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NEP RODE JNÉ

SLOVO STAROSTKY
Náměstí

V úterý 9. 2. 2010 proběhlo setkání všech,
kteří se zajímají o novou podobu našeho
náměstí.
Šlo o prezentaci připravovaného projektu autorů Martina Kožnara a Jiřího Bízy.
V podstatě jsme se sešli nad tím, co bylo
otištěno v minulém čísle HO, s několika
změnami. Jednou z nich bylo ponechání
stávajícího památníku světových válek
na náměstí a přesunutí návrhu „Perly“ do
místa před Červenou bránou. Všichni tuto
změnu uvítali. Dalším posunem bylo představení nové podoby zámeckých schodů
a na ně navazujících parkánových teras.
Tento prostor by mohl v budoucnu plně
nahradit tolik diskutovaný parčík na náměstí a nabídnout návštěvníkovi zajímavé
pohledy na Prácheň i na řeku. Zároveň by
se vytvořilo i nové propojení s parkánem.
Co je z mého pohledu přínosem nové podoby náměstí?
– rozdělení náměstí na část dopravněobslužnou a část klidovou (auta neobjíždějí
celé náměstí jako doposud)
– sjednocení povrchových materiálů – kamenná zádlažba, trávník (dosud kámen,
asfalt, štěrkové cesty, betonové plochy,
trávník)
– celý prostor se otevře, zpřehlední, a tím
se zdůrazní historické dominanty – morový sloup, kašna, památník obětem válek
– vytvoření nových prvků – internetový
terminál, model města, víceúčelový stánek (noviny, informační tabule, mapy)
– celoplošné využití území – ne pouze po
cestičkách v parku
– výsadba nové zeleně, která po celé severní straně náměstí bude vytvářet stín (dosud pouze přirozený stín domů a kostela,
stín z hlohů padal na parkovací místa)
– vytvoření farní zahrady (400 m2, dnešní
rozměry zkresluje nepoměr výšky a množství stromů)
– bezbariérovost
– snazší údržba
– komplexnost řešení s návazností na pro-

Zahájení výstavy Zachraňme Šumavu. Foto: ak. mal. P. Mika
stor před Červenou bránou a prostor zámeckých schodů rozšířených o parkánové terasy
Další setkání nad projektem se uskuteční v úterý 10. 3. 2010 v 18 hodin v sále
hotelu Prácheň.
Jindřiška Antropiusová,
starostka města

Aktuálně

V pondělí 25. 1. 2010 se uskutečnila beseda
s občany žijících v domech s pečovatelskou
službou. Projednávaly se záležitosti týkající
se jejich současného bydlení i celkového života ve městě. Byla zde prezentována i nová
publikace Prácheň, která byla vydána sdružením obcí mikroregionu Prácheňsko.
—
Dne 28. 1. 2010 se dožila významného životního jubilea – 100 let – paní Marie Veselá. Blahopřejeme.
—
V pátek 5. 2. 2010 se v Klatovech konalo
vyhodnocení soutěže Sportovec roku.
Za přítomnosti starostů měst, sponzorů i novinářů přebírali poháry s vizitkou
Sportovec roku 2009 i zástupci našeho
města. Patřil mezi ně Milan Knebl, který byl ohodnocen v kategorii jednotlivci

– mládež za své úspěchy v nohejbalu, především díky zisku medailí na mistrovství
republiky žáků 2009. V kategorii jednotlivci – dospělí byla oceněna golﬁstka Marie Sládková a fotbalista FK Horažďovice
Tomáš Jůda. Děkuji za reprezentaci našeho města a blahopřeji k úspěchu.
—
V pátek 12. 2. 2010 se v Klatovech sešli
profesionální hasiči, aby si připomněli
55. výročí založení hasičského záchranného sboru. Zároveň 1. března uplyne 25 let
od zřízení profesionální jednotky hasičů
u nás v Horažďovicích. Všichni si velice
vážíme jejich práce, protože jsou nápomocni v době povodní, vichřic, sněhových
kalamit, dopravních nehod i v jejich hlavní
profesní činnosti – zásahů u požárů. Oceňujeme jejich obětavost, pracovní nasazení i odbornost. Většinou působí i ve sborech dobrovolných hasičů, kde se starají
i o společenský život v obci.
—
15. 2. 2010 se uskutečnila vernisáž výstavy
Zachraňme Šumavu. Horažďovice jsou již
dvacátým zastavením této putovní výstavy, která má upozornit na neutěšený stav
šumavské přírody napadené kůrovcem.
Fotograﬁe jsou umístěné ve vestibulu kina
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a zájemci si je mohou prohlédnout do konce února. Zároveň mají možnost připojit
svůj podpis na petiční listinu Zachraňme
Šumavu a podpořit tak boj proti nesmyslné devastaci stromů i přírody v Národním
parku Šumava. Petici můžete podepsat
i v přízemí MěÚ v Horažďovicích.
Jindřiška Antropiusová,
starostka města

STALO SE
Na Prácheňsku
byl realizován
přeshraniční projekt

Zájmovému sdružení právnických osob
Prácheňsko, jehož je Město Horažďovice
také členem, se povedl zrealizovat projekt
„Sdružení Prácheňsko zve, vítá a provádí
návštěvníky Pošumavím“.
Partnerem Prácheňska z bavorské strany
byla VHS Regen, vzdělávací organizace
a město Regen. Proběhla společná jednání,
vzájemné návštěvy a kulturní výměnné akce.
– publikace Prácheň – hora, hradiště,
hrad – historie k místu i kraji, archeologie,
osídlení, hradiště, hrad, kostel, magická
a posvátná hora nad řekou Otavou
– Zpravodaj 2001–2009 – informační
zpravodaj o sdružení Prácheňsko a jeho
činnosti v nákladu 4 000 ks
– Internetové stránky – nové internetové
stránky o sdružení, jednotlivých členech,
o činnosti, o konání akcí v regionu – www.
prachensko.org
– soubor čtyřiceti pohlednic pod názvem
Prácheňsko – soubor dokumentuje všechny členy sdružení, kterých je čtyřicet a celkem sto pět sídel (měst a vesnic)
Projekt byl realizován v rámci progra-

mu „Přeshraniční spolupráce Cíl 3 Česká republika – Svobodný stát Bavorsko
2007–2013 Dispoziční fond“. Rozhodnutí
o poskytnutí dotačního příspěvku provedl
Euroregion Šumava – jihozápadní Čechy.
Z. s. p. o. Prácheňsko sdružuje 37 měst a obcí
– celkem 105 sídel a dále další 3 subjekty.
Petr Klásek

Maxim Averkiev zářil
v Horažďovicích

„Bylo mi velkou ctí hrát zahajovací koncert 1. ročníku cyklu Ševčíkovy hudební
večery na právě pořízený klavír. Moc jsem
si užil krásné atmosféry a báječný, barevný, bohatý klavír. Moc bych přál, aby se tu
i dále koncertní příležitosti udržely a byly
hojně navštěvovány.“ Tak se po koncertu
v sále hotelu Prácheň rozloučil s Horažďovicemi ruský virtuózní klavírista Maxim
Averkiev zápisem do zbrusu nové kroniky
Ševčíkových hudebních večerů.

Překrásné prostředí, vstřícná atmosféra
zaplněného sálu a vynikající klavír inspirovaly umělce ke skvělému výkonu, kterým
připravil horažďovickému publiku skutečný hudební bonbónek. V sále seděla –
kromě řady „skalních“ příznivců klasické
hudby z Horažďovic a z blízkého i vzdálenějšího okolí – též spousta mladých posluchačů, a hlavně – nechyběly tu ani děti. Postupná rozhodnutí sál opravit a vybavit ho
kvalitním akustickým nástrojem jsou nadčasová a svědčí o dobré intuici minulých
i současných zastupitelů města. Horažďovičtí mohou být právem hrdi na sál, který
může být v širokém okolí srovnáván jedině
snad s klasickým koncertním prostředím
Smetanova sálu Gymnázia v Sušici.
Naše občanské sdružení chce poděkovat
panu Romanu Staňkovi, nájemci hotelu,

za pružnou a vstřícnou spolupráci, která
hned napoprvé pomohla dotvořit správné prostředí dobře zajištěného klasického
koncertu. Takovým by se mohlo pyšnit
i mnohem větší město než Horažďovice.
Za občanské sdružení
Hudba bez hranic, o. s., Jitka Kutišová

13. PRÁCHEŇSKÝ
REPREZENTAČNÍ
PLES

13. prácheňský reprezentační ples se konal v sobotu dne 24. ledna 2010 v kulturním domě města Horažďovice. Ples opět
zahájila paní starostka Mgr. Jindřiška
Antropiusová. Poté návštěvníci shlédli
předtančení v podání tanečního studia
Krok Klatovy a pak už následoval bohatý

program, ze kterého si mohl vybrat každý
dle svého gusta. K tanci a poslechu vyhrával taneční orchestr P-Band Plzeň a krev
všem rozproudila i hudební skupina The
Shower Klatovy. Pro mlsné jazýčky byl
připraven „ochutnávkový“ raut, míchaly se long drinky, z fontán tekla čokoláda
a k tomu se zobalo ovoce. Večer zpestřila
cestovatelská soutěž a vítěz, který si odnášel zájezd do Egypta, byl určitě spokojený. Příjemnou atmosféru celého plesu
doplňovala nádherná květinová výzdoba,
o kterou se postaralo Květinářství Vesna
– manželé Petříkovi a Ing. Jindřich Chejn
– keramická dekorace. Velké poděkování
patří také Řeznictví – manželům Říhovým a hotelu Zlatý Jelen, kteří značně
zásobili připravovaný raut, dále pak ﬁrmě
Spak Sušice, Střední škole Horažďovice, Masowestu Klatovy, Masokombinátu
Klatovy, Pekařství pana Rendla v Sušici
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K jejímu krásnému životnímu jubileu přeje hodně zdravíčka a životní pohody
kolektiv Nemocnice následné péče LDN
Horažďovice, s. r. o.

KULTURA

a panu Romanu Staňkovi. Za zpestření
slavnostního večera patří upřímný dík
CK CIAO Horažďovice pod vedením pana
RNDr. Ladislava Havla. Za pomoc při přípravě plesu a hladký průběh celého večera
děkuji svým známým, rodině a celému kolektivu kulturního střediska.
Nálada byla skvělá, číslo 13 vůbec nebylo
nešťastné, ba právě naopak, a tak jenom
doufám, že se vydaří i ten další ples, v pořadí 14., v roce 2011.
Libuše Mužíková

100 let paní
Marie Veselé
nar. 28. 1. 1910

Paní Veselá byla na sociální lůžko naší nemocnice přijata 20. 10. 2008. Jsme pro ni
„přestupná stanice“ do doby, než se uvolní
lůžko v domově důchodců.
Od začátku pobytu je u všech velmi oblíbená pro svou veselou povahu, která jí snad
byla předurčena i jménem. Vitalitu, jež z ní
vždy čišela, jsme všichni obdivovali.
Narodila se na lesní samotě poblíž Horažďovic v rodině hajného. V přírodě, kterou
milovala, strávila většinu života. Byla

Paní Veselá se starostkou města Mgr. Jindřiškou Antropiusovou

BŘEZEN
– měsíc čtenářů

Od 1. 3. 2010 nabízí Městská knihovna
Horažďovice novou službu!
Všichni čtenáři, kteří oznámí svou e-mailovou adresu, mají možnost nechat si posílat
upozornění před koncem výpůjční doby.

Paní Veselá s paní Boženou Vopaleckou,
které bude v červenci 101 let
vášnivou houbařkou a ke své zdravotní
kondici jistě přispěla celoživotním sportováním. Ráda jezdila na koni, plavala, hrála
tenis, lyžovala, bruslila a otužovala se.
Z vyprávění pamětníků také víme, že
byla vždy velmi elegantní a milá dáma,
u ostatních velmi oblíbená. Vlastní děti ji
Bůh nedopřál, a tak svou lásku rozdávala
ostatním, kteří na zážitky s ní dodnes rádi
vzpomínají.
Vždy byla, a dodnes je, střídmá v jídle
– ovšem nikdy vybíravá. Stejně ráda mlsá
sladkosti, jako jí zeleninu a ovoce.
Denně sleduje v TV události u nás i ve světě, čte tiskoviny.

Doporučujeme:
Městská knihovna Horažďovice a MC Dráčkov zve všechny, kdo mají rádi pohádky,
básničky a říkanky (nejen) Františka
Hrubína. 18. 3. 2010 od 15.00 hod., oddělení pro dospělé. Přijďte s námi strávit pohádkové odpoledne!
Máte problémy s orientací v knihovně?
Chcete vědět, k čemu slouží a jak funguje on-line katalog nejen horažďovické
knihovny? Neváhejte a přijďte 23. 3. 2010
v 9.00 hod. do městské knihovny – oddělení pro dospělé. Poznáte, že POČÍTAČ
NEKOUŠE, ale pomáhá!
Celkový přehled akcí městské knihovny
na Březen – měsíc čtenářů najdete na zadní straně.
Petra Tomešová

PLUS/MINUS
Vážení spoluobčané, byli bychom rádi, kdybyste nám přispívali Vašimi fotograﬁemi včetně popisu místa. Velice Vám děkujeme a těšíme
se na Vaše příspěvky, které můžete zasílat na email: chalupna@muhorazdovice.cz. U jednotlivých fotograﬁí zveřejníme na přání jméno autora. Redakční rada

Vodotrysk Veřechov

Odpadky, Loretská ul.
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Dále v březnu nabízíme:
Počteníčko aneb Čtenáři čtenářům
– zapište svou oblíbenou knihu do připravených archů v knihovně, pomůžete tak
s výběrem knih ostatním čtenářům.
Čtení do ouška – představení nových audioknih.
Seznámení čtenářů s novými weby, které doporučují zajímavé knihy – www.ctesyrad.
cz, www.bibliohelp.cz, www.citarny.cz.
Petra Tomešová

SPORT

Nové webové stránky!

HISTORICKÉ PUTOVÁNÍ ANEB
HLEDÁME HORAŽĎOVICKÝ POKLAD
Celoroční hra pro malé i velké návštěvníky
knihovny začíná již 1. března 2010. Cílem
hry je seznámit se s památkami a historií
blízkého okolí a zlepšení orientace dětí
v knihovně. Děti získají po navštívení zajímavých historických míst Horažďovic
indicie k nalezení pokladu. Po zaregistrování svého nálezu v „návštěvní knize“ mohou získat za svoje úsilí drobnou odměnu
a speciální samolepku do soutěže Sbírej
samolepky. Podrobná pravidla naleznete v knihovně a na webových stránkách
www.knihovna.horazdovice.cz.
Petra Tomešová

Ševčíkovy hudební
večery

Soubor Barok Collegium v pátek
26. března 2010 v 19.00 hodin v sále
hotelu Prácheň
Po úspěšném zahájení cyklu Ševčíkových
hudebních večerů klavírním koncertem
ruského virtuóza Maxima Averkieva před
zaplněným sálem se můžeme těšit na další příjemný večer. Pro koncert těsně před
Velikonocemi jsme oslovili umělce, kteří se
věnují interpretaci barokní hudby. Soubor
BAROK COLLEGIUM dnes vystupuje ve
složení Jan Pellant – housle (mj. koncertní
mistr Nagoya Philharmonic Orchestra),
František Kimel – hoboj (mj. člen orches-

tru České ﬁlharmonie), Vladimír Manoušek – violoncello (mj. člen orchestru České
ﬁlharmonie), Jiří Valenta – kontrabas (mj.
člen orchestru České ﬁlharmonie), Hana
Kimelová – cembalo (profesorka Pražské
konzervatoře). Barok Collegium spolupracuje s mnoha českými pěveckými osobnostmi. Do našeho města tentokrát zavítá
mezzosopranistka Kateřina Kachlíková
(foto), která se mj. intenzivně věnuje interpretaci komorní hudby. V jejím repertoáru
najdeme kromě písní a písňových cyklů
především sólové party z oratorií a kantát.
V programu koncertu tentokrát zazní díla
A. Corelliho, A. Vivaldiho, G. P. Telemanna, J. S. Bacha, F. A. Hoffmeistra, G. B. Pergolesiho a „žijícího českého barokního
skladatele“ Františka Xavera Thuriho.
Ano, čtete dobře – F. X. Thuri je pražský
rodák (*1939), jehož dílo zahrnuje stylová
období od renesance přes baroko, klasicismus až po dnešek. Barokní kompozice
jsou srovnatelné s díly autorů vrcholného
baroka. Při koncertu bude uvedeno dílo Pinacotheca Pragensis (Obrazárna pražská),
které autor v roce 1992 složil právě pro
soubor Barok Collegium. Každá ze čtyř vět
je inspirována jedním obrazem ze sbírek
Národní galerie v Praze (Pieter Brueghel:
Klanění tří králů, Luca di Tome: Snímání
z kříže, Jan Kupecký: Vlastní podobizna,
Maxmilián Pirner: Víly u vyvěrajícího pramene). Těšíme se spolu se všemi příznivci
dobré hudby na sváteční zážitek. Věříme,
že i tentokrát bude koncert hojně navštíven
a že opět nebudou chybět mladí posluchači
a děti. O přestávce je možné se občerstvit
v baru u sálu, před koncertem i po koncertu
je možné posedět v restauraci hotelu a probrat s přáteli společné zážitky z koncertu.
Příjemný začátek víkendu, co říkáte?
Ing. Jitka Kutišová za občanské sdružení
Hudba bez hranic, o. s.

Fotbalový klub Horažďovice, o. s., vstupuje do jarní sezóny s novými webovými stránkami. V klubu probíhá celková
snaha o nápravu toho, co se dlouhodobě
zanedbalo a neslouží dobrému jménu fotbalu v Horažďovicích. Jedná se mimo jiné
i o komunikaci s veřejností a o transparentnost dění v klubu. Od podzimu 2009
má fotbalový klub nový znak, který nepoužívá celou heraldickou ﬁguru městského
znaku, pouze k ní svým designem odkazuje použitím osmicípé hvězdy v modrém
poli. Na podzim se také začal vydávat
zpravodaj, který je k dispozici pro diváky
zdarma na všech mistrovských utkáních
mužstva A. Informuje tou nejběžnější kapesní formou o dění v klubu.
Potřeba sdílet informace a zaznamenávat historii klubu moderní formou vedla
k rozhodnutí vybudovat robustní webové stránky s rozsáhlou možností jejich
správy. Nyní má klub k dispozici pružný
nástroj a zároveň i prostor pro propagaci
svou i propagaci svých sponzorů. Stránky
jsou doplňovány postupně a každým týmem zvlášť, takže pokud byste některé informace na stránkách postrádali, můžete
to např. pomocí příspěvku do diskuse na
stránkách klubu hned sdělit. Srdečně Vás
všechny zveme na www.fkhd.cz!
Pavel Svoboda

FK Horažďovice
– změna hracích dnů

U mužstva A mužů dochází ke změně
hracího dne. Domácí zápasy se budou
hrát v neděli v úřední začátek. Z mužstva
A mužů během zimní přestávky odešel
R. Beneš a M. Prchlík. Mužstvo zahájilo 9. ledna přípravu na jarní část sezóny
nabíráním kondice v posilovně a na hodinách spinningu. Pro rozehrání mužstva
trenér L. Vašica využil zimního turnaje
v Sušici „O pohár starosty města Sušice“.
Naši hráči postupně změří síly s celky: Sušice, Klatov, Nepomuku, Nýrska a Strážova. Mimo tohoto turnaje je ještě čekají
další přípravná utkání se Strakonicemi
a Pískem.
Naši dorostenci hrají krajskou soutěž
a jsou jedni z adeptů na postup do krajského přeboru. V současnosti nabírají zá-
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pasový rytmus na zimním turnaji v Blatné
na umělé trávě. Soupeři jsou domácí hráči Blatné, Sedlice, Bělčic a Nepomuku.
V jarní části sezóny dochází také u dorostenců ke změně hracího dne. Odehrají své
domácí zápasy v sobotu. První dva domácí
zápasy jsou naplánovány na hřiště do Velkých Hydčic.
Žáci, účastníci krajské soutěže, už od
prosince hrají dlouhodobý turnaj sestávající se z pěti dílčích turnajů. Turnaj
hrají v Oseku na umělé trávě v kryté hale.
Po 4. dílčím turnaji se dělí v celkovém
hodnocení o vedení s domácím celkem.
Turnaj oživily hlavně hráčky Viktorie Plzeň. Mužstvo začalo od 9. února trénovat
venku. Na hráče čekají přátelská utkání
na umělé trávě v Sušici s místními divizními mladšími žáky a v Blatné s domácími
mladšími žáky.
Hráči starší i mladší přípravky a školičky
v době zimní přestávky trénují v tělocvičně. Pro zpestření zimní přestávky sehrávají přípravky přátelské zápasy. Starší
přípravka změřila své hráčské umění na
halovém turnaji v Klatovech a v Nepomuku.
Dění v klubu a informace o něm můžete
sledovat na internetových stránkách klubu: www.fkhd.cz
FK Horažďovice

MOZGY CUP 2010 se
v Třebomyslicích opět
vydařil
Třebomysličtí dobrovolní hasiči připravili
na sobotu 16. 1. 2010 tradiční turnaj v pozemním hokeji na ledové ploše. Jako vždy
se hrálo v Podkolářák Areně a díky mrazivé přízni počasí vyšel celý turnaj na výbornou. Letošního ročníku MOZGY CUPU
se zúčastnilo rekordních 11 týmů z celého
klatovského okresu. Favorité turnaje potvrdili své předpoklady a téměř všichni
postoupili do vyřazovacích bojů. Domácí
fanoušky mohlo mrzet, že do semiﬁnále
turnaje nepostoupili 2 domácí celky –
Hlemýždi a Psycho. Členové Psycho přišli o účast v play-off porážkou s dalším
domácím týmem Dobytek Třebomyslice
a Hlemýždi si svou porci smůly vybrali
v zápase se Svéradicemi, který prohráli
těsně 1:2. Ze skupiny A celkem suverénně
postoupily týmy Velkého Boru a Dobytek
Třebomyslice a ze skupiny B bez ztráty jediného bodu Lažany Defurovy společně se
Svéradicemi, které v boji o semiﬁnále porazily těsně Hlemýždě Třebomyslice.
V semiﬁnále si svou porci smůly vybrali
hráči Svéradic, kteří těsně podlehli Velkému Boru 0:1, i když po většinu doby měli
více ze hry a rovněž více gólových příležitostí. Druhé semiﬁnále podlehl domácí

Foto: Jan Kazda
tým Dobytků borcům z Lažan Defurových
v poměru 1:2.
V boji o 3. místo zvítězili domácí Dobytkové, kteří udolali unavené Svéradice 3:2,
a to brankou z nařízeného samostatného
nájezdu těsně před koncem utkání. Bronzové medaile tak zůstaly po právu v Třebomyslicích.
Finálové klání mezi Lažany Defurovy
a Velkým Borem přineslo celkem jednoznačný průběh, když suverénní hráči Lažan Defurových postupně navyšovali skóre až na konečných 4:2 ve svůj prospěch.
Nutno podotknout, že za výkony v celém
turnaji získaly Lažany Defurovy prvenství
společně s malým soudkem lahodného
Strakonického piva zcela po zásluze.
Třebomysličtí hasiči děkují všem zúčastněným týmům i všem organizátorům turnaje za účast na této každoroční akci. Bude-li přát počasí i v roce 2011, tak se opět
sejdeme v Podkolářák Areně při tradičním
Mozgy Cupu na ledě.
Třebomysličtí dobrovolní hasiči
Celkové pořadí turnaje:
1. Lažany Defurovy
2. Velký Bor
3. Dobytek Třebomyslice
4. Svéradice
5. Hlemýždi Třebomyslice
6. Psycho Třebomyslice
7. Bramboři
8. Lhota Horažďovická
9. Šumavský Expres
10. Velenovy
11. Komušín

XXXI. ročník Rally
Agropa 2010 se hlásí
Na společné schůzce se v pondělí 1. února sešli v Horažďovicích zástupci AMK
Pačejov se členy organizačního výboru
Rally Agropa, vedením podniku Agropa,
a. s., Olšany, zástupci městských a obec-
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ních úřadů, s nimiž pořadatelé spolupracují při zajišťování této tradiční populární
automobilové soutěže. Pozvání přijali i senátorka JUDr. Jiřina Rippelová a předseda zemědělského výboru Poslanecké
sněmovny Parlamentu České republiky
Ing. Jiří Papež.
Letošní 31. ročník rally, který výrazně
mění svou tvář, se pojede opětovně jako
součást Mistrovství ČR v rallysprintu
a Mistrovství ČR v rally historických automobilů, tentokrát v novém termínu: 6.–
7. srpna 2010. Po několika letech pořadatelé z AMK Pačejov opouštějí Sušicko a nové
technické tratě zavedou soutěžní posádky
do jižních Čech. Podstatnou a bezesporu
kvalitativní změnou bude návrat servisu
na plochu bývalého letiště v Poli. Dá se
očekávat start absolutní špičky, samozřejmě včetně prioritních jezdců. To pochopitelně přispěje k vysoké sportovní úrovni
soutěže. Diváci se tedy mají nač těšit!
Všechny zúčastněné subjekty projevily
vůli a ochotu spolupodílet se na organizaci a zabezpečení XXXI. ročníku Rally
Agropa 2010.
Tomáš Cihlář,
tiskové středisko Rally Agropa

Z RADNICE
Rada města
Horažďovice
27. 1. 2010
SCHVÁLILA
• podmínky výběrového řízení záměru
prodeje bytové jednotky č. 220/12 Jiráskova ulice v Horažďovicích do osobního
vlastnictví
• program a kalkulaci návštěvy zástupců
města z Heimbergu v Horažďovicích ve dnech
28.–30. 5. 2010 dle předloženého návrhu
• podání žádosti o poskytnutí dotace
z grantového programu Plzeňského kraje
v oblasti kultury pro rok 2010 a spoluúčast
ve výši 20 000 Kč (32,26 %) na vydání HORAŽĎOVICE – PERLA OTAVY 2 a na
německé verze obou dílů komiksu
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• přihlášku Městského muzea Horažďovice do soutěže Asociace muzeí a galerií
ČR Gloria Museálie – přihlašována bude
interaktivní dílna Návrat k tradicím jako
muzejní počin roku
• v záležitosti Atestace IS Městského úřadu Horažďovice schválila
a) Dokument Informační koncepce,
v němž Městský úřad Horažďovice stanovuje své dlouhodobé cíle v oblasti dlouhodobého řízení IS
b) Dokument Bezpečnostní politika,
v němž Městský úřad Horažďovice stanovuje své hlavní cíle v oblasti bezpečnosti
v návaznosti na informační koncepci informačního systému Městského úřadu Horažďovice v rámci dlouhodobého řízení IS
c) Smlouvu o zajištění dokumentace pro
ochranu osobních a citlivých údajů mezi
Městem Horažďovice a společností ADVICE.CZ, Praha

VZALA NA VĚDOMÍ
• aktuální stav prodeje bytů po skončení
lhůty pro přijetí závazných nabídek odprodeje bytů I. etapy, na základě žádosti
nájemníků bytů v domech čp. 789, 790,
čp. 783, 784 Horažďovice dodatečně Rada
města zařazuje byty v domě čp. 789, 790,
783, 784 k podání závazné nabídky, souhlasí s vyhotovením prohlášení vlastníka
v uvedených domech, ukládá MěÚ, Odboru investic, rozvoje a majetku města upozornit nájemníky v domech č. 105, 787,
788, 839, 840, 841, 842 písemnou formou
na nástěnce v domě na možnost projevit
zájem o koupi bytu do 31. března 2010
• výsledky šetření anonymní stížnosti
na ředitelku ZŠ Blatenská, Horažďovice
– RNDr. Hanu Aldorfovou, předané k prošetření Ministerstvem školství, mládeže
a tělovýchovy, Praha
• sociálně demograﬁckou analýzu Horažďovic jako obce s rozšířenou působností,
zpracovanou doc. Ing. Ladislavem Průšou, CSc., z Výzkumného ústavu MPSV
v Praze a ustanovuje pracovní komisi pro
přípravu záměru výstavby domova pro
seniory ve složení Mgr. Jindřiška Antropiusová, Ing. Ladislav Lenský, Martina
Benešová, Blanka Jagriková, Bc. Eva
Slavíčková, Pavel Matoušek, Ing. Martin
Grolmus, Ing. arch. Jiří Kučera, Miroslava
Jordánová, Mgr. Šárka Kordová a pověřuje ji přípravou zadání pro přípravu záměru
výstavby domova důchodců
• zápis z bytové komise ze dne 21. 1. 2010
• protokol o provedené veřejnosprávní
kontrole příspěvkové organizace ZŠ Blatenská ze dne 12. 1. 2010
• zápis z 23. jednání kulturní komise ze
dne 1. 12. 2009 a z 24. jednání kulturní
komise ze dne 12. 1. 2010

ROZHODLA
• o výběru nejvhodnější nabídky společ-

nosti VODOSPOL, s. r. o., Klatovy na
zpracování projektové dokumentace pro
územní řízení a pro stavební povolení vč.
výkonů související inženýrské činnosti
stavby „Rekonstrukce kanalizace a vodovodu v sídlišti „Šumavská – Pod Vodojemem“ v Horažďovicích“ ve výši celkem
260 000 Kč + DPH

SOUHLASILA
• s podáním žádostí o dotaci – grantový
program Plzeňského kraje v oblasti kultury
2010 na tyto projekty: Horažďovice Perla
Otavy – malý průvodce, Aquapark – dotisk
brožur, Pexeso – Horažďovické loutky
• s poskytnutím 5 ks volných vstupenek
pro 2 osoby na 1 hodinu do Aquaparku
Horažďovice jako příspěvek do tomboly
ﬁrmě LYCKEBY AMYLEX, a. s., a LYCKEBY CULINAR, a. s., na XIII. Ples Škrobařů 12. 2. 2010
• s poskytnutím 5 ks volných vstupenek
pro 2 osoby na 1 hodinu do Aquaparku
Horažďovice jako příspěvek do tomboly ﬁrmě HASIT – Šumavské vápenice
a omítkárny, a. s., na tradiční Vápenický
ples 19. 2. 2010
• s poskytnutím 5 ks volných vstupenek
pro 2 osoby na 1 hodinu do Aquaparku
Horažďovice jako příspěvek do tomboly
na Křesťanský ples 5. 2. 2010

Rada města
Horažďovice
10. 2. 2010
SCHVÁLILA
• vymezení zastavěného území v k. ú.
Boubín dle předloženého návrhu
• podání žádosti do Programu stabilizace a obnovy venkova Plzeňského kraje na
akci „Rekonstrukce knihovny – Boubín,
Horažďovice“
• projektovou dokumentaci pro územní
řízení akce „Horažďovice – Třebomyslická ulice a malý městský obchvat“
• v rámci spoluúčasti při konání XXVII.
ročníku Západočeské oblastní přehlídky
amatérského divadla ve dnech 11.–14. 3.
2010 poskytnutí hlavní ceny Horažďovické perly, přijetí zástupců souborů, odborné poroty a hostů v sobotu 13. 3. 2010
(11.00–11.30 MěÚ)
• termíny trhů pořádaných p. Flachsem v roce 2010 – 19. února, 19. března,
23. dubna, 21. května, 18. června, 23. července, 20. srpna, 17. září, 15. října, 19. listopadu, 17. prosince
• cenovou doložku č. 1/2010 ke smlouvě
4/2002 s ﬁrmou Bytservis Sušice, spol.
s r. o., kterou se snižuje zálohová cena
tepla plynové kotelny Loretská 235 (hasiči) a plynové kotelny muzeum na 455 Kč,
u plynové kotelny ZŠ Blatenská na 445 Kč

a u kotelen čp. 882, 1076, 1077, 1078, 884,
26, 220, 311, 1061, 2/3, 180, 148 a 724 na
505 KČ včetně DPH s platností od 1. 1. 2010

ROZHODLA
• o přijetí cenové nabídky společnosti CEFA, s. r. o., Praha na implementaci
projektu „Zlepšení tepelně technických
vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Komenského 211 a ZŠ Blatenská v Horažďovicích“ v celkové hodnotě
108 000 Kč s DPH, schválila příslušnou
mandátní smlouvu
• o výběru nejvhodnější nabídky Václava
Palivce, Katovice na výkon koordinátora
bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na
staveništi stavby „Stavební úpravy místní
komunikace Okružní II v Horažďovicích“
ve výši celkem 71 500 Kč, schválila příslušnou smlouvu o dílo
• o výběru nejvhodnější nabídky Ing. Ivana Černého, Na Hraně 52, Plzeň na výkon
koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi stavby „Zlepšení
tepelně technických vlastností obvodových konstrukcí budov ZŠ Blatenská 540
a ZŠ Komenského 211, Horažďovice“ ve
výši celkem 60 000 Kč, schválila příslušnou smlouvu o dílo
• o výběru nejvhodnější nabídky společnosti Tebodin Czech Republik, s. r. o., Praha na zpracování projektové dokumentace
pro územní řízení a pro stavební povolení
vč. výkonů související inženýrské činnosti
stavby „Stavební úpravy křižovatky Strakonická – Příkopy v Horažďovicích“ ve
výši celkem 295 000 Kč + DPH, schválila
smlouvu o dílo

SOUHLASILA
• s vedením objízdné trasy po pozemních
komunikacích Horažďovice–Komušín–
Svéradice v souvislosti s realizací stavby
„Oprava železničního přejezdu P1178
u Velkého Boru železniční trati České Budějovice – Plzeň žkm 293, 207 v křížení se
silnicí II/188
• s umístěním fotovoltaické elektrárny na
části střechy domu čp. 7 ve Svatém Poli
• s bezplatným poskytnutím prostor sálu
Regionálního centra cestovního ruchu
pro koncerty:
a) Pěvecký spolek Prácheň – společný
koncert s řeckým sborem dne 17. 4. 2010
(od 18.00 hod.)
b) Pěvecký spolek Prácheň – vánoční
koncert dne 12. 12. 2010 (od 18 hod.)
c) Oblastní charita Horažďovice – beneﬁční koncert dne 9. 4. 2010 (od 18 hod.)
• s povolením průjezdu, uzavírkou a navrženou objížďkou vozidel dne 7. srpna 2010
v úseku Komušín – „Háj“ – Horažďovice-Předměstí a souhlasí s uzavírkou dne
6. srpna 2010 Mírového náměstí (12.00–
24.00 hod., doprovodná a kulturní akce
k rally) a s uzavírkou dne 7. srpna 2010

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2010

Ševčíkova ul., Mírové nám., Havlíčkova
ul., Prácheňská ul. (7.00–19.30 hod., prostor startu a cíle) v souvislosti s konáním
XXXI. ročníku Rally Agropa
• s poskytnutím 20% slevy v Aquaparku
Horažďovice pro bezpříspěvkové dárce
krve – členy Sdružení dárců krve v České
republice na dobu 6 měsíců s platností od
1. března 2010
• s poskytnutím bezplatné reklamy v Horažďovickém obzoru ﬁrmě Květinářství
Vesna Horažďovice a Řeznictví Tomáš
Říha Horažďovice za sponzorský příspěvek na 13. Prácheňském reprezentačním
plese v rozsahu ¼ barevné stránky
• s použitím nádvoří zámku dne 22. května
2010 jako místa startu a cíle pro 45. ročník
dálkového pochodu Horažďovická padesátka a s poskytnutím ﬁnančního příspěvku ve výši 4 000 Kč Klubu přátel HD 50

VZALA NA VĚDOMÍ
• zprávu o činnosti Městského muzea Horažďovice za rok 2009
• Zprávu o bezpečnostní situaci na teritoriu Obvodního oddělení PČR Horažďovice
v roce 2009 předloženou PČR OO Horažďovice

Město Horažďovice zve své občany na

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA
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ŠKOLY

v pondělí 8. 3. 2010 od 18.00
v kulturním domě v Horažďovicích.

OZNÁMENÍ
Kontejner na PLAST ve Sportovní ulici
bude z důvodu opravy přibližně 14 dnů
mimo stanoviště.
Žádáme občany, aby po tuto dobu využívali
k odkládání drobných plastových odpadů
jiná stanoviště (nejbližší „U Hlaváčků“ a „Zářečská“). Přehled všech aktuálních stanovišť
kontejnerů na tříděný odpad najdete na webových stránkách Města Horažďovice www.
sumavanet.cz/muhd v záložce Odpadové
hospodářství. Děkujeme za pochopení.
Ing. Anna Vachušková,
Odbor životního prostředí

ŽÁDOSTI O PŘÍSPĚVKY na kulturní,
sportovní a ostatní akce v roce 2010 je
možné podat nejpozději do 31. března 2010.
Informace na tel. 376 547 557,
chalupna@muhorazdovice.cz,
www.sumavanet.cz/muhd.
Jitka Chalupná,
Odbor památkové péče, školství a kultury

Křesťanská
mateřská škola

Ředitelství Křesťanské mateřské školy
„Duha“, Jiřího z Poděbrad 724, zve rodiče
a děti k ZÁPISU PRO ŠKOLNÍ ROK
2010/11.
Čekáme Vás 17. března 2010
od 13.00 do 16.30 hodin.
Jste vítáni i 16. 3. od 15.00 do 16.30 hodin,
kdy jsou pro Vás otevřeny všechny naše
třídy v rámci „Předvelikonočních jarních
tvořivých dílen“

Nález pejska

UPOZORNĚNÍ
Upozorňujeme občany na povinnost uhradit nejpozději do 31. 3. 2010 místní poplatek ze psů za rok 2010 a místní poplatek
z odpadu za 1. pololetí roku 2010. Dle
nové obecně závazné vyhlášky platné od
1. 1. 2010 činí poplatek z odpadu na letošní
rok 500 Kč/osoba/rok.
Poplatky je možno zaplatit hotově v pokladně MěÚ v přízemí budovy radnice
v úředních dnech pondělí, středa 7.30–11
a 12–17 hod. a pátek 7.30–11 hod. nebo
poštovní poukázkou, které budou rozesílány v průběhu měsíce března.
Včas nezaplacené poplatky mohou být dle
platné vyhlášky zvýšeny až na trojnásobek.
Dana Havránková, Finanční odbor

Nabídka pejsků
k adopci
Nabízíme 3 pejsky 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.

Pejsek nalezen v noci z pátku 15. ledna na
sobotu u mlýna Mrskoš. Je to zdravý, dobře 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 Horažďovicích. Zájemci hlaste se na Městské policii
Horažď. tel. 720 510 933 nebo 376 547 539.

Těší se na Vás kolektiv KMŠ – Masopust 2010
Plánujete v letošním roce
dovolenou u moře?

POJEĎTE S NÁMI 20.–29. SRPNA
DO CHORVATSKA.
Jedeme do Podgory,
Makarská riviéra.

Ceny: 5 900 Kč (dítě do 12 let), 6 900 Kč
(do 18 let), 7 600 Kč (dospělý).
V ceně je zahrnuta doprava,
ubytování ve 2, 3 nebo 4lůžkových
pokojích, strava i pojištění.
Rozhodli jste se?
Ozvěte se Křesťanské mateřské školce,
telefon 376 512 580,
nebo se přijďte informovat osobně.
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Mateřské centrum
Dráčkov 3, o. s.

Zprávičky z Paloučku
„Únor bílý, pole sílí.“ To je známá pranostika. A jak je to u nás ve školce? U nás
sílí aktivity pro děti ve třídách, protože
venku nás zatím tak trochu omezuje paní
Zima, která nám posílá silnější mrazy.
A tak únor patřil pohádkám, zvířátkům
a zábavě ve školce.
Kromě našeho dobrého kamaráda divadélka Dráček k nám rovněž zavítala pohádka Plecha a Neplecha jdou do světa,
dále jsme přivítali návštěvu ze Záchranné
stanice živočichů z Plzně. Nezapomínáme také na naše zvířecí kamarády v Přírodovědné stanici.
V předškolní třídě proběhla ve spolupráci
s Dyscentrem Strakonice depistáž školní
zralosti dětí a velmi zajímavá přednáška
pro rodiče rovněž za spolupráce s Dyscentrem Strakonice.
A protože děti rády tancují, soutěží, zpívají a dovádí, užívaly si ve svých třídách
své maškarní karnevaly.
Dále připravujeme zimní výlet Javornické sáňkování a pobyt u moře v Itálii.
Za krátkou dobu v naší školce přivítáme
nové kamarády. Podrobnosti o zápisu
a dalších aktivitách najdete na našich www
stránkách – www.msnapaloucku.cz.
Z Paloučku M. Sládková

Milé maminky,
rády bychom Vás pozvaly na velký bazar
dětského oblečení, hraček, sportovního
vybavení, těhotenské módy. Bazar se uskuteční v Kině Otava. Příjem věcí – 2. 3. od
15.00 do 18.00 hod.
Prodej samotný pak proběhne ve středu 3. 3.
od 9.00 do 17.00 hod. Jedná se o poměrně
velkou a časově náročnou akci, a tak uvítáme pomoc maminek, např. pomoc s evidencí a tříděním věcí apod.
8. 3. Uspořádáme pro naše nejmenší maškarní rej u nás v Dráčkově.
15. 3. Prodej dekorace pro velikonoční tvoření (p. Sládková).
18. 3. Navštívíme Městskou knihovnu
(odd. pro dospělé). Od 15.00 hod. je pro nás
připraveno zábavné čtení a barevné řádění.
V minulém roce se akce moc povedla. Zveme
všechny.
Otevírací doba MC Dráčkov 3:
Pondělí 15.00–18.00 hod.
Úterý od 17.45 hod. jóga
Středa od 17.30 hod. rehabilitační cvičení.
Další info na našich www.drackov.cz.
Přijďte mezi nás! Lucie a Martina

OZNÁMENÍ ZMĚNY TERMÍNŮ
ODBĚRŮ KRVE
NA ZŠ KOMENSKÉHO HORAŽĎOVICE
Dubnový termín je posunut na 27. 4. 2010.
Červencový termín je posunut na 29. 6. 2010.
ČČK Klatovy, ZŠ Horažďovice, Komenského 211.

Mladí zdravotníci
– dlo uholetá tradice
v ZŠ Komenského
Ve dnech 17.a 18. března 2010 v době od
13.00 do 16.00 hodin
se koná

ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY
NA PALOUČKU,
Loretská ul.,Horažďovice.
Zápis proběhne ve třídě BERUŠKY
(vchod od Alberta, přízemí),
zábavné odpoledne ve třídě Včeličky.
Přijďte, těšíme se na vás!!!

Zdravotnický kroužek v naší škole úspěšně pracuje již mnoho let. Velké poděkování za to patří paní učitelce Marii Kůrkové.
Nově mohou kroužek navštěvovat žáci už
od 1. ročníku ZŠ. V letošním roce se nás
14 členů pravidelně schází každé pondělí
před vyučováním. V září jsme si povídali
o historii vzniku Červeného kříže a o jeho
poslání. V říjnu a listopadu nás čekala obvazová technika. S šátky jsme si poradili
výborně, ale s obvazy zápolíme dodnes.
Umíme poraněného uložit do stabilizované polohy, zvládáme ﬁ xaci zlomenin,
dovedeme zastavit různé typy krvácení.
V současné době se věnujeme bezvědomí, tj. stavu bezprostředně ohrožujícímu
život. Uvítali jsme proto možnost výuky
první pomoci při bezvědomí pod vedením
pana Bőhma z klatovského Červeného kří-

že.
Pan Bőhm za námi přijel v pondělí 8. února. Přivezl s sebou resuscitační ﬁgurínu.
Podrobně nám vysvětlil postup při umělém dýchání z plic do plic, upozornil na
možné překážky. Všichni jsme v praxi
dokázali, že umělé dýchání ovládáme. Pak
jsme probírali nepřímou masáž srdce. Ta
se ze začátku nikomu nevedla. Díky panu
Bőhmovi, který každého upozorňoval na
chybičky a snažil se poradit, zvládli masáž i ti nejmenší. Prakticky jsme si zkusili
oživování ve dvou zachráncích. Pan Bőhm
nám v rychlosti odpověděl na několik zvídavých otázek. Děkujeme mu za výuku
i za čas, který nám věnoval. Myslíme si, že
nám výrazně pomohl v přípravě na soutěž.
Soutěž hlídek mladých zdravotníků
I. a II. stupně se každoročně koná v jarních
měsících v Klatovech. Pečlivě se připravujeme a věříme, že se vyplní rčení „Těžko na
cvičišti, lehko na bojišti“.
Za zdravotnický kroužek Jana Pícková,
Šárka Stulíková a Michaela Štěchová, ZŠ
Komenského ul. 211

Koncertní křídlo

Nový rok již opět ukrajuje ze svého koláče,
a aniž bychom se stačili zhluboka nadýchnout, březen nám šlape na paty. Dětské pěvecké sbory POUPATA a KVÍTEK zvesela
nacvičují písničky s jarní tématikou, těší
se na dubnové soustředění a ani se nestačily ohlédnout za vánočními koncerty. Už
není ta správná doba vracet se k Vánocům
a hodnotit zdary či nezdary, ale na jedno
bychom neradi zapomněli. Rádi bychom
poděkovali Městu za pořízení klavíru do
hotelu Prácheň, který nám „muzikantům“
udělal velkou radost. Jsme přesvědčeni, že
koncertní křídlo do tohoto sálu patří a v budoucnu jistě najde své uplatnění. U těch
nejmenších i opravdových umělců. Jeho
nádherný zvuk lahodí uchu a je potěšením
zaposlouchat se do krásných tónů.
Rozvíjet u dětí kladný vztah k umění je
v dnešní přetechnizované době čím dál
složitější. Přesto si myslíme, že HUDBA
v našem městě MÁ své příznivce a že se
díky novému klavíru dočkáme i profesio-
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nálních koncertů, aniž bychom museli za
těmito zážitky jezdit desítky kilometrů.
Ve školách je mnoho hudebně nadaných
dětí, kterým se společně se ZUŠ snažíme
otevřít a ukázat cestu k umění. Ze všech
jistě nebudou profesionální muzikanti, ale
pokud v nich zůstane potřeba hudbu alespoň vyhledávat a těšit se z muziky, budeme všichni spokojeni.
Za dětské pěvecké sbory Dana Slepičková,
Ivana Formanová, Martina Pomplová

Exkurze v mlýně

V lednu se třeťáčkům ze Základní školy Blatenská naskytla příležitost exkurze Mlýnu
a krupárny MRSKOŠ, s. r. o., jež měla dětem
doplnit učivo prvouky. Tento způsob výuky je
pro žáky vždy prospěšný a samozřejmě i zábavnější. Ovšem tentokrát díky manželům
Melzerovým předčila veškerá očekávání.
Jako důkaz jsem vybrala úryvky ze zpráv
dětí ze 3. A, které by bylo škoda neopsat
doslova a do písmene.

„Byly jsme ve mlýně a krupárně jménem Mrskoš. Provedli nás celým mlýnem
a u konce nás občerstvili.“ „Oznamujeme
že mlýn Mrskoš je víborná ﬁrma a nejlepší
mlýn. Bylisme velmi spokojení a pohostinost byla vítečná.“„Řekly nám všechno do
detajlů.“ „Měli tam hodně mouky. 4 hlavní
a ostatní vedlejší. Ve mlýně na nás byli hodný
upekli buchty a ještě klíčky a igelitku s věcma.“ „Řekli nám všechno do detajlů.“ Líbilo
se nám nejvýc v balírně, kde balili mouku.“
„Bydlí tam moje kamarádka Míša Mrskošů.“ „Aby si lidé kupovali jejich mouku, tak
sme navrhli sáčky, přeji si, aby ji lidi kupovali.“ „Děkujeme za čaj, buchtu a dárek.“
Za třídy 3. A a B Renata Macounová
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SPOLKY
Základní umělecká
škola

Vážení čtenáři,
po krátké odmlce Vám opět přináším nové
zprávy ze ZUŠ Horažďovice. Máme za sebou I. pololetí a přípravy na jarní akce školy jsou v plném proudu.
V tomto školním roce opět vyhlašuje
MŠMT ČR soutěže, kterých se pravidelně účastní naši žáci. Tentokrát se jedná
o soutěž v komorní hře s převahou smyčcových nástrojů, jejíž okresní kolo se koná
10. března v ZUŠ Sušici. Dále se koná soutěž pro žáky literárně-dramatického oboru v sólovém projevu přednesovém, dramatickém, loutkářském a ve slovesném
projevu. Jak si naši svěřenci v okresních
kolech zmiňovaných soutěží vedli, se jistě
dočtete v některém z příštích vydání HO.
V DDM v Horažďovicích proběhne dne
10. března v dopoledních hodinách okrskové kolo přehlídky dětských recitátorů,
na něž vysíláme též své zástupce. Děti se
pilně připravovaly pod vedením paní učitelky Faltusové, která literárně-dramatický obor u nás ve škole vyučuje.
Měsíce březen a duben budou ve znamení
přehrávek všech žáků školy. K nahlédnutí
přikládám seznam březnových přehrávek,
které se konají v sále ZUŠ Horažďovice:
12. března – přehrávka žáků M. Šebkové
a J. Šimáčka – 16.00 hodin
17. března – přehrávka žáků R. Panuškové
– 16.30 hodin
24. března – přehrávka žáků I. Polerecké
a E. Tiché Šelerové – 16.00 hodin
26. března – přehrávka žáků I. Faltusové
– 16.00 hodin
31. března – přehrávka žáků M. Petruse
a J. Petruse – 15.30 hodin
Na závěr března připravujeme pro děti
z mateřských škol velikonoční vystoupení.
V pondělí 29. 3. nás v dopoledních hodinách
navštíví děti z MŠ Křesťanské a z MŠ Na
Paloučku, následující den 30. 3. přivítáme
MŠ Svéradice a MŠ Hradešice. Těšíme se
na jejich návštěvu! Pásmo s jarní tématikou
v podání sboru CVRČCI pod vedením paní
učitelky Panuškové bude zpestřeno vystoupením žáků literárně-dramatického oboru.
Jak vidíte, na ZUŠ Horažďovice se stále mnohé děje. Toto byl ve zkratce pouze měsíc březen a do budoucna se chystají další koncerty
a překvapení pro děti a všechny naše příznivce. Přeji Vám všem s nastupujícím jarem více
sluníčka a těším se na příští setkání nejen na
stránkách Horažďovického obzoru.
Za kolektiv pedagogů Eva Tichá Šelerová

Sbor dobrovolných
hasičů

V restauraci na Zářečí se v sobotu 30. ledna od 17 hodin konala Výroční valná hromada (VVH) okrsku č. 8. Horažďovice,
který se skládá z deseti okolních hasičských sborů. VVH byla zahájena přivítáním hostů, kterými byli pánové Jíra a Soukup, a vzpomenutím zemřelých členů.
Následovaly zprávy starosty a velitele.
V jednotlivých zprávách byla slyšet chvála i uznání, ale také kritika toho, co zůstalo nesplněno či působilo negativně jak
na práci jednotlivých sborů, tak celého
okrsku. Následovala zpráva pokladníka
a zpráva revizní. Po těchto zprávách byly
volby do okrsku. Místo odstupujícího velitele pana Balíčka byl zvolen pan Vintr
z Velkých Hydčic a v dalších funkcích došlo k nepatrným změnám.
Po tomto aktu byl přednesen návrh činnosti okrsku na letošní rok, kde mimo jiné
byl stanoven termín okrskové hasičské
soutěže, a to na 29. května v Horažďovické
Lhotě, kde bude sbor oslavovat 50 let od
svého založení.
Náš sbor na této VVH zastupoval starosta
a velitel sboru. Škoda jen, že nebyl přítomen žádný zástupce z MěÚ a ani zástupci
jednotlivých obecních úřadů.
Karel Halml

V neděli dne 7. února se konala již po dvanácté po obnovení spolku Valná hromada
SRP, již tradičně „u Hlaváčků“. Tentokráte to bylo výroční jednání spojené s volbou
nového výboru.
V úvodu přivítal předseda spolku pan
František Moser 48 členů i zájemců a krátce zhodnotil rok 2009. Připomenul úmrtí
tři členů – pana Fr. Listopada, pí E. Malé
a V. Brožové. Spolek má v současnosti
113 členů. Výbor vyškrtl ty členy, kteří ani
po urgencích několik let neměli zaplaceny
členské příspěvky. Ty činí stále 100 Kč ročně. Mimo Horažďovice žije 37! našich členů. Po 11 letech ukončila členství a funkci
jednatelky paní Milada Lukešová. Přibyli
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však i noví členové p. L. Stulík, P. Vetyška
a pí M. Fišerová. Protože bylo téměř vše
řečeno a napsáno ve vánočním VĚSTNÍKU i v rubrice spolku v Obzoru, vzpomenul předseda pouze na některé významné
akce: besedu s prof. F. Kinským, čestným
občanem města a členem SRP, na úspěšný
zájezd rodáků na Velký Javor či na besedu
Amerikou na kole s cyklistou panem Šestákem a další. Zmínil se též o některých
problematických akcích a zájezdech, které
nenašly patřičnou odezvu. Pozitivní bylo,
že se všechny naplánované a schválené
akce SRP uskutečnily a zúčastňovali se
i nečlenové spolku. O řadě akcí byli naši
občané již průběžně v roce informováni
prostřednictvím Obzoru. Ve zprávě předseda poděkoval též MěÚ v Horažďovicích
a všem členům výboru, promítači Ivanovi
i dalším, kteří činnost spolku zajišťovali.
Hospodaření, které měla a má na starosti
paní Křesáková, probíhalo dobře a díky pomoci MěÚ nebylo podstatných problémů,
což potvrdila i revizní zpráva v podání pana
K. Halmla za omluvenou pí Motykovou.
V průběhu VH byly promítnuty tři krátké
DVD – amatérský ze zájezdu na V. Javor
(p. F. Krejčí), svážení a plavení dříví na
staré Šumavě a část vzácného „snímku“
z amerického žurnálu – vznik bojového
vozidla JEEP v roce 1941–43. V diskusi
vystoupili p. Trčka, Mayer, Krejčí, Král,
Zahnbauer. V návrhu na rok zaznělo několik námětů na akce i zájezdy. Budou však
realizovány pouze v případě dostatečného
počtu závazně přihlášených, což se týká
především zájezdů. Například v dubnu
zorganizujeme zájezd do jedné z největších staveb benediktinů – kláštera v Kladrubech. Předtím se zastavíme v Hornickém skanzenu ve Stříbře, který je pouze
několik kilometrů od kláštera, a posedíme
v malé restauraci pod klášterem. Rádi bychom opět navštívili Šumavu, a to nejstarší
zachovalou chalupu – za Srním – Hrádky,
pro ty, kteří se nebojí hodiny a půl pohodlné chůze. V červnu možná navštívíme i vojenské historické muzeum v Lešanech atd.
O všech akcích budou občané vždy včas
informováni vývěsní skřínkou u Červené
brány nebo v měsíčníku Obzor.
Jsou i některé problematické záležitosti,
např. vydávání VĚSTNÍKU (možnost využití Obzoru), koncert pro Dipl. Akademii
MZ ČR či setkání o pouti. Ty budou předmětem jednání výboru SRP.
Byl zvolen nový výbor ve složení: Fr. Moser
– předseda, Karel Lukeš – místopředseda,
Marie Šimonová – jednatelka a zapisovatelka, Anna Křesáková – hospodářka, Karel Halml – člen výboru. Dále revizoři pí
H. Motyková a Jiří Zahnbauer. Je zapotřebí
sledovat již zmíněnou a dobře obhospodařovanou vývěsku a včas se na akce přihlásit.
František Moser, předseda SRP

ZAJÍMAVOSTI

Klub „Nebuď sám“

2. 3. úterý – Posezení s harmonikou.
K poslechu i k tanci zahrají Úterníci. Jídelna v DPS od 15.00 hod.
4. 3. čtvrtek – Čtení až do domu. Nabídka
nové služby Městské knihovny, spojená se
čtením ukázek z knihy Ondřeje Fibicha.
Stacionář v suterénu DPS od 14.00 hod.
10. 3. středa – Přednáška paní Jordánové. Společenská místnost ve 4. patře
v DPS od 13.00 hod.
11. 3. čtvrtek – Dílna – pletení velikonočních košíčků z pedigu, pod vedením paní
Marty Rysové. Dílna v suterénu DPS od
13.00 hod.
12. 3. pátek – Vystoupení kytarového
kostelního sboru z Horažďovic. V podání členů volného sdružení uslyšíme křesťanské postní a velikonoční písně. Vestibul v DPS od 18.00 hod.
16. 3. úterý – Dílna – Výroba velikonočních dekorací. Dílna v suterénu DPS od
13.00 hod.
18. 3. čtvrtek – Dílna – Výroba velikonočních dekorací. Dílna v suterénu DPS
od 13.00 hod.
23. 3. úterý – Návštěva Městské knihovny.
Chcete vědět, jak funguje on-line katalog
nejen horažďovické knihovny? Neváhejte
a pojďte s námi. Na oddělení pro dospělé
poznáte, že „počítač nekouše“. Společný
odchod od DPS v 8.45 hod.
25. 3. čtvrtek – Česko-otázky a odpovědi.
Setkání nad zábavnou soutěžní hrou pro
každého. Jídelna v DPS od 14.00 hod.
Každé úterý ve 14.00 hod. probíhá ve společenské místnosti v suterénu DPS posezení v klubu seniorů.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se
sejít při společné modlitbě ve společenské místnosti v suterénu DPS.
Od poloviny února 2010 probíhá v prostorech haly DPS Palackého 1061 výstava
fotograﬁí známého fotografa Jana Kavaleho. Výstava je zaměřena na květiny.
Všichni jsou srdečně zváni. Zároveň je
možno zakoupit jeho publikace za velmi
výhodné ceny.
M. Petříková,
Oblastní charita Horažďovice

K. Němec: Spálení
Horažďovic roku 1619

Několik řádek vybledlého, energického
písma z těch let v Muzeu města Horažďo-

vic uložených dává tušiti celou tu tragedii.
A psal veskrze věcně náš písmák Azot Daniel: „Anno 1619 22. Junii lid nepřátelský
přišel od města Strakonic k Horažďovicím. Jak přijeli, na několikero zapálili na
předměstí a Zářečí. Tak se ten oheň velmi
prudce rozmohl, že se přenesl pojednou
do města (nebo náramné sucho bylo a od
horkosti div se samo nezapálilo), takže ve
dvou hodinách vnitř i zevnitř město hořelo, věž, hodiny i zvony se spálily a slily.“
Požár zachvátil i brány, obecní pivovar,
sladovnu, špitály; rathauz se všemi spisy
a s veškerou tam uloženou zbrojí na mnoho pacholků, ručnice dlouhé, houfnice
dvě, vše to vzalo za své. A věříme slovům
svědka, že přehrozné divadlo bylo hleděti
na ten oheň, než kdo tu byl, nezůstal, ale
kam kdo věděl, tam utíkal se skrýt, protože ten lid nepřátelský tyransky s námi
zacházel.
Mordovali, tloukli, aby jim pověděli, kde
mají peníze (říkajíc: Čechu, daj peňauze!)
Ruce vázali, ke koňům přivazovali, ujížděli s nimi. Oni pak jako psi při jejich koních
běhati musili. A sumou, kohokoliv dostali
mužského i ženského pohlaví, svazovali,
prohledávali a co našli, pobrali. I do kostela se dostali a z něho to, co tam mnozí jako
do bezpečnosti schovali, také vzali. Také
osm vornátů, dva kalichy pozlacené monstrancí stříbrnou pobrali. A to tyranství tak
provozovali, až se oheň tak rozmnožil, že
sotva brankou vyjeli. S rozkoší nasyceného dravce dali se pak drábové císařští pod
město nad trávník, kdež při záři požáru se
dělili o uloupenou kořist. Teprve přikvačivší bouře, lijákem a vichrem provázená,
vypudila „ten lid tyranský“. Nezůstalo
však na jednom soužení.
(Pokračování v příštím čísle Horažďovického obzoru.)
Z Obzoru z roku 1921 vybral Karel Halml

Kultura v okolí
Horažďovic
KULTURA V SUŠICI
10. 3. 2010 v 16.00 hodin: Vysyp si svou
mandalu, náměstí Svobody, akce na podporu snahy Tibetu o získání samostatnosti; pořádá Okrášlovací spolek m. S., o. s.,
ve spolupráci se skautským střediskem
Vydří stopa
12. 3. 2010 v 19.30 hodin: Koncert Richarda Pachmana, Smetanův sál gymnázia; pořádá Gymnázium v Sušici v rámci
cyklu „Piú avanti“
1. 4. 2010 v 19.30 hodin: Večer pro dvě
violoncella (Jiří a Dominika Hoškovi),
Smetanův sál gymnázia; pořádá Gymnázium v Sušici v rámci cyklu „Piú avanti“
za Okrášlovací spolek m. S., o. s.,
Milena Naglmüllerová
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ny připouštějí, ale jejich argumenty, že jde
hlavně o soubor přírodních změn a jen
možná i částečně o vliv činnosti člověka,
tu první skupinu zjevně nezajímají.
Globální klima Země a hlavně vidina obrovských investic do pokusů (velmi problematických) o jeho ovlivňování se zdají být
dobrým byznysem. A jak zní známý výrok:
o peníze jde až v první řadě. A seriózní
věda je zase tak trochu za popelku.
Nezatíženi těmito problémy velkého světa,
podívejme se zpět, jaké počasí bylo na Horažďovicku v právě uplynulém roce 2009.

PRŮBĚH POČASÍ
Zima
Nový rok začal zhurta. Noční mrazy
až k -15 °C, i přes den jen kolem -5 °C.
A k tomu 3 cm sněhu. V půli ledna se oteplilo, ale jen k nule. Dva dny 22. a 24. 1. se
6 °C stačily, aby ta trocha sněhu roztála.
Únor pokračoval v teplotách kolem bodu
mrazu a občasným deštěm či sněhem. Až
v polovině února trochu přituhlo (-5 °C)
a napadlo 6–9 cm sněhu, který vítr rozfoukal do závějí. Po dalším sněžení jsme měli
20. 2. celkem 15 cm sněhu. Pak se trochu
oteplilo a do konce měsíce bylo po sněhu.
Kresba: Jaroslav Hořejší, horažďovický občan

ŽIDOVSKÁ ŠKOLA

Po přečtení publikace od paní Hany Smetanové a Jaroslava Fischla – Židé v Horažďovicích, Kořeny rodu Fischlů bych
rád přišel se vzpomínkou na pobyt v Prácheňské ulici č. p. 73, 74 a 75, kde se tato
židovská komunita nacházela. Byla zde
židovská synagoga, židovská škola a starý
židovský hřbitov.

ŽIDOVSKÁ ŠKOLA
Nacházela se v Prácheňské ulici č. p. 73.
Byla to patrová budova, vcházelo se do
ní velkými dřevěnými vraty, zevnitř opatřenými velkou železnou závorou a zámkem. Byl tam klenutý průjezd, vydlážděný
dřevěnými kostkami. Po obou stranách
průjezdu byly školní třídy. Ve třídách byla
kachlová kamna, která sloužila k vytápění a vaření jídla. Ve stěnách byly dřevěné
skříňky k uskladnění potravin a nádobí.

Galerie Caliﬁa
„LUSH AND RADIANT“
19. březen–19. květen 2010
Novou sezonu v Caliﬁi otevírá výstava,
v níž vystavující umělci pracují s barvami,
jejich vrstvením a reﬂektory. Také se můžeme těšit na zajímavou exhibici soch.
Vystavující umělci: Marla Lombard, Hana
Pavlátová, Lorraine Peltz, Vojtěch Mach,
Žižka. Mladí umělci: Natalia Benish-Kalna & Friends from California

Jaro
V patře byla hala, ze které se chodilo do
jednotlivých tříd. Tříd bylo v budově třináct. Později byly ze školy udělány bytové
jednotky, kde bydlelo 5 rodin a kde jsem
se já v roce 1938 narodil. Půdní prostory sloužily jako kabinety a sklady. Celá
budova byla podsklepená a sloužila jako
sklepy k uskladnění potravin. Část sklepa
byla stále zatopena vodou. Za války zde
byl vybudován protiletecký úkryt, který
sloužil i okolním obyvatelům. Při vyhlášení leteckého poplachu se velitelem stával vrchní četnický strážmistr pan Čížek,
velitel místní četnické stanice a nájemník
v domě. Býval nám duševní útěchou po celou dobu války. Jednoho dne zmizela celá
židovská komunita, byla nahrazena novou
výstavbou, ale moje vzpomínky na život
v této ulici až po řeku Otavu jsou stále živé.
(Pokračování v příštím čísle.)
Josef Kočí, horažďovický občan

Počasí na
Horažďovicku v roce
2009

Nedávno skončila v Kodani velká konference států o globálním oteplování. Nepřinesla úhrnem nic. Že se v poslední době
setkáváme s výkyvy počasí, je zřejmé. Ale
proč? Ekologičtí aktivisté a někteří politici bijí na poplach, jako by měl nastat konec
světa. Seriózní klimatologové určité změ-

Březen přinesl nevýrazné počasí, s teplotami kolem 5 °C s občasným deštěm, sněhem či ranním mrazíkem, jen 14. 3. ukázal
teploměr 13 °C. Opravdické jaro začalo až
27. 3. teplotou 18 °C. Duben byl velmi teplý: odpolední teploty se držely většinou na
20–25 °C. V pátek 22. 4. vydatně zapršelo
(22 mm) a vláhu doplnily ještě bouřky 29. 4.
(10 mm) a 30. 4. (22 mm). Květen pokračoval v příjemném jarním počasí s teplotami
20 až 25 °C, které občas přerušil vydatný
déšť (4. 5. 20 mm, 11. 5. bouřka 26 mm,
26. 5. bouřka 24 mm). V pondělí 26. 5. jsme
se dočkali první tropické „třicítky“.

Léto
Červen začal s teplotami kolem 20 °C,
s občasným deštěm či bouřkou. V druhé polovině přišly letní dny (nad 25 °C)
s výjimkou tří deštivých dnů 22.–24. 6.
(8 mm). První polovina července se vyznačovala letním počasím s teplotami
28 až 31 °C, ovšem přerušovaným prudkými bouřkami (bylo jich 6), kdy při lijácích napršelo často až kolem 30 mm. Od
21. 7. vlna veder, ve čtvrtek 23. 7. teplota
35 °C! Horké letní dny trvaly v srpnu až do
3. 8., kdy je vystřídal vydatný noční déšť
(31 mm). Poté se postupně oteplovalo a od
15. 8. teploty zase kolem 30 °C. Vydatně
zapršelo opět 22. 8. (28 mm).

Podzim
Teplé září začalo s 32 °C a s výjimkou trochu deštivých dnů 4.–6. 9. vládlo letní počasí (23 až 28 °C) do 29. 9., kdy se ochladilo na 15 °C. Ještě 7. 10. vystoupil teploměr
na letních 27 °C. Pak přišel šok: rychlé
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Rok 2009 byl ve znamení četných bouřek. Tato sbírala své síly 7. června nad Práchní.
ochlazení, deště a během pár dnů jsme
byli rovnou v zimě: už 13. 10. přinesla
bouřka ledovou krupici a déšť se sněhem!
Do 17. 10. teplota i přes den pouhý 1 °C
a sněhové přeháňky! Není pamětníka tak
časného nástupu sněhu. Teprve od 22. 10.
se zase vrátil podzim: bylo příjemných 10
až 15 °C. Listopad začal „dušičkově“ (0 až
5 °C), deštivo. Ale od 12. 11. jakoby nastoupilo „jaro“. Teploty 10 až 15 °C, v úterý 17. 11. dokonce 20 °C a ještě 25. 11. bylo
17 °C. Jaký to rozdíl oproti polovině října! V zahradách byly vidět ještě poslední
červené maliny, při silnici k Práchni žlutě
kvetl lán hořčice!

Zima

Prosinec už nastolil obvyklé počasí (0 °C,
mokrý sníh), ale 7. 12. ještě 10 °C. Deštivo. Od 12. 12. začalo mrznout i přes den
a mráz přituhoval. 16. a 18. 12. napadlo
6 cm prachového sněhu. Mrazy vrcholily 19.–20. 12. poklesem na -16 °C, resp.
-17 °C. Až 23. 12. se teplota dostala zase
nad nulu a déšť přinesl i náledí. Po vánoční
oblevě (25. 12. až 10 °C) bylo počasí kolísavé (od -6 °C do 6 °C).

Trocha statistiky

Rok 2009 s průměrnou teplotou 9,1 °C
se zařadil k těm teplejším – zejména díky
teplému dubnu, září a listopadu (normál
8,0 °C). S ročním úhrnem srážek 856 mm
patřil rok jednoznačně mezi mokré (nor-

mál 599 mm). Přispěly k tomu zejména
letní přívalové bouřky.
Nejteplejším měsícem byl srpen s 18,8 °C,
nejvyšší teplotu jsme však zaznamenali
23. 7., a to 35 °C. Nejteplejším dnem byl
zase 16. červenec s průměrnou denní teplotou 22,5 °C.
Nejchladnějším měsíce se stal leden
s -3,6 °C. Nejnižší teplotu ukázal teploměr
až 20. 12.: mráz -17 °C. Tento den byl také
nejchladnějším v roce s průměrnou denní
teplotou -12,3 °C.
Nejdeštivějším měsícem byl díky bouřkám červenec s 185 mm srážek. Nejsušším zase leden s pouhými 11,5 mm.
Nejvíce srážek za den spadlo v bouřce
3. 7., a to 33 mm. Souvisle nejvíc napršelo
ve dnech 22.–24. 6.: celkem 58 mm.
Poslední jarní mrazík (-3 °C) přišel 25. 3.
– a v ten den i poslední jarní sníh. První
podzimní sníh nás zaskočil už 13. 10. První
mrazík podzimu (-2 °C) se objevil až 20. 10.
Nejvyšší sněhová pokrývka byla 20. 2.,
a to 15 cm.
Dnů s bouřkami bylo celkem 29.
Pramen u Sv. Anny vykazoval v první polovině menší vydatnost: 2–2,5 l /s. Po letních
lijácích se spodní vody nasytily, vydatnost
se rychle zvedla až na srpnových 6,2 l/s. Od
té doby pozvolný pokles až na stále slušné
4,0 l/s na konci roku. Zásoby podzemních
vod byly koncem roku zřejmě dostatečné.

Zajímavosti
Co nás naštěstí (těsně) minulo:
1) Přívalový liják až 100 mm ve večerní
bouřce, který spadl na Netolicku a Vodňansku dne 26. 5. a způsobil rychlou povodeň na Blanici s četnými škodami.
(v Horažďovicích 24 mm)
2) Bouře s přívalovým lijákem až 70 mm
v noci na 28. 6., která se přehnala nad povodím Volyňky a Blanice, způsobila po
předchozích deštích opět rychlou povodeň na těchto řekách a na Otavě za Strakonicemi – s velkými škodami. Vyhlášen byl
stav ohrožení (v Horažďovicích nepršelo).
3) Večerní bouře s průtrží mračen s kroupami s „epicentrem“ nad Strakonicemi
dne 1. 7. Během pouhé půlhodiny zde
spadlo 68 mm srážek, místy zřejmě i víc.
Část Strakonic byla na několik hodin vodou v ulicích zcela ochromena (v Horažďovicích jen 30 mm).
4) Vydatný déšť v noci na 4. 8. na Netolicku a a Vodňansku 60–100 mm, který způsobil lokální povodně na menších tocích
(v Horažďovicích 31 mm).
5) Sněhová kalamita ve dnech 13.–17. 10.,
která postihla sever a východ republiky. Až
půl metru mokrého sněhu ve městech a obcích zde zcela ochromilo dopravu, dodávku
elektřiny a tepla (v Horažďovicích jen sněhové přeháňky).
Jiří Wagner
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Zpráva o činnosti
Městského muzea za
rok 2009
V první polovině roku jsme intenzivně
pracovali na projektu interaktivní dílny
Návrat k tradicím. Nejobtížnější bylo
zprovoznění tkalcovského stavu s žakárovým nástavcem. Stav jsme museli celý
rozebrat, očistit a zakonzervovat. Také se
ukázalo, že je nutné nově vyrobit několik
částí, např, ozubené kolo, lišty a podnožka. Tento problém jsme vyřešili sami, na
žakárový nástavec jsme museli pozvat
pana Kubáka ze Strmilova, který jediný v republice byl schopen nám pomoci.
Z původních 1500 nitěnek se závažími
jsme odstříhali staré galírovací nitě, nástavec jsme předali panu Kubákovi. Dohodli jsme se s ním na nastavení plátnové vazby v šíři 60 cm. Použili jsme 400
závaží, které jsme očistili od rezu a nově
navázali. Celá tato akce trvala tři měsíce
a výsledkem je třetí funkční stav s žakárovým nástavcem v republice.
Byl zakoupen kolovrátek, bubnová česačka, krample, herdule na paličkování
a materiály potřebné ke všem činnostem
v dílně ( lipové dřevo, vlna na tkaní, vlna
na kramplování a předení, nitě na paličkování). Byla pořízena také počítačová
sestava s dataprojektorem. Do počítače
jsme mimo jiné uložili naskenované tkalcovské vzorníky z roku 1720 po rodině
Protivů z Horažďovic, aby byly přístupné
zájemcům. Naše webové stránky jsme
rozšířili o celou novou sekci, ve které je
historie jednotlivých řemesel, rozsáhlé
fotografické přílohy a je ve dvou jazy-

kových mutacích. Jako poslední vznikl
program virtuálního tkaní, kdy si každý
může vymyslet a vytisknout vlastní vzor.
Všechny tyto informace jsou přístupné
na www.muzeumhd.cz/navrat
V dílně je možné promítat DVD na kterých je zaznamenána práce starých
mistrů různých řemesel. Každý si při
návštěvě dílny může vyzkoušet tkaní,
opracování dřeva, zpracování vlny včetně
předení a paličkování. Byly také vytištěny plakáty a propagační leporelo v jazykových mutacích. Provoz dílny byl zahájen s otevřením muzea, t.j. od 1. června.
V letní sezoně se potvrdil náš předpo-

klad, že o tento interaktivní projekt bude
u návštěvníků zájem. Po uzavření muzea
na konci září zůstává dílna přístupná po
celý rok a navštěvují ji hlavně školy. Celý
tento projekt je spolufinancován Evropskou unií.
Výstavy:
Loutky a loutkáři - 85 let historie loutkářství na Horažďovicku ( historie loutkového divadla a připomenutí zásluh
jeho zakladatele J. Duchoně)
Svět pod hladinou - mořský i sladkovodní svět objektivem fotoaparátu ( autoři
Potapěčský klub Horažďovice a jeho hosté)
Kavkaz - království slunce a ledu ( autor
R. Holeček, fotodokumnet z července
2007)
V roce 2009 navštívilo muzeum 4 446 návštěvníků.
Badatelé
V muzeu jsme poskytovali služby 76 badatelům. Většinou se jedná o bádání, které zabere několik hodin a je nutné dohledat rozsáhlé množství materiálů. Stále
trvá velký zájem o badatelské služby po
internetu.
Přednášky
Stále pokračujeme v přednáškách pro
školy i pro seniory, celkem tyto akce navštívilo 324 zájemců. Největší zájem byl
o mineralogické přednášky a o historii Židů v Horažďovicích. Celkem jsme

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2010

|

14

uspořádali 11 přednášek.

Práce se sbírkami
V roce 2009 jsme zapsali 189 přírůstkových čísel, což je 1 157 nových sbírkových
předmětů. Z tohoto počtu patří 988 položek mineralogickým sběrům.
Dalším vylepšením pro nás i badatele je
kompletní zapsání tiskovin i dokumentů
do elektronické podoby, zrychluje se tak
vyhledávání podkladů. Tuto práci nelze
vyjádřit přesným množstvím položek,
ale jedná se o zpracování 21,5 m dlouhou
řadu archivních krabic velikosti A4.
Inventarizací prošlo
předmětů.

383 sbírkových

Dary
Muzeum obdrželo dary od 11 dárců. Jednalo se o textil, knihy, staré tisky, řezbářské výrobky, přístroje z uranového průzkumu a také perleť na výrobu knoflíků.
Nákup
byla zakoupena řezačka zn. Steiner, staré
tisky a zlato vyrýžované v Otavě (4 gramy)
Mineralogický průzkum ( A. Červený)
Průzkum pozůstatků po hornické činnosti v okolí Nalžovských Hor.
Sledování některých činných lokalit ( lom
ve V. Hydčicích).
Hlavní pozornost byla věnována šlichové
prospekci Otavy v okolí Horažďovic s cílem získat do sbírek koncentrát těžkých
minerálů a ověřit výskyt zlata. Bylo získáno zhruba 1,5 kg těžkých minerálů a 2
gramy zlata. Největší zlatinka má 5 mm
(Žichovice) a 4 mm (Horažďovice).
Etnografický průzkum ( H. Smetanová)
Dokončila jsem etnografický průzkum
západní části Horažďovicka, vznikl tak
ucelený soubor výpovědí pamětníků
s rozsáhlou fotografickou dokumentací.
Muzeum jako dar při příležitosti rozhovorů dostalo ručně tkaný povlak na
peřinu a přehoz na bryčku. Celý soubor
materiálů se pokusíme vydat v odborném
tisku.
Spolupráce
Textil Kultur Haslach ( Textilní kulturní
centrum v Haslachu, Rakousko)Mag. Christina Leitnerová
Židovské muzeum v Praze
The Memorial Scrolls Trust, Londýn paní E. Friedlenderová
Horažďovice 27.1.2010
Mgr. Hana Smetanová, ředitelka muzea

Rekonstrukce
Mírového náměstí

Vážení,
jsem rodačka, dokonce z domu, kde
nyní sídlí úřad města. Takže obrazně
i fakticky moje první krůčky byly na
náměstí, které má být „vylepšeno“ projektem ateliéru 25 – Bíza a Kožnar. Prý
pan Kožnar je také z Horažďovic. První
vás asi napadlo – ha, staromilec. Ale bez
historické paměti nelze přece budovat
nic nového. Bez ohledu k obyvatelstvu
nelze vnucovat představy byť v oboru
jistě vzdělaných, ale od běžného obyvatele odtržených tvůrců! Než přistoupím
k věci, poznamenám, že dnes cestou
z pošty jsem si udělala minianketu mezi
lidmi, které jsem potkala: nikdo z nich
neměl pochvalné slovo k projektu. Možno říci, že byli popuzení, prostě naštváni.
A nyní k tomu, co vadí asi nejen mně:
V projektu zmizel parčík! Zeleň v centru
náměstí se stíněním stromky s lavičkami, pohledem na trávu i třeba kvetoucí
keře nebo květiny v trávě – vše zmizelo.
Zahrádka před farou to nezachrání! Na
lavičkách posedají starší lidé, aby si odpočinuli, maminky s kočárky a s malými dětmi, návštěvníci města a bazénu. Cestou
z výletů i turisté, cykloturisté. Posedí, popijí vodu, nakoupí v přilehlých obchůdcích
nebo v cukrárně, slízají zmrzlinu. Uvědomil si někdo, že vydlážděná plocha odradí
i potencionální zákazníky už tak skomírajícím drobným obchodníkům a samoobsluze na náměstí?
Střih do minulosti: parčík byl udržován,
v blízkosti jeho středu byly bílými cihlami vyzděné jámy, do kterých se po teplé
období roku vkládaly palmy! Před jednou
z nich jsme s bratem vyfoceni, já ve věku
asi jednoho roku. Pěšinky byly vysypány
bílým pískem, na záhonech růže.
Z projektu se asi vytratil památník padlým občanům z 1. světové a zahynuvším
za 2. světové války! Kam ho hodlají autoři,
potažmo zadavatelé projektu „odložit“?
Znají jeho genezi, jeho autora? Vědí, kdy
a jak byl odhalen? Mám o tom přesné svědectví z archivu a už 2 roky rozepsaný text
článku do Horažďovického obzoru. Teď ho
určitě dokončím!
Střih: jako malá jsem „kibicovala“ při odhalení památníku, protože se ho zúčastnil
můj tatínek. Hrála hudba, řečnilo se (a to
jsem nevěděla, že jedním z řečníků byla
i pí Dr. Milada Horáková!). Každoročně
se k pomníku kladly věnce u příležitosti
9. května a 29. října. Úctu k padlým měly
všechny předchozí režimy!
To jsou asi nejzávažnější moje výhrady.
Pítka, otavská perla, lavičky nových tvarů
– proč ne, dobré nápady, ale s úctou k dějinám města a jeho obyvatelům, prosím.

Přeji ještě jednou přehodnotit volbu, zkorigovat projekt a šťastnou ruku a jasnou
mysl při konečném rozhodnutí.
MUDr. Marie Chvátalová-Blažková, CSc.,
Karlovy Vary, t. č. Domažlická nemocnice, a. s.
Vážená paní starostko,
dovoluji si reagovat na projekt úpravy Mírového náměstí, který byl uveřejněn v posledním čísle Horažďovického obzoru.
Jsem potěšený jeho celkově vysokou úrovní, která nepochybně zkrášlí tento společensky i historicky nejvýznamnější městský prostor. Velmi se mi líbí sjednocení
dosud oddělených částí náměstí při zachování historických dominant Morového
sloupu a kašny. Za krásné považuji výsadbu sakur a novou dominantu – perlu jako
ojedinělou připomínku minulosti města.
Problémem ale může být údržba perleťově
bílého lesku. Dalším zajímavým a originálním prvkem je model města. V jakém
má být měřítku a jak bude chráněný proti poškozování a znečišťování? Pítko by
mělo být kamenné v souladu s kašnou.
Navrhuji zvážit ještě následující:
• úplné zrušení chodníků
• parkování vozidel omezit pouze na východní část náměstí vymezenou osou
Podbranská – kašna – Červená brána.
Ostatní část náměstí by měla být pěší zónou a vjezd do ní povolit jen pro zásobování, odvoz odpadu a čištění, a to pouze
v nočních hodinách. Dopravní značení
omezit na minimum (hyzdí mnohá pražská menší náměstí)
• doplnit zeleň před radnicí, např. nízkými keři nebo dvěma menšími stromy
• změnit tvar a barvu laviček, aby nerušily
celkové barevné ladění plochy náměstí
• změnit tvar a velikost novinového stánku (podobá se stanu) a posunout ho blíže
k sakurám
Při realizaci projektu bude obtížné udržet dláždění velké plochy náměstí malými
kostkami v rovině tak, aby nevznikala při
dešti „jezírka“. S tím souvisí účinné odvodňování náměstí do městské kanalizace.
Závěrem přeji městu a jeho občanům, aby
se podařilo krásný projekt brzy zrealizovat a přilákal do Horažďovic mnoho nových návštěvníků i hostů.
Se srdečným pozdravem Karel Němec

12. 3. Krásy Islandu ve fotograﬁi
pana Korpuse
9. 4. A opět léčivá síla bylinek.
Oblíbený MUDr. Baloun.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2010

|

15

XXVII. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO
KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE 11. BŘEZNA–14. BŘEZNA 2010
DIVADLA
Čtvrtek 11. 3. ve 20.00
Arthur Miller: ČARODĚJKY ZE SALEMU
TYJÁTR HORAŽĎOVICE
Režie: Karel Šťastný

Sobota 13. 3. v 16.15
Miroslav Horníček: DVA MUŽI V ŠACHU
DIVADLO BEZ ZÁKULISÍ SOKOLOV
Režie: Marie Skryjová a Martin Volný

Pátek 12. 3. ve 14.00
Vladimír Čepek a další: ProjekTyl
DRUHÉ NÁSTUPIŠTĚ / Centrum JOHAN / PLZEŇ
Režie: soubor

Sobota 13. 3. ve 20.00
Jean Dell, Gérald Sibleyras: AŤ ŽIJE
BOUCHON!
DIVADLO JAKO HOST PLZEŇ
Režie: Gabriela Vašková

Pátek 12. 3. v 17.00
Viliam Klimáček: KOMUNISMUS
DIVADELNÍ STUDIO D3 KARLOVY
VARY
Režie: Petra Kohutová

Sobota 13. 3. ve 22.00
SPOLEČENSKÝ VEČER
Hraje: Mars Klatovy

Pátek 12. 3. ve 20.00
Eric-Emmanuel
Schmitt:
HOTEL
MEZI DVĚMA SVĚTY
DS ŽUMBERA, tvůrčí skupina SKORONARVÁNO PLZEŇ
Režie: Kristina Kohoutová
Sobota 13. 3. v 9.30
Per Olov Enquist: V HODINĚ RYSA
Divadlo DAGMAR KARLOVY VARY
Režie: Hana Franková
Sobota 13. 3. ve 13.00
Jiří Untermüller: KOSTRA KRÁLE
Divadelní soubor ČERVENÝ KOHOUT
PLZEŇ
Režie: Jiří Untermüller

Neděle 14. 3. v 10.00
Tomáš Javorský: TRUCBÁBY
DS ZA OPONOU při SDS KLATOVY
Režie: Tomáš Javorský (autor) a Jiří Matějka
Neděle 14. 3. ve 13.00
Mario Gepardi: ZLOMATKA
Divadelní soubor TROSKY KRASLICE
Režie: Stanislav Sajdl
Neděle 14. 3. v 16.00
ZÁVĚR PŘEHLÍDKY
Hodnocení, udělování cen a nominace na Národní přehlídku DIVADELNÍ DĚČÍN 2010

Minulý ročník, 2009:

Na všechna představení jednotné vstupné 30 Kč. Prodej vstupenek v kulturním domě vždy před představením. Srdečně zvou pořadatelé!
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KALENDÁŘ AKCÍ 2010
Datum

Místo

Název akce + popis akce

ÚNOR
27. února

Kulturní dům Horažďo- Čarodějky ze Salemu – repríza, divadelní představení
vice
ochotnického souboru Tyjátr Horažďovice

27. února

Music club a Penzion
Houba

Pivní radosti a vepřové neřesti II 2. ročník pivních
slavností, kde se můžete těšit na vepřové lahůdky
a ochutnávky piv, o zábavu se postará hudební skupina Nektar Boys

Městská knihovna

Březen – měsíc čtenářů

BŘEZEN
březen

11.–14. břez- Kulturní dům Horažďo- XXVII. Západočeská oblastní přehlídka amatérskéna
vice
ho divadla
26. března

Hotel Prácheň

Ševčíkovy hudební večery v Horažďovicích – Soubor
Barok Collegium s pěvkyní Kateřinou Kachlíkovou

Sokolovna u nádraží

Memoriál Josefa Malého – turnaj ve stolním tenise

Sametový den 2009

DUBEN
3. dubna
KVĚTEN
1. května
4.–6. května

Prvomájový Javorník – vyjížďka na kolech, trasa Horažďovice–Javorník
Panská zahrada

Květnové oslavy – vojenský tábor, živá hudba, soutěže,
úterý: odpoledne příjezd části konvoje historických
vozidel, stavba vojenského tábora,
středa: dobový vojenský tábor, program pro děti,
ukázky historické techniky,
čtvrtek: dobový vojenský tábor, program pro děti,
ukázky historické techniky, odpoledne příjezd hlavního konvoje historických vozidel, položení věnců
u památníku. Večer lidová veselice s živou hudbou
(Nektar Boys) ve vojenském táboře v Panské zahradě.

5.–6. května

Městské muzeum

výstava dobových artefaktů „Americká armáda v Horažďovicích“

15. května

Městské muzeum

Horažďovické tkalcování a paličkování – malá škola
tkaní a paličkování pro veřejnost

květen

Městská knihovna

Pasování prvňáčků

21. května

Hotel Prácheň

Ševčíkovy hudební večery v Horažďovicích – Houslový koncert Marka Pavelce

22. května

okolí Horažďovic

HORAŽĎOVICKÁ PADESÁTKA – 2. nejstarší turistický pochod v Čechách

31. května

Městské muzeum

květen–čer- Sport. areál Lipky
ven

Jmeniny města 2009

Slavnostní zahájení nové sezóny
Tenis – soutěže družstev (mladší a starší žáci, dorost,
dospělí)

ČERVEN

Zámecké hudební léto 2009

19. června

Horažďovice, okolí

Městský běh – 6. ročník

19. června

Horažďovice, okolí

Klubový závod MTB Ježíkov

26. června

centrum města

SLAVNOSTI KAŠE – Horažďovické náměstí se během slavností proměňuje v dobový řemeslný trh.
Soutěž o nejlepší uvařenou kaši na rynku, největšího
jedlíka kaše, kašová bitva, divadelní a loutková představení pro malé i velké.

červen–září

Městské muzeum

Letní sezóna

3. července

Horažďovice – náměstí

Petropavelský jarmark

5. července

Třebomyslice

13. ročník turnaje v malé kopané ATRIUM CUP 2010

6. července

Husův sbor

Zámecké hudební léto: Koncert pro mistra Jana Husa
– A. Strejček, Š. Rak

ČERVENEC

červenec–sr- Sport. areál Lipky
pen

Prázdninový turnaj v minitenise

Květnové oslavy 2009

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2010

červenec

Sport. areál Lipky

Prácheňský pohár dospělých – turnaj v tenise

23. července

Hotel Prácheň

Ševčíkovy hudební večery v Horažďovicích – Akordeonový koncert Petra Vacka

24. července

centrum města

JMENINY MĚSTA HORAŽĎOVIC tradiční městské
slavnosti, pouliční divadla, hudební vystoupení, malování na obličej, zábavná představení, bohatý program pro dospělé i děti

6. srpna

Městské muzeum

Zámecké hudební léto: sólový koncert, pětiřadý
xylofon, Bena Havlů

6.–7. srpna

náměstí + okolí Horažďovice

XXXI. RALLY AGROPA – 31.ročník

7. srpna

Třebomyslice

Svatovavřinecký pouťový turnaj v nohejbale trojic

8. srpna

Třebomyslice

Pouťový fotbalový zápas SG Třebomyslice
vs. Andělky

13. srpna

Kulturní dům Horažďo- Pouťová zábava - Parkán
vice

|
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SRPEN

13. srpna

Městské muzeum

Zámecké hudební léto: koncert, sestry Strolených

15. srpna

tržiště

Pouť

21. srpna

okolí Horažďovic

Horažďovické okruhy – mistrovský závod
Š.U.A.C.,start 14:00 hod, prezentace ve stodole
u Penzionu Houba

21.srpna

Sport. areál Lipky

Memoriál Miloslava Šimka a oddílový turnaj tato
sportovní akce je každoročně věnována památce herce Slávka Šimka, jedná se o amatérský tenisový turnaj
bez omezení věku a pohlaví, na turnaj jsou pozvány
i slavné osobnosti z oblasti sportu a kultury

27. srpna

Městské muzeum

Zámecké hudební léto: samostatný recitál, Eva Henychová

27. - 29. srp- sportoviště Horažďovice
na

Sportovní víkend – představení a sportovní utkání
všech klubů

28.srpna

Sport. areál Lipky

Tenisový klubový turnaj

29. srpna

centrum města

Horažďovické kolo – cyklistický závod PLHK – horská kola

3.–4. září

Sport. areál Lipky

RAKETA – tenisový turnaj VIP

11. září

Horažďovice Předměstí

XC Muničák – závod horských kol v členitém a náročném terénu

24. září

Kulturní dům Horažďo- Základní kurz tance a společenského chování – zahávice
jení, celkem 12 lekcí

Slavnosti Kaše 2009

Zářečská májka 2009

ZÁŘÍ

ŘÍJEN
4.-10. října
16. října

Městská knihovna

Týden knihoven – akce v rámci knihovny (přednášky,
autogramiády, soutěže)

Horažďovice – náměstí

Havelský jarmark – tradiční trh

19. listopadu

Hotel Prácheň

Ševčíkovy hudební večery v Horažďovicích – Hudební
sdružení Camael

28. listopadu

Kulturní dům Horažďo- Den pro dětskou knihu – celý den věnovaný dětem
vice
a knihám

28. listopadu

náměstí

Dračí lodě (Otavská plavba), Písek 2009

LISTOPAD

Rozsvícení vánočního stromu (vánoční zpívání)

PROSINEC
18. prosince

Horažďovice - náměstí

Vánoční jarmark

24.prosince

Horažďovice - Prácheň

Pochod na Prácheň – 7. ročník, noční pochod na Prácheň

29. prosince

Hotel Prácheň

Ševčíkovy hudební večery v Horažďovicích – vokální
skupina De Profundis

prosinec

Třebomyslice

MOZGY CUP 2010 – tradiční turnaj v pozemním hokeji na ledě

Zámecké hudební léto 2009

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2010
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PLYNOSERVIS
Jan Flégl ml.

Tel. 728 126 102

prodej, instalace, opravy plynových spotřebičů
OCEŇOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ
– pro prodej, darovací smlouvu, dědické řízení, úvěr,
hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

Opravy oděvů a zakázkové šití
dámské, pánské i dětské

Jaroslava Panská, Pačejov 19,
341 01 Horažďovice
tel. 376 595 318, mob. 607 800 356

V pátek
19. března 2010
se na náměstí koná TRH.

NABÍZÍ
SEZÓNNÍ PLACENÉ MÍSTO
S MOŽNOSTÍ PROVOZOVAT VLASTNÍ
OBČERSTVENÍ
Podrobnější informace
Tel.: 602 462 858
E-mail: info@tkhd.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 2/2010
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ky. Vstupné 75 Kč.

AKCE

12. 3. pátek

KULTURNÍ DŮM
6. 3. sobota

9.00

OKRESNÍ SCHŮZE HASIČŮ

8. 3. pondělí

17.30

PLANETA 51
Vel. Británie/Španělsko – Cosi člověčího
se blíží k jejich planetě... MY! Animované
dobrodružství pro malé i velké od scénáristy
Shreka 1 a 2. Český dabing. Vstupné 80 Kč.

13. 3. sobota
18.00

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ
ZASTUPITELSTVA MĚSTA

11. 3.–14. 3. čtvrtek–neděle

20.00

KAWASAKIHO RŮŽE
ČR – Za každou lží se skrývá pravda a za ní
pravda ještě hlubší. Drama do 12 let nevhodné. Vstupné 70 Kč.

XXVII. ZÁPADOČESKÁ OBLASTNÍ
PŘEHLÍDKA AMATÉRSKÉHO DIVADLA
čtvrtek 11. 3. ve 20.00 – TYJÁTR HORAŽĎOVICE
pátek 12. 3. ve 14.00 – DRUHÉ NÁSTUPIŠTĚ/Centrum JOHAN PLZEŇ
pátek 12. 3. v 17.00 – DS D3 KARL. VARY
pátek 12. 3. ve 20.00 – DS ŽUMBERA/
SKORONARVÁNO PLZEŇ
sobota 13. 3. v 10.00 – DIVADLO DAGMAR
KARLOVY VARY
sobota 13. 3. ve 13.00 – Divadelní soubor
ČERVENÝ KOHOUT PLZEŇ
sobota 13. 3. v 16.15 – DIVADLO BEZ ZÁKULISÍ SOKOLOV
sobota 13. 3. ve 20.00 – DIVADLO JAKO
HOST PLZEŇ
sobota 13. 3. ve 22.00 – Společenský večer
neděle 14. 3. v 10.00 – DS ZA OPONOU při
SDS KLATOVY
neděle 14. 3. ve 13.00 – DS KRASLICE
neděle 14. 3. v 16.00 – HODNOCENÍ A ZÁVĚR PŘEHLÍDKY

19. 3.– 20. 3. pátek, sobota

19. 3.–20. 3. pátek–sobota

VELIKONOČNÍ POHÁDKA
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3.třídy ZŠ.

JARNÍ VELETRH SPAR
Pouze pro účastníky veletrhu.

24. 3. středa

BYLO NÁS PĚT
Divadelní představení pro 4.–5. třídy ZŠ.

18.00

RYBÁŘSKÁ SCHŮZE

28. 3. neděle

15.00

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje SKALANKA. Předprodej a rezervace vstupenek v kulturním domě v neděli 28. 2. a od 1. 3. v kině Otava, tel. 376 511 890.

29. 3.–30. 3. pondělí–úterý
PRODEJNÍ TRH

31. 3. středa

17.30

VELIKONOČNÍ DEKORACE
Ukázky, výroba, prodej – Mistr ﬂorista Hana
Šebestová-Kindelmannová

Změna programu vyhrazena

KINO OTAVA
5. 3. pátek

20.00

VYFIČ!
USA – Když jedeš na kolečkových bruslích, tak jedeš život na plný obrátky... Titulky. Vstupné 75 Kč.

6. 3. sobota

26. 3. pátek

20.00

23. 3. úterý

9.00

POČÍTAČ NEKOUŠE – seznámení s počítačem a on-line katalogem knihovny, pro
veřejnost

25. 3. čtvrtek
PACHATELÉ DOBRÝCH SKUTKŮ
– autorské čtení a beseda se spisovatelem Milošem Kratochvílem, pro 4.–5. tř. ZŠ
FANFÁRIE – autorské čtení a beseda se
spisovatelem Milošem Kratochvílem, pro
1.–2. tř. ZŠ

www.knihovna.horazdovice.cz

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

KATKA
ČR – Životní příběh mladé narkomanky a jejího marného zápasu se závislostí. Dokument
do 12 let nevhodný. Námět, scénář, režie Helena Třeštíková. Vstupné 70 Kč.

6. 3.

27. 3. sobota

PŘEHLÍDKA DĚTSKÝCH RECITÁTORŮ
– okrskové kolo

20.00

NĚJAK SE TO KOMPLIKUJE
USA – Rozvedená...s řadou výhod. V hlavní
roli Meryl Streep. Komedie do 12 let nevhodná. Vstupné 70 Kč.

Změna programu vyhrazena
LOUTKOVÉ DIVADLO V KINĚ OTAVA

5. 3. pátek

17.00

PRINCEZNA MEDUNIČKA

19. 3. pátek

17.00

JAK ŠVEC ČERTA OŠIDIL

15. 3. pondělí

10.00

ZÁVĚREČNÁ LEKCE LYŽAŘSKÉ ŠKOLY NA MODRAVĚ
– lyžařské a skokanské závody

10. 3.

12. 3. pátek

sál DDM, 8.00

klubovna keramiky, 15.15

VÝROBA A ZDOBENÍ KERAMICKÝCH
KVĚTINÁČŮ
– na sebe pracovní oděv, poplatek za materiál.

19. 3. pátek

klubovna DDM, 15.00

LOUČÍME SE SE ZIMOU
– výroba smrtky a její utopení v řece

20. 3.

14.00

JARNÍ POCHOD PRO RODIČE A DĚTI
– uvítáme jaro vycházkou. Sraz všech účastníků v zámku ve 14 hod. Trasa Ostrov, Malé
Hydčice, přes Prácheň zpět. Dětští účastníci
obdrží diplom a odměnu.

23. 3.
10.00

26. 3. pátek

20.00

NEBE, PEKLO... ZEM
Slovensko/ČR – Nikdy není tak špatně, aby
nebylo ještě hůř. Drama do 15 let nevhodné.
Vstupné 80 Kč.

– workshop pro rodiče o tom, jak je důležité
číst dětem (ve spolupráci s MC Dráčkov), pro
veřejnost

20.00

GALIMATYÁŠ
Francie – Kriminální a nezvykle akční komedie ze života obchodníků se zbraněmi. Titul-

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů 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!

30. 3.

klubovna DDM, 15.15

klubovna počítačů, 14.00

SOUTĚŽ V PROGRAMOVÁNÍ
– jazyk LOGO. Nejlepší programátor získá diplom a odměnu
PŘIPRAVUJEME

1. 4.

1. 3. pondělí

start v Zámku, 10.00

BĚH ZA VELIKONOČNÍM ZAJÍCEM

ILUSTRUJ NEKONEČNÝ PŘÍBĚH
– vyhlášení soutěže, pro veřejnost
HISTORICKÉ PUTOVÁNÍ
– zahájení celoroční hry, pro veřejnost

KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY pro žáky
8. a 9. tříd a žáků gymnazia v kulturním domě.

14.00

ČTENÍ AŽ DO DOMU – nabídka nové služby pro Charitu Horažďovice spojená se čtením ukázek z knih Ondřeje Fibicha, pro veřejnost v domě s pečovatelskou službou
POHÁDKY PRO DRÁČKY

16.00

VELIKONOČNÍ DÍLNA
– zdobení kraslic a jarní výzdoba. Materiál si
přineste vlastní. Na kraslice si přineste vyfouknutá vejce.

31. 3.

KNIHOVNA

18. 3. čtvrtek

26. 3.

PŘIPRAVUJEME VELIKONOCE
– pomlázky a věnce. Materiál si přineste vlastní.

KULTURNÍ DŮM HORAŽĎOVICE
tel. 376 512 436
KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
tel. 376 511 890

4. 3. čtvrtek

klubovna DDM, 15.15

ZDOBENÍ KRASLIC
– na kraslice si přineste vyfouknutá vejce

15.00

HOTEL PRÁCHEŇ
26. 3. pátek

Hotel Prácheň, 19.00

BAROK COLLEGIUM
Členové České ﬁlharmonie představí barokní
velikonoční program. Sólistka Kateřina Kachlíková (mezzosoprán).
Vstupné dobrovolné.
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