horš. Týn 17:00       D 10. Sušice 15:00 
   2. 5. Ne D 23. Klatovy 17:00       V 15. Mrákov 14:30 V 6. Kaš. Hory 13:30    
   8. 5. So V 24. Bolevec 17:00    V 24. Blovice 14:45 D 16. Post ekov 10:00 D 7. Nal. Hory 13:00    
   9. 5. Ne    D 20. Hradešice B 15:00          V 11. Švihov 10:00 
 15. 5. So    V 21. Kolinec 17:00 D 25. Hrádek 10:00 V 17. Sta kov 10:00    D 12. Nýrsko 13:00 
 16. 5. Ne D 25. H. B íza 17:00         V 8. Dl. Ves 10:00    
 21. 5. Pá                V 14. Klatovy A 16:00 
 22. 5. So V 26. Touškov 17:00    V 26. M ín 10:00 D 18. Holýšov 10:00       
 23. 5. Ne    D 22. Neznašovy 15:00             
 29. 5. So       D 27. Luby 17:00       D 13. Klatovy B 13:00 
 30. 5. Ne D 27. Rozvadov 17:00 V 23. M. Bor 16:00    V 19. Svéradice 13:00      
   2. 6. St             V 10. Sušice B 17:00    
   5. 6. So          D 20. Blížejov 10:00       
   6. 6. Ne V 28. Holýšov 17:00 D 24. M cholupy 15:00 V 28. Holýšov 14:30          
   9. 6. St             D 9. Pa ejov 16:30    
 12. 6. So    V 25. V. Bor 17:00 D 29. Kolove  10:00 V 21. Stod 14:30 D 1. Kaš. Hory 13:00    
 13. 6. Ne D 29. Kolove    17:00                
 19. 6. So V 30. P eštice 17:00    V 30. Mrákov 10:00 D 22. S. Hrádek 10:00 V 2. Nal. Hory 10:00    
 20. 6. Ne    D 26. Týnec 15:00             

* náhradní h išt  Velké Hyd ice       

Koncert 
Jaroslava Svěceného
Dne 15. dubna 2010 od 19.30 hod se ve vel-
kém sále KD Sušice (sokolovně) uskuteční 
koncert pana Jaroslava Svěceného s  do-
provodem. Pořad nese název „Historie 
evropských houslí“. Tento koncert bude 
mít další část, a sice sušický křest nového 
DVD Vivaldianno, které vzniklo ve spolu-
práci s Českou televizí.
V  návaznosti na unikátní výstavu Slavné 
evropské housle, kterou připravil pan Jaro-
slav Svěcený koncem roku 2009 v Praze, se 
představí s programem téhož názvu. Spolu 
s klavíristkou Marií Synkovou Vás provede 
nejen napříč časem a žánry, ale bude mít na 
ukázku několikery slavné houslařské kous-
ky jak českých, tak zahraničních houslařů. 
Jistě Vás potěší i  ukázka hry na světovou 
raritu – housle MRAMOROVÉ.
Nicméně – a  to je novinka – a  jistě pří-
jemná – tento koncert bude mít další část 
– křest DVD Vivaldianno. 
Pod vedením pana sbormistra Josefa Ba-
ierla zde také zazpívá téměř padesátka dětí. 
Vstupenky si můžete zakoupit v  MKS 
v Sušici (tel. 376 528 686), 
e-mail: krousova@mkssu.cz 
a v IC Horažďovice (tel. 376 511 999)
Srdečně Vás zvu na tento slavnostní večer, 
spolu s panem J. Svěceným.

Mgr. Iva Klusalová 

Velký Bor

 Pěvecký a chrámový soubor VELKOBOR srdečně zve na Jarní koncert.
Koná se 10. dubna od 17 hodin v síni „ U Trčků“ (zadní vchod Obecního úřadu Velký Bor)
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KONTAKT: 

Ing. Miloslava Račáková
725 844 182
U Červené brány
vedle zlatnictví, Horažďovice

Se stavebním spořením 

a výhodnými úvěry Vám rádi 

pomohou naši odborníci

* Nabídka platí pro nové klienty, kteří od 1. 3. do 30. 4. 2010 uzavřou novou smlouvu o stavebním  
spoření s cílovou částkou 200 000 Kč a do 31. 5. 2010 na ni vloží min. 20 000 Kč. Podmínky  
naleznete na www.modrapyramida.cz. Na základě této nabídky nevzniká právní nárok  
na získání stavebního spoření zdarma.

*

OVB – Objektivní majetkové poradenství

Oznamujeme našim klientům, 

že kancelář Plzeňská 265 u starého 
hřbitova přesídlila do nové kanceláře 
Komenského 213 Horažďovice.

Veškeré služby, tj. majetkové, finanční a další poradenství 
zůstávají nezměněny. 

Označen zvonek na domě, možno se též domluvit 
v prodejně motorek.

Telefonický kontakt: 731 446 058 nebo 376 511 528

PROVÁDÍM
– MONTÁŽE A OPRAVY HROMOSVODŮ VČETNĚ REVIZE

– KÁCENÍ A PROŘEZÁVÁNÍ STROMŮ 
POMOCÍ HOROLEZECKÉ TECHNIKY

– VÝŠKOVÉ PRÁCE
MOB. 776 256 971

Kostra krále

Ať žije Bouchon!

VÝSLEDKY OBLASTNÍ PŘEHLÍDKY TRADIČNÍHO DIVADLA 
V HORAŽĎOVICÍCH
Čestná uznání za herecký výkon
Lenka Štěpáníková – Abigail Williamsová – Čarodějky ze Salemu
Petr Richter – Michal – Komunismus
Ivana Malatová – Marie Martinová – Hotel mezi dvěma světy
Lucie Tousecká - Mladší žena – V hodině rysa
Lucie Tomanová – Bianca – Dva muži v šachu
Petr Burian – Marcello – Dva muži v šachu
Miroslav Nový – Diego – Zlomatka
Stanislav Sajdl – za režii inscenace Zlomatka

Ceny za herecký výkon
Klára Šťastná – Mary Warrenová – Čarodějky ze Salemu
Anna Ratajská – Alena – Komunismus
Iva Svítilová – Laura – Hotel mezi dvěma světy
Hana Franková – Starší žena – V hodině rysa
Pavel Bárta – Jacgues – Ať žije Bouchon!
Marie Muška Chmelíková – Odett – Ať žije Bouchon!
Jakub Klíma – Nicolas – Ať žije Bouchon!
Markéta Žáková – Miriam – Ať žije Bouchon!
Jana Kocifajová – Anna – Zlomatka

Karel Šťastný – cena za invenční dramaturgii inscenace 
Čarodějky ze Salemu 
Petra Kohutová – cena za úpravu a režii inscenace Komunismus
Gabriela Vašková – za režii inscenace Ať žije Bouchon!

Cena diváka
Tyjátr Horažďovice – Čarodějky ze Salemu

Cena SČDO
Tyjátr Horažďovice – s přihlédnutím k inscenaci Čarodějky ze Sa-
lemu za dosavadní přínos k rozvoji amatérského divadla v regionu

Hlavní cena 
Divadlo Jako Host Plzeň – Ať žije Bouchon!

Doporučení na NP Děčín
Divadelní studio D 3 Karlovy Vary – Komunismus

Nominace na NP Děčín
Divadlo Jako host – Ať žije Bouchon!
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PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE
/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvali-
tu a vysokou užitkovost/

• 13 hod. Horažďovice /v areálu ČSCH/

Prodej 23. 4. 2010
při objednání 10ks —> 1 kuřice ZDARMA !!!
/akce platí pouze na kuřice černé a červené/

Kuřice černé, červené stáří: 18 týdnů cena: 150 Kč

Prodej 28. 5. 2010
při objednání 10 ks drůbeže – Nutrimix ZDARMA!

/vitamínový a minerální přípravek pro zdárný růst drůbeže/

Kuřice černé, červené stáří: 14–18 týd. cena: 130–150 Kč

Kačeny pekingské /bílé brojlerové/ 1–3 týd. 60–80 Kč

Kačeny barbarie /husokačeny/ 1–3 týd. 90–110 Kč

Husy /bílé/ 1–3 týd. 130–150 Kč

Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/ 6–8 týd. 250–290 Kč

Prodej 10. 9. 2010
Kuřice černé, červené stáří: 14–18 týd. cena: 130–150 Kč

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: 

Gallus Extra s. r. o., Pražská 8, 586 01 Jihlava 

tel. 567 212 754, 567 214 502, mob. 731 701 331,

po–pá 8–15 hod! gallus.extra@gmail.com

ÚRAZ PŘI AUTONEHODĚ

Právní zastoupení poškozených při autonehodě, 

vedoucí projektu Jan Malík, tel.: 723 2O3 O36, 

nahradaskody@email.cz; WWW.nahradaskody.NET

P J KY VŠEM I ŽIVNOSTNÍK M
máme ešení pro každého

Peníze do druhého dne
!!! Vy ízení zdarma !!!

722 73 80 80

OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, 

úvěr, hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

V pátek 
23. dubna 2010 

se na náměstí koná TRH.

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

PNEUSERVIS ŠTĚRBA
Tel./fax: +420 376 511 222  
Mobil:    +420 604 554 941

Vás zve do provozovny 
ve Strakonické ulici v Horažďovicích

(areál uhelných skladů fi rmy ELIKA, 
naproti SPAR Mandáková)

Kompletní pneuservis automobilů: 
osobních nákladních zemědělských

!!! výrazné slevy letních pneu !!!
!!! prodej autodoplňků,olejů, filtrů, baterií !!!
!!! rovnání hliníkových ráfků !!!
!!! nově servis brzd !!!

Provozní doba:
PO–PÁ  8.30–17.00 hod.
SO      8.30–12.00 hod.
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Bílina 

kostka, oøech 1, oøech 2

Most

kostka, oøech 1

JARNÍ SLEVY
zacínají 1.4.2010 

Zima byla dlouhá a
Vy máte prázdný sklep?
Neváhejte s nákupem, protože:

Nabídka platí od 1. 4. do 16. 4. 2010

Havlíčkova 40, Horažďovice, tel.: 376 511 027

 

74,90 Kč/kg74,90 Kč/kg89,00 Kč/kg89,00 Kč/kg

99,90 Kč/kg99,90 Kč/kg

64,90 Kč/kg64,90 Kč/kg

89,90 Kč/kg89,90 Kč/kg94,90 Kč/kg94,90 Kč/kg

79,00 Kč/kg79,00 Kč/kg 115,00 Kč/kg115,00 Kč/kg 49,90 Kč/kg49,90 Kč/kg

55,00 Kč/kg55,00 Kč/kg129,00 Kč/kg129,00 Kč/kg134,90 Kč/kg134,90 Kč/kg

Uzený bok s kostíVepřová kýta bez kosti

Kuřecí prsní řízky chlazené

Vepřová krkovice s kostí

Vepřová šunkaDebrecínské párky EXTRA

Papriková klobása Debrecínská pečeně Vuřty

Český salámHerkulesBrdská klobása

AK
CE

Solná jeskyně – SULANKA
BLATENSKÁ 309, 341 01 Horažďovice
TEL.: 608 819 209 • www.sulanka.cz

AKCE
od 1. 4. 2010 do 31. 5. 2010
1+1 přijďte ve dvou, druhý má vstupné za poloviční cenu.
Při zakoupení 5 vstupů 1 vstup zdarma.
Prodej kosmetiky z Mrtvého moře.
Zveme právě Vás k návštěvě do prostředí blahodárných 
účinků…
Sleva na jednom vstupu Kč 20,- po předložení vstupenky 
z Aquaparku Horažďovice.
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VYUŽIJTE TESTOVACÍCH JÍZD
Klatovy – Dny otevřených dveří 
6.–16. 4. 2010 | Erbenovo 
náměstí při příležitosti 
Mogul Šumava Rallye 
15.–18. 4. 2010 | Sušice
Týden otevřených dveří 
19.–23. 4. 2010

Jarní prohlídky 
za 99 Kč

Proč vůz Kia Venga?
nové české auto | 7 letá Kia záruka | fi nancování s nulovým 
navýšením | prostornost | cenová dostupnost

Klatovy 376 320 320 Sušice 376 523 072 www.blohmann.cz
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OBJEDNÁVEJTE NA 811 811 811 NEBO NA WWW.UFON.CZ

téma: mobilní internet

Jak šetří chytří

KTERÉ MOBILNÍ PŘIPOJENÍ JE NEJLEVNĚJŠÍ?

za 390 KčA

za 600 KčB

za 650 KčC

za 831 KčD

SPRÁVNOU ODPOVĚĎ VÁM DÁ JEDINĚ U:FON. 
S 3G MOBILNÍM INTERNETEM ZA 390 KČ MĚSÍČNĚ 
TOTIŽ NYNÍ ZÍSKÁVÁTE JEŠTĚ VYŠŠÍ VÝKON ZA NIŽŠÍ CENY.
• připojení, kdekoliv si přejete; internet je totiž 

mobilní v rámci celé republiky

• běžná rychlost internetu 400–700 kb/s 
(umožňuje pohodlné surfování po internetu, 
stahování souborů, používání oblíbených 
služeb ICQ, Facebook, posílání e-mailů...), 
v ideálních podmínkách až 3,1 Mb/s

• chytrý USB modem, který 
si jednoduše nainstaluje 
úplně každý, 
jeho cena je navíc 
bezkonkurenční

ÁVÁTE JEŠTĚ VYŠŠÍ VÝKON ZA NIŽŠÍ CENY.
ejete; internet je totiž
ubliky

 400–700 kb/s 
fování po internetu, 
ívání oblíbených

osílání e-mailů...), 
až 3,1 Mb/s

ý

PŘIPOJTE SE I VY
NA NEJVÝHODNĚJŠÍ MOBILNÍ INTERNET.

Inz_190x260_3GmobInt_Horazdovice.indd   1 4.3.10   12:38
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková černá
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AKCE
9. 4. pátek, 10. 4. sobota 20.00
ŽENY V POKUŠENÍ 
ČR – Nová česká komedie s hvězdným obsa-
zením. Hrají: Eliška Balzerová, Jiří Machá-
ček, Roman Zach, Lenka Vlasáková a  další. 
Vstupné 85 Kč.

10. 4. sobota 17.30
ALVIN A CHIPMUNKOVÉ 2 
USA – Jsou zpět a nejsou sami. Volné pokra-
čování úspěšné rodinné komedie. Český da-
bing. Vstupné 68 Kč. 

16. 4. pátek 20.00
MAMUT
Švédsko, Německo, Dánsko – Jenom život, 
který žijeme pro ostatní, stojí za to. Drama 
do 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné 78 Kč. 

17. 4. sobota 20.00
MORGANOVI 
USA – Komedie o  úspěšném manželském 
páru z Manhattanu... a jak to vypadá, když se 
manželství rozpadá. Titulky. Vstupné 85 Kč. 

23. 4. pátek, 24. 4. sobota 17.30
DEŠŤOVÁ VÍLA 
ČR – Romantická pohádka, kde živly, které 
ovládají zemi, provádějí „pravidelnou in-
spekci“ u  lidí... a nakonec láska a dobro zví-
tězí. Vstupné 78 Kč. 

23. 4. pátek 20.00
LÍTÁM V TOM 
USA – Příběh muže, který žil s hlavou v obla-
cích. V hlavní roli George Clooney. Komedie 
do 15 let nevhodná. Titulky. Vstupné 68 Kč. 

24. 4. sobota 20.00
POUTA 
ČR – Thriller o  temnotě a  lásce, zničení 
a  osvobození, vězení a  útěku do 12 let ne-
vhodný. Vstupné 68 Kč. 

30. 4. pátek, 1. 5. sobota 20.00
KNIHA PŘEŽITÍ 
USA –...je nucen naplnit svůj osud a zachrá-
nit zmučené lidstvo. V  hl. roli Denzel Wa-
shington. Akční drama do 12 let nevhodné. 
Titulky. Vstupné 85 Kč.

Změna programu vyhrazena

LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

2. 4. pátek 17.00 
PERNÍKOVÁ CHALOUPKA

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE 

předprodej vstupenek, kopírování, příjem pla-
kátů pro výlep, sázková kancelář Tipsport. 

Otevírací doba: 

pondělí, úterý, středa    9.30–12.30

čtvrtek, pátek, sobota   16.30–20.30

Tipsport dle vlastního rozpisu!

Výlepové dny: úterý a čtvrtek!

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE

tel. 376 512 436

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE

tel. 376 511 890

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
1. 4.   v zámku, 10.00
BĚH ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍCEM 
Kategorie MŠ–9 tř.

10. 4.  Přírodovědná stanice, 10.00
ZÁKLADY JARNÍHO OŘEZU STROMŮ 
(JABLONĚ) 
16. 4. pátek klubovna keramiky, 16.00
VITRÁŽE (poplatek)

20. 4.  klubovna DDM, 15.15
PAPÍROVÁNÍ – ruční výroba papíru 

23. 4.  KD, 16.00
KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
pro žáky 8. a  9. tříd a  adekvátních ročníků 
gymnázia

24. 4.  louka u Týnce, 10.00
OKRESNÍ KOLO SOUTĚŽE 
LETECKÝCH MODELÁŘŮ
27. 4.  klubovna keramiky, 16.30
JARNÍ MALOVÁNÍ NA HEDVÁBÍ 
30. 4.  klubovna počítačů, 14.00
SLET ČARODĚJNIC 
– přehlídka čarodějnic spojená s volbou nejzají-
mavější čarodějnice. Akce je určena malým i vel-
kým čarodějnicím – slet zámek 15 hod.

30. 4. Parkán, 14.00
SOUTĚŽ VE STŘELBĚ ze vzduchové pušky 

SOUTĚŽ „ŘEMESLO MÁ ZLATÉ DNO“
Soutěž je určena pro žáky a žákyně škol Plzeň-
ského kraje ve třech věkových kategoriích:

– 1. stupeň ZŠ (1.–5. třída)

– 2. stupeň ZŠ (6.–9. třída)

– Střední školy (1. a 2. ročník)

Vlastnoručně vyrobený předmět z oblasti 

– suvenýry

– hračky

– vyučovací pomůcky

– oděvní doplňky, šperky

– vybavení domácnosti

– vše pro zahradu

– nástroje a technické pomůcky

– hlavolamy

Výrobek odevzdej do 30. 4 v  DDM. Nejlepší 
postoupí do krajského kola. Z každé katego-
rie budou vybrány a oceněny 3 výrobky. 

PŘIPRAVUJEME 

28. 5.  
ZÁVĚR SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 

KNIHOVNA
15. 4. čtvrtek 9.00, 11.00
ROSENAUEROVÉ
pokračování cyklu o  významných horažďo-
vických rodech, beseda s Ing. Josefem Kotla-
bou, pro ZŠ, SŠ

www.knihovna.horazdovice.cz

GALERIE CALIFIA
19. březen–19. květen 2010 
„LUSH AND RADIANT“
Novou sezonu v  Califi i otevírá výstava, v  níž 
vystavující umělci pracují s  barvami, jejich 
vrstvením a refl ektory. Také se můžeme těšit na 
zajímavou exhibici soch.

23. dubna–23. května 
„HOME SWEET HOME“

KULTURNÍ DŮM
3. 4. sobota 21.00
BRUTUS
Rocková zábava.

10. 4. sobota  21.00
HD FEST
Hrají kapely: LIVER GARNISH, 12 BAG PI-
PERS, ČERNÝ KONĚ, PANKOVÁ NOUZE, 
MARNÁ SNAHA, ZNIČEHO NIC, SLAX, 
DELUSION.

17. 4. sobota 21.00
ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA
Rocková zábava.

19. 3.–20. 3. pondělí–úterý  
PRODEJNÍ TRH 
21. 4. středa   19.30
Wolfgang Ebert: 
GANGSTEŘI Z MĚSTEČKA
Divadelní komedie o  malém francouzském 
městečku... Režie: Jurij Galin. Předplatné 
skupiny A/1, zbylé vstupenky v  předprodeji 
kina Otava a před představením v kult. domě. 

23. 4. pátek 16.00
ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
1. lekce. Pořádá DDM Horažďovice.

24. 4. sobota 18.00
OPAKOVACÍ LEKCE PRO DOSPĚLÉ
25. 4. neděle 15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hrají oblíbení ÚTERNÍCI. 
Překvapení nedělního odpoledne – předtan-
čení. Rezervace vstupenek v kině Otava, tel. 
376 511 890.

26. 4. pondělí 10.00
RADÚZ A MAHULENA
Divadelní představení pro 8.–9. třídy ZŠ.

27. 4. úterý 19.30
TRAVESTI SKUPINA 
HANKY PANKY PRAHA
Nejlepší česká travesti skupina Hanky Panky 
Praha v nové sestavě uvádí svůj zcela nový pořad 
pod názvem „Z  ČECH AŽ DO HOLLYWOO-
DU“. Opět uvidíte a  uslyšíte hvězdy hudebního 
nebe, nebude chybět spousta humoru a  komic-
kých scének. Vstupenky od 18.  března v  kině 
Otava, tel. 376 511 890. Stolové uspořádání. 

30. 4. pátek 16.00
ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ
2. lekce. Pořádá DDM Horažďovice.

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
2. 4. pátek 20.00
3. 4. sobota 17.30
DOKTOR OD JEZERA HROCHŮ 
ČR – Nová česká komedie natočená podle 
slavné stejnojmenné knihy Miloslava Švan-
drlíka. Režie Zdeněk Troška. Vstupné 85 Kč. 
POZOR, NEPŘEHLÉDNĚTE! V  sobotu 
po projekci fi lmu v 19.30 bude beseda s pa-
nem režisérem ZDEŇKEM TROŠKOU. 


