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SLOVO STAROSTY
Při různých příležitostech odpovídám na
četné otázky, z nichž některé se pravidelně opakují. Týkají se témat, která občany
nejvíce zajímají. Proto se jimi budu zabývat v tomto úvodníku.
Jak jsme na tom s územním plánem?
Pracovní skupina pro územní plán dosud
prostudovala všechny konkrétní připomínky a požadavky občanů a posoudila je. Na
tomto místě připomínám, že pracovní skupina je poradní orgán, který o ničem nerozhoduje, pouze může formulovat doporučení. V současné době se práce skupiny
posunula do druhé fáze, kdy posuzuje vlastní zpracování územního plánu a metodiku
jeho používání. Samozřejmě konzultuje
s odborníky a s uživateli podobného typu
územního plánu. Časový horizont schválení závisí na výsledku druhé fáze posouzení
návrhu ÚP a zejména na reakci zpracovatele na změny, jejichž zapracování budeme
požadovat. Nejvýznamnější změnou bude
zásadní redukce veřejně prospěšných staveb a opatření v oblasti obalové křivky, které se majitelů pozemků dotýkaly institutem
předkupního práva nebo vyvlastnění.
A co strategický plán rozvoje města?
Strategický plán má v současné době stanovenou osnovu, jejíž jednotlivé kapitoly
naplňujeme obsahem. Pracovní skupina
shromažďuje a třídí náměty, které budou
následně metodicky zpracovány. Strategický plán zamýšlíme koncipovat jako stručný
ale dostatečně vypovídající dokument, nezatížený irelevantním balastem. Nebude
zadán externímu zpracovateli, pouze bude
přizván odborník, řekněme supervizor,
který by měl pracovnímu týmu nabídnout
objektivní nadhled a zkušenosti s tvorbou
podobných dokumentů. Náměty do jednotlivých kapitol (prioritních oblastí rozvoje)
může přispět také kterýkoliv občan přes
podatelnu MěÚ nebo e-mailem (adresováno starostovi města). Došlé náměty zpracujeme, ale není v našich možnostech na
ně odpovídat. Dále uvádím pracovní verzi
struktury strategického plánu:

V Horažďovicích se rýžovalo zlato
Struktura (osnova) SPRM
Základní údaje o dokumentu
• Čas a podmínky vzniku
• Rozsah a dosah (zadání)
• Metodika
Obecná charakteristika Horažďovicka
• Přírodní podmínky
• Historické a kulturní dědictví
• Obyvatelstvo
• Hospodářská charakteristika
• Významné regionální souvislosti
• Členství města ve sdruženích
a organizacích
• Zahraniční kontakty a partnerství
Vize
Struktura kapitoly (prioritní oblasti)
• Výchozí stav
• SWOT analýza dané oblasti
• Dlouhodobý plán – vize (10–15 let)
• Střednědobý plán (3–4 roky)
• Projekty
Prioritní oblasti rozvoje
• Charakter a image města
• Správa a řízení města
• Bezpečnost
• Podnikání, zaměstnanost a služby
• Územní plán
• Komunitní plán
• Bydlení
• Životní prostředí, zemědělství a lesy

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Sociální oblast a zdravotnictví
Vzdělávání
Kultura
Sport
Zájmové a spolkové a relaxační aktivity
Cestovní ruch
Infrastruktura
Doprava
Regionální spolupráce a partnerství
Majetek a hospodaření města,
grantová politika
Poselství
Děje se něco v areálu bývalého Grammeru?
Ano, děje, avšak bohužel nic pěkného.
Areál si v říjnu minulého roku pronajal
švýcarský podnikatel, který deklaroval
úmysl vybudovat zde pobočku ﬁrmy na
obaly zboží a reklamní potisky (především
plechovky na iontové nápoje s reklamou).
Jedinou aktivitou nájemníka, kterou jsem
zaznamenal (a jednoznačně odmítl), bylo
úsilí o odkoupení nemovitostí za zvýhodněnou cenu. Podnikatel svůj záměr na
výrobu obalů (pokud vůbec takový měl)
nedokázal realizovat a navíc v současné
době dluží městu peníze za dodanou energii. Proto mu byla předána výpověď z nájmu a areál by měl být nejpozději začátkem
května vyklizen. Nadále budeme hledat
nového zájemce o využití nemovitostí
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s důrazem na vytvoření pracovních míst
pro horažďovické občany. Aby se zvýšila
pravděpodobnost úspěchu, rozhodl jsem
se kromě standardního postupu (hledání
přes agentury a tuzemské politické a osobní kontakty) také pro přímé jednání s podnikateli, agenturami a městy v Německu.
(Zdůrazňuji slovo pravděpodobnost;
jistota není žádná, zvláště v současném
období takřka nulové aktivity investorů.)
Hledání využití areálu je pro mne prioritou; s tím souvisí také změna přístupu
k případné smlouvě s investorem a požadavek silnějších záruk pro město.
Náměstí?
Je podána žádost o prostředky z fondů
ROP. Množství peněz v těchto fondech se
v posledních letech zásadně snížilo a tím
se pochopitelně snižuje i pravděpodobnost získání dotace. Horažďovice žádají
na náměstí bezmála sedmdesát milionů
korun. Rozhodovací proces by měl probíhat v příštím měsíci.
Počítá se stále se stavbou Domu pro seniory?
Stavba Domu pro seniory je podobně jako
například rekonstrukce Mírového náměstí mimo investiční možnosti rozpočtu města a je závislá na přidělení dotace.
Nicméně zůstává jednou z priorit a nadále
pracujeme na přípravě projektu, abychom
v případě získání investičních prostředků
byli připraveni záměr realizovat.
Občany obtěžují psí exkrementy na
chodnících a stále častěji také psi, které
si jejich majitelé nedokážou ohlídat!
Na oba problémy spojené s chovem psů
se vztahují příslušné vyhlášky a zákony,
které upravují práva a povinnosti majitelů
psů. Volné pobíhání psů reguluje Obecně
závazná vyhláška č. 4/2005 ve znění pozdějších předpisů (Obecně závazná vyhláška č. 1/2011), která mimo jiné stanovuje:
„…Na vodítku musí být pes připoután
vždy v ulicích Strakonická, Blatenská, Plzeňská a Komenského… Na vodítku musí
být pes připoután vždy v části města Horažďovice s hustým osídlením a zvýšeným
pohybem osob vymezené mapových podkladem, jejíž hranice probíhá: ulicí Palackého, ul. Plzeňskou, cestou vedoucí z ulice
Plzeňská přes Tržiště k zahrádkové osadě,
od vstupu do zahrádkové osady po její hranici a po hranici areálu ZŠ Komenského
k ulici Komenského, ulicí Komenského,
přes ulici Nábřežní do ulice Zářečské,
odbočkou do Panské zahrady a obvodem
celé Panské zahrady, dále Zářečskou do
ulice Sportovní, podél budovy aquaparku na levý břeh řeky Otavy, po břehu řeky
Otavy za scatepark a po břehu mlýnského náhonu na lávku u tenisových kurtů,
dále ulicí Nábřežní k železničnímu mostu,
ul. Prácheňskou, Husovou, přes Husovo
nám., ulicí Strakonickou, dále podél že-

leznice, ulicemi Bezručovou, Žižkovou,
Na Vápence, Blatenskou, dále po hranici
nemocniční zahrady a přes ul. Okružní
na křižovatku Šumavské a Palackého…“
Vyhláška dále uvádí že také v zastavěných
částech přidružených obcí se psi mohou
na veřejném prostranství pohybovat pouze v přítomnosti svých majitelů.
Podle uvedených předpisů bude v případě
jejich porušení postupovat městská policie i správní odbor MěÚ. Městská policie
byla i z tohoto důvodu dovybavena dokumentačními prostředky a má pokyn přestupky proti uvedeným předpisům netolerovat. Za přestupky hrozí jejich původci
pokuta do 10 000 Kč, resp. do 30 000 Kč,
podle povahy přestupku. Smyslem případných postihů samozřejmě není tahání
peněz z kapes občanů, ale udržení pořádku a bezpečnosti ve městě. Vysoké sazby
jsou pak určeny přednostně pro případy
opakovaného svévolného porušování
předpisů. Město bude v této souvislosti
řešit také rozmístění a dostupnost odpadových nádob.
Co říkáte na současnou vládní krizi?
Kniha Osudy dobrého vojáka Švejka dala
nový rozměr pojmu válka; tato vládní krize má čáku dát další – ryze český – rozměr
pojmu politika. Myslím si, že kdyby se její
aktéři přihlásili do přehlídky amatérského
divadla, ani tam by jejich výkon na příliš
dobré umístění nestačil.
Karel Zrůbek

J. Kavale, foto: P. Tomešová
…„To nejlepší z Austrálie“ představila spisovatelka Stanislava Nopová…

S. Nopová, foto: P. Tomešová
…Do kraje Dona Quijota de la Mancha,
zavedla děti ve svém vyprávění Ivona Březinová, která navštívila Španělsko při přípravě své knihy Blázniví donkichoti.

STALO SE

I. Březinová, foto: P. Tomešová

Horažďovický
„Maraton čtení“

…V nabídce nechybělo ani Norsko v podání fotografa, cestovatele a také autora
fotograﬁckých knih Vladislava Hoška.

Městská knihovna se v průběhu Března
– měsíce čtenářů připojila k celostátně vyhlášenému „Maratonu čtení“, který patří
k jedné z hlavních aktivit Svazu knihovníků a informačních pracovníků. Cílem akce
je nabídnout čtenářům a návštěvníkům
knihovny co největší kontakt s autory knih
prostřednictvím besed či autorského čtení.
Horažďovický maraton zahájil fotograf
a cestovatel Jan Kavale, který dětem představil své knihy a vyprávění doplnil promítáním nevšedních záběrů ze svého putování Severní Amerikou…

V. Hošek, foto: P. Tomešová
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…Prdí hadi v Indii? Co myslíte? Zeptejte
se dětí, kterým nejen o hadech, ale i ostatních zvířatech vyprávěl Martin Vobruba
z plzeňské ZOO.

Zajímavá místa
Prácheňska a okolí

|

KULTURA

Vaše příspěvky, které můžete zasílat na
email: bucokova@muhorazdovice.cz.
U jednotlivých fotograﬁí zveřejníme na
přání jméno autora.

ROZHLEDNA NA CHLUMU

M. Vobruba, foto: P. Tomešová
…V rámci Března – měsíce čtenářů, předaly knihovnice dětem z Dětského domova Chanovice šek v hodnotě 7 628 Kč,
které pro ně získala městská knihovna
dobrovolným vstupným a dražbou dekorativních krabic v rámci Dne pro dětskou
knihu. Děti potěšily také knihy, které jim
věnovalo nakladatelství Mladá fronta…

Vrchol kopce Chlum byl pro stavbu zvolen
pro jeho polohu v blízkosti obce a na hraně
Chanovského hřebene, z kterého je možné
pozorovat celé panoráma Šumavy, od Českého lesa přes střední Šumavu až k Prachaticku a Lipensku. Vidět je i do vnitrozemí
na Blatnou, Písek, Brdy. Vhodná je i snadná dostupnost pro pěší turisty od chanovického zámku a skanzenu po lesní cestě.
Vážení čtenáři,
otvíráme pro Vás novou rubriku. Budeme
velmi potěšeni, když se zapojíte a budete
posílat fotky a krátké popisky ze zajímavých míst, která navštívíte.
Markéta Bučoková

Pomocí jakého předmětu se
mohlo cestovat mezi světem lidí
a světem pohádek v příběhu
o Arabele?

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

ODPOLEDNE NA PRÁCHNI
13. 5. 2011
15.00–15.30
zahájení Mgr. K. Zrůbkem na náměstí
v Horažďovicích, vystoupení pěveckého
sboru Prácheň
15.30–16.00 pěší pochod na Prácheň
16.00–16.30 přivítání na Práchni starostou
V. Hydčic J. Portášikem a P. P. Koutským
17.00–17.30 informace o činnosti sdružení
Prácheňsko a MAS Pošumaví P. Kláskem
17.30–19.30 informace o Práchni a historickém kraji Prácheňsko
Pro děti je připraven bohatý program
Celé odpoledne zpestří vystoupení
skupiny Nektar Boys a hosté
Občerstvení zajištěno

Chanovice, foto: P. Tomešová
Všechny tyto akce proběhly v rámci projektu Děti a čtení 2011 za ﬁnanční podpory Ministerstva kultury ČR, Města
Horažďovice, ﬁrmy SKANSKA a Svazu
knihovníků a informačních pracovníků.
Petra Tomešová

Sdružení Prácheňsko z. s. p. o.
a město Horažďovice zvou na

Městská knihovna Horažďovice
ve spolupráci s městem Horažďovice
a volnočasovým klubem DOK
připravuje

LETNÍ LITERÁRNĚDRAMATICKÝ SEMINÁŘ
Čest, sláva a bohatství
POD VEDENÍM SPISOVATELKY
PETRY BRAUNOVÉ
14.–23. července 2011
pro děti ve věku 9–13 let
Kromě celodenního programu
bude zajištěno také ubytování a strava
předběžná cena 3 000 Kč. V případě
nezískání dotace bude cena navýšena. Přihláška nebude v tomto případě
závazná. Více informací na
www.knihovna.horazdovice.cz
PŘEDBĚŽNÉ PŘIHLÁŠKY
ODEVZDEJTE V KNIHOVNĚ
DO 16. KVĚTNA.

TRÉNOVÁNÍ PAMĚTI
ANEB PAMĚŤ NEJSOU ŽÁDNÉ ČÁRY
Městská knihovna Horažďovice pořádá
kurz zaměřený na vysvětlení a nácvik
technik práce s dobrou pamětí pro všechny,
kdo chtějí pracovat na rozvoji své osobnosti
a udržet si duševní svěžest.
11., 18. a 25. května 2011
vždy od 16.00 hod. v sále knihovny
Přihlášky a podrobné informace:
Městská knihovna Horažďovice
Petra Tomešová (odd. pro dospělé)
tel. 376 547 593
e-mail. tomesova@knihovna.horazdovice
Přihlášky odevzdejte nejpozději
do 5. 5. 2011
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Z muzea
Základní škola v Blatenské ulici opět
využila naši nabídku přednášek pro školy.
Ve třech dnech 2., 4. a 17. března si tři třídy z druhého stupně vyslechly přednášky
na téma: Židé v Horažďovicích a Historie
a vývoj lidového oděvu.
Ředitelka muzea Hana Smetanová žáky
poutavě seznámila jak s osudy horažďovických Židů, tak s dějinami oblékání našich prababiček. V závěru přednášek si
s odborným komentářem prohlédli část
expozice, která se těchto témat týká.
Městské muzeum

15.00 POLOŽENÍ VĚNCŮ K PAMÁTNÍKU U KINA
15.30 PRŮJEZD KOLONY AUT NÁMĚSTÍM
16.00 NEKTAR BOYS NA NÁMĚSTÍ - k tanci i poslechu
OBČERSTVENÍ ZAJIŠTĚNO

Přednáška: Židé

Svatý Jiří zlatinky
nese na talíři, aneb
rýžování zlata
na Otavě
Pod tímto názvem uspořádalo Městské
muzeum v Horažďovicích v sobotu 16. 4.
u jezu na Lipkách akci pro veřejnost, kde
zájemci mohli nejen vidět, ale také si na
vlastní kůži zkusit, jak těžké je rýžování
zlata z říčního nánosu.
Mezi 10 a 11 hodinou dopoledne se nás
u jezu sešlo 8 „rýžovníků“ z různých koutů republiky a instalovali jsme 4 různé
prototypy rýžovnických splavů na ukázku soﬁstikovanějšího způsobu propírání
říčních náplavů. Ve 12 hodin se začali
zvolna scházet první zájemci, kteří většinou pouze přihlíželi ze břehu a ptali se
na různé zajímavosti týkající se zlata. Pak
začali přicházet první odvážlivci vybavení
holinkami, kteří se nadšeně vrhli do vody.
Ihned se jich ujal některý z „rýžovníků“,
půjčil jim rýžovací pánev, vysvětlil kterak
s ní zacházet, předvedl, pomohl a pak to
již záleželo na štěstí i šikovnosti každého.
Nalezené mikroskopické plíšky zlata, takzvané „zlatinky“ jim pak kolegyně z muzea pomohly nalepit na tmavou kartičku,

aby si je jako cenný suvenýr ze zlatonosné
Otavy mohli odnést domů. Těm nejšikovnějším se podařilo po proplavení jedné
pánve písku získat až 15 těchto zlatinek.
V průběhu 4 hodin trvání akce se nám
u jezu prostřídalo zhruba 60–70 zájemců
o rýžování a to jak dětí, tak i dospělých.
V půl čtvrté bylo již všech 8 předvádějících
rýžovníků zcela vyčerpaných, ale to nás
ještě čekala soutěž. Ta spočívala v tom, že
se každý pomocí pánve a lopaty snažil narýžovat a pak nalepit na kartičku co nejvíc
zlatinek. Soutěžící na to měl však pouhých
10 minut! Soutěž byla především pro pobavení přihlížejících, čemuž odpovídaly
i ceny. Od 1. do 5. místa to byly čokoládové
penízky. Vítěz navíc dostal děravé rýžovnické gumovky.
Pořadí bylo následovné:
1. Červený A. – 24 zlatinek
2. Kubovec F. – 19 zlatinek.
3. Kostlivý J. – 15 zlatinek.

Největším překvapením soutěže však byl
Oto Šípek, který rýžoval poprvé, v průběhu dne se naučil techniku a při soutěži za
10 minut narýžoval pěkných 6 zlatinek.
Zpestřením dne bylo i čištění Otavy klubem horažďovických potapěčů, kteří
v hloubce čistili řeku od naházeného harampádí a pro návštěvníky byli určitě také
vděčným objektem zájmu.

Rýžování na Otavě

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2011

sousední restauraci. Vstupné činí 100 Kč,
zlevněné vstupné 50 Kč (děti, studenti, důchodci a rodiče na rodičovské dovolené).
Těšíme se na hojnou návštěvu a na společný příjemný večer s krásnou hudbou.
Ing. Jitka Kutišová, Hudba bez hranic, o. s.

Počasí nám naštěstí po předchozích chladných a deštivých dnech ukázalo svoji vlídnější tvář a i díky tomu se akce vydařila.
V závěru bych chtěl poděkovat „rýžovníkům“, kteří nám přijeli pomoci z Písku,
Kladna i Pardubic, samozřejmě neméně horažďovickým nadšencům, bez nichž by muzeum takovouto akci uspořádat nemohlo.
Aleš Červený,
Městské muzeum Horažďovice

Galerie Caliﬁa

Zahájení nové sezony
v Městském muzeu
V neděli 29. května ve 14. hodin bude
slavnostní zahájení nové muzejní sezony.
V letošním roce chystáme dvě výstavy. Jedna s názvem Najdi si svého
pradědečka aneb Horažďovice žijí na
fotograﬁích 1890–1970 přináší výběr
zajímavých snímků z našeho archivu.
Protože se jedná o snímky ze zábav,
společenských akcí, pracovních kolektivů a školních tříd bude mít každý
možnost najít své předky, příbuzné
nebo známé. Fotograﬁe budou doplněny dobovými reáliemi.
Druhá výstava s názvem Po cestách,
které zarostly vznikla spoluprací s fotografem Jiřím Vašků, který zdokumentoval židovské památky na Horažďovicku. Fotograﬁe budou doplněny texty
o jednotlivých místech a o způsobu života židovských komunit. Výstava bude
v obou patrech věže.
Městské muzeum

Ševčíkovy hudební
večery
PÁTEK 6. 5. 2011 V 19.00 HODIN,
SECESNÍ SÁL HOTELU PRÁCHEŇ
V první květnový pátek do Horažďovic
zavítá vynikající česká violoncellistka
Dominika Hošková se svým otcem Jiřím
Hoškem, známým sólovým interpretem
a docentem Hudební fakulty AMU v Praze. Poprvé můžeme v našem městě slyšet
unikátní program pro dvě violoncella,
která před námi rozehrají barevnou škálu
tónů. Mistrovství obou sólistů se uplatní
ve skladbách autorů, kteří dokázali plně
využít vlastností nástroje a pro violoncello
komponovali díla plná emocí. Umělci nám
postupně představí díla J. Haydna, A. Krafta, E. Blocha, J. Offenbacha a D. Poppera.
Jak sama interpretka říká ve svém obsáhlém interview pro únorový magazín Pátek
Lidových novin: „Skladby českého rodáka
Davida Poppera jsou hodně náročné a málokdo si na ně troufne. Ale když ho zahra-
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D. Hošková
jete na koncertě, máte zaručený úspěch.“
Dominika Hošková je držitelkou mnoha
významných mezinárodních hudebních
cen, po studiích na Pražské konzervatoři a na AMU v Praze absolvovala stáž na
konzervatoři v Paříži. Nyní studuje na stáži
v Jeruzalémě. Zde se v roce 2009 stala absolutní vítězkou mezinárodní všeoborové
soutěže „The string competition in memory of David Gritz“. V červnu roku 2010
byla oceněna udělením Stříbrné medaile
Parlamentu a Senátu ČR za šíření dobrého
jména a tradic české kultury v Izraeli. Violoncellista Jiří Hošek je pokládán za jednu
z nejvýraznějších postav interpretačního
umění současnosti, kritika cení zvláště
jeho brilantní techniku a oduševnělý výraz.
Je držitelem mnoha cen a diplomů z kolbišť
domácích i mezinárodních. Pravidelně
koncertuje, nahrává pro rozhlas i na zvukové nosiče, spolupracoval s televizí, působil jako koncertní mistr Symfonického
orchestru Českého rozhlasu, hrál ve ﬁlmu,
komponoval scénickou hudbu pro Divadlo
na Fidlovačce, od roku 1994 pedagogicky
působí na AMU v Praze. V roce 1997 založil a dále organizuje hudební festival Nekonvenční žižkovský podzim.
Každý, kdo měl příležitost vyslechnout
některý z koncertů obou interpretů ve
velkých městech, rád se na jejich vystoupení vrací. Ponořme se tedy i my spolu
s umělci do salónní atmosféry přelomu
19. a 20. století, kdy zazní strhující díla
vynikajících skladatelů v mistrovské interpretaci. Celý večer je provázen velmi
vtipným a zasvěceným komentářem Jiřího
Hoška. Ještě maličkost zvláště pro dámy:
Dominika je známa svými skvělými koncertními róbami, které nezřídka během
večera vystřídá. Máme se zkrátka na co
těšit i po vizuální stránce.
Jako obvykle bude otevřen bufet v předsálí, před i po koncertu můžete navštívit

Po zimní přestávce zahajuje 6. května galerie Caliﬁa další sezónu. V historických
renesančních prostorách horažďovického
zámku nabídne hned dvojí – a velmi odlišný – vhled do kultury severoamerického
kontinentu. Současnou výstavu Dialog
21 doplní díla dvou amerických fotografů
– Lewise Watse a Kena Marchionniho.
Lewis Wats působí již 30 let v oblasti San
Franciského zálivu jako fotograf, kurátor
a archivář výtvarných děl. Jeho fotograﬁe
zobrazují společnost se silným kulturním
a historickým dědictvím, jež se odráží
v krajině a v lidech, kteří v ní žijí a pracují.
Ken Marchionno je fotograf, výtvarník,
spisovatel a učitel z Los Angeles v Kalifornii. Jeho soubor fotograﬁí představí Cestu
Oomaky Tokatakiyi (Jízdu budoucích generací). Tato 300 mil dlouhá jízda na hřbetech koní se původně konala jako vzpomínkový akt na Indiány z kmene Lakota, jež
zemřeli při masakru na Wounded Knee.
Na výstavě Ken Marchionno představí nejen své fotograﬁe, ale i fotograﬁe mladých
Lakotů, účastníků projektu Future Generations Teen Photojournalism Project.
Datum vernisáže ani téma výstavy nebyly
zvoleny náhodně. 6. května v západních Čechách proběhnou oslavy konce 2. sv. války
a příchodu třetí armády generála Pattona,
která osvobodila západní část Čech od nacistické okupace. Vernisáže, kterou zahájí
starosta města Horažďovic Mgr. Karel Zrůbek a kulturní atašé David Gainer, v pátek
6. května 2011 v 18.00, se zúčastní nejen
Ken Marchionno a několik jeho spolupracovníků z kmene Lakotů, její součástí bude
i živá hudba a performance Tomáše Rullera.
Tímto Vás srdečně zveme na vernisáž této
výstavy, která proběhne 6. května v 18.00.
Markéta Mrázová, asistentka ředitelky
Galerie Caliﬁa, www.galeriecaliﬁa.net
REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEŘEJNÝ INTERNET
Po-Pá 9.00-12.00, 12.30-17.00
Rezervujte si čas na telefonu 376 511 999
e-mail: horazdovice@ciao.cz
3. TÝDEN V KVĚTNU(16. - 20. 5. 2011)
pro občany Horažďovicka prvních 30 min
denně ZDARMA
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SPORT

MUSIC CLUB HOUBA
UVÁDÍ CYKLUS DOKUMENTÁRNÍCH FILMŮ
V RÁMCI PROJEKTU

První jarní kros 2011
Vážení sportovní přátelé,
v sobotu 26. března náš oddíl Accc zahájil
letošní sezónu 1.jarním krosem.Celkem
se zúčastnilo 72 závodníků. Sportovní
úroveň byla opět velmi vysoká, ke které
přispěla účast dvou čerstvých mistryň
ČR v přespolním běhu pro letošní rok,
Lucie Sekanové ze Sokola České Budějovice a Carmen Beshirové z SK Zdice.
Dále jsem velmi rád mezi námi přivítal
další dvě špičkové závodnice z USK Praha Terezu Čapkovou a Danu Šatrovou.
Velmi dobrý výkon předvedla v kategorii
juniorek Kamila Hořejší z Vodních staveb
Tábor a Martin Frei z AK Kroměříž, když
oba zvítězili ve své kategorii. Samozřejmě
jsem na samém začátku závodu s radostí
přivítal a viděl známé tváře závodníků,
kteří se zúčastňují pravidelně všech našich závodů a sbírají tím body do „Poháru
Accc“ pro rok 2011, ale i mnoho nových
závodníků, kteří si s radostí přišli zaběhat
na naši travnatou dráhu. Myslím, že nám
přálo i počasí a že se závod celkově vydařil. Jediným přáním do letošního ročníku
je, aby se nám pro příští závody podařilo
zajistit větší počet dorostenek a juniorek
a v nepohlední řadě dorostenců a juniorů.
Závěrem bych chtěl poděkovat všem mým
spolupracovníkům a členům celého organizačního týmu za velmi dobře odvedenou
práci,která přispěla k hladkému průběhu
celého závodu. Všechny Vás opět zvu na
příští 2. jarní kros,který se bude konat
30. dubna 2011.
M. Šeﬂer, předseda klubu

13. 5.

PROMÍTEJ I TY!
KIMÈONGÍLIE
N. C. Heikin / Korea / 2009 / 75 min. / 20:00 hod

20. 5.

ZEMØÍT UKAMENOVÁNÍM
Farid Haerinejad, Mohamad Reza Kazemi / Iran / Neatherlands /
2009 / 73 min. / 20:00 hod

27. 5.

JÁ A MOJE RÓMSKÁ RODINA
Laura Halilovic / Italy / 2009 / 50 min. / 20:00 hod

NA VŠECHNA PŘEDSTAVENÍ VSTUP ZDARMA!

Klub přátel Horažďovické padesátky
oceněný veřejným uznáním KČT,
Město Horažďovice, Elika s. r. o.
a Klub českých turistů Vás zvou na
46. ročník druhého nejstaršího
dálkového pochodu v Čechách

HORAŽĎOVICKÁ PADESÁTKA
sobota 28. května 2011
připraveny jsou pro Vás opět trasy 7,
15, 25, 50 a 100 km
mimo trasu 7 km mohou trasy
absolvovat i cyklisté
Start v sobotu bude průběžný od 6.00
do 10.30 hod. z malého nádvoří v zámku, do cíle by měl každý dorazit nejdéle do sedmnácté hodiny. Pro všechny
účastníky pochodu připravujeme malé
občerstvení, diplom a tradiční suvenýrovou skleničku, která je každoročním
unikátem jen pro jeden ročník.
Další bližší informace se dozvíte z letáků uveřejněných ve městě zhruba deset
dnů před pochodem, přesný popis tras
a mapku obdržíte na startu pochodu.
Za štáb pochodu se na Vás těší
Ing. Rudolf Dvořák

www.jedensvet.cz

Z RADNICE
Rada města 14. 3. 2011
schvaluje žádost o státní dotaci ze Státního fondu dopravní infrastruktury na poskytnutí příspěvku na výstavbu „Otavské
cyklostezky – úsek v mikroregionu Prácheňsko č. 1 Svaté Pole – č. 4 Zářečí“ s celkovými náklady 9 054 912,41 bez DPH
schvaluje zaslání dopisu Pozemkovému
úřadu Klatovy, Čapkova 127, Klatovy se
žádostí o zahájení komplexní pozemkové
úpravy v části k. ú. Horažďovice – lokalita
Pod Loretou
schvaluje pronájem nebytových prostor
v čp. 757, Žižkova ulice, Horažďovice nájemci Martině Šůsové s platností od 1. 5.
2011 na dobu neurčitou s tříměsíční výpovědní lhůtou za nájemné 200 Kč/m2/rok
schvaluje pronájem nebytových prostor
v čp. 757, Žižkova ulice, Horažďovice občanskému sdružení Mateřské centrum
Dráčkov 3, o. s., Horažďovice za nájemné
1 Kč/rok
bere na vědomí výpověď z nájmu nebytových prostor v čp. 180, Strakonická ulice,
Horažďovice (denní bufet)
schvaluje darovací smlouvu mezi Václavem Burdou, Elektroslužby, Horažďovice
(dárce) a městem Horažďovice na poskytnutí peněžního daru ve výši 4 000 Kč na
ﬁnancování kultury
souhlasí s konáním akce „Setkání skautů
na Otavě“ ve dnech 25.–27. 3. 2011 v lokalitách centra a přilehlých ulic, Panské
zahrady a parku Ostrov

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2011

schvaluje žádost o poskytnutí dotace
z rozpočtu Plzeňského kraje v rámci programu podpory spolkové činnosti spojené
s prezentací Plzeňského kraje na tisk průvodce „Horažďovice – perla Otavy“ v jazykových mutací AJ a NJ
schvaluje vstup organizační složky Technické služby Horažďovice do Sdružení komunálních služeb
souhlasí s pořádáním akce pro veřejnost
s názvem Svatý Jiří zlatinky nese na talíři
aneb Rýžování zlata na Otavě dne 16. 4. 2011
souhlasí s umístěním a provozováním mobilní technologie Teplárny Strakonice, a. s.
na zpracování jemných anorganických materiálů za účelem výroby umělého kameniva v areálu Terasa Horažďovice, s. r. o.
schvaluje znění žádosti do Regionálního
operačního programu NUTS II Jihozápad
na akci „Rekonstrukce a revitalizace Mírového náměstí v Horažďovicích“ s celkovými náklady 58 400 000 Kč bez DPH
rozhodla o přijetí nabídky společnosti INVENTE, s. r. o., Žerotínova 483/1, České
Budějovice na zpracování projektové dokumentace stavby „Zateplení bytových
domů Horažďovice – II. etapa“ ve výši
236 400 Kč + DPH

Rada města 28. 3. 2011
rozhodla o přijetí nabídky společnosti
ODYS, s. r. o. Nebahovská 1200, Prachatice na provedení úprav rozvodů ÚT ZŠ
Komenského ve výši 42 473 Kč + DPH
schvaluje pronájem nebytových prostor,
Strakonická ulice čp. 180, Horažďovice
nájemci HUA HUA s. r. o., sídlo Klatovy I,
Čs. legií 115, IČ 29100763, k provozování
čínské restaurace s platností od 1. 4. 2011
schvaluje Zásady hospodaření s byty ve
vlastnictví Města Horažďovice s účinností
od 1. 4. 2011
rozhodla v záležitosti zajištění pečovatelské služby vyčlenit z rozpočtové rezervy
města max. 200 tis. Kč na doﬁnancování
pečovatelské služby pro občany Horažďovic v roce 2011
schvaluje dodatek č. 1 k nájemní smlouvě o nájmu nemovitosti ze dne 2. 1. 2009,
uzavřené mezi městem Horažďovice (pronajímatel) a Libuší Mužíkovou, Peškova
731, Horažďovice (nájemce) na pronájem
kulturního domu

bere na vědomí rezignaci člena komise zástupců části obce Václava Krále zástupce části Svaté Pole a jmenuje novým členem Komise
zástupců částí obce: Mgr. Milenu Mudrovou
bere na vědomí zápis z 1. jednání kulturní komise ze dne 28. 2. 2011, koordinátorem Sportovního víkendu určuje MěÚ,
OPPŠK ve spolupráci s kulturní komisí
schvaluje darovací smlouvu mezi městem
Horažďovice a ﬁrmou Lyckeby Amylex a. s.
Horažďovice (dárce) na poskytnutí ﬁnančního daru ve výši 5 000 Kč, a ﬁrmou Druso, spol. s r. o., Plzeň (dárce) na poskytnutí
ﬁnančního daru ve výši 5 000 Kč pro Městskou knihovnu Horažďovice na projekt Děti
a čtení 2011
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vírka provozu na místních komunikacích
Mírové náměstí, ul. Ševčíkova, ul. Podbranská a ul. Havlíčkova.

DOPRAVNÍ OMEZENÍ V OBCI VELKÝ BOR
Odbor dopravy MěÚ Horažďovice upozorňuje na zvýšený pohyb chodců na silnici II/188 v obci Velký Bor dne 28. 5. 2011.
V rámci oslavy 120. výročí založení Sboru
dobrovolných hasičů Velký Bor byl povolen slavností průvod obcí, a to v době od
11.00 hod. do 17.00 hod.
M. Kotišová, Odbor dopravy

Zpětným odběrem
elektrospotřebičů
šetříme životní
Rada města 11. 4. 2011 prostředí…
rozhodla o výběru nejvhodnější nabídky
společnosti STAFIS-KT s. r. o., Pačejov 74 na
realizaci stavby podlimitní veřejné zakázky
s názvem „Multifunkční zařízení Veřechov
– pro kulturu, sport a vzdělávání“ s nabídkovou cenou ve výši 7 018 701 Kč + DPH
schvaluje zadávací dokumentaci veřejné
zakázky malého rozsahu na stavební práce „MUZEUM – HORAŽĎOVICE, oprava krovu a stropů posledního podlaží“
schvaluje ﬁnanční příspěvek ve výši
2 500 Kč na službu raná péče pro rodiny
s dětmi s postižením, Diakonie ČCE, středisko v Praze 5-Stodůlky
schvaluje složení redakční rady zpravodaje
Horažďovický obzor ve složení: předseda: Jan
Buriánek, další členové: Ing. Ivana Dušková,
Ak. mal. Petr Mika, Markéta Bučoková
schvaluje záměr ošetření památných
stromů (dub Šternberk – panská zahrada
a Rosenauerův dub – les pod Práchní)
schvaluje cenovou nabídku ﬁrmy Motorové nářadí Průcha, Volšovská 1224/II, Sušice na dodání mulčovacího stroje CROSJET
4×4 pro organizační složku TS

Oznámení o dopravních
omezeních
ÚPLNÁ UZAVÍRKA MÍSTNÍCH
KOMUNIKACÍ V HORAŽĎOVICÍCH
Odbor dopravy MěÚ Horažďovice oznamuje, že z důvodu zajištění bezpečnosti
při pořádání kulturní akce „Květnové
oslavy“ na Mírovém náměstí v Horažďovicích dne 6. 5. 2011, v době od 11.00 hod.
do 20.00 hod., byla povolena úplná uza-

Sběrný dvůr poskytuje našim občanům
možnost třídit vysloužilé elektrospotřebiče – mimo jiné televize a monitory. Na základě environmentálního vyúčtování (t. j.
studie životního cyklu) lze přesně vyčíslit,
kolik elektrické energie, ropy, primárních
surovin a vody jsme díky tomu ušetřili,
stejně jako o kolik jsme snížili produkci
skleníkových plynů nebo nebezpečného
odpadu. Informace nám poskytla analýza
společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci občany tříděných
elektrozařízení.
Analýza životního cyklu ukazuje, že sběr,
doprava, demontáž a následné využití
frakcí zpětného odběru televizí a počítačových monitorů představuje nezanedbatelný přínos pro životní prostředí a úsporu
přírodních zdrojů. Zpětným odběrem jednoho kusu televize (nebo monitoru) dojde:
• k úspoře elektrické energie ve výši
162,39 kWh (u monitoru 125,03 kWh).
Stejné množství energie spotřebuje 60 W
žárovka, svítí – li nepřetržitě 4 měsíce
(u monitoru 3 měsíce) nebo je vytvořená
manuální prací muže, usilovně pracujícího 8 hodin denně po dobu půl roku.
• k úspoře energetických surovin; například nemusí se vytěžit 2,89 litrů ropy
(u monitoru 3,05 litrů) a 4,38 kg uhlí
(u monitoru 2,86 kg uhlí). Pro představu
stejné množství ropy se spotřebuje k ujetí
22 km v osobním automobilu (u monitoru
23 km). Stejné množství uhlí se spotřebuje pro jedno přiložení do kotle ústředního
vytápění v rodinném domě.
• k úspoře primárních surovin, nevytěží
se celkem 9,73 kg (u monitoru 1,39 kg)
nejvíce písku, vápence a železa.
• k úspoře 745 litrů vody (u monitoru
757 litrů), a tím potažmo nevznikne stejné množství odpadních vod. Stejné množství vody je například spotřebováno při
deseti sprchováních.
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• ke snížení produkce nebezpečných odpadů o 145 kg (u monitoru 163 kg). Stejné
množství nebezpečného odpadu vyprodukuje 36 domácností (u monitoru 41 domácností) za rok.
• ke snížení produkce skleníkových plynů
přepočteno na CO2 ekv. o 44 kg (u monitoru o 32,3 kg). Stejné množství CO2 vyprodukuje automobil ujede-li vzdálenost
Praha–Ostrava.
Ve sběrném dvoře bylo v roce 2010 odevzdáno ke zpětnému odběru 449 kusů vysloužilých televizí a 252 počítačových monitorů. Z Certiﬁkátu Environmentálního
vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá,
že tím naši občané uspořili 105 kWh elektřiny, 2 067 litrů ropy, 525 274 litrů vody
a 4 716 tun primárních surovin. Navíc
došlo ke snížení produkce nebezpečných
odpadů o 106 tun a snížení emise skleníkových plynů 28 tun CO2 ekv.
Přestože studie byla zaměřena pouze na
televize a monitory, přínos pro životní
prostředí představuje recyklace všech
ostatních elektrospotřebičů.
Proto si velký dík zaslouží všichni, kteří
vysloužilé elektrospotřebiče nevyhazuji do
popelnice, ale nosí je do sběrného dvora.
Ing. Anna Vachušková,
Odbor životního prostředí

ŠKOLY

Křesťanská mateřská
škola
ODEMYKÁNÍ ZAHRADY
Když jsme v naší mateřské školce přemýšleli, jakým způsobem letos přivítat jaro,
napadlo nás spojit příjemné s užitečným.
Na středu 6. dubna odpoledne jsme sezvali rodiče i jejich ratolesti a pustili jsme
se do díla. Protože i ty nejmenší děti u nás
ve školce vědí, že bez práce nejsou koláče, začali jsme se tedy pilně činit. Hrábě,
motyky, kolce, lopaty, prostě co bylo po
ruce, potom s chutí do toho a zanedlouho
bylo hotovo. Zahrada byla pěkně upravena a poklizena a v jedné části se dokonce
začalo pod rukama zručných tatínků klubat překvapení. Nějaké ty tyče, síť…, co
to asi bude?

Abychom dětem zpříjemnili a zkrátili dlouhou chvíli, než bude dílo hotovo, opekli
jsme vuřtíky a vyrazili směrem k řece poslat po vodě „Moranu“. Rituál děti doplnily
mohutným pokřikem říkadla zahánějícího
zimu a jaru už tedy nic nebránilo naplno
propuknout. Po návratu na zahradu jsme
ještě nazdobili jarní máječek a šli jsme se
podívat, jestli už je překvapení hotovo.
A bylo. Dokonce již první nedočkavci řádili a testovali, co nová zahradní trampolína
vydrží. Radost byla veliká. Děkujeme rodičům Kristýnky Návratové, kteří trampolínu poskytli jako sponzorský dar. Zároveň
děkujeme ﬁrmě Teraso za poskytnutí kamínků do oblázkového pískoviště. Všem
rodičům a dětem děkujeme za účast a těšíme se na další setkání.
Eva Pavlíčková, za KMŠ
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země neznámá, ale díky paní Nopové pro
nás už jen v některých, za což jí vřele děkujeme. Celá akce se mi moc líbila a jednou
bych se k protinožcům chtěla podívat.
Dora Kolářová, 5.B
ZŠ Komenského Horažďovice

Palouček slavil
15. dubna proběhla v sálu hotelu Prácheň
školkovská akademie v rámci oslav 30. výročí založení mateřské školy. Chtěla bych
touto cestou poděkovat všem rodičům
a sponzorům, kteří nám pomáhali akademii
zajistit. Poděkování rovněž patří panu řediteli SŠ v Horažďovicích Vladimíru Grégrovi za projekci, panu Martinu Petrusovi za
pořízení nahrávky, paní Katce Pulterové za
zapůjčení techniky a zajištění ozvučení, Kájovi Šťastnému za moderování celé akademie, personálu hotelu za pomoc a vstřícný
přístup, paní Miloslavě Staňkové za ochotu
a odbornou radu, Nadě Chládkové za sladké
odměny pro děti, pekařství Bandur za bezplatné poskytnutí dobrůtek pro děti, Pavlu
Kotálovi za fotodokumentaci, brusírně skla
Annín za krásné dárky a také horažďovickým ochotníkům za zapůjčení techniky. Se
všemi se těším na další spolupráci.
Bc. Marie Sládková, ředitelka MŠ

ZŠ Komenského
S KNIHOVNOU „LETEM SVĚTEM“
Tímto děkujeme pracovnicím knihovny za
skvělou spolupráci při organizování besed
s různými osobnostmi. Obsah všech povídání byl zaměřen na jednotlivé státy našeho
celoročního projektu „Letem světem“.
Z bohaté nabídky jsme si vybrali
„To nejlepší z Austrálie“.
Dne 2. března jsme se vydali s naší třídou
do knihovny na akci s paní Stanislavou
Nopovou, která v Austrálii 3 roky žila. Na
jejím vyprávění mě zaujalo, jak japonská
holčička, která přijela do australské ZOO,
vymyslela, že by se mohla prodávat koalí
hovínka. Z utržených peněz je nyní podporován výzkum léčby rakoviny, která trápí
80 % těchto krásných medvídků.
Také jsem nevěděla, že je tam 35 000 druhů orchidejí. Austrálie je v mnoha směrech

CESTA KOLEM SVĚTA
ZA JEDEN (ŠKOLNÍ) DEN
Už jste někdy byli na cestě kolem světa? Ne?
Že je to váš celoživotní sen? A za jak dlouho
myslíte, že se to dá stihnout? Za oněch pověstných osmdesát dní? Nebo je to tak rychle možné jen v knize Julese Verna?
Omyl! U nás ve škole jsme ve čtvrtek 31. 3.
zvládli cestu kolem světa za jeden jediný
den. A věřte, bylo se na co dívat! Propluli
jsme norskými fjordy, oblékli se podle nejnovější italské módy, navoněli se nejlepšími
francouzskými parfémy, prošli se japonskou
zahradou, za tajemstvím pyramid zajeli do
Egypta, poklonili se božstvu starověkého
Řecka, utíkali před Vikingy, ve Španělsku
si temperamentně zatančili a obdivovali
velikost Číny, Ameriky, Kanady i Austrálie. Nakonec, znaveni cestováním, ale plni
nezapomenutelných dojmů, jsme se opřeli
o soudek piva a byli jsme šťastni, že jsme
zase v Čechách. Všude dobře, doma nejlíp!
Všechno to cestování začalo už ráno, kdy
do pomyslné lodi, plující kolem světa, nasedli naši nejmenší, prvňáčci. Postupně se
v ní vystřídali všichni až po deváťáky, naše
nejstarší a nejmoudřejší. V krabičkách jednotlivých zemí přibývaly hlasovací lístky.
Každý cestovatel směl hlasovat jen jednou
(a věřte, vybrat tu nej byla opravdová dřina
a utrpení, kampak se hrabou puchýře na
nohou, záda bolavá od batohů a další cestovatelské potíže!). Samozřejmě u všeho nesměl chybět zkušený fotograf Marek Cvach
(9.A), který všechnu tu krásu zaznamenal
pro současné i budoucí generace.
Poděkování za tento krásný společný zážitek a za cestu kolem světa, která se té
skutečné téměř vyrovnala (a přitom byla
nepoměrně levnější :-) ), patří všem učitelům a hlavně dětem, kteří společně celé ty
měsíce od začátku školního roku vymýšleli,
kreslili, stříhali, sháněli, zjišťovali, modelovali, lepili, vybarvovali, šili, sázeli, sbírali,
drátovali, fotili a neustále překvapovali novými, originálními nápady. Díky tomu jste
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mohli (a stále ještě můžete) na chodbách
naší školy vidět v jednom patře čínské draky i brazilskou tanečnici, v dalším pyramidu i náročnou trasu Tour de France a nakonec v patře nejvyšším japonskou zahradu
a... Tádž Mahal!
Velký dík všem a na shledanou 20. 5. 2011,
kdy nebudete muset nikam cestovat, ale
kdy svět přijde za vámi – při jarním olympijském průvodu městem!
Martina Matějková, ZŠ Komenského ul.

ZŠ Blatenská
ZŠ BLATENSKÁ V DIVADLE
Dne 6. 4. 2011 jsme my – 9.A, 9.B v doprovodu paní učitelek – jeli navštívit plzeňské
Komorní divadlo. Doma jsme nechali své
oblíbené tenisky a riﬂe a vyměnili je za
šaty, saka a střevíce a vyjeli. Cesta do divadla se neobešla bez obvyklého nepořádku,
zpěvu a smíchu. Samozřejmě jsme se bavili
více my, než paní učitelky spolu s panem
řidičem, ale to nás stejně neodradilo. Když
jsme dorazili do divadla, mnozí z nás poprvé, vydali jsme se na důkladnou obhlídku
divadla. Byla to pro nás jedna z posledních
možností si ho prohlédnout, jelikož se
chystá jeho rekonstrukce. Muzikál Cesta
kolem světa za osmdesát dní na motivy románu Julese Vernea se nám všem velice líbil pro výborné výkony všech herců, poutavý příběh i pro krásné kostýmy. Ocitli jsme
se v Londýně 19. století a spolu s Phileasem
Foggem jsme se vydali na dobrodružnou
výpravu kolem světa. Představení nás tak
pobavilo, že už teď se těšíme na příští návštěvu plzeňského Velkého divadla.
Anežka Hromířová, žákyně 9. tř.
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Olympiáda
z českého jazyka
Okresní kolo olympiády z českého jazyka
proběhlo 22. března v Klatovech. Naše
město reprezentovaly Anna Kolářová
a Alena Rubášová ze ZŠ Komenského
a Jiří Reisner a Václav Vrzal ze ZŠ Blatenská. Nejúspěšnější byla Anna Kolářová,
která obsadila třetí místo. Její slohovou
práci na téma Nikdy nemám nouzi o…
porota hodnotila jako nejlepší ze všech
sedmadvaceti prací. Výjimečně umožnila
její zveřejnění v našem měsíčníku.
Mgr. Blanka Štěrbová, za porotu

NIKDY NEMÁM NOUZI O INSPIRACI
Múza je stvoření velice proradné. V jednu chvíli kolem vás poletuje, upírá na
vás vyzývavé pohledy, drží se konce vaší
propisky nebo štětce a vytváří před vašima očima krásu z ničeho, aby v zápětí
zmizela a nenechala po sobě nic než lehký závan svěžího vzduchu. To obvykle
udělá ve chvíli, kdy ji nejvíce potřebujete. Múzy totiž nenávidí termíny, příkazy,
předpisy… Múza přeci nemůže být uvězněná mezi pěti řádky osnovy!
Každý má svoji múzu; jen ji musí najít,
pěstovat a respektovat. V tom jsou si
všichni lidé rovni – zpěvačka i automechanik, malíř i metař, spisovatel i zedník
mají všichni svoji múzu. Někteří z nich
na ní postaví své živobytí, což je ovšem
značně riskantní. Múzy mají totiž city
stejně jako lidé – milují se a nenávidí.
Zatímco jedna je dílem té druhé dojatá,
další se nad ním jen ušklíbne.
Múza nemusí být jen spoře oděná vnadná dáma, jaké můžeme vidět na stropě
Národního divadla. Mění se stejně rychle jako myšlenka a je stejně nepolapitelná
– není to pes, jehož svoboda je omezena
délkou vodítka, nemůžete ji zavřít do klece jako kanárka a nedá se zamknout do
malé místnosti se zamřížovaným okýnkem jako člověk. Je to bytost svobodná
a nezávislá, která svými schopnostmi
a inteligencí převyšuje i toho, komu je
podřízená.
Já jsem svou múzu našla už dávno.
A znám ji, jak se říká, jako své boty. Je to
tvor velice rozverný – s oblibou ignoruje
pravopis a vymýšlí si nová slova na nečekaných místech. Škrpla. A já to potom
po ní musím dávat do uvozovek. Je nezávislá a neřídí se nikým (včetně mě). Je
svobodná a právě to je pro umění nejdůležitější. Ale vím, že se na ni můžu vždy
spolehnout – a proto nemám nikdy nouzi
o inspiraci.
Anna Kolářová,
ZŠ Komenského Horažďovice

Reklama Polygraf 2011
Dne 25. 3. 2011 jsme se my, studenti oboru graﬁcký design a aranžér, zúčastnili
exkurze na veletrh Reklama Polygraf 2011
(18. veletrh reklamy, médií, polygraﬁe
a obalů), který patří k tradičním a uznávaným veletrhům v České republice.
Dopravili jsme se předem objednaným
autobusem do Prahy a než jsme se vydali
na veletrh, udělali jsme si v rámci výuky
předmětu aranžování malou exkurzi po
nákupním centru Nový Smíchov – hodnotili jsme, obdivovali, a někdy i kritizovali
výkladní skříně významných obchodů.
Veletrh Reklama Polygraf každoročně
probíhá na Výstavišti Praha Holešovice.
Na veletrh jsme se již dlouho těšili. Dostali jsme rozchod a mohli jsme si sami prohlédnout všechna křídla výstaviště.

Vážení čtenáři,
před námi jsou poslední měsíce školního
roku, které na ZUŠ znamenají nejnáročnější období. Chystáme pro Vás mnoho akcí,
tradičních i unikátních. Před tím, než Vás
s nimi seznámím, mi dovolte pohled zpátky.
Naši žáci se v průběhu března i dubna
účastnili dalších soutěží a velmi úspěšně.
V okresním kole soutěže v sólové hře na
housle se ve II. kategorii na 1. místě s po-

Nejprve jsme u vchodu dostali velikou papírovou tašku na materiály, které se nám
mohly hodit k výuce propagace ve škole
(letáky, vizitky, vzorky materiálů, katalogy a různé propagační předměty).
K vidění zde bylo mnoho z oboru reklamního, polygraﬁckého i propagačního. Prohlédli jsme si střední halu, kde se nacházely
stánky s pre-press, tiskárnami, papírem
a obaly, prezentační technikou a designem.
V levém křídle byl k vidění signmaking, velkoplošný tisk a outdoor reklama. A v pravém křídle jsme mohli vidět reklamní a dárkové předměty, nástroje podpory prodeje
a ostatní reklamní služby.
V prostorách veletrhu se také konaly různé zajímavé soutěže jako např. Duhový paprsek, Hvězda 3D reklamy, Český Direkt
a Reklamní taška roku. Mohli jsme pozorovat, jak se provádí polepy aut.
Reklama Polygraf 2011 se konala celkem
3 dny, od 23. do 25. března 2011 a k vidění
bude i příští rok.
Myslím si, že exkurze se všem líbila a byla
pro nás velmi přínosná. Dozvěděli jsme se
něco nového a viděli jsme spoustu zajímavých věcí. Máme všichni plno nových poznatků, zážitků a vzpomínek.
Lucie Křížková, studentka 1. ročníku oboru
Graﬁcký design (1.AD)

stupem do kraje umísila Jolana Slepičková a v V. kategorii taktéž na 1. místě Petra
Kovačová. Děvčata zároveň nastudovala
velmi obtížný repertoár pro I. kategorii
koncertantního obsazení pro 2 housle
s doprovodem klavíru. Za jeho provedení získala 1. místo s postupem do kraje.
V sobotu 9. 4. v krajském kole naše duo
obsadilo opět 1. místo. Jolana Slepičková
v krajském kole ve své kategorii obsadila
krásné 2. místo. Oběma houslistkám blahopřejeme, odvedly velký kus práce. Blahopřání je na místě i pro jejich paní učitelku Radku Panuškovou, která je vede
od jejich 1. houslových krůčků. Značný
podíl na tomto úspěchu má i vynikající
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klavírní doprovod paní učitelky Zory Ponicové. Děkujeme také za velkou podporu rodičům!
Nejen hudební obor sklízí soutěžní úspěchy,
ale i žákům literárně-dramatického oboru
se daří. Z okrskového kola recitační soutěže,
pořádané DDM v Horažďovicích postoupily všechny zúčastněné děti do okresního
kola. Ve svých kategoriích bodovaly Šárka
Chroustová, Tereza Kvardová a Michaela
Štěchová. V Klatovech dále úspěšně reprezentovaly školu. Za tím vším samozřejmě
kromě dětského talentu a píle stojí i skvělá
práce paní učitelky Ivany Faltusové.
Naši práci budete moci sledovat na právě
chystaných akcích v několika následujících týdnech. První v pořadí čeká žáčky
1. tříd pozvánka na seznámení se s prací
literárně-dramatického oboru „O šavenis“ v dopoledních hodinách 10. května.
Odpoledne 10. 5. od 15.30 hodin budou
moci přijít zájemci společně se svými rodiči do budovy ZUŠ Horažďovice a být
při tom, jak se dělá „dramaťák“!
Následující program „Fidli, ﬁdli“ je připraven pro děti z 1.–4. tříd základních
škol na 18. května od 10 hodin v Kulturním domě v Horažďovicích. Letos je
tématem tohoto pořadu „MOŘE“. Opět
představíme všechny nástroje, které na
škole učíme, předvedeme práci žáků literárně-dramatického i výtvarného oboru.
Stejně „mořsky“ bude naladěn i letošní
Den otevřených dveří, který opět pořádáme pro všechny zájemce o studium na
ZUŠ, ale také pro ty, kteří jsou jen zvědaví,
jak to u nás ve škole vypadá. Den otevřených dveří se koná v pondělí 23. května
2011. Dopoledne přivítáme veselým vystoupením kamarády z mateřských škol
a odpoledne od 14.00 do 17.00 hodin bude
škola otevřena široké veřejnosti. Návštěvníky čeká „MOŘE“ zábavy, překvapení,
dobrot, dárečků a zážitků! Na své plavbě
kolem světa nás navštíví skutečný „Pirát z Karibiku“ Jack Sparrow!!! Přijďte
se svými dětmi strávit hravé odpoledne
k nám do Základní umělecké školy v Horažďovicích. Těšíme se na Vás!!!
Stejně jako každým rokem i letos ukončuje
studium na ZUŠ řada absolventů. Hudebníky čeká absolventský koncert v úterý
24. května 2011 od 16.00 hodin v sále
ZUŠ Horažďovice. Celkem v hudebním
oboru máme tentokrát 5 absolventů, z toho
3 klavíristy, 1 houslistu a 1 ﬂétnistku.
Tolik tedy alespoň stručně ke květnovému
programu. Na všechny pořádané akce Vás
srdečně zveme, určitě si z bohaté nabídky
vyberete. Svojí účastí podpoříte všechny
malé i velké umělce z naší ZUŠ. V příštím
čísle se budete moci dočíst o tom, co pro
Vás chystáme v měsíci červnu.
Eva Tichá Šelerová, za kolektiv pedagogů
základní umělecké školy
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Den otevřených dveří
23. 5. 2011 na ZUŠ Horažďovice

PROGRAM:
14:00 „Naloďte se!“ s dětským sborem CVRČCI
– paluba 2. patro
14:15 Přes oceán s klavírem – paluba 2.patro
14:45 Keyboard na plavbě kolem světa – kajuta keyboardů
15: 15 Ostrovy – přízemí – kajuta „dramaťáku“
16:00 Piráti z Karibiku – paluba 2. patro
16:30 Na vlnách hudby – paluba 2. patro
16:45 „Odplouváme!“ s Fidlifukem – paluba 2. patro
Po celé odpoledne se můžete nechat unášet mořskými proudy
naší školou, volně proplouvat výtvarnými zálivy,
občerstvovat se v pravé námořnické krčmě a zažít setkání se
skutečným pirátem Jackem Sparrowem!!!
Přijďte si s námi užít veselou plavbu naší zaoceánskou lodí!!!

Přírodovědná stanice informuje
Pátek 6. května od 21.00 v zahrádkářské kolonii nad ZŠ Komenského

POZOROVÁNÍ PLANET A SOUHVĚZDÍ JARNÍ OBLOHY
Díky hvězdářskému dalekohledu spatříme Saturn, k vidění budou např. Blíženci, Rak,
Lev či Panna aj. souhvězdí. Akcí odborně provází MUDr. Miroslav Cajthaml.
Akce se nekoná při zatažené obloze.

Nabídka práce
Město Horažďovice, organizační složka Aquapark hledá pracovníka na pozici

STROJNÍK
s nástupem od 1. 7. 2011
Požadavky:
• střední vzdělání s výučním listem v oboru elektro nebo zámečník
• praxe v oboru údržby výhodou
• dobrý zdravotní stav, předpoklad práce ve výškách
• časová ﬂexibilita
• občanská bezúhonnost
Životopis a tel. kontakt doručte do 27. 5. 2011 na adresu:
Aquapark, Sportovní 1052, 341 01 Horažďovice
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SPOLKY

P. S. PRÁCHEŇ
(OTAVACI)
VZPOMÍNKA NA ZIMU,LYŽOVÁNÍ
ZELENÁ LHOTA
Letošní jarní prázdniny Otaváci zahájili
víkendem na Zelené Lhotě.První den jsme
se ubytovali a udělali bojovou poradu na
druhý den. Byla nutná, protože Zelená
Lhota byla opravdu zelená. Ráno bylo ve
znamení třídění účastníků, lyží a bobů do
dvou skupin. A pak hurá na Špičák. Tam
snad bude sníh.Lyžaře si vzali na starost
J. Lupíšek, J. Stulík, Z. Klempíř. Bobaři
pod velením H. Režné, L. Tyrpeklové a J.
Bečváře zdolávali statečně kopec. Ale jen
do té chvíle, než se na připraveném pódiu
v areálu Špičáku objevil Martin Dejdar
a Vojta Dyk se svojí kapelou. Okamžitě „šly boby smykem“ a byly zabrány ty
nejlepší pozice u pódia. Den byl krásný
a rychle utekl. Večer se obě party vrátily
zdravě hladové na Zelenou Lhotu. Poslední den byl už ve znamení balení svých věcí.
Nikdo z Otaváků ale nechápal, jak maminky všechny věci do těch batohů dostaly. Ještě oběd a hurá na vlak domů.
Myslím, že výlet se povedl a Otaváci si
užili sněhu. K dobré pohodě přispěl i náš
kuchař L. Ráž a pan D. Balíček, který pomohl s přepravou materiálu.
Šedý medvěd

Skautské středisko
Prácheň
200 SKAUTŮ NA WESTERNOVÉM
VÍKENDU V HORAŽĎOVICÍCH
Do Horažďovic opět zavítali skauti z Plzeňského a Jihočeského kraje na mezi skauty
proslulou tradiční akci – Setkání skautů na
Otavě. Tentokrát se víkend nesl ve znamení
westernu a osidlování divokého západu, nechyběly bojovky, slavné horažďovické divadlo (vlastní inscenace – Citronádový Joe),

P. S. PRÁCHEŇ (OTAVACI)

Skautské středisko Prácheň
ani slavnostní táborák a zpívání do noci,
někteří stihli i bazén či pizzerii a všichni
se jako vždy loučili slovy Tak zase za rok
v Horažďovicích. Děkuji všem 20 organizátorům a dalším lidem, kteří nám s akcí pomáhali. Také děkujeme horažďovickým za
trpělivost a toleranci – není to jednoduché,
když najednou začne po ulicích pobíhat
150 dětských kovbojů.
Jana Mráčková, vedoucí střediska

ré se později (když bylo víc dětí než bubnů) zvrhlo v hraní na cokoliv (skleničky,
odpadkový koš atp.). A na závěr jsme byli
na rýžování zlata, které pořádalo Muzeum
Horažďovice na Lipkách.
Jana Mráčková, za Doktým

DOK – klub
pro děti a mládež
Březen a duben byly měsíce bohaté na
události – do klubu zavítal kamarád Cory
z Aljašky, kterého návštěvníci klubu provedli po Horažďovicích, společně s ním
jsme byli na Práchni a v horažďovickém
muzeu v interaktivní dílně a na výstavě
minerálů. Dále DOK připravil dva semináře pro rozvoj komunikace a schopnosti
spolupráce, kterého se zúčastnilo 9 starších návštěvníků. Pracovník Patrik pro
děti připravil hraní na etnické bubny, kte-

Sbor dobrovolných
hasičů
Nařízení Plzeňského kraje ze dne 16. 4.
2002, kterým se stanoví podmínky k zabezpečení požární ochrany v době zvýšeného nebezpečí vzniku požáru.
Podmínky pro pálení zbytků po lesní těžbě
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a hořlavého odpadu u domu nebo chaty:
„Pálení provádí pouze osoby starší 18 let, minimálně dvě osoby, maximálně čtyři ohniště,
kolem okraje pás o šířce min. 1,5 metru, maximální výška plamenů 2 metry, na místě
pálení musí být k dispozici hasivo, mobil pro
případ ohlášení požáru, po skončení pálení
bezpečně uhasit ohniště a pálení je povoleno
max. do 16 hodin.“
Pálení nahlásit předem na KOPIS Plzeň
(operační středisko hasičů). Telefonní číslo pro ohlášení pálení je 950 330 110.
Výzva! Sbor dobrovolných hasičů města
Horažďovic přijme hasiče pro zásahovou
jednotku. Podmínky pro přijetí jsou: věk
minimálně 18 roků, zdravotní způsobilost, trestní bezúhonnost, fyzická a psychická odolnost a trvalé bydliště v Horažďovicích. Zájemci se mohou hlásit každé
pondělí v hasičské zbrojnici od 17 hodin,
kde probíhá školení a výcvik.
Dále zveme děti do kroužku mladých hasičů. Jezdíme na soutěže, výlety, do bazénu,
chodíme na brigády a na letní tábor. Děti
se učí samostatnosti, zručnosti, první
pomoci, sportují a hlavně se učí být dobrým hasičem. Kroužek je každý čtvrtek od
15.30 hodin v hasičské zbrojnici. Těší se
na vás starší „SOPTÍCI“.
Krásně prosluněné svátky jara – Velikonoce – přeje
Karel Halml

Poslední neděli v březnu náš spolek uspořádal odpolední besedu v plně obsazené
restauraci U Hlaváčků na téma: Klášter
školských sester de NOTRE DAME
v Horažďovicích se sestrou Gratií, civilním jménem Mgr. Iva Kovářová.
Řád školských sester zde v klášteře existoval do roku 1950, kdy byly řeholnice
vystěhovány do Slezska a to do Bílé Vody,
Štemplovce a dalších míst. Vše bylo násilně přerušeno a zbyly jenom vzpomínky
nás pamětníků, mezi které patřím i já.
Naše město bylo úzce spjato s tímto klášterem, vždyť stovky dětí tam navštěvovaly
školku, školu jak obecnou, tak i měšťanskou a hlavně dívky chodily na odborné
výuky (vaření, šití...) a chlapci zase na
výuku různých hudebních nástrojů včetně
varhan. Vyučovaly se cizí jazyky, konaly
přednášky, promítaly ﬁlmy a hrála se divadla zakončená vždy živým obrazem. A což
ta překrásná zahrada???
Na sestru Grátii byly kladeny otázky s různou tématikou a zúčastnění byli seznámeni s přítomností řádu a co se vůbec změnilo za posledních několik desítek let.
Na státní svátek 8. května pořádá Spolek rodáků zájezd do Prahy na slavný Vyšehrad,

kde jsou uloženy ostatky našich nejvýznamnějších osobností. Doufám, že se nám podaří
navštívit i katedrálu na zmíněném Vyšehradě.
Nebudeme skákat přes Vltavu jako Šemík
a pádit k Neumětelům, ale půjdeme asi
půl kilometru pěšky. Po celkové prohlídce
přejedeme do Příbrami s návštěvou Svaté Hory. Vezměte s sebou pěkné počasí
a hlavně májovou náladu.
Odjezd bude v 10 hodin z parkoviště u kina
a pravděpodobný návrat asi do 20.30 hodin.
Cena je 200 Kč pro člena spolku a 250 Kč
pro ostatní. Sledujte naší vývěsní skříňku
u Červené brány. Hezké svátky jara přeje
Karel Halml

Velikonoce
Opět jsou zde Velikonoce, ale musíme si
přiznat, že svátky vánoční jsou pro většinu
lidí srozumitelnější. Je to pochopitelné, neboť ústředním tématem Vánoc je dítě a rodina a to jsou témata blízká a srozumitelná
všem lidem. U velikonočních svátků se nějaký základní a všem společný motiv hledá
obtížněji, ale přeci i zde najdeme myšlenky,
které jsou skutečně blízké většině lidí.
Pro většinu lidí jsou Velikonoce symbolem
probouzející se přírody a v tyto dny je příroda skutečně krásná. Jaro nezadržitelně
tluče i na ty nejvyšší svahy Šumavy, i když
zima ještě neřekla to své poslední ne. Toto
pojetí Velikonoc – svátků jara bylo vlastní
našim dávným předkům Keltům a jiným
starým přírodním národům. Oni byli doslova spjati s přírodou, pozorovali dění
na hvězdné obloze a svátky jara slavili
v době, kdy souhvězdí na obloze byla ve
znamení Skopce, tedy ve znamení „beránka“. Svátky jara a vlastně i začátek nového
roku slavili v době, kdy Slunce překračovalo první úsek zvěrokruhu, tedy znamení
Skopce – Beránka a to je přibližně v rozmezí 21. března až 24. dubna. V probouzející se přírodě viděli symbol nového počátku, nového života a to vše měli spojeno
s úkazy na hvězdném nebi.
Jiný pohled na Velikonoce měli Židé. Izraelité o Velikonocích oslavovali vysvobození
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z těžkého otroctví v Egyptě, proto kladli
důraz na vymanění z moci zla a radost ze
záchrany vyjadřovali a dodnes vyjadřují
slavnostní velikonoční večeří, při které konzumují velikonočního beránka. My dnes
v Horažďovicích nesmíme zapomenout na
to, že i v našem městě žila početná komunita
izraelského národa, která byla násilně zlikvidována za druhé světové války.
Křesťanské Velikonoce připomínají
utrpení, smrt a oslavení Ježíše Krista,
který je též nazýván jako Beránek Boží.
Tedy můžeme říci, že „beránek“ je společným symbolem, který přijali staré
přírodní národy, Izraelité i křesťané. Je
zajímavé, že i naše hospodyňky o Velikonocích pečou velikonočního beránka.
Kromě toho něco z křesťanského pojetí
Velikonoc přešlo do podvědomí mnoha
lidí, a sice to, že v životních těžkostech
někdy zaslechneme povzdech: „všechno
zlé je k něčemu dobré“ a nebo „ono se to
v dobré obrátí“. Na tyto myšlenky nás
upozorňuje zajímavý televizní pořad:
Krásný ztráty.
Na závěr můžeme říci, že velikonoční
svátky nejsou tak snadno srozumitelné
jako svátky vánoční. Je to dáno tím, že
jejich kořeny sahají až do hluboké historie lidstva, ale v každém případě se jedná
o svátky radostné nad probouzející se jarní přírodou a navíc velikonoční svátky do
našeho nitra vepsaly naději, že vše temné
a zlé jednou skončí a proto naděje umírá
jako poslední.
Otec Petr

Pěvecký spolek
Prácheň
Po krátké odmlce Vás chci opět seznámit
s novinkami v Pěveckém spolku Prácheň.
Na březnové Valné hromadě jsme zhodnotili rok 2010 a připravili plán akcí pro rok
letošní. A v měsíci květnu začínáme opět
vystupovat.
Poprvé v letošním roce se představíme
na horažďovickém náměstí v pátek 13. 5.
od 15. hodin, kde zahájíme akci s názvem
„Odpoledne na Práchni“. Na tradiční jarní
soustředění se vydáme ve dnech 21.–22. 5.
opět do Železné Rudy. V letošním roce se
neuskuteční koncert s domácím smíšeným
sborem, ale budeme se pilně připravovat na
další jarní vystoupení v Horažďovicích.
Ve středu 25. 5. dopoledne svým zpěvem přivítáme v horažďovickém muzeu
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zástupce židovské obce, kteří přijedou
z Londýna. Hned v pátek 27. 5. zazpíváme v rámci celostátní akce „Noc kostelů“.
Zpívat budeme v kostele sv. Petra a Pavla na náměstí a následně v Husově sboru
Církve československé husitské. Akce začne v 18. hodin. Více informací najdete na
jiném místě dnešního čísla.
Vedle těchto vystoupení se samozřejmě
stále pečlivě budeme připravovat na velký jarní koncert v Horažďovicích, který
se uskuteční na začátku června. O tomto koncertu Vás budu ještě informovat
v příštím čísle. Bližší informace můžete
stále nacházet na našich webových stránkách: www.psprachen.cz. Těšíme se na
setkání s Vámi.
Martin Petrus, PSP

Mateřské centrum
Dráčkov 3, o. s.
BUDEME SE STĚHOVAT!!!
Ale než se budeme opravdu stěhovat, čeká
nás spousta práce. Proto touto cestou vyzývám a prosím všechny naše současné
a i budoucí potencionální příznivce o pomoc. Musíme si interiér upravit pro naše
potřeby a záleží jen na nás, jak se tady
bude našim malým Dráčkům líbit. Přijďte
a poraďte, navrhněte zlepšováky, zapojte
se aktivně do téhle lopoty. Uvítáme i šikovné řemeslně zručné ruce tatínků. Budeme sekat, zazdívat, malovat, přibíjet,
vrtat – a já nevím co ještě. Je toho opravdu hodně. Neodmítneme samozřejmě ani
jakoukoliv ﬁnanční hotovost či věcný dar.
Až to všechno připravíme, přestěhujeme
si svých pár švestek ze školky, kde máme
dočasné útočiště, a začneme si naplno
užívat nově nabytých prostor. Můžeme
zde pobývat jak jen se nám bude líbit, rádi
bychom otevřeli své brány 5 dnů v týdnu
a nabídli široké spektrum činností pro
naše nejmenší.
Apeluji na všechny, kteří by se rádi zapojili
do těchto aktivit, ať nás neváhají kontaktovat. Můžete u nás vést např. cvičení pro
nejmenší, výtvarku pro mrňousky, tanečky a nebo třeba vymyslíte něco ještě jiného
a zajímavého. Čekáme Vaše návrhy.
Mateřské centrum je o nápadech, dobré
pohodě, kamarádství a o kvalitně stráveném čase. Uvidíte svoje dětičky zase
v jiných situacích, poznáte, jak se chovají
v kolektivu, zažijete spolu hodně legrace, protože nic Vám neprospěje víc, než
změna denního stereotypu. Zjistíte, že
i ostatní děti zlobí, že je toho na každou
maminku někdy až nad hlavu a že v tom
nejste sama.
Vaše Dračice Lucie a Martina

ZAJÍMAVOSTI
Konference
v Kašperských Horách
28. 5. 2011 v 10.00 hod v kinosále
Problematika soužití obyvatel obcí na
území NP Šumava a jejich potřeb s potřebami ochrany přírody
Je třeba chránit přírodu? Předpokládám,
že jste se nyní pousmáli a říkáte si co to je
za otázku…
Ovšem že je nutné chránit přírodu, chceme přece našim dětem po sobě zanechat
trvalé hodnoty, nikoliv zdevastovaná mrtvá místa. Ale…, je tady velké a nezanedbatelné ALE. Je opravdu nezbytně nutné,
pod rouškou ochrany přírody, aplikovat
seberealizační experimenty jednotlivců
na úkor základních potřeb občanů?
Tak jako všude, i v této problematice je
nutné používat zdravého „selského“ rozumu, který byl vlastní našim prarodičům,
pro které příroda byla posvátnou matkou
života, uměli z ní brát, ale také věděli kdy
nadešel čas vracet.
Přijďte si poslechnout zajímavou přednášku a říci svůj názor.
Ing. Petr Turek

Duben
DUBEN – nemůže mít jiné počasí nežli
aprílové. Zdá se, že se dobře přiučil od lidí
a to nejen svou náladovostí. Hledí jenom
na sever a očekává vpád chladného vzduchu, vzápětí se točí na jih a čeká, že mu
jižní teplé počasí rozehřeje tváře. Nepo-

hrdne ani ale se západním či východním
prouděním. „Podšívka“ ten jeden obrací
svůj kabát jak se mu zalíbí. Možná jako
člověk – podle větru. Jednu vlastnost si na
něm ale přece jenom ceníme. Popohání
pupeny stromů, keřů, ťuká na srdíčka květin a vše probouzí k novému životu. Obdaří zemi ﬁalkou a celou přírodu připravuje
na znovuzrození. K tomu všemu potřebuje vodu. Proto se snad obrací na všechny
strany. Nemůžeme se na něj zlobit, že nám
vmete hned do tváře sněhovou přeháňku
a vzápětí přepršku. Myslí to asi dobře.
K dubnovému počasí nemáme mnoho
pranostik k jednotlivým světcům, protože
jeden rok může mít světec počasí dobré,
ale příští rok již docela obrácené – aprílové. V pranostikách zůstává hlavně sv. Jiří,
který pocházel ze šlechtického rodu. Jeho
otec byl jako křesťan umučen. Jiří vstoupil
do římského vojska, kde to dotáhl až na
plukovníka. Když však císař Dioklecián
začal pronásledovat křesťany, předstoupil
před něj a vyznal se mu ze své víry. Císař
jeho počínání označil za zradu, nechal ho
mučit a 23. dubna roku 303 byl sťat. Vzhledem k tomu, že 23. dubna zemřel náš velký
světec sv. Vojtěch, posunula se památka
sv. Jiří na 24. duben.
Karel Halml

Horažďovice 2011
Pod tímto titulem vydalo k letošnímu Novému roku papírnictví Milady a Karla Lukešových na Plzeňské ulici velký nástěnný
kalendář. Není to oslava a propagace krás
města, jakou obvykle bývají dnešní kalendáře, ale černobílé zrcadlo doby těžkých
let německé okupace před více než 70 lety.
Je určený všem obyvatelům města, těm
starším, aby jim znovu připomněl prostředí, ve kterém žili a těm mladším, aby
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již nikdy nepřipustili tak temnou minulost
našich dějin. Zamýšlíme se nad ní a nechce se nám věřit, že tehdejší špatný stav
města jsme si ani neuvědomovali. Černobílé fotograﬁe pana učitele Šochmana jsou
výmluvným dokumentem doby a je třeba
poděkovat jeho rodině za jejich uchování
i možnost zveřejnění.
Publikované fotograﬁe zanedbaných budov
a městských částí téměř bez lidí, uzavírajících se v bezpečí svých domovů, dokládají
na štítech obchodů i přítomnost tehdejší silné místní židovské komunity. Byly tečkou za
jejich krutým osudem.
Každý, kdo tento obraz města porovná se
současným stavem, si jistě uvědomí, do jaké
krásy v posledních desetiletí vyrostlo. Stalo
se tak nejen díky usilovné práci vedení města po roce 1989, ale i všech, kteří ho mají rádi
a pečují o své domovy, veřejná prostranství
i okolí. Stalo se tak městem pro šťastný život.
Karel Jiří Němec

slunečními paprsky. Tady lavičky a vkusné
kolostavy zvou k odpočinku i cyklisty. Zpestřením procházky po Ostrově může být pro
odvážnější přechod mlýnského náhonu přes
přírodní lávku k památnému dubu.
Škoda jen, že cedule, které byly před několika lety na Ostrově a na Práchni instalovány, nebyly nikdy dokončeny a jsou stále
prázdné. Nedávno jsem viděl u zadního
(severního) vstupu do Obory poměrně
dlouhý informační text – bohužel, u frekventovaného vstupu na Ostrov i podobné
informace chybí.
Znám příznivce Horažďovic, kteří se při
každé návštěvě našeho města potěší i procházkou po Ostrově – určitě také budou
současným stavem příjemně překvapeni.
Poděkování patří všem kdo se dosud starali a budou dále starat o náš Ostrov. Ostrov je perlou Horažďovic, ale i perly je
třeba chránit a dobře opatrovat.
Václav Trčka

Jaro na Ostrově
Ostrov, tvořený řekou Otavou a mlýnským
náhonem, pokrývá od druhé poloviny
19. stol. park v anglickém stylu – jedná se
o krásný a cenný prostor příměstské rekreační zeleně, snadno přístupný ze středu
města. V roce 1994 byl vyhlášen významným krajinným prvkem a současně je to území se zdroji kvalitní pitné vody pro městský
vodovod. Škody způsobené v nedávné době
povodněmi a vichřicemi byly zahlazeny
a v letech 2009–2010 byl realizován projekt
Revitalizace a rekonstrukce Anglického
parku Ostrov. Byly odstraněny přestárlé
a neperspektivní dřeviny a ošetřeny stávající, vysázeny nové stromy, keře i květiny.
Obnoveny byly cesty okolo Ostrova i zkratky přes centrální louku. Na mnoha pěkných
místech je možné posedět na nových pohodlných lavičkách. Obrovská cedule u vstupu
bránící pohledu do parku, na níž byly informace o projektu, byla vkusně nahrazena
decentní cedulkou na kamenném sloupku.
Tam si lze také přečíst, že celkové náklady
byly přes 7,5 mil. Kč, ale z toho 85 % činila
dotace Evropské unie, 5 % dotace Státního
fondu životního prostředí a město zaplatilo
pouze 10 %, tj. cca 750 tis. Kč. Během realizace se objevila řada kritiků a pochybovačů – věřím, že konečný výsledek se dnes
všem líbí. Nejhezčí procházka Ostrovem
je v jarním období, kdy se všechno zelená,
ale vegetace není příliš bujná a umožňuje
i výhledy na velké úseky řeky a do okolní
krajiny. Zvlášť letos, po dokončených úpravách a v době, kdy kvetou původní i nově
vysazené květiny, je zde velmi příjemně.
Krásně je pod Práchní, na špičce Ostrova,
kde se naskýtají pohledy na zpěněnou Otavu pod jezem, na vodní plochy postříbřené

Klub „Nebuď sám“
přijměte pozvání na několik zajímavých
májových akcí, které pro Vás chystáme.
3. 5. – úterý – Posezení s harmonikou.
Oblíbení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jídelně DPS Palackého 1061 od
15.00 hod. Přijďte se pobavit a poslechnout si hezké písničky!
10. 5. úterý – Horažďovice očima historika. Přijďte s námi opět zavzpomínat na
dobu nedávno minulou, možná se dozvíte
i něco, co jste doposud netušili… společenská místnost ve IV. patře DPS Palackého
1061 od 14.00 hod. Na setkání se znovu těší
Bc. Roman Vaněk.
11. 5. – středa – Chanovická rozhledna.
Srdečně zveme všechny zájemce na výlet tentokrát do blízkého okolí Horažďovic. Navštívíme studánku u sv. Vojtěcha
v Újezdu u Chanovic, studánku Kloubovka
v Kotouni a také nově vybudovanou rozhlednu v Chanovicích. Pokud nám bude
počasí přát, uvidíme téměř celé panoráma
Šumavy od Českého lesa až po okolí Lipenské přehrady. Odjezd v 8.00 hod. od DPS
Palackého 1061. Příspěvek na dopravu je
50 Kč. Zájemci hlaste se v kanceláři OCH.
12. 5. čtvrtek – Jarní besídka MŠ Na Paloučku. Přijďte se od 10.00 hod. podívat
do haly DPS Loretská 1069 jaké písničky
a básničky s jarní tématikou si děti připravily. Jistě se potěšíte!
18. 5. – Posezení s televizní hlasatelkou Kamilou Moučkovou a spisovatelkou Petrou
Braunovou. Zajímavé povídání nejen o ži-
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Fotograﬁe dokumentuje výlet na Šumavu
votě známé hlasatelky začne ve společenské
místnosti DPS Palackého 1061 od 15.00 hod.
Zveme všechny, kteří mají zájem o osobní setkání se těmito zajímavými osobnostmi.
22. 5. – neděle – Koncert sboru Velkobor.
Všechny příznivce krásných melodií zveme do společenské místnosti ve IV. patře
DPS Palackého 1061. První tóny se rozezní
v 16.00 hod.
25. 5. středa – Beseda o putování po moři.
Na zajímavé vyprávění Mgr. Jaroslava
Presla spojené s videoprojekcí se můžete
vypravit do společenské místnosti v suterénu DPS Palackého 1061 od 13.30 hod.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se
sejít při mši svaté ve společenské místnosti
v suterénu DPS 1061. Rádi ale všem, kteří
budou mít zájem, nabízíme možnost setrvat několik chvil v prostorech duchovního
koutu, do kterého je bezbariérový vstup.
Kout je k dispozici kdykoli mezi 7.00–15.30
hod. od pondělí do pátku. Klíče Vám s radostí zapůjčíme v kanceláři OCH.
Každé úterý ve 13.30 hod. probíhá ve společenské místnosti v suterénu DPS 1061
posezení v klubu seniorů.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Ohlédnutí
za II. beneﬁčním
koncertem
na podporu Oblastní
charity Horažďovice
V pátek 8. dubna 2011 se uskutečnil II. beneﬁční koncert na podporu činnosti Oblastní
charity Horažďovice, která na Horažďovicku
působí již 13 let. Mou milou povinností je poděkovat všem, kteří nás svou účastí podpořili,
ale zejména účinkujícím, kteří přijali naše pozvání a vystoupili bez nároku na honorář. Na
jevišti bylo možné shlédnout v první polovině
večera tři vystoupení – dětské sbory Poupata
a Kvítek a učitelský sbor Original Band. Po
přestávce pak vystoupil Velkobor – původně
chrámový sbor, který svůj repertoár ale stále
rozšiřuje. Vystoupení byla rozmanitá, a tak
věříme, že každý z hostů si našel „to své“.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2011

|

16

Náš velký dík a uznání mají taktéž sponzoři, kteří tento koncert podpořili. Děkujeme
Městu Horažďovice za bezplatný pronájem
secesního sálu hotelu Prácheň. O přestávce
jsme pak díky sponzorům mohli návštěvníkům koncertu nabídnout malé pohoštění,
které jsme zajistili díky podpoře Západočeského konzumního družstva Sušice, ﬁrmy
Eurobyt Plus Václav Makovec, Pekařství
Karel Rendl a Řeznictví Tomáš Říha. Taktéž
děkujeme za sponzorský dar paní Janě Šaškové a Květinářství Vesna manželů Petříkových. Bezplatným zapůjčením techniky beneﬁční koncert také podpořila ﬁrmy ROSA
computers. Cukrářské výrobky, které mohli
návštěvníci koncertu ochutnat pak byly dílem studentů Střední školy Horažďovice.
Doufáme, že v pořadí druhý koncert na podporu činnosti Oblastní charity Horažďovice
nebyl zároveň tím posledním a že i následující ročníky budou mít takový úspěch jako ten
právě minulý. Vždyť výtěžek z tohoto koncertu, při kterém se sál hotelu Prácheň téměř
zcela zaplnil, činil 10 735 Kč. Tato částka bude
využita na úpravu a vybavení jídelny a společenské místnosti ve IV. patře domu s pečovatelskou službou v Palackého ulici.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Kultura v okolí
KULTURNÍ A SPOLEČENSKÉ AKCE
V ROCE 2011 V OBCI CHANOVICE
17. ročník kulturního léta v Chanovicích:
• 6. května – pátek, „Krajinou západního Prácheňska s rodinou Šlechtových“,
18.00 hodin, zahájení výstavy výtvarníků
z Horažďovicka, zámecký areál, do 14. 7.
2011 (Obec Chanovice)
• 21. května – sobota, „Oslavy 110. výročí založení SDH Defurovy Lažany“, od
13.00 hodin, slavnostní nástup, okrsková
soutěž SDH, cvičiště Defurovy Lažany
(SDH Defurovy Lažany)
• 1. června – středa, „Dětský den“, zámecký areál (ZŠ a MŠ Chanovice, SRPDŠ)
• 18. června – sobota, „Volné sdružení
horažďovických zpěváků a muzikantů“,
18.00 hodin, letní koncert, zámecký areál
(Panoráma, Obec Chanovice)
• 19. června – neděle, „Pouť v Defurových Lažanech“, tradiční sváteční víkend
• 1. července – pátek, „Cyanotypy Pavla
Hauera“, výstava, zámek, do 25. 10. 2011
„Akvarely Václavy Křížové“, výstava,
zámek, do 21. 8. 2011 (Panoráma, ZŠ
a MŠ Chanovice, Obec Chanovice), vernisáž 1. 7. od 18.00 hodin
• 2. července – sobota, „Den řemesel – přehlídka řemeslných dovedností Plzeňského kraje“, zámecký areál a skanzen, tradiční rukodělná řemesla a trh, cca sedmdesát
oborů, doplněno vystoupeními hudebníků,
šermířů, loutkoherců, tradiční česká kuchy-

ně (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Obec Chanovice a spolky v obci)
• 4. až 8. července, „Týden rukodělných seminářů s Mgr. Ivou Sieberovou“, přihlášky
u Mgr. B. Legátové tel. 371 120 715 (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,
VS REGIO, Panoráma, Obec Chanovice)
• 8. července – pátek, „Thalia Brass
Quintet“, 18.00 hodin, koncert významného hudebního tělesa, zámek (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)
• 9. července – sobota, „Memoriál Pepi
Kubaně v nohejbale“, 9.00 hodin, nohejbalový turnaj neregistrovaných hráčů
v Dobroticích (SDH Dobrotice)
• 15. července – pátek, „Památky, jejich
krása, význam a záchrana“, 18.00 hodin, zahájení výstavy věnované památkám, zámecký areál, do 30. 9. 2011 (Obec
Chanovice, Plzeňský kraj)
• 23. července – sobota, „Oslavy 110. výročí založení SDH Holkovice“, od 13.00
hodin, slavnostní odpoledne, Holkovice
(SDH Holkovice)
• 30. července – sobota, „Memoriál L. Duchoně“, v Defurových Lažanech, hasičská
soutěž a následně veselice s hudbou (SDH
Defurovy Lažany)
• 12. srpna – pátek, „Vlachovo kvarteto“,
18.00 hodin, koncert významného mezinárodního hudebního tělesa, zámek (Panoráma, Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)
• 19. až 21. srpna, „Kulinářské čarování
v zámecké kuchyni se Zdeňkem Posledním“, kulinářský seminář, zámek, přihlášky u Mgr. E. Smolíkové 376 514 345
(ZŠ a MŠ Chanovice, Panoráma)
• 27. srpna – sobota, „M. Nostitz Quartet“,
18.00 hodin, koncert významného hudebního smyčcového tělesa, zámek (Panoráma,
Obec Chanovice, ZŠ a MŠ Chanovice)
• 18. září – neděle, „Chanovická pouť“,
tradiční církevní a společenská akce, taneční zábava, sportovní utkání, výstavy, apod.
(Obec Chanovice, místní instituce a spolky)
• 1. října – sobota, „Ovoce a zelenina
v české kuchyni“, 10.00 až 18.00 hodin,
potravinářský den ve skanzenu (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech,
Obec Chanovice)
• 1. října – sobota, „Mládí a krása“, 13.00
hodin, výstava výtvarných prací studentek SIŠŽ v Plzni, zámecký areál, do 31. 12.
2011 (SIŠŽ v Plzni, Obec Chanovice)
• 5. listopadu – sobota, „Obec a její lidé“,
13. ročník fotograﬁcké soutěže, vernisáž
od 15. hodin, zámek (Panoráma, ZŠ a MŠ
Chanovice)

• 10. listopadu – čtvrtek, „Rukodělné
semináře s Mgr. Ivou Sieberovou na
vánoční téma“, zámek (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše v Klatovech, Panoráma,VS REGIO, ZŠ a MŠ Chanovice)
• duben až říjen – „Naučné pracovní pobyty ve skanzenu“, práce na roubených
domech jihozápadních Čech, tradiční řemesla (Vlastivědné muzeum Dr. Hostaše
v Klatovech, tel. 721 721 908)
Stálé výstavy v zámeckém areálu: „Expozice lidových řemesel Pošumaví“, „Historická místnost zámku Chanovice“, „Galerie Nositelů tradice lidových řemesel“
Nad zámeckým areálem je vytvářen skanzen „Expozice lidové architektury jihozápadních Čech“

Noc kostelů
Církve to nemají v dnešním světě, který
upřednostňuje konzumní způsob života
a horečně se pachtí za ziskem, vůbec jednoduché. Přesto se snaží ukazovat k těm
pravým hodnotám, které činí život člověka smysluplným, touží přinášet tomuto
nemocnému světu poselství o naději, která míří od časného k věčnému a chce mu
sloužit v tiché a neokázalé službě.
Určitým způsobem prezentace činnosti
církví je i akce, pořádaná každoročně po
celé Evropě, nazvaná „Noc kostelů“. Jejím cílem je mimo jiné i upevnění jednoty
všech křesťanů bez rozdílu vyznání.
V letošním roce se „Noc kostelů“ bude konat i v Horažďovicích
v pátek 27. května 2011 v 18.00 hod.
Bude zahájena vyzváněním zvonů. Shromáždíme se na náměstí v kostele sv. Petra
a Pavla, kde po mši svaté uslyšíte zpívat
děti a Pěvecký spolek Prácheň.
Poté se odebereme do Husova sboru Církve československé husitské, kde se dozvíte
něco z jeho historie i ze života předních
horažďovických osobností, které stály
u zrodu této církve. Na výstavce si budete
moci prohlédnout i fotograﬁe z archivu.
Také zde se potěšíme zpěvem dětí a Pěveckého spolku Prácheň.
Srdečně zveme k tomuto setkání, které
bude jistě potěšením a povzbuzením a pro
své časové zařazení nebude postrádat ani
kus romantiky.
Na setkání s vámi se těší
P. Petr Koutský
Církev římskokatolická
Miroslava Jarolímová
Církev československá husitská

OZNÁMENÍ – PRONÁJEM BYTU
Město Horažďovice nabízí k pronájmu od 1. 6. 2011 rekonstruovaný byt 3+1,
Hradební ul. 68, Horažďovice o celkové rozloze 102,3 m2 za nájemné 40,85 Kč/ m2
Bližší informace poskytne
p. Kuldová – 376 547 522, p. Šíp – 376 547 570

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2011

|

17

Prodejna ZÁLESÁK
Horažďovice nabízí svým zákazníkům:
–
–
–

–
–
–
–

rybářské potřeby Cormoran, Daiwa
nově v nabídce krmítkové a vnadící
směsi, červi, žížaly
široký sortiment loveckých potřeb,
optiky a doplňků pro táboření
v přírodě
vzduchovky, luky, kuše, praky,
airsoftové zbraně
krmení pro psy
akce květen – 15 % sleva ryb
potřeb, 10 % sleva optiky
více informací a kontakty

na www.zalesak.org
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

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2011
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Okamžité půjčky pro zaměstnance,
důchodce i pro podnikatele!
Konsolidace nevýhodných půjček
Vyplácení exekucí
Solidní jednání, volejte: 603 711 818

Stačí jednou zavolat!

84O 111 177

HAPON spol. s r. o. hledá zaměstnance na pozice:

až 5O OOO Kč

KONTROLOR/KA výroby
– požadujeme: min. střední vzdělání v oboru strojírenství
CNC frézař/ka – požadujeme: znalost technických výkresů
Kontakt: koranova@hapon.cz, tel. 723 056 323

měsíční splátky
na dobu 8 a 13 měsíců
hotovost až do domu

NEBANKOVNÍ DŮM Active Finance s. r. o.
Půjčky na směnku až 25 tis.
Nebankovní půjčky Bez ručení a zástavy až 200 tisíc
Půjčky se zástavou i zadluženou
Konsolidace půjček • Nebankovní hypotéky
Výkupy nemovitostí

Vyplácení exekucí!!! Návrhy a rychlá realizace řešení problému
Poplatky u nás neplatíte
Tel: 608 708336, 775 909147
e-mail: activfinance@seznam.cz
(kompletní finanční poradenství, zprostředkování služeb)

nejvýhodnější podmínky v regionu

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové
obchodní zástupce

774 42O 554
k03-90x130_personal_CB.indd 1

Firma HONDL

29.3.2011 15:32:59

přijme pracovnice úklidu/
pomocnice v kuchyni
Nástup 1. června.
Požadujeme: pečlivost, zodpovědnost,
bezúhonnost,
tel.: 311 320 915, 737 991 105,
email: latuszkova@hondl-uklid.cz

Prodám zahrádku v Horažďovicích,
chata, elektrika 230/380, skleník,
studna, kůlna.
Kontakt: 604 306 855, 605 052 437

V pátek
27. května 2011
se na náměstí koná TRH.
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13. 5. pátek
14. 5. sobota

AKCE
KULTURNÍ DŮM
1. 5. neděle

15.00

20.00
20.00

TŘI DNY KE SVOBODĚ
USA – Russell Crowe má 72 hodin na to, aby
zachránil to nejcennější ve svém životě...
Thriller do 12 let nevhodný. Titulky. Vstupné 78 Kč.

OPAKOVACÍ LEKCE PRO DOSPĚLÉ

6. 5. pátek

16.00

ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ 2. lekce.

7. 5. sobota

21.00

17.00

27. 5. pátek
28. 5. sobota

KONCERT KE DNI MATEK
účinkují horažďovické dětské sbory

13. 5. pátek

20.00
20.00

JSEM ČÍSLO ČTYŘI
USA – Napínavý thriller o pozoruhodném
mladém muži, který je stále na útěku...
Titulky. Vstupné 88 Kč.

UKRADENÝ VJECY
Rocková zábava.

11. 5. středa

20. 5. pátek
21. 5. sobota

16.00

ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ 3. lekce.

20.00
20.00

ÚTĚK ZE SIBIŘE
USA – Jeden z nejsilnějších skutečných příběhů o lidské vůli a touze po svobodě. Útěk
byl teprve začátek. Drama do 12 let nevhodné. Titulky. Vstupné 78 Kč.

Změna programu vyhrazena
14. 5. sobota

21.00
POZOR NEPŘEHLÉDNĚTE!!! ZMĚNA
OTEVÍRACÍ DOBY V KINĚ OTAVA!!!

PARKÁN
Rocková zábava s populární kapelou.

17. 5. úterý

10.00

RADOVANOVY RADOVÁNKY
Divadelní představení pro MŠ, 1.–3. třídu ZŠ.

18. 5. středa

10.00

FIDLI, FIDLI
Koncert žáků ZUŠ Horažďovice.

20. 5. pátek

16.00

KINO OTAVA HORAŽĎOVICE
– HLAVNÍ VCHOD
předprodej vstupenek, kopírování, příjem plakátů pro výlep (výlepové dny úterý a čtvrtek).
OD 18. 4. 2011 – OTEVÍRACÍ DOBA:
PÁTEK, SOBOTA 16.00–20.30

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ 4. lekce.

4. 5. středa

16,30

V3SKA
Poprvé v Horažďovicích – nenechte si ujít!

MAMINCE K SVÁTKU
– program zájmových kroužků pro maminky
hodin

23. 5. pondělí – 24. 5. úterý

18. 5.

21. 5. sobota

21.00

PRODEJNÍ TRH

27. 5. pátek

18.00

ABECEDA SLUŠNÉHO CHOVÁNÍ 5 lekce.

29. 5. neděle

15.00

MÁJOVÉ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje oblíbená Malá muzika Nauše Pepíka. Zamluvené vstupenky
si můžete zakoupit v předprodeji kina Otava, tel. 376 511 890. Další informace na tel.
376 512 237 – kancelář kulturního střediska.

Parkán 10.00, 14.30

DEN KOLA
– bezpečně na kole zakončeno soutěží zručnosti na kole pro MŠ od 10 hodin, pro ZŠ
14,30 hodin.

Parkán 10.00

21. 5.
PŘEBOR VE STŘELBĚ
ZE VZDUCHOVKY

24. 5.–27. 5.

louka u Týnce 10.00

28. 5.

KRAJSKÝ PŘEBOR LETECKÝCH
MODELÁŘŮ – soutěž

hřiště Blatenské školy 9.00

31. 5.

OLYMPIÁDA MATEŘSKÝCH ŠKOL
PŘIPRAVUJEME
SOUTĚŽ KVĚTINOVÁ DÍVKA
POHÁDKOVÝ LES
LETNÍ TÁBOR PLÁCEK – červenec
LODIČKOVÁNÍ – setkání modelářů u rybníka

DALŠÍ AKCE
6. 5. pátek

21.00

POZOROVÁNÍ PLANET A SOUHVĚZDÍ
JARNÍ OBLOHY
V zahrádkářské kolonii nad ZŠ Komenského.
Díky hvězdářskému dalekohledu spatříme Saturn, k vidění budou např. Blíženci, Rak, Lev
či Panna aj. souhvězdí. Akcí odborně provází
MUDr. Miroslav Cajthaml. Akce se nekoná při
zatažené obloze.

MUZEUM
29. 5.

14.00

SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ
NOVÉ MUZEJNÍ SEZONY

GALERIE CALIFIA
6. 5.

18.00

ZAHÁJENÍ SEZÓNY
fotograﬁe Lewise Watse a Kena Marchionniho
Vernisáž výstavy Jiná Amerika + Dialog 21

HOTEL PRÁCHEŇ
6. 5. pátek

19.00

VIOLONCELLOVÝ DVOJKONCERT
Dominika Hošková a Jiří Hošek v atraktivním programu s náladou salónu z přelomu
19. a 20. století. Výstižné a vtipné průvodní slovo.
Vstupné 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč.

Zámek

ŠIKOVNÉ RUCE
– výstava prací dětí ze zájmových kroužků.

KONCERT

Změna programu vyhrazena
26. 5.

KINO OTAVA
6. 5. pátek
7. 5. sobota

17.30
17.30

MÁMA MEZI MARŤANY
USA – Divoké dobrodružství při cestování
na vesmírné lodi k mimozemskému národu.
Český dabing. Vstupné 83 Kč.

Parkán 10.00, 15.00

KULIČKYÁDA
– soutěž dětí do 6 let v pinkání kuliček čtvrtek
10 hodin Parkán
– soutěž dětí ZŠ v pinkání kuliček čtvrtek od
15 hodin Parkán

27. 5.

Kulturní dům 18.00

v pátek 20. května
v sále hotelu Prácheň

XAVIER BAUMAXA
MARNÁ SNAHA

SLAVNOSTNÍ ZÁVĚREČNÁ LEKCE
kurzu společenského chování. Jako hosté vystoupí taneční zájmové kroužky DDM.
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