
ROČNÍK X V. (XXXIII)  |  V HOR AŽĎOVICÍCH DNE 30. BŘEZNA 2012 | ČÍSLO 3 |  NEPRODEJNÉ

HORAŽĎOVICKÝ
V Y B Í R Á M E  Z  O B S A H U

M Ě S Í Č N Í K  V Ě N O V A N Ý  H O S P O D Á Ř S K É M U ,  K U L T U R N Í M U  A  S P O L E Č E N S K É M U  P O V Z N E S E N Í  M Ě S T A

OBZOR
BŘEZEN 2012

ZNOVUOBNOVENÉ „LURDY“ STR. 2 
KONCERT VÁCLAVA NECKÁŘE STR. 2
Z RADNICE  STR. 6 

SLOVO STAROSTY

Prácheňsko 
– setkání krajů, 
kultur a náboženství
Prácheňsko je velmi starou historickou 

částí naší země, zahrnující části nynější-

ho Plzeňského a  Jihočeského kraje. Jako 

samostatný kraj zaniklo po roce 1849, po 

novém krajském uspořádání, a bylo rozdě-

leno mezi oba uvedené kraje. Prácheňsko 

bylo pojmenováno podle hradu Prácheň 

u  Horažďovic, který byl správním stře-

diskem kraje od poloviny 11. stol. až do 

vrcholného středověku, kdy se stal hlav-

ním centrem Písek. Název Prácheňsko 

se v současnosti užívá k vymezení oblasti 

zejména v  kulturním, historickém nebo 

turistickém kontextu a  také pro zájmové 

sdružení obcí na jeho území.

S vědomím významu hodnot slavné histo-

rie a  bohatého kulturního dědictví toho-

to kraje usilujeme o  jejich zachování pro 

budoucí generace. Proto připravujeme ve 

spolupráci s  architektonickou kanceláří 

Šumavaplan Ing. arch. Pavla Lejska pro-

jekt, který si klade za cíl oživit a posílit tra-

dici Prácheňska prostřednictvím obnovy 

jednotlivých objektů kulturního dědictví 

a  znovunalezení a  oživení jejich funkce. 

Hmotná stránka projektu spočívá v obnově 

a  prezentaci jednotlivých architektonic-

kých slohů od gotiky přes renesanci a baro-

ko až po klasicismus. Funkce jednotlivých 

objektů by měla ukazovat široké spektrum 

lidské činnosti, kultury a náboženství. Jed-

ná se o  sakrální, muzejní, pietní i  vyhlíd-

kové prostory. Z  hlediska náboženského 

symbolizuje funkce objektů toleranci mezi 

věřícími a  nevěřícími, mezi náboženským 

vyznáním katolickým a židovským. 

Gloriet na návrší nad zámeckou oborou 

poskytuje daleký výhled do kraje, rozši-

řuje obzor vnímání a zároveň symbolicky 

propojuje jednotlivé stavby, které zamýšlí-

me v rámci projektu v různé míře obnovit:

1. GLORIET (obnovení vyhlídkového mís-

ta, dominanty v krajině, znovuoživení re-

kreační funkce obory a  obnovení vycház-

kové trasy),

2. ZÁMEK HORAŽĎOVICE (renovace 

objektu včetně úpravy navazujících ven-

kovních ploch, reorganizace využití vnitř-

ních prostor, zvětšení ploch muzea za úče-

lem rozšíření stávající expozice a  zřízení 

nové expozice Prácheňsko),

3. KOSTEL SV. PETRA A  PAVLA (ne-

zbytné technické zabezpečení stavby 

a  zřízení informačního centra uvnitř sa-

kristie včetně pohledového zpřístupnění 

prostor kostela osazením mříže do dveří 

mezi sakristii a hlavní loď kostela),

4. ŽIDOVSKÝ HŘBITOV A  OBŘADNÍ 

DOMEK (stavebně-technické zajištění 

obřadního domku včetně bytu pro správce 

a  zřízení židovského muzea Prácheňska 

v návaznosti na židovský hřbitov),

5. PRÁCHEŇ – KOSTEL SV. KLIMENTA 

(stavebně-technická záchrana objektu, 

obnova rozkradeného a  zničeného interi-

éru s funkčním zabezpečením),

6. PRÁCHEŇ – ZŘÍCENINA (zajištění 

stávajících fragmentů hradu a  vyznačení 

původního půdorysu, doplnění informač-

ních panelů a úprava vycházkového okru-

hu kolem zříceniny hradu).

Realizace tak rozsáhlého projektu je 

samozřejmě velmi nákladná. Investici 

devadesát až sto milionů korun nemo-

hou majitelé jednotlivých objektů hradit 

ze svých rozpočtů a  zdar projektu tak 

závisí na úspěchu při hledání externích 

finančních zdrojů. V  polovině března se 

uskutečnilo jednání o  projektu za účas-

ti paní ministryně kultury Mgr. Aleny 

Hanákové, paní poslankyně Mgr. Ivany 

Levé, pana architekta Ing. Pavla Lejs-

ka a  starosty města Mgr. Karla Zrůbka. 

Paní ministryně velmi ocenila dobře pro-

pracovaný záměr zahrnující obnovení 

jak hmotného, tak duchovního obsahu 

prácheňské tradice. Můžeme tedy doufat 

v její podporu na nelehké cestě za dalším 

zhodnocením kulturního dědictví naše-

ho kraje.

Konec tolerance! 
Radnice přijímá stále více stížností na 

znečištění veřejného prostranství psími 

exkrementy. Městská policie řešila de-

sítky případů, většinou domluvou. Bo-

hužel se ukazuje, že osvěta je pro nepo-

řádné občany slabým argumentem. Stav 

se postupně zhoršuje. Zjistili jsme také, 

že problém nezpůsobuje malá skupinka 

nepořádníků, ale překvapivě mnoho cho-

vatelů. I tak je třeba poděkovat těm ohle-
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duplným. Nyní nastavujeme jednoduchá 

pravidla:

– žádné výmluvy na straně majitelů
– žádné domluvy od strážců pořádku
– kdo neuklízí, platí
Výmluvy nepomohou!
„Nebyl(a) jsem u toho. Nevšiml(a) jsem 
si, že můj pes právě …“ 
„Nevěděl(a) jsem, že je to veřejné pro-
stranství.“
„Neměl(a) jsem to čím uklidit“
„S  mým psem byl na vycházce někdo 
jiný (dítě apod.).“
„Nemám na zaplacení pokuty.“
„Soused pouští psa také a  pokutu ne-
dostal.“
Obecně závaznými vyhláškami č. 3/2011 

o  pohybu psů… a  č. 6/2010 o  místních 

poplatcích, zákonem č. 200/1990 Sb., 

o  přestupcích a  dalšími obecně závaz-

nými předpisy jsou jasně upravena pra-

vidla, kterými se majitelé psů mají řídit. 

Ti jsou také povinni se s těmito předpisy 

seznámit. Jakékoliv výmluvy proti para-

grafům neobstojí.

Neudržuji pořádek = platím!
Majiteli psa, který porušením předpisů 

způsobí znečištění veřejného prostran-

ství, bude udělena bloková pokuta do 
1 000  Kč, případně pokuta ve správním 
řízení do 30  000  Kč. Trvající problém se 

znečišťováním veřejných prostranství po-

chopitelně klade vyšší nároky na čištění 

města. Nárůst nákladů na úklid by v  bu-

doucnu mohl způsobit zvýšení sazeb míst-

ních poplatků ze psů. 

Žijeme tady – je to naše město! 
„Na svém dvorku byste si to nenechal!“ 

konstatoval trefně policista při domluvě 

majiteli psa. Nenechávejme si to ani na 

veřejném prostranství. Vždyť i  to je „náš 

společný dvorek“. S  příchodem jara při-

jíždí více návštěvníků města. Ať je každý, 

kdo dělá městu ostudu, patřičně postižen 

(nikdo nemůže říci, že nebyl dostatečně 

varován). K tomu dodávám, že znečišťová-

ní zelených ploch je stejným prohřeškem 

jako znečištění chodníku. Navíc může 

dojít k  ohrožení zdraví dětí, které si tam 

hrají. Pravidla platí stejně pro centrum 

i pro všechny části obce Horažďovice. Žá-

dám občany o spolupráci. Bez společného 

úsilí zlepšení nedosáhneme. Město jako 
instituce se musí starat o úklid, občan se 
musí starat, aby nebylo co uklízet. 

 Karel Zrůbek

STALO SE

Znovuobnovené 
„Lurdy“ v nemocnici 
Dne 19. března 2012 – v předvečer dvous-

tého výročí narození P. Gabriela Schneide-

ra, zakladatele Školských sester de Notre 

Dame byla za účasti asi 60 lidí v  zahradě 

horažďovické nemocnice vysvěcena P.  Pe-

trem Koutským obnovená jeskyňka se 

sochou P. Marie Lurdské. Jako místo k od-

počinku a  modlitbě sloužila v  době, kdy 

staré a  nemocné členky kongregace Škol-

ských sester de N. D. zde žily v tzv. Útulku 

(dnešní nemocnice), zbudovaném v r. 1927. 

Od roku 1950 lurdská jeskyně pustla a ob-

růstala dřevinami, socha byla odstraněna 

a ukryta na kůru klášterního kostela.

Z iniciativy paní Braunové se opět zaskvě-

la v plné kráse a může sloužit svému účelu. 

Rekonstrukční kamenické práce, kovová 

branka i  informační tabulka, to vše bylo 

zhotoveno zdarma od dárců, bez fi nanč-

ního nároku na fi nance nemocnice. Jejich 

tvůrcům patří velký dík, za což jim veřejně 

poděkoval ředitel nemocnice Ing. Martin 

Grolmus. Protože se toto milé místo na-

chází v odlehlém rohu zahrady, plánuje se 

vybudování přístupové bezbariérové cesty, 

aby se sem i pacienti nemocnice bez problé-

mů mohli dostat. Svou podporu při získání 

fi nančních prostředků přislíbil i  pan mís-

tostarosta města Jan Buriánek, který byl 

též znovuvysvěcení jeskyňky přítomen.
sestra Jana de N. D.

Znovuobnovená Lurdská jeskyně, foto J. Vašků

Vysvěcení jeskyňky, foto J. Vašků

KULTURA

Legenda 
Václav Neckář 
Po zhlédnutí televizního vysílání „Neo-

byčejné životy“, v  úterý 20. března, jsem 

neodolala napsat alespoň pár řádek s  po-

zváním na koncert Václava Neckáře do 

horažďovického kulturního domu. 

Kdo by neznal známé písničky Šalalalí, 

Doktor Dam di dam, Kdo vchází do tvých 

snů, má lásko a další hity z dob mládí Vác-

lava Neckáře či Půlnoční ze současnosti. 

Díky své houževnatosti a  odhodlání vy-

hrál svůj boj s  nemocí a  znovu se trium-

fálně vrátil na výsluní populární hudby. 

U  příležitosti 40 let spolupráce s  dopro-

vodnou skupinou Bacily se nám představí 

ve středu 2. května 2012.

 Libuše Mužíková

Hašlerky a láska
Čtenáře a příznivce místní rodačky paní Re-

naty Pinkasové jistě potěší její již třetí sbírka 

básniček Hašlerky a  láska. Je opět poutavá 

a originální v krásné grafi cké úpravě. Stejně 

jako dvě předešlé sbírky – Čas zrání a nachá-

zení, čas mládí a hledání a Vůně života vyda-

né v letech 2009 a 2010.

Proč hašlerky? Protože když je objevím 

nenápadně a  skromně uložené na dně ta-

lířku, najdu v nich sílu.

Proč láska? Protože když ji, skromnou 

a nenápadnou, rozvinu ve svém srdci, na-

jdu v ní sílu.

Staňme se láskou s  hrstmi plnými hašle-

rek na rozdávání. To jsou slova naší milé 

básnířky paní Renaty Pinkasové v  úvodu 

její poslední sbírky.

Koupí kterékoli sbírky opět podpoříte 
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UNII ROSKA, která sdružuje pacienty 

postižené roztroušenou sklerózou. K  do-

stání v  knihkupectví v  Ševčíkově ulici 

v Horažďovicích. 
 Jana Kotrbová, knihkupectví Horažďovice

Vážení přátelé, zveme 
vás do Kulturního 
domu v Horažďovicích
na představení – „UBOHÝ CYRANO“ 

v  rámci předplatného skupiny A/1. Ro-

mantický příběh o  nesobecké lásce Cyra-

na z  Bergeracu ke krásné Roxaně dojímá 

diváky po celém světě už více než 100 let.

Režie: Jurij Galin. Uvádíme v  provedení 

Docela velkého divadla. V  titulní roli Da-

vid Suchařípa. Dále hrají: Lenka Lavič-

ková, Petr Erlitz, Robert Stodůlka, Petr 

Kozák, Jana Galinová, Lukáš Masár, Jiří 

J. Kohout, Jan Bouše a další.

Představení se hraje v horažďovickém kul-

turním domě v  úterý 17. dubna 2012 od 
19.30 hodin.
Bližší informace na tel.376 311 261, www.

divadlo.klatovynet.cz. Vstupenky zakou-

píte v  KD Horažďovice, tel. 376  512  237, 

376 511 890.
 Dana Hladíková, Divadlo Klatovy

Blahopřání
Dne 1. března se dožil významného ži-

votního jubilea náš dlouholetý a  stálý 

dopisovatel pan Karel Halml. Tímto mu 

za jeho neúnavnou práci velmi děkujeme 

a za celou redakční radu přejeme do dal-

ších let zdraví, spokojenost a nevyčerpa-

telnou inspiraci pro další tvůrčí psaní. 
 Redakční rada 

Březen – měsíc čtenářů 
Měsíc čtenářů pro nás začal už únorovým 

čtením z  knih šumavské rodačky Marie 

Malé v  oblastní charitě. Autorka nazvala 

čtenáře svých knih přáteli Šumavy. Mezi 

ně se mohou počítat také senioři, kteří se 

každý týden scházeli při čtení na pokračo-

vání z knih o šumavském putování za kra-

jinou a  lidmi. V  návaznosti na čtení pro-

běhla 14. 3. beseda s autorkou úspěšných 

knih o Šumavě Marií Malou.

A protože se jedná o čtení „na pokračová-

ní“, budeme v něm samozřejmě nadále po-

kračovat. Scházíme se každých čtrnáct dní 

v oblastní charitě. Termíny najdete vždy na 

webu městské knihovny www.knihovna.

horazdovice.cz. Přijďte mezi nás a poslech-

něte si méně známé příběhy, legendy a po-

věsti z jižních a západních Čech.

V úterý 6. 3. proběhlo v obřadní síni měst-

ského úřadu slavnostní vyhodnocení Čte-

náře roku 2011. Přítomni byli zástupci 

Krajského úřadu Plzeňského kraje Václav 

Koubík a  Ing. Alena Svobodová, regio-

nálního výboru SKIP Mgr. Hana Hendry-

chová a  starosta města Horažďovice Mgr. 

Karel Zrůbek. Jako nejvěrnější čtenáři 

městské knihovny byli vyhodnoceni: Bo-

žena Řeháčková, Marie Kandrová, Zdena 

Jedličková a  Eliška a  Jaroslav Preslovi. 

Z  dětských čtenářů byly vybrány Šárka 

Stulíková, Daniela Gronová a Vendula Pa-

nušková. Mezi naše věrné čtenářky patří 

také Marie Škodová a Helena Kulhavá, kte-

ré nám nezištně pomáhají jako dobrovolni-

ce při přípravě akcí pořádaných naší kni-

hovnou. Při této slavnostní příležitosti byl 

předán zástupcům dětského domova Kaš-

perské Hory rodinka Chanovice certifi kát 

na výtěžek ze Dne pro dětskou knihu 2011.

Na čtvrtek 8. 3. jsme připravili netradič-

ní besedu „Pověst … dopověz!“ se spiso-

vatelkou Martinou Drijverovou, výtvar-

níkem Vojtěchem Otčenáškem a  jejich 

„polštářovým divadlem“. Nezasvěcení lis-

tovali v kalendáři, jestli je opravdu březen, 

protože se ocitli v  peklíčku, které vymys-

lely a vyrobily jako překvapení děti z 5. B 

ZŠ Komenského ulice, a  to od čertí líhně 

až po čertici v důchodu. Proč měla beseda 

tento neobvyklý název? Děti totiž dostaly 

od paní Drijverové dopředu část dvou Čer-

tovských pověstí – jedné z  Čech a  jedné 

z  Moravy a  měly za úkol pověst dovyprá-

vět. Z  jejich prací vybrala spisovatelka ty 

nejzdařilejší a zhodnotila, co se jí na nich 

nejvíce líbilo. Šest autorů odměnila kni-

hou s věnováním a podpisem. Obě pověsti 

zahráli polštářovým divadlem spolu s Voj-

tou Otčenáškem, autorem výtvarných ná-

vrhů loutek a Helenou Beránkovou, která 

polštářové loutky ušila. 

Eva Marešová a Petra Tomešová, MěK

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

Významný horažďovický rodák, 
houslový virtuos, světoznámý 
houslový pedagog, narodil se 
v Horažďovicích 22. 3. 1852. 
Zjisti jeho jméno a kde má 
umístěnu pamětní desku.
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Na Vaše odpovědi, kde se tento objekt nachází, čekáme do 20. 4. 
2012. Připomínáme, že odpovídat můžete pomocí internetového 
formuláře na www.knihovna.horazdovice.cz nebo papírového for-
muláře, který je k dispozici v městské knihovně. 

Správná odpověď z Horažďovického obzoru č. 2/2012:
Východní průčelí zámeckého pivovaru

Otázka č. 3  Horažďovické střípky aneb fotovzpomínání

LETNÍ LITERÁRNĚ-
DRAMATICKÝ SEMINÁŘ 

SE SPISOVATELKOU 
PETROU BRAUNOVOU

Chceš si zahrát divadlo, obléct kostým 

princezny, prince, krále či královského 

šaška, zazpívat si a vůbec se celý týden 

dobře bavit se spisovatelkou Petrou 

Braunovou? Chceš se zúčastnit zábav-

ného literárně-dramatického seminá-

ře? Nabízíme týden dobré zábavy pro 

kreativní děti ve věku 8–12 let, které se 

nestydí, rády se předvádějí a  chtějí se 

spolupodílet na vzniku divadelní hry 

Čest, sláva a  bohatství. Představení 

pro veřejnost se uskuteční 28.  7. 2012 

v Horažďovicích na zámku.

Týdenní pobyt od 21.–28. 7. 2012 včet-

ně ubytování a stravy stojí 2 500 Kč. 

Jsi-li však z Horažďovic a budeš-li chtít 

na noc odcházet domů, cena se snižuje 

o 300 Kč, čili HORAŽĎOVICKÉ DĚTI 

zaplatí 2 200 Kč. 

POZOR, OBJEVÍ SE 

I SKUTEČNÁ HEREČKA.

Více informací se dozvíš v Městské 

knihovně Horažďovice nebo na adrese 

petrabraunova@seznam.cz.

www.petrabraunova.cz

www.knihovna.horazdovice.cz

Budete si moci na vlastní kůži vyzkoušet 

obtížnost rýžování miniaturních zlatinek 

z  otavského štěrku a  vyrýžované zlato si 

ponechat jako cenný suvenýr. Současně 

můžete pozorovat, jak  bude klub horaž-

ďovických potápěčů čistit dno řeky od 

všemožného odpadu. Na závěr, budou-li 

zájemci, uspořádáme soutěž pro pokro-

čilejší rýžovníky. Vyhraje ten, komu se za 

10 minut podaří z říčního písku získat nej-

více zlatinek.
Zve vás Městské muzeum Horažďovice 

SPORT

Medailové žně 
V sobotu 4. 2. se naši závodníci vypravili do 

Českých Budějovic na turnaj KARATE KID 

CUP, který pořádal místní karatistický od-

díl Fight Club. Turnaj byl omezený věkovou 

hranicí 13 let a závodníci byli rozdělení nejen 

podle věku, ale i  podle pásků tak, aby stejně 

technicky zdatní závodníci nastoupili na tata-

mi proti sobě. Soutěžilo se v kata (předepsané 

sestavy karatistických cviků) a v kumite (vol-

ný boj). Konkurence byla letos velká a celkový 

počet závodníků přesáhl 120. Za náš oddíl 

nastoupil Jan Zálabský, který vybojoval první 

místo v kata i v kumite, Tadeáš Hokr, který si 

přivezl zlato z  kata a  bronz z  kumite, Václav 

Mai, který vybojoval v  kumite bronz a  Jaro-

slav Rada, kterému se v Budějovicích nezada-

řilo a vrátil se bez medaile. Ani naše závodnice 

se v konkurenci neztratily a vybojovaly cenné 

medaile. Reprezentovala nás Adéla Zálab-

ská, která byla první v  kata a  třetí v  kumite, 

a Eva Radová, která si přivezla zlatou medaili 

POUŤ NA PRÁCHNI 
22. 4. 2012 ve 14.00 hodin – poutní 

mše svatá na Práchni v kostele sv. Vojtěcha
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z kata. O týden později, tedy v sobotu 11. 2., 

se naši závodníci vypravili na I. kolo krajské 

ligy mládeže do Kdyně. V západočeském kraji 

soutěžili vůbec poprvé, a tak pro ně byli jejich 

soupeři velkou neznámou. Závody byly ome-

zeny věkovou hranicí 12 let a  závodníci byli 

rozděleni opět podle pásků. Naši závodníci 

znovu předvedli skvělý výkon, a i když se při 

Rozpis k soutěžím JARO 2012 – FK Horažďovice KPŽ – hrací čas mladších žáků je 1:45 hod. po starších
KPD – hrací čas mladšího dorostu je 2:15 hod. po star-
ším dorostu 

Datum KP – muži „A“ III. třída – muži „B“ KPD st. + ml. KPŽ st. +ml. OS – přípravka starší OP dorostu 
– hř. Svéradice

soupeř zač. soupeř zač. soupeř zač. 
st.

soupeř z a č . 
st.

soupeř zač. soupeř zač.

31. 3. So V 15. 
Klatovy

10:00 D 15. 
Nýrsko

10:00

1. 4. Ne V 19. 
Vejprnice

16:00 D 15. 
M. Bor

15:00  + ml.

4. 4. St V 17. 
Chrást

17:00

6. 4. Pá V 1. 
Strážov

16:30

7. 4. So V 16. 
N. Hory

16:00 D 16. 
SŠ Plzeň

10:00

8. 4. Ne D 20. 
Přeštice

16:30  + ml. V 16. 
Stříbro 

10:00 D 11.
Hradešice

13:00

14. 4. So V 21. 
SK ZČE

16:30  + ml. D 17. 
Smíchov

10:00

15. 4. Ne V 17. 
Veřechov

15:00 V 17.
Doubravka

10:00 2. 
volno

V 12. 
Hrádek

10:00

18. 4. St V 16. 
Klatovy

17:00

21. 4. So D 18. 
Luby

10:00 V 18. 
Sušice 

10:00

22. 4. Ne D 22. 
Rapid

17:00 V 18. 
Hradešice B

16:00 UMT D 3. 
Dl. Ves

10:00 V 13. 
Mochtín

10:00

27. 4. Pá V 4. 
Klatovy B

17:20

28. 4. So V 23. 
H. Bříza

17:00 V 19. 
Vejprnice

10:00 D 19. 
Tachov

10:00

29. 4. Ne D 19. 
Bezděkov

15:00 + ml. D 14. 
Janovice

13:00

5. 5. So V 20. 
Hartmanice

14:00 D 20. 
Postřekov

10:00 V 20. 
Klatovy

10:00

6. 5. Ne D 24. 
Holýšov

17:00 D 5. 
Pačejov

10:00

8. 5. Út D 23. 
Přeštice

10:00

9. 5. St D 11. 
Měčín

16:30

12. 5. So V 25. 
Příkosice

10:15 V 21. 
Přeštice

10:00

13. 5. Ne D 21. 
H. M. Boží

15:00 + ml.  D 21. 
Doubravka

10:00 V 6. 
Chanovice

11:30

19. 5. So D 22. 
Sušice 

10:00 V 22. 
Vejprnice

10:00

20. 5. Ne D 26. 
Doubravka

17:00 V 22. 
Strážov B

16:00 + ml. D 7. 
Luby B

10:00

26. 5. So OTAVA

27. 5. Ne V 27. 
Stříbro

17:00 D 23. 
Velhartice

15:00 V 23. 
SK ZČE

12:15 CUP

2. 6. So D 24. Tachov 10:00

3. 6. Ne D 28. 
Bolevec

17:00 V 24. 
Neznašovy

17:00 V 24. 
SK ZČE

15:15 V 8. 
Švihov

10:30

9. 6. So V 29. Stod 17:00 + ml. D 9. Mochtín 10:00

10. 6. Ne D 25. 
Měcholupy

15:00 V 25. 
Domažlice

10:00 D 25. 
Domažlice

10:00

16. 6. So V 26. 
Bolešiny

17:00 D 26. 
Holýšov

10:00

17. 6. Ne D 30. 
H. Týn

17:00 V 26. 
Košutka

10:00 V 10. 
Bolešiny

10:00

kumite nevyhnuli zranění, přivezli ze závodů 

cenné kovy. Tadeáš Hokr vybojoval dvě stří-

brné medaile v kata i v kumite, Jaroslav Rada 

si spravil chuť po minulých závodech a přive-

zl si třetí místo z kata a první místo z kumite. 

Václav Mai vyhrál kata. Ani děvčata se nene-

chala zahanbit. Adéla Zálabská vybojovala 

třetí místo v  kata a  druhé místo v  kumite 

a Eva Radová si přivezla zlatou medaili z kata 

a stříbrnou z kumite. Z obou závodů tedy naši 

karatisté přivezli 17 medailí, z toho 8 zlatých, 

4 stříbrné a 5 bronzových. Závodníkům děku-

jeme za vzornou reprezentaci oddílu, trenéro-

vi za dohled a rodičům za podporu.
Gabriela Panušková
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Z RADNICE

RADA MĚSTA 20. 2. 2012
schvaluje pozastavení prací na zhotove-

ní projektové dokumentace pro stavební 

povolení a  pro realizaci díla „Domov pro 

seniory Horažďovice“ do doby rozhodnutí 

o  zajištění fi nančních zdrojů, a  popř. na-

lezení soukromého investora a  pověřuje 

odbor IRM projednáním smluvních pod-

mínek pozastavení prací se zhotovitelem 

projektu 

neschvaluje záměr odprodeje pozemku 

p. č. 2756/1 v k.ú. Horažďovice – Plzeňská 

ulice 

v  záležitosti Horažďovické padesátky 

schvaluje poskytnutí fi nančního příspěv-

ku ve výši 5 000 Kč na pořádání pochodu

schvaluje prezentaci nově zrekonstruo-

vaného Aquaparku Horažďovice v  regio-

nální televizi ZAK při jeho znovuotevření 

(naplánováno na 7. 5. 2012) za nabídnutou 

cenu 12  000 Kč + 1 000 Kč dopravné bez 

DPH (v  ceně je i  zpracování formátu pro 

internetové stránky)

schvaluje poskytnutí fi nančního pří-

spěvku ve výši 10.000 Kč panu Jaroslavu 

Houdkovi, Komenského 748, Horažďovi-

ce na provoz pojízdné prodejny v  kalen-

dářním roce 2012

schvaluje změnu vstupného Městského 

muzea za přednášky 10 Kč, exkurze do 

terénu s výkladem 20 Kč a praktické výu-

kové programy 20 Kč

souhlasí s  konáním farmářských trhů na 

stavební parcele č. 1/1 v k. ú. Horažďovice 

(zámecké nádvoří – atrium) každou sobo-

tu počínaje 23. 6. 2012 a konče 25. 8. 2012

souhlasí s  podáním žádosti o  dotaci Pl-

zeňského kraje na akce: 

projekt Bezpečný povrch tělocvičny ZŠ Bla-

tenská předběžný rozpočet: 1 656 000 Kč, 

z toho žádaná dotace 900 000 Kč, podmín-

kou souhlasu s podáním žádosti o dotaci je, 

že dofi nancování vlastními zdroji nepře-

kročí částku 500 000 Kč

projekt Bezbariérový přístupový chodník 

k tělocvičně pro veřejnost (předběžný roz-

počet: 272  446 Kč, z  toho žádaná dotace 

272 446 Kč, vlastní zdroje 0 Kč)

doporučuje ZM vyčlenit v případě získání 

dotace na projekt „Bezpečný povrch tě-

locvičny ZŠ Blatenská“ v rozpočtu města 

potřebnou částku na dofi nancování reali-

zace projektu, nejvýše však 500 000 Kč

RADA MĚSTA 5. 3. 2012
schvaluje podání přihlášky do soutěže 

Stavba roku Plzeňského kraje 2011 pro 

projekt Multifunkční zařízení Veřechov

schvaluje podání a znění žádosti do Fondu 

hejtmana Plzeňského kraje pro rok 2012 

v  souvislosti s  realizací akce „Vybavení 

nově rekonstruovaných prostor knihovny 

a multifunkčního sálu nábytkem“ ve Veře-

chově č. p. 42

rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 

uchazeče Adama Součka, Mgr. Art., Kar-

lova 25, Praha 1 na realizaci díla „Obnova 

maleb v zámku v Horažďovicích“ s nabíd-

kovou cenou ve výši 294 000 Kč

na základě protokolu o  výběrovém řízení 

na pronájem nebytových prostor v čp. 39, 

Ševčíkova ulice, Horažďovice schvaluje 

pronájem nebytových prostor v  čp. 39, 

Ševčíkova ulice, Horažďovice Janě Pojžár-

kové, Otavská 1037, Horažďovice na dobu 

neurčitou s platností od 1. 5. 2012 s třímě-

síční výpovědní lhůtou. Nájemné je stano-

veno ve výši 1 511 Kč/m2/rok

schvaluje bezplatné poskytnutí prostor 

hřbitovního kostela sv. Jana Křtitele ZŠ Ko-

menského Horažďovice za účelem pořádání: 

letního koncertu dětských pěveckých 

sborů Kvítek a Poupata dne 4. 6. 2012 od 

8.00–20.00 hod. 

letního koncertu pěveckého sboru Originál 

Band dne 15. 6. 2012 od 19.00–21.00 hod. 

v  rámci operativní komunikace s  občany 

formou SMS zpráv schvaluje ve spolu-

práci s Plzeňským krajem zapojení do ce-

lokrajského „Komunikačního varovného 

a  vyrozumívacího systému“ a  pověřuje 

starostu města podpisem závazné objed-

návky fi rmě KONZULTA Brno a. s.

schvaluje ceník za pronájem hřbitovních 

míst a služby poskytované v souvislosti s pro-

nájmem a užíváním hrobového místa s plat-

ností od 1. 1. 2012, ukládá MěÚ fi nančnímu 

odboru připravit s  platností od 1.  1.  2013 

VÝZVA PRO VŠECHNA SDRUŽENÍ, 
SPOLKY, ALE I ZÁJMOVÉ SKUPINY
I v letošním roce budou probíhat městské 

Slavnosti Kaše – 23. června 2012. Jak jis-

tě mnozí víte, opět se bude soutěžit o nej-

lepší recept na kaši pro krále Rudolfa. 

Ti z  vás, kdo by měli zájem se soutě-

že zúčastnit a  tím prezentovat svůj 

spolek, prosím zašlete přihlášky na 

e-mailovou adresu bucokova@muho-

razdovice.cz. V  případě jakýchkoliv 

dotazů mne neváhejte kontaktovat na 

čísle 376 547 557.

K  soutěži nepotřebujete nic, jen dobrý 

nápad a chuť vítězit. 

Těším se s vámi na viděnou.

 Markéta Bučoková, OPPŠK

PRONÁJEM 
NEBYTOVÝCH PROSTOR

Město Horažďovice nabízí k pronájmu 

nebytové prostory (prodejna + záze-

mí) v  přízemí domu čp. 148 Husovo 

náměstí o celkové ploše 168,75 m2. 

Informace tel. 376 547 572, 

e-mail: pojerova@muhorazdovice.cz

Upozornění – konec 
platnosti zápisů dětí 
v cestovních dokladech
Dne 26. června 2012 končí platnost zápi-

sů dětí v  cestovních dokladech rodičů. To 

znamená, že od tohoto data musí mít děti 

při cestě do zahraničí vlastní cestovní pas 

nebo při cestování v  rámci Evropské unie 

občanský průkaz.

Cestovní pas i  občanský průkaz pro dítě 

do 15 let se vydává ve lhůtě do 30 dnů 

s platností na 5 let. Správní poplatek u ces-

tovního pasu činí 100 Kč, u  občanského 

průkazu 50 Kč. Bližší informace získáte 

na Městském úřadě Horažďovice – odboru 

správním, č. tel. 376 547 561–2.

Hana Štěpánová, správní odbor

Jaroslav Zborník 
slaví osmdesátku
Neuvěřitelných 80. let svého plodného 

života oslaví ve středu 4. dubna zářečský 

rodák Jaroslav Zborník z Horažďovic.

Byl všestranným sportovcem. Hrál tenis, 

volejbal, dělal vodní turistiku, atletiku, ale 

jeho hlavním sportem byl fotbal. V  zim-

ní přestávce pak hrál hokej, kde vynikal 

jako výborný střední útočník a  hlavně 

jako střelec krásných branek. Po skončení 

závodní kariéry se léta věnoval trénování 

mužů a  dorostu. Veselou kamarádskou 

povahou si získával vždy lidi na svoji stra-

nu. Sportovní dění horažďovického oddílu 

stále sleduje a nevynechá ani jeden zápas.

Významné životní jubileum slaví v  plné 

svěžesti a optimismu. K jeho 80. narozeni-

nám mu blahopřejí jeho bývalí spoluhráči 

a kamarádi.

Josef Kočí

nový návrh nájemného z hrobových míst

rozhodla o  výběru nejvhodnější nabídky 

uchazeče Bögl & Krýsl, k. s., Pod Špitálem 

1452, Praha-Zbraslav na realizaci díla „Ho-

ražďovice Předměstí – kanalizace“ s nabíd-

kovou cenou ve výši 20 897 539 Kč bez DPH

schvaluje dodatek č. 2 ke smlouvě o dílo na 

vypracování projektové dokumentace a pro-

vedení související inženýrské činnosti stavby: 

„Rekonstrukce a  revitalizace Mírového ná-

městí v  Horažďovicích“ uzavřené se společ-

ností INVENTE, s. r. o., jehož předmětem je 

změna rozsahu díla, navýšení ceny o 293 000 

Kč bez DPH a změna termínů plnění
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Město Horažďovice 
vyhlašuje
dle „zásad tvorby a čerpání fondu rozvo-
je bydlení města Horažďovice“ schvále-
ných zastupitelstvem města dne 11. červ-
na 2008
Podmínky výběrového řízení na poskyto-
vání zvýhodněných půjček z „fondu roz-
voje bydlení města Horažďovice“
1. Žadateli o  půjčku mohou být pouze fy-

zické nebo právnické osoby, které vlastní 

obytnou budovu nebo byt na území města 

Horažďovice a které:

• přijmou závazek dodržet účelovost půjčky

• nemají vůči Městu a organizacím zřizova-

ným Městem žádné závazky po splatnosti

• nemají daňové nedoplatky (čestné prohlá-

šení)

• nejsou v  konkurzním řízení (právnické 

osoby – čestné prohlášení)

• jsou starší 18 let a  způsobilé k  právním 

úkonům

2. Žadatel o půjčku musí předložit žádost, 

která obsahuje:

a) jméno nebo název žadatele, případně 

statutárního zástupce

b) adresu bydliště žadatele nebo sídla 

právnické osoby

c) požadovanou částku půjčky podle ta-

bulky titulů a způsob jejího výpočtu

d) přesné označení předmětné obytné 
budovy nebo bytu
• adresu, číslo popisné

• prohlášení či jiný doklad o  vlastnictví 

domu či bytu (výpis z KN)

• doklad o  přípustnosti stavby, případně 

vyjádření stavebního úřadu ve smyslu pří-

slušného ustanovení stavebního zákona 

• příslušnou stavební dokumentaci

e) přesný popis účelu, na který je půjčka 

požadována; při kumulaci titulů je potřeba 

popis provést odděleně

f) předběžnou dohodu s  dodavatelem 

akce, na níž je půjčka žádána, s orientační 

cenou akce 

g) při svépomoci odhad nákladů, které 

při realizaci budou doloženy fakturami či 

hotovostními doklady

h) předpokládanou lhůtu dokončení 

předmětné akce

3. Žadatel o půjčku musí současně s žádostí 

předložit čestné prohlášení 

4. Závazný formulář žádosti i čestného pro-

hlášení je k dispozici na Finančním odboru 

Města Horažďovice (číslo tel. 376 547 550 – 

p. Jagriková) a na internet. stránkách města 

http://www.sumavanet.cz/muhd/, ve složce 

formuláře pro podání – odbor fi nanční

5. Půjčku lze čerpat pouze bezhotovostním 

způsobem převodem na účet na základě 

předložených faktur či hotovostních do-

kladů, a  to pouze do 6 měsíců od uzavření 

smlouvy

6. Záruka za půjčku je zajištěna:

u půjčky do 100 tis. Kč včetně – ručitelským 

prohlášením jednoho ručitele – cizí osobou,

u půjčky nad 100 tis. Kč – ručitelským pro-

hlášením – dvěma ručiteli – cizími osobami 

7. Stálá komise Fondu vyhodnotí předlože-

né žádosti o půjčky a navržený závěr výbě-

rového řízení předloží zastupitelstvu měs-

ta, které o  výběru rozhodne. Proti tomuto 

rozhodnutí se nelze odvolat.

8. Žádosti, u  nichž MěÚ zjistí, že jsou ne-

správně nebo neúplně vybaveny, se nemo-

hou vrátit žadateli k přepracování po uply-

nutí dne, který byl stanoven jako poslední 

k podání žádosti o půjčku.

9. O  výsledku výběrového řízení budou 

všichni uchazeči neprodleně vyrozuměni. 

Vybraní žadatelé budou vyzváni k  uzavře-

ní smlouvy o  půjčce. Právo na uzavření 

smlouvy zaniká, pokud se žadatel nedo-

staví k uzavření smlouvy do 30 dnů po pře-

vzetí výzvy k  uzavření smlouvy o  půjčce. 

Výběrové řízení je ukončeno nabídkami 

k uzavření smluv o půjčkách.

10. Z fondu se poskytují půjčky na tyto tituly:

Druh Název/účel Splatnost Úrok p. a.
Max. výše 
půjčky

01 Obnova střechy (krytina + konstrukce) 5 let 2% 100 tis. Kč

02 Zřízení elektrického, plynového nebo jiného ekologického topení 4 roky 2% 60 tis.Kč

03 Zřízení čistírny odpad. vod nebo jiný ekolog. způsob likvidace 4 roky 2% 60 tis. Kč

04 Bezbariérové vstupy a úprava bytu pro osoby s omezenou pohy-
bovou schopností a orientací pohybu

5 let 2% 80 tis. Kč

05 Výměna vnějších dveří u domů a výměna oken 4 roky 3% 50 tis. Kč

06 Rekonstrukce rozvodů elektřiny, plynu, vody, kanalizace 
a ústřed. topení

4 roky 3% 50 tis. Kč

07 Stavební úpravy bytu, zřízení nebo obnova sociálního zařízení 4 roky 3% 50 tis. Kč

08 Obnova fasády včetně klempířských prvků domů starších 10 let 5 let 3% 100 tis. Kč

09 Zateplení obvodového pláště domu staršího 10 let 4 roky 3% 80 tis. Kč 
1 byt

10 Dodatečná izolace domu staršího 10 let proti zemní vlhkosti 5 let 3% 100 tis. Kč

11 Půdní vestavba bytu nebo zřízení byt. jednotky z nebytových 
prostor

8 let 4% 150 tis. Kč

12 Vestavba bytu ve stávajícím domě 8 let 4% 150 tis. Kč

13 Nástavba bytu na stávající dům 8 let 4% 200 tis. Kč

Jednotlivé tituly půjček lze kumulovat. Ne-

lze poskytnout půjčku v  kombinaci titulů 

08+09 na jeden objekt.

U titulů 01 a 08 v případě obnovy bytového 

domu – nemovité kulturní památky – 

 může být maximální výše půjčky a doba 

splatnosti až dvojnásobná a úroková sazba 

 může být snížena až na polovinu.

Půjčku nelze získat opakovaně na jeden 
titul u jednoho domu či bytu.
Lhůta na podání žádosti končí dne 20.  4. 

2012 v 11 hod.
 Mgr. Karel Zrůbek, starosta

ŠKOLY 

Křesťanská mateřská 
škola 
NÁVŠTĚVA HASIČSKÉ ZBROJNICE
V  pátek 9. března jsme s  našimi „Ptáčaty“ 

navštívili hasičskou zbrojnici. Už ráno ve 

školce jsme si s  dětmi o  hasičích povídali – 

kde všude nám pomáhají a taky jaké telefon-

ní číslo musíme vytočit, když jejich pomoc 

potřebujeme. Některé děti už znaly číslo 150.

Když jsme do hasičské zbrojnice dorazili, 

byli jsme velmi příjemně překvapeni tím, 

jak pečlivě se hasiči na naši návštěvu při-

pravili. Na začátku naší exkurze nám pan 

Šlapák předvedl zásahové vozidlo. Popsal 

a  hlavně ukázal dětem, co všechno se ve 

vozidle nachází, k jakému druhu zásahu se 

jednotlivé nástroje používají. Kluci i holčič-

ky si mohli potěžkat některé nástroje a vy-

zkoušet opravdovou hasičskou přilbu. Poté 

se nás ujal další z  hasičů, pan Kovanda, 

a ukázal dětem, jaké oblečení hasiči použí-

vají. Děti si mohly prohlédnout, v čem jsou 

hasiči oblečení, když provádějí likvidaci 

nebezpečných chemických látek, jaký oděv 

je chrání při hašení požáru a co si oblékají 

například při zásahu u  dopravní nehody. 

I zde si děti mohly něco vyzkoušet – tento-

krát masku dýchacího přístroje.

Potom nastala chvíle pro velitele hasičů 

pana Štěpána. Pro umocnění zážitku dětí 

neváhal vylézt na třicetimetrový výsuvný 

žebřík a  ukázat tak dětem alespoň něco 

z toho, co musí správný hasič dokázat zvlád-

nout. Děti byly nadšené a jeden přes druhé-
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ho se pak pana velitele vyptávaly, co všechno 

z té ohromné výšky viděl. V garáži hasičské 

zbrojnice si děti prohlédly velkou hasičskou 

cisternu a  další vybavení hasičů. Hasiči 

dětem popsali a  ve spolupráci s  plzeňskou 

centrálou i částečně předvedli, jak to vypadá 

při vyhlášení opravdového poplachu. Při od-

chodu jsme se ještě podívali, jak se skládá již 

zmiňovaný výsuvný žebřík. Poděkovali jsme 

a hasičské auto nám na rozloučenou zahrá-

lo své: „Ho-ří!“ Děti odcházely plné dojmů 

a  při zpáteční cestě do školky se spousta 

kluků, ale i některé holčičky rozhodly, že až 

vyrostou, určitě se stanou hasičem.

Ještě jednou bychom tedy chtěli poděkovat 

nejen za péči, jakou hasiči dětem věnovali, 

ale i za trpělivost, s jakou odpovídali dětem 

na spousty všetečných otázek. Navíc toto 

setkání s hasiči nebude naše poslední. Dne 

29. března totiž v naší křesťanské mateřské 

škole proběhne ve spolupráci s  místními 

hasiči velký cvičný požární poplach i s eva-

kuací a  výjezdem požární techniky a  naše 

děti si ho budou moci zažít na vlastní kůži. 

Ivana Salvová, KMŠ

Veselý únor 
Na Paloučku 
Všeobecně se říká, že se zimní měsíce „vle-

čou“. Nám ale zejména únor utekl hodně 

rychle. Pomohly nám velmi pěkné akce, 

které byly vydařené.

Sněhu si letos děti moc neužily. Jistě ve 

volných dnech měly možnost lyžovat, ale 

stává se již tradicí náš společný výlet na 

Javorník, který organizujeme ve spoluprá-

ci s  CK CIAO. Děti si bobují podle svých 

možností, rodiče nám pomáhají s  dopro-

vodem, nápady, soutěžemi, organizací. 

Legrace byla i  bez slunečného počasí, 

dobrý oběd, pohyb na čerstvém vzduchu, 

mlsáníčko a celková pohoda – to vše bylo 

jistě pro všechny příjemné. Děkujeme 

všem, kdo nám pomáhali.

Jedno veselé pondělí se ozývalo z naší škol-

ky krásné muzicírování z  různých bubnů.

Školku navštívil hráč na bicí nástroje a per-

kuse, který přivezl velké množství různých 

druhů bubnů, takže každé dítě mělo svůj 

buben. Děti na bubny hrály, zpívaly, na-

cvičily si jednoduché i  složitější rytmy na 

bubnech. Tento program byl muzikotera-

peutický a  výchovný a  měl nám pomoci 

uvědomit si, že bubnování dokáže odstra-

nit stres, je to i způsob relaxace, vyjádření 

emocí. Bubnování jako zážitková činnost 

se nám moc líbila a těšíme se na další setká-

ní s bubny a bubínky.

Každá třída si plánuje aktivity, kterými do-

plňuje svůj třídní program. Třída Berušky 

navštívila pracoviště rentgenu, kam nás 

pozvala maminka Zuzanky, paní Staňko-

vá. Musíme jí moc poděkovat, protože děti 

měly z této návštěvy plno zážitků a hlavně 

se dozvěděly plno nových informací, kte-

ré doplňovaly třídní program Moje tělo. 

Maminka Zuzanky byla na děti perfektně 

připravená a  dovedla reagovat na všechny 

zkoumavé dotazy dětí.

Zajímavých akcí jsme zažili Na Paloučku 

ještě více a  další připravujeme. Ale o  tom 

zase někdy příště. Moc děkujeme všem na-

šim příznivcům a  kamarádům, bez jejichž 

pomoci bychom neměli mnoho zajímavých 

a krásných zážitků.
 MŠ Na Paloučku

Masopust 
ve školní družině
Masopustní řádění masek všeho druhu 

jsme ve školní družině prožili 28. 2. 2012. 

Letošní karneval jsme pojali v  jiném du-

chu než v  předešlých letech. Stalo se tak 

díky praktikantce Blance Melkové ze 

SPGŠ Prachatice. Náš čas na zábavu byl 

omezený, vypustili jsme tedy soutěžení 

a odměny a místo toho slečna praktikant-

ka, s  energií jí vlastní, naučila děti Ptačí 

tanec. V  rytmu hudby s  velikou radostí 

tančili všichni šlechetní princové, usmě-

vavé princezny, stateční vojáci, křehké 

víly, veselá zvířátka všeho druhu a mnoho 

dalších masek. Po občerstvení následova-

lo veselí, které roztančilo i  paní vychova-

telky a asistentky. Na naše řádění se přišla 

podívat i  paní ředitelka, která se rázem 

dostala do obležení dětí. Končit se nikomu 

nechtělo, ale čas byl neúprosný. Následo-

val úklid třídy a odchod domů. Děti už se 

těší na jarní besídky a příští maškarní rej. 

Veselé odpoledne jsme si užili i 5. 3. 2012 

ve školním klubu. Bavila nás soutěž s brč-

ky i  tanec s  balónky, nasmáli jsme se 

u  „židličkované“. Nakonec jsme si smlsli 

na sladkých odměnách.

 Anna Matějková, vychovatelka ŠD

Dům dětí a mládeže 
informuje... 
S přicházejícím jarem cítíme z mnoha stran 

očekávání ve věci nabídky akcí pro veřej-

nost a  především letošních letních akcí. 

Otázkou táborů se zabýváme již od ledna 

a  v  současné době máte možnost hlásit 

sebe či své ratolesti na 5 tématicky rozlič-

ných táborů, které proběhnou v  červenci 

2012. I měsíc duben bude nabitý – většinu 

aktivit jsme tentokrát navázali na dva velké 

svátky – Velikonoce a Den Země. V samém 

závěru měsíce pak zahájíme tradiční Kurz 

společenské výchovy pro mladé.  

DUBNOVÉ AKCE
O  Velikonočních prázdninách, tedy 

5.  a  6.  dubna od 9 do 13 hodin budeme 

v zámeckých dílnách zdobit vejce, vyrábět 

velikonoční drobnosti a  zahájíme pokus 

o  upletení nejdelší české pomlázky, na níž 

se může podílet každý účastník. Akce jsou 

určeny rodinám, ale i samotným dětem bez 

doprovodu rodičů. Na prázdninové dílny 

navážeme sobotní Velikonoční akcí pro 

veřejnost, která proběhne od 13 do 17 ho-

din v Přírodovědné stanici. Kromě různých 

technik zdobení vajec budeme plést košíky 

a  pomlázky, na děti pak čeká několik sou-

těží s velikonoční tématikou. Rovněž se po-

kusíme doplést „nejdelší“ pomlázku.
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Druhým svátkem, který hodláme sla-

vit, je Den Země, který tradičně připadá 

na 22.  dubna. Začneme však již v  pátek 

20.  dubna v  19.00, a  to cestopisnou před-

náškou o  životě české rodiny v  himálaj-

ském Ladakhu. Týž večer pokračujeme 

od 21.00 pozorováním jarní noční oblohy 

přes čočku hvězdářského dalekohledu. 

Tradiční hvězdářskou akcí provází svým 

výkladem MUDr. Miroslav Cajthaml, ve-

doucí astronomického kroužku. Pozoro-

vání hvězd proběhne v zahrádkářské kolo-

nii za Tržištěm, a  to pouze za bezmračné 

oblohy. V  oslavách pokračujeme v  sobotu 

21. 4. od 13 hodin v Přírodovědné stanici, 

kde proběhne soutěžní odpoledne pro děti 

i rodiče, tématicky vázané k třídění odpadů 

a  jejich recyklaci. V  17.00 téhož odpoled-

ne začíná přírodovědná exkurze do parku 

Ostrov, kterou jsme příznačně pojmeno-

vali „Nesem se lesem“. Exkurze je určena 

účastníkům od 0 do 100 let, kteří si chtějí 

zahrát na lovce a pozorovatele zvířat a rost-

lin. Potkáme se s  obojživelníky, hmyzem, 

vodními bezobratlými i  desítkami druhů 

dřevin a  květin. Pomyslným vrcholem ví-

kendu bude zahájení fotografi cké výstavy 

Mgr. Ivana Lukeše, známého zoologa Mu-

zea Šumavy v  Kašperských Horách, kte-

ré proběhne v  zámeckém sále Domu dětí 

a mládeže v neděli 22. dubna od 14 hodin.

Příznivce sportu a  neobvyklých míčových 

her srdečně zveme na OPEN turnaj v bad-

mintonu, který se uskuteční o  velikonoč-

ním pondělí od 13 do 17 hodin v tělocvičně 

ZŠ Blatenská. Účastníci musí mít přezutí 

do haly, rakety rádi zapůjčíme. Přijďte si 

vyzkoušet jeden z nejrychlejších míčových 

sportů, který komplexně rozvíjí osobnost 

hráče a současně dokáže být zábavný. 

Poslední významnou dubnovou akcí je 

úvodní lekce Kurzu společenské výchovy 

pro žáky a  žákyně 8. a  9. tříd ZŠ, kterou 

zahajujeme kurzovní seriál, během nějž 

se účastníci naučí nejen základy společen-

ských tanců, ale rovněž proniknou do tajů 

společenského vystupování a osvojí si pra-

vidla stolování.

TÁBORY
Táborovou sezónu letos zahájí 1. turnus 

Příměstského tábora v Přírodovědné stani-

ci, jenž začíná v pondělí 9. července a který 

bude tématicky věnován pozemským živ-

lům. Následující pondělí, tedy 16. červen-

ce, začíná 2. turnus Příměstského tábora. 

Jeho libretem jsou objevitelské zámořské 

cesty Kryštofa Kolumba či Fernanda Ma-

galhaese. Paralelně (od 16. do 20. 7.) probí-

há na tábořišti u  Holkovic pobytový tábor 

rodičů s  dětmi, který navazuje na tradici 

podobných táborů z  minulých let. V  pon-

dělí 23. července začíná tradiční osmidenní 

tábor pro děti a  mládeže na Plácku, letos 

ovšem rozšířený o sekci pro mladé rybáře. 

Posledním táborovým počinem letošního 

DIASHOW
PÌT MÌSÍCÙ V HIMÁLAJI

Dùm dìti a mládež Horažïovice - pátek 20. dubna od 19.00

Život rodiny se syny tøi a pìt let starými ve vysokohorské oblasti zvané Malý Tibet. Pøednáška 
pøiblíží náboženské i místní lidové zvyky a tradice, buddhistické kláštery i výpravy do pustých hor 

indického Himálaje. A také jako to všechno zvládala èeská rodinka:-).
Promítají se fotografie, videosekvence i krátký film. Poøad je provázen ukázkami místní hudby.

Velikonoèní“OPEN” turnaj 
v badmintonu

Dùm dìtí a mládeže Horažïovice poøádá

Podmínkou úèasti je sportovní pøezutí do haly, 
rakety rádi zapùjèíme. Jste srdeènì zváni!

KDY: Pondìlí 9. dubna od 13 hodin
KDE: tìlocvièna ZŠ Blatenská, HD

léta bude 3. turnus příměstského tábora 

v  Přírodovědné stanici v  Horažďovicích, 

který proběhne v přelomovém týdnu od 30. 

7. do 3. 8. 2012. Informace o táborech včet-

ně přihlášek je možné získat v Přírodověd-

né stanici, v Zámku či na www.ddm-hd.cz. 

Na viděnou během dubnových akcí se těší 
Tomáš Pollak 

a kolektiv pracovníků DDM Horažďovice

Vzdělávání dospělých
Oselce 1, 335 01 Nepomuk, 

tel. 371 595 168, 371 595 701

e-mail: stskola.oselce@tiscali.cz

www.stredniskolaoselce.cz

Vzdělávání dospělých ve Střední škole 

v  Oselcích vstoupilo do reálné podoby. 

V  rámci projektu UNIV 2 proběhl pilotní 

kurz „Práce v  kovárně – základy kovář-
ství“. Od října minulého roku do konce led-

na roku 2012 navštěvovalo kurz 13 zájem-

ců, jak z blízkého okolí, tak ze vzdálenějších 

míst celého kraje. Účastníci kurzu se pod 

vedením zkušených pedagogů učili zákla-

dům tradičního řemesla, které neztratilo 

své kouzlo ani v dnešní moderní době. Vět-

šina účastníků kurzu získané dovednosti 

využije při své zájmové činnosti, avšak ně-

kteří svůj um zúročí i v dráze profesní. Vět-

šina účastníků projevila zájem pokračovat 

v navazujících kurzech a získávat další do-

vednosti v řemesle našich předků.

Naše škola se nezabývá pouze výukou ko-

vářského řemesla, ale má rozpracováno ně-

kolik výukových programů v rámci projek-

tu UNIV 2, které zvýší nabídku naší školy 

pro veřejnost. Jedná se především o výuku 

základů kuchařských dovedností a základy 

formátování velkoplošných materiálů pro 
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truhláře. Hlavní myšlenkou tohoto projek-

tu je proměna škol v  centra celoživotního 

vzdělávání, která pružně reagují na poža-

davky trhu ve svém blízkém i širším okolí. 

Doufáme, že tato cesta je pro nás jednou 

z  možností, jak rozšířit nabídku vzdělává-

ní na trhu a  stát se konkurenceschopnější 

institucí nabízející vzdělávací produkty šité 

„na míru“. Tým mladých, ale zkušených 

pedagogů je schopen vytvořit v rámci dal-

šího vzdělávání UNIV 2 i  další vzdělávací 

programy. Děkujeme touto cestou účastní-

kům i pedagogům dalšího vzdělávání a tě-

šíme se na spolupráci se širokou veřejností.
Mgr. Bc. Zdeněk Tauchen ZŘPV, 

za vedení školy

SPOLKY 

Včelařský spolek
Včelařský spolek Horažďovice pořádá 

v  sobotu 21. dubna 2012 v  restauraci 

U Zachů na Zářečí přednášku na téma: 

Nové směry ve včelařství – nástavkové 

úly. Začátek v 9,30 hodin. Přednáší uči-

tel včelařství Ing. Petr Texl z  Českých 

Budějovic. Na přednášku zveme obča-

ny, příznivce včelařů a včelaře. 

Pěvecký spolek 
Prácheň
Dovolte mi, abych Vás seznámil s novinka-

mi z  činnosti Pěveckého spolku Prácheň. 

V letošním roce, jak jistě všichni víte, slaví-

me 150. výročí založení spolku a 20. výročí 

znovuobnovení jeho činnosti. Velice pilně 

se připravujeme na vystoupení a koncerty, 

které budou s  těmito výročí spojeny. Však 

také budeme prezentovat z  velké části na-

prosto nový program.

První ze série jarních vystoupení bude 

Benefi ční koncert Oblastní charity v  Ho-

ražďovicích, který se bude konat v  pátek 

20. dubna od 18. hodin v secesním sále Ho-

telu Prácheň. 

Poté už budou vrcholit přípravy na další 

velké sborové akce, kterých se zúčastníme. 

Bude to jednak tradiční setkání pěveckých 

sborů západočeské oblasti, které se bude 

konat letos v Chebu a pak také Festival du-

chovní hudby, který se bude konat v Klato-

vech a okolí.

Jak je vidět, opravdu nezahálíme a všichni 

doufáme, že vynaložená práce nebude zby-

tečná a svým zpěvem tak důstojně oslavíme 

výše zmíněná výročí. Podrobnější informa-

ce stále můžete nacházet na našem webu: 

www.pspachen.cz. 

Přeji Vám všem krásné jaro a  těším se na 

setkávání s Vámi.
 Martin Petrus, PSP

Skautské středisko 
Prácheň
Vás zve na divadelní představení

15. dubna 2012, 15.00 hod. v sále DDM

RYCHLÉ ŠÍPY
Příhody a  zážitky pětice správných hochů 

bojujících proti špatnosti, lži a  bezpráví... 

Přijďte se pobavit s Mirkem Dušínem, Čer-

venáčkem a ostatními! 

Novinky v klubu DOK
Brzy tomu bude dva roky, co jsme začali 

pečovat o  neogranizované děti a  mládež 

v Horažďovicích, jako všechno i náš klub se 

vyvíjí. Klub byl doposud zřizován místním 

skautským střediskem ve spolupráci s  no-

vým občanským sdružením ProHD a dopo-

sud fi nancován z  příspěvků Města Horaž-

ďovice, Plzeňského kraje, Junáka, MŠMT, 

Nadace O2, Evropské unie, pro získání 

dlouhodobé podpory Plzeňským krajem 

jsme oslovili západočeskou Diakonii, která 

má zkušenosti s vedením klubů a sociálními 

službami pro děti a  mládež. Od dubna tak 

bude klub zřizován právě Diakonií ve spolu-

práci se zakládajícími spolky.

Návštěvníci se kromě stávajících brigád-

níků, kteří se starají o jejich volný čas a po-

máhají jim se školními povinnosti, nyní 

mohou těšit i  na dalšího pracovníka, tzv. 

sociálního. To je odborník, se kterým si 

mohou děti a mládež povídat o svém životě 

a příp. problémech, tento pracovník se jim 

věnuje individuálně a  pomáhá jim v  jejich 

osobním rozvoji, zajišťuje také skupinové 

programy a  další aktivity. Věříme, že to 

zvýší spokojenost návštěvníků s  klubem 

DOK a  usnadní jim cestu životem a  kom-

plikace spojené s dospíváním.

Touto změnou se DOK stává tzv. nízkopra-

hovým klubem. Klub je dobrovolný a  bez-

platný, je možné přijít a  odejít kdykoliv 

a bavit se jakkoliv, pokud jsou respektováni 

ostatní a základní pravidla klubu.

Co může návštěvník v klubu dělat:

• popovídat si s pracovníky, svěřit se s pro-

blémy a poradit se o nich 

• požádat o pomoc s potížemi ve škole, zís-

kávat informace a praktické rady

• bavit se s vrstevníky, poznat nové přátele

• využívat počítač s internetem či wifi  signál

• koukat se na fi lmy, poslouchat hudbu pod-

le svého gusta, číst časopisy, luštit křížovky

• hrát stolní hry, stolní fotbal, kulečník, ping 

pong, fl orbal, půjčit si ven sportovní vybavení

• využívat Nintendo WII, tancovat na ta-

nečních podložkách, vyrábět a malovat

• vymyslet a uskutečnit vlastní nápad, rea-

lizovat svůj zájem, navrhnout nákup nové-

ho vybavení

PROGRAM KONÍRNY A O. S. PROHD
Pondělí 2. dubna 2012 v 19.00

Galerie Calífi a – koncert: Gabra a harmo-
nikář (http://bandzone.cz/gabraaharmo-

nikar) – originální písničkářské duo hrající 

folk – alternativu (ve spolupráci s  Galerií 

Califi a v  rámci zahájení výstavy Domácí 

věci, 18.00), vstupné dobrovolné

Sobota 21. dubna 2012 v 18.00

Konírna (Havlíčkova 46) – animované 
fi lmy FAMU a  Den Země – pro zasmá-

ní i  k  zamyšlení (o  fi lmech a  programu na 

www.dokhorazdovice.cz, záložka Konír-

na), vstupné dobrovolné

Na tradiční jarní besedu Spolku rodáků a pří-

znivců jsme pozvali správce farnosti církve 

římskokatolické Ing. Petra Koutského.

Pan farář zaměřil svoje povídání na osobnos-

ti Prácheňského kraje, které se posléze staly 

světci. V přátelské atmosféře byly zodpověze-

ny i četné dotazy i na jiná témata. Radostnou 

událostí besedy bylo blahopřání panu Ma-

zourovi k jeho svěžím osmdesátinám.

Spolek rodáků pořádá v neděli dne 29. dub-

na 2012 jarní autobusový zájezd na Šuma-

vu, „Hamerským potokem“ což je perlou 

střední Šumavy. Předseda spolku na bese-

dě připomněl, že při dobré vůli a  odložení 

pohodlnosti to mohou absolvovat mnozí 

naši členové. Spolek samozřejmě přivítá 

i nečleny. Závazné přihlášky do 20.4. u paní 

Koladové ve „Švadlence“. Bližší na vývěsce 

u Červené brány. Těšíme se na shledanou. 

 František Moser
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Sbor dobrovolných 
hasičů 
Výroční valná hromada (VVH) okrsku č. 8 

Horažďovice se konala v restauraci Na Zá-

řečí 25. února od 14 hodin za účasti zástup-

ců všech deseti sborů, ze kterých se okrsek 

skládá, a  jednoho zástupce Okresního 

sdružení hasičů v Klatovech. Nedostavil se 

nikdo za Městský úřad Horažďovice.

VVH byla zahájena přečtením programu, 

jeho schválením a  vzpomenutím členů 

zemřelých v  roce 2011. Starosta okrsku 

zhodnotil usnesení z  loňské VVH a  ná-

sledně provedl rozbor, jak bylo usnesení 

plněno během uplynulého roku. Po něm 

vystoupil velitel okrsku, který mimo jiné 

naplánoval cvičení na letošní jaro a  okrs-

kovou soutěž na 26. května v  Komušíně. 

Přečtena byla rovněž zpráva o  hospoda-

ření okrsku a  vše bylo potvrzeno členem 

revizní komise. Poté byl přednesen plán 

práce a  činnosti okrsku na letošní rok. 

V diskuzi vystoupilo několik členů a bouř-

livě se diskutovalo hlavně o soutěžích pro 

naše mladé hasiče. 

Ve vystoupení okresního delegáta zaznělo 

několik čísel, např. že na našem okrese je 

235 sborů, přes 10 tisíc členů, členek a mla-

dých hasičů, 42 historických a 4 čestné pra-

pory, okresní oslavy že se budou pravděpo-

dobně konat ve Volšovech v září. Historická 

hasičská jízda Plzeňským a Středočeským 

krajem by se měla uskutečnit v příštím roce 

v  červnu se startem v  Horažďovicích a  cí-

lem v Litoměřicích. 

NAŘÍZENÍ 
PLZEŇSKÉHO KRAJE

ze dne 16. 4. 2002, kterým se stanoví 

podmínky k zabezpečení požární ochra-

ny v době zvýšeného nebezpečí vzniku 

požáru.

Podmínky pro pálení zbytků po lesní těžbě 

a hořlavého odpadu u domu nebo chaty:

Pálení provádí pouze osoby starší 18 let

minimálně dvě osoby

maximálně 4 ohniště

kolem okraje pás o šířce min. 1,5 metru

maximální výška plamenů 2 m

na místě pálení musí být k dispozici hasivo

mobil pro případ ohlášení požáru

po skončení pálení bezpečně uhasit 

ohniště

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

Zákaz vypalování suché trávy po celý rok

Klub „Nebuď sám“ 
Srdečně zveme na zajímavé akce, které pro 

Vás chystáme. 

2. 4. pondělí – Dílna – výroba velikonoč-
ních dekorací. Chcete-li Váš byt připravit 

na blížící se Velikonoce, přijďte si vyrobit 

vlastnoruční velikonoční dekoraci. Dílna 

v  suterénu DPS Palackého 1061 bude ote-

vřena od 13.30 hod.

3. 4. úterý – Přednáška – darování a dě-
dění. Pracovnice Občanské poradny Vás 

srozumitelně provedou všemi úskalími 

spojenými s touto problematikou. Přednáš-

ka se uskuteční ve společenské místnosti ve 

4. patře DPS Palackého od 13.30 hod. 

3. 4. úterý – Posezení s harmonikou. Oblí-

bení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jí-

delně DPS Palackého od 15.00 hod. Přijďte 

se pobavit a poslechnout si hezké písničky!

4. 4. středa – Čtení na pokračování. Pra-

covnice Městské knihovny Horažďovice 

pro Vás ve společenské místnosti ve 4. patře 

DPS Palackého připravily příjemné odpo-

ledne nad zajímavou knihou. První stránku 

otevřeme ve 14.00 hod. 

16. 4. pondělí – Trénování paměti s  paní 

Lenkou Šimonovou, vedoucí Městské 

knihovny Horažďovice. Začínáme ve 13.00 

hod. v  jídelně v  přízemí DPS Palackého. 

Přijďte si procvičit mozkové závity, ale 

hlavně si zpříjemnit jarní čas netradičním 

způsobem.

17. 4. úterý – Vítání jara. Vystoupení dětí ze 

školní družiny ZŠ Blatenská. Program za-

čne od 13.00 hod. v jídelně v DPS Palackého. 

18. 4. středa – Čtení na pokračování. Pra-

covnice Městské knihovny Horažďovice 

pro Vás ve společenské místnosti ve 4. patře 

DPS Palackého opět chystají příjemné od-

poledne nad zajímavou knihou. Začneme 

ve 14.00 hod. 

20. 4. pátek – Benefi ční koncert na pod-

poru činnosti OCH Horažďovice. Program 

se uskuteční v sále hotelu Prácheň od 18.00 

hod. Vystoupí: Volné sdružení horažďovic-

kých zpěváků a muzikantů, pěvecký spolek 

Prácheň a  sestry Strolených s  bratrancem 

Pavlem Samiecem. O  přestávce se bude 

podávat malé občerstvení. 

23. 4. pondělí – Křížem krážem celým 
světem. Přednáška pana Mgr. Presla s  vi-

deoprojekcí se uskuteční ve společenské 

místnosti ve 4. patře DPS Palackého od 

13.30 hod.

25. 4. středa – Výlet do Plzně. Tentokrát se 

na první letošní výlet vydáme do pivovaru 

Plzeňský Prazdroj a navštívíme Domov pro 

seniory sv. Jiří. Odjezd v 7.00 hod. od DPS 

Palackého 1061. Příspěvek na dopravu je 

To vše u  příležitosti 135. výročí založení 

našeho sboru a  165 roků od narození jed-

noho z  nejvýznamnějších hasičských pra-

covníků Matěje Mayera, který se narodil 

17.  prosince 1848 v  Zářečí u  Horažďovic. 

Stál u kolébky organizace Českého dobro-

volného hasičstva, kladl základní kámen 

k  jejímu vybudování a  neopustil ji nikdy. 

Zemřel 8. května 1917. 

Závěrem VVH bylo schváleno usnesení, 

podáno občerstvení a zahrála i harmonika.
 Karel Halml



HORAŽĎOVICKÝ OBZOR č. 3/2012 | 12

140 Kč, vstupné do pivovaru činí 70 Kč. Zá-

jemci hlaste se v kanceláři OCH.

26. 4. čtvrtek – Česko – otázky a odpově-
di. Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti o Čes-

ké republice zábavnou formou. Jídelna 

DPS Palackého 1061 od 13.30 hod. 

30. 4. pondělí – Trénování paměti. Vedou-

cí Městské knihovny Horažďovice si pro 

nás opět připravila zajímavé odpoledne. 

Začínáme ve 13.00 hod. v jídelně v přízemí 

DPS Palackého 1061. 

Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se 

sejít při mši svaté ve společenské místnosti 

v suterénu DPS 1061. 

Každé úterý ve 13.30 hod. probíhá ve spo-

lečenské místnosti v  suterénu DPS 1061 

posezení v klubu seniorů.

KONTAKT: 376 512 596
 Mgr. Šárka Kordová, 

Oblastní charita Horažďovice

Poděkování
Chtěli bychom poděkovat Městské knihovně 

v Horažďovicích za krásný zážitek, který pro 

nás uspořádali dne 14. března 2012 v Domě 

s  pečovatelskou službou v  Palackého ulici. 

Setkání s paní Marií Malou, autorkou knih 

o Šumavě, bylo moc příjemné. Moc se nám 

líbilo její vyprávění i promítání fotografi í. 

M. Paulová, J. Polívková, B. Mauerová

2. masopustní průvod 
masek v Horažďovicích 
Předměstí
Po loňském pochodu naší obcí jsme se 

i  v  letošním roce rozhodli uskutečnit dal-

ší, v  pořadí již druhý, masopustní průvod. 

Kalendářní termín sice poukazoval na so-

botu 18. února, ale z  důvodu účasti našich 

spoluobčanů na jiných akcích jsme změ-

nili termín na sobotu 25. února 2012. Sraz 

veškerých masek a maškar byl stanoven na 

12.30 hodin a veselice mohla pomalu začít. 

Díky příznivému počasí jsme se i v letošním 

roce sešli v  hojném počtu. Mezi dospělými 

účastníky nechyběly ani naše děti. Bylo vi-

dět, že si každý zúčastněný dal záležet na 

své masce, ať už výběrem v  půjčovně nebo 

vlastní pílí. V  průvodu jsme mohli zahléd-

nout dělostřelce, silničáře, zdravotní sestry, 

muchomůrky, Japonce, miminka, Asterixe 

s  Obelixem, Fantomase, kovboje, řezníka 

i  s  prasátkem, myslivce, celnici, ohnivou 

ženu, čarodějnice, vojáka Švejka s  dopro-

vodem paní Müllerové a  další. Z  dětských 

převleků např. generál, berušky, havajské 

tanečnice, čarodějnice, bubák, kohout, lví-

ček, princezna. V  čele průvodu byl ženich 

a  nevěsta v  mužském provedení, kteří do 

každého stavení vstupovali mezi prvními 

s úkolem představit majitelům průvod maš-

kar. Jak už tradice praví, ke každé veselici 

patří hudební doprovod, a tak jsme i my měli 

možnost ukázat naše pěvecké umění při 

harmonikách a trubce. Majitelé domků nás 

vřele přivítali a bohatě pohostili jídlem i pi-

tím. Průvod trval až do večerních hodin, kdy 

jsme končili v hájovně na konci obce. Odtud 

jsme se vydali s celým průvodem do naší klu-

bovny na hřišti, kde jsme později společně 

hodnotili průběh masopustního odpoledne. 

Rozepisovat se o tom, jak to vypadalo u kaž-

dého stavení, by asi nebylo moudré, a  tak 

máte všichni možnost prostřednictvím fotek 

v  naší informační skříňce na hřišti v  Před-

městí zavzpomínat, jak asi vše probíhalo. 

Myslím, že se akce velmi vydařila a příští rok 

s ní opět budeme počítat, ale teď už můžeme 

pomalu přemýšlet nad stavbou májky, která 

se nezadržitelně blíží.
 Jan Karásek, HD Předměstí 

Masopust ve Veřechově

ZAJÍMAVOSTI

Housle 
kam se podíváš
Sobotní čtyřiadvacáté březnové odpoledne 

bylo vskutku jako každé jiné, nádech lehké 

nervozity mělo jen pro několik malých i vět-

ších houslistek a houslistů. Tito se totiž se-

šli ve Starém Plzenci, aby zde poměřili své 

dovednosti, nabrali zkušenosti a  okusili 

atmosféru krajské soutěže houslových sou-

borů. Považte, že na celokrajskou soutěž 

se sjely pouhopouhé tři houslové soubory! 

Ptám se, kde jsou ostatní děti? 

O to větší díky a uznání by mělo patřit nejen 

rodičům, kteří často doslova v potu své rato-

lesti nutí ke smysluplné činnosti, dětem, kte-

ré obětují část ze svého času a „dřou“ někdy 

nezáživné etudy, ale především kantorům ze 

ZUŠek. Vezmu-li konkrétně tu naši – horaž-

ďovickou, musím uznat, že zde paní učitelka 

Panušková udělala obrovský kus práce. Ješ-

tě před deseti lety tady byla jedna holčička, 

se zájmem o hru na housle a k dnešnímu dni 

má ZUŠka 26 houslistů různého věku. Při-

počtu-li ostatní obory, které jsou schopny 

houslisty doprovodit a  to také z  řad žáků, 

pak mi nezbývá, než smeknout před vede-

ním školy a prací pedagogů. 

Předpokládám, že ne každý den svítí slun-

ce, určitě se objeví i  nějaký ten mráček, 

který vezme část sil a nadšení, ale doufám, 

že se nenecháte odradit a  touha vykřesat 

z  našich dětí to nejlepší, co uvnitř nich je, 

vás neopustí. 

Potlesk patří sólistům, ale i  vám, kanto-

rům, kteří mnohdy nejste vidět a bez vaší 

práce by sólisté nebyli, právem náleží 

– VELIKÉ DÍKY! 

Violino Animato – jen pro ty kteří nevě-

dí, jde o  jméno dívčího horažďovického 

houslového souboru, který zaznamenal 

úspěch a já věřím, že o těchto slečnách ješ-

tě uslyšíme. Gratulujeme!

 Markéta Bučoková
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Poděkování 
TECHNICKÝM SLUŽBÁM 
HORAŽĎOVICE
Velké poděkování MěÚ Horažďovice, zvláš-

tě pak technickým službám a paní Benešo-

vé, za opakovanou pomoc při údržbě skalky 

a okolí u staré školy. 

Těm, co ji před 25 lety zakládali a udržovali 

dosud, už docházejí síly a byla by určitě ško-

da nechat tento pěkný kout zpustnout.

Je tam pěkné posezení na lavičkách, ale ty 

jsou zvláště večer obsazeny omladinou a my 

po nich musíme uklízet a o zničených rostli-

nách ani nemluvě. 

Proto děkuji znovu za pomoc technických 

služeb za zachování tohoto našeho koutku 

oddechu.

 L. Hůlová 

Jezuitská stopa 
v dějinách regionu 
Prácheňska
Za hlavního ideového otce založení nedale-

ké klatovské jezuitské koleje bývá po právu 

označován rodák z  našeho pootavského 

kraje – páter Vojtěch (Albrecht, Adalbert) 

Chanovský z  Dlouhé Vsi. Tento vpravdě li-

dový „misionář Prácheňska“ se narodil na 

dnes již dávno neexistující tvrzi v  blízkých 

Svéradicích roku 1581 jako osmé z patnácti 

dětí manželů Jana Jindřicha Chanovského 

z  Dlouhé Vsi a  Kateřiny Valovské z  Úsuší. 

Dle teorií některých odborníků měl snad 

být Vojtěch synem katolického otce a matky 

protestantského vyznání.

Své časné mládí strávil budoucí misionář 

v  bezpečí rodinné tvrze v  Dožicích. Přes 

zásadní odpor otce roku 1601 vstoupil do 

Tovaryšstva Ježíšova. Studoval nejen te-

ologii, ale i  fi lozofi i v  řádových kolejích 

a  vzdělávacích ústavech, nejprve ve staro-

městském Klementinu, později pak ještě 

v  Českém Krumlově. Kněžského svěcení 

se dočkal Vojtěch v Grazu. Poté působil na-

příklad roku 1615 jako učitel matematiky 

na řádové koleji v Olomouci. Patrně zde se 

blíže seznámil se základy a problematikou 

misijní práce. V  roce 1618 sice odchází do 

pasovského exilu, avšak ještě před bělohor-

skou bitvou se vrací zpět do své domoviny. 

Právě tehdy jej můžeme nalézt v roli před-

staveného českokrumlovské koleje. Odtud 

však Chanovský relativně brzy odchází. 

Dostal se totiž do ostrého konfl iktu se svět-

ským knězem. Páter Albrecht totiž nechal 

v centrálním prostoru kostela svatého Víta 

rozebrat a přemístit náhrobek slavného Vi-

léma z Rožmberka. Poté ještě krátce zastá-

vá funkci rektora semináře svatého Václava 

v klementinské koleji a rektora koleje v Jin-

dřichově Hradci.

Srdečné díky do LDN
Jsem již léta v důchodu, ale velkou část své-

ho produktivního života jsem pracovala 

jako sociální sestra, a to i v nemocnici v Ho-

ražďovicích. Krátce po revoluci jsem se od-

stěhovala na Tachovsko.

Když mě nyní čekala operace kolenního 

kloubu, dozvěděla jsem se, že část rekon-

valescence spojenou s  kvalitní rehabilitací 

nabízejí právě v Horažďovicích, v „mé“ ne-

mocnici, a tak jsem se rozhodla to také vy-

zkoušet.

Dnes lidé na našem zdravotnictví nacházejí 

samé nedostatky, ale já se k nim nepřipojím. 

Již při příjmu – příjemné prostředí, vstřícní 

lékaři, ochotné a  obětavé sestry. Když jste 

také zdravotník, více se ptáte. Kromě kvalit-

ní a citlivě poskytované fyzioterapie jsem se 

dozvěděla i  podrobnosti o  neustálém vzdě-

lávání „rehabek“, o  tom, jak je práce baví. 

Bylo to znát i na péči o moji osobu. Praktic-

ky hned jsem začala s rehabilitací. Velmi pří-

jemně mě také překvapilo prostředí, vyba-

venost pomůckami, přístroji, vozíky, atd. Ke 

konci mého pobytu se rehabilitační sestra 

též zajímala o ergonomii našeho bytu, o to, 

jaké pomůcky pořídit a  jak udělat, abych 

byla v  domácím prostředí co nejvíce sobě-

stačná a bydlení bylo bezpečné.

Perfektní péče nebyla však jen ze strany re-

habilitace, ale kompletně všech (sanitáři, 

sestry, lékaři). Zapomenout také nesmím na 

opravdu výbornou stravu.

Chtěla bych tedy touto cestou poděkovat ce-

lému kolektivu nemocnice za vzornou péči.

 Marcela Turnerová

Velikonoce
Zima končí a jsou tu svátky jara.

Blíží se Velikonoce a s nimi tolik očekávaný 

příchod jara. Jsou to svátky obnovy života 

v  přelomovém čase konce zimy a  počátku 

jara. Malované kraslice, upečený beránek 

na stole, vonící květiny ve váze, to vše pat-

ří k Velikonocům. A hlavně teplé jarní dny, 

plné sluníčka a rodinné pohody. 

Velikonoce, to je nejvýznamnější svátek křes-

ťanských církví, protože je spojen s  umuče-

ním a  vzkříšením Krista. Velikonoce se ale 

slavily už v  době předkřesťanské. Zřejmě 

navazovaly na svátek židovský – pesach, kte-

rý oslavoval vysvobození Židů z egyptského 

zajetí. Ovšem asi pro většinu z nás zůstávají 

Velikonoce především původními pohan-

skými svátky jara a  plodnosti, oslavou jarní 

rovnodennosti. Už staří Slované slavili konec 

zimy a začátek zemědělských prací. 

Podobně jako mnoho křesťanských svátků 

i  Velikonoce pronikly mimo církev. Už od 

svého vzniku jsou časem oslav a rodinného 

veselí. Dnes jsou navíc významné i komerč-

ně, protože se k nim váže hodně zvyků, k je-

jichž naplnění je třeba vynaložit nějaké úsilí 

nebo alespoň leccos nakoupit. 

V Česku je prastarou tradicí hodování a po-

mlázka. Na Velikonoční pondělí ráno muži 

a chlapci chodí po domácnostech svých zná-

mých a „vyšupávají“ ženy a dívky ručně vy-

robenou pomlázkou z vrbového proutí. Pod-

le tradice přitom říkají říkadla. Pomlázka 

je symbolem zdraví a  plodnosti. Vyšupaná 

dívka pak dává muži barevné vajíčko. V ně-

kterých oblastech mohou ženy pomlázku 

mužům oplatit – kbelíkem studené vody. 

K  symbolu Velikonoc patří hlavně kraslice, 

což jsou barevná vajíčka. Typické barvy, které 

se používají k  barvení, jsou hlavně červená, 

žlutá, zelená, červenohnědá a  hnědá. Barva 

červená samozřejmě symbolizuje lásku. 

Bez beránka a zajíčka bychom si Velikonoce 

asi vůbec neuměli představit. Jeho symbol byl 

rozšířený už za pohanů. V křesťanství ovšem 

symbolizuje památku Krista – „Beránka Bo-

žího“. A proto bychom neměli zapomínat na 

nějakou tu specialitu z jehněčího a skopové-

ho masa. Pokud máte malé děti, tak nezapo-

Mezi lety 1622–1643 působí P. Vojtěch jako 

lidový misionář nejen na Prácheňsku, ale 

i  v  okolí Kolína, Tábora a  Plzně. Nejvíce 

však proslul jako misionář na Klatovsku, 

Sušicku a  Horažďovicku. Ve třicátých le-

tech 17. století podnikl velkolepou misijní 

cestu, jež započala v prostoru šumavských 

sklářských osad a  pokračovala dále přes 

Nýrsko, Klatovy, Sušici, Svéradice, Ho-

ražďovice, Blatnou až k  Dožicům, kde na 

rodové tvrzi pobýval jeho bratr. Pravidelně 

čtyřikrát v roce cestoval P. Vojtěch na pouť 

do bavorské obce Neukirchen bei Heiligen 

Blut. V  roce 1635 byl průvodcem šlechtici 

donu Martinovi de Hoeff-Huertovi, majite-

li řady panství na Sušicku (např. Velharti-

ce, Mokrosuky, Kolinec atd.).

V kapli svatého Bartoloměje na vrchu Kos-

telíku v  těsné blízkosti Svéradic se docho-

valy na stěnách nápisy z  rukou Adalberta 

Chanovského, datované do let 1637 a 1638. 

Páter Vojtěch zemřel v Klatovech roku 1643 

a byl pohřben v kryptě kolejní kaple. Po do-

končení katakomb pod řádovým kostelem 

tam byly jeho ostatky přeneseny a uloženy 

13. března 1684. Úcty se dočkal už tím, 

že jeho rakev nese pořadové číslo jedna. 

Kromě misionářské aktivity se Chanov-

ský věnoval i  psaní romantických povídek 

a dramatických her. Je autorem díla Správa 
křesťanství a  místopisné práce Vestigum 
Boemiae Prae. Ve druhé polovině 17. sto-

letí vydal jezuitský autor Jan Tanner živo-

topis P. Vojtěcha. V roce 1935 po dostavbě 

modernistické věže při klášterním kostele 

v  Horažďovicích byl vysvěcen zvon zasvě-

cený památce Vojtěcha Chanovského.
 Mgr. Roman Vaněk
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meňte na hezký zvyk, že jim čokoládová va-

jíčka přinese velikonoční zajíček. Velikonoce 

jsou stejně jako Vánoce především rodinným 

svátkem, tak si je krásně užijte. 

Příjemné prožití svátků jara a  bohatou 
pomlázku vám přeje 

Karel Halml

Projděte se se mnou 
Ulicí…
Zvu vás na procházku do jednoho ze zná-

mých českých seriálů. Jako spoluscénáristka 

seriálu Ulice, který vysílá TV Nova. V únoru 

jsem se zúčastnila natáčení v ateliérech, kte-

ré si TV Nova pronajala v prostorách bývalé 

továrny. V jeden den se natáčí pouze s několi-

ka herci scény až do 7 dílů, takže se nenatáčí 

nikdy jeden díl celý. Bývalá továrna umož-

ňuje vytvářet pohyblivé kulisy, které se při 

natáčení různě kombinují. Prostory jsou pod 

přísnou kontrolou. Příznivcům tohoto neko-

nečného seriálu mohu prozradit, že na chvil-

ku neuvidí Světlanu. Jak dopadne její rozvod 

s Lumírem vám prozradit nemohu. Zajímavě 

se bude vyvíjet i postava prof. Marty Seidlo-

vé. Ulice přivítá i nové herecké tváře. Jednou 

z  nich bude herečka L.  Termerová. V  Ulici 

si zahraje maminku prof. Seidlové. Tatínka 

bude hrát sympatický J. Vlasák, kterého jsme 

viděli například ve Vratných lahvích. Partu 

studentů posílí dvě herečky, které přijdou 

jako první ze seriálu Ordinace v  růžové za-

hradě. V Ulici to pořádně roztočí. Lumír jistě 

diváky pobaví svou snahou zhubnout. Herci 

i  herečky nesmějí měnit image, aniž by se 

dohodli předem se štábem. Dokonce chce-li 

herečka otěhotnět. Největší práci dá maské-

rům upravovat bříško, aby divák nepoznal, 

že třeba T. Bebarová je těhotná a  v  seriálu 

ne. Energická Vilma Nyklová přezdívá svou 

paruku „jezevčík“, protože tak skutečně vy-

padá. Přeji všem divákům příjemné chvíle při 

sledování tohoto seriálu. Máte se na co těšit. 

Díky, že jste se prošli se mnou Ulicí…

 Eva Doubková

Protokol 
O PRŮBĚHU 29. ZPČ OBLASTNÍ 
PŘEHLÍDKY ČINOHERNÍHO 
A HUDEBNÍHO DIVADLA 
V HORAŽĎOVICÍCH 2012
Na návrh odborné poroty udělili pořadate-

lé následující ocenění:

Čestná uznání za herecký výkon
Petře Zoubkové za roli Luisy Puckailero-

vé v  inscenaci Antonína Procházky Klíče 

na neděli souboru Divadelní společnosti 

Žumbera Plzeň

Ladislavu Synkovi za roli Vávry v inscena-

ci Kristiny a  Kryštofa Kohoutových Lovu 

zdar! souboru Jezírko Plzeň

Františku Markovi za roli Gerryho v  in-

scenaci Davida Williamsona Urvi to! sou-

boru Divadlo bez zákulisí Sokolov

Patriku Ulmanovi za roli Kela v inscenaci 

Davida Williamsona Urvi to! souboru Di-

vadlo bez zákulisí Sokolov 

Milanu Martincovi za roli Mannyho v  in-

scenaci Davida Williamsona Urvi to! sou-

boru Divadlo bez zákulisí Sokolov

   

Ceny za herecký výkon
Lence Štěpáníkové za roli Anny Kareniny 

v  inscenaci L. N. Tolstého Anna Karenina 

souboru Tyjátr Horažďovice

Kristýně Sladomelové za roli Anděly v in-

scenaci Kristiny a  Kryštofa Kohoutových 

Lovu zdar! souboru Jezírko Plzeň

Kristině Kohoutové za roli Laurence v in-

scenaci J. Della, G. Silbeyrase Půldruhé 

hodiny zpoždění souboru M + M Hranice

Vratislavu Mikanovi st. za roli Pierra v in-

scenaci J. Della, G. Silbeyrase Půldruhé 

hodiny zpoždění souboru M + M Hranice

Pavlíně Šponiarové za roli Loren v insce-

naci Davida Williamsona Urvi to! souboru 

Divadlo bez zákulisí Sokolov

Lucii Rozsypalové za roli Mindy v  insce-

naci Davida Williamsona Urvi to! Souboru 

Divadlo bez zákulisí Sokolo

Cena 
Marii Šťastné za kostýmy v  inscenaci 

L. N. Tolstého Anna Karenina souboru Ty-

játr Horažďovice

Karlu Šťastnému za scénografi cké řešení 

prostoru v  inscenaci L.  N.  Tolstého Anna 

Karenina souboru Tyjátr Horažďovice

Vratislavu Mikanovi ml. za režii inscena-

ce J. Della, G. Silbeyrase Půldruhé hodiny 

zpoždění souboru M + M Hranice

Marii Volné za dramaturgii inscenace Da-

vida Williamsona Urvi to! souboru Diva-

dlo bez zákulisí Sokolov

Martinu Volnému za režii inscenace Davi-

da Williamsona Urvi to! souboru Divadlo 

bez zákulisí Sokolov

Cena diváka
Divadelnímu souboru M + M Hranice za 
inscenaci J. Della, G. Silbeyrase Půldru-
hé hodiny zpoždění

Hlavní cena 
Divadlu bez zákulisí Sokolov za inscena-
ce Davida Williamsona Urvi to!

Na národní přehlídku 1. Divadelní pik-
nik Volyně 2012
doporučena inscenace

Divadla bez zákulisí Sokolov s inscenací 
Davida Williamsona Urvi to!

Díky vám všem! 
Týden od 4. do 11. března, kdy probíhal 

XXIX. ročník Západočeské oblastní pře-

hlídky amatérského divadla, utekl jako 

voda. I  přes některé komplikace, které 

během těchto dní nastaly, si troufám říci, 

že vše proběhlo ke spokojenosti diváků či 

přímých účastníků divadelního maratónu. 

Podividlo ažažAš nahradil Tyjátr Horaž-

ďovice s  loutkovou pohádkou „Vzducho-

plavci“ a  Víc než chleba Plzeň samotní 

ochotníci z různých souborů pod vedením 

ČIŠTĚNÍ OTAVY
28. 4. 2012

HORAŽĎOVICE

Sraz účastníků v 9.00 hod. u fi rmy Obro

Odjezd v 10.00 hod.

Čistí se úsek od ČEPICE most – LIPKY

Lodě, pytle a rukavice

Budou připraveny na místě.

Od 13.00 budou potápěči čistit řeku 

nad a pod jezem na Lipkách 

Přijďte podpořit užitečnou 

VODÁCKOU akci

Pomozte vyčistit Otavu
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předsedy odborné poroty pana Františka 

Zborníka s ukázkou nácviku samotné hry. 

Improvizace se povedla, nálada byla skvě-

lá... Chtěla bych poděkovat všem dobrým 

dušičkám, které nám pomáhaly při přípra-

vách i  samotné organizaci celé přehlídky 

a také příznivcům divadla, kteří nás fi nanč-

ně či materiálně podpořili. A  také musím 

poděkovat vám divákům, kteří jste přišli 

navštívit některé z divadelních představení 

a svým potleskem ocenili ochotnické umě-

ní. Díky vám všem! 
 Libuše Mužíková, za pořadatele 

KULTURA V OKOLÍ

NEPŘEHLÉDNĚTE POZVÁNKU 
NA LIDOVOU VESELICI

Zveme všechny příznivce Zářečí 

na průvod plný recese a zábavy

V pondělí 30. 4. 2012 se uskuteční již

7. ročník 
ZÁŘEČSKÉ MÁJKY

OD 17.00–18.00 hod.

průvod 
veselých vozů

se zastávkou u krále Šneka I.

Posezení u májky

(zpěv, občerstvení, soutěže)

Řazení vozidel na parkovišti 

f. Victory p. P. Svobody v 16.30 hod.

Přijďte se pobavit!

              Muzeum Dr. Š. Adlera v Dobré Vod  u Hartmanic uvádí: 

Pod prachem asu poh bená vesnice znovu ožívá na unikátních dobových fotografiích, 
které jsou dnes již ojedin lou vzácností. Stod lky pat ily k nejv tší šumavské 
královácké rycht  a daly by se ozna it jako historický skvost Šumavy. Dnes se jejich 
torzo kr í pod horou K emelná, a tak návšt vník m že jen tušit, kde odpo ívají zbytky 
dvou mlýn , pily, n kolika hostinc , kaple sv. Sebastiana i legendární usedlosti 
Balthashof, která pat ila k nejv tším v Královském hvozdu.  

Zveme vás na cestu v ase do po átku minulého století, kdy ješt  lidé žili ve vzájemné 
symbióze, než je rozd lil autoritativní režim. Objevte sami prost ednictvím unikátních 
fotografií duši této vesnice, ve které kdysi žilo a dýchalo p es dva tisíce obyvatel. A kdo 
ví…T eba si pak m žete ud lat malou procházku za tajemstvím vesnice, jejíž zbytky se 
nachází v nitru lesa, n kolik kilometr  od budovy muzea. 

Zahájení výstavy prob hne dne 01.04. 2012 ve 14. 00 v budov  Muzea Dr. Š. Adlera 
v Dobré Vod  u Hartmanic. Fotografie budou k zhlédnutí až do 31.05.2012. 

Otevírací doba muzea:      09.00. -12.00                   12.30 – 17.00 
Všichni jste srde n  zváni! Na vaši návšt vu se t ší personál Muzea Dr. Š. Adlera, Dobrá 
Voda 5, Hartmanice 

Více o nás na www.vrbno-ubytovani.cz

e-mail hospoda.vrbno@seznam.cz

13. 4.  19,00
AROMATERAPIE – LINDA OLŠAROVÁ 
Skrze vůně se můžeme dotknout mnohých 

vrstev naší bytosti, protože vůně nás prová-

zejí od počátku našeho bytí.
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Svazek obcí Blatenska
Muzeum Josefa Siblíka Blatná 
Základní um lecká kola Blatná

M sto Blatná 
ve spolupráci s Práche sk m muzeem Písek

Vás zvou na v stavu  
do Muzea Josefa Siblíka v Blatné

 

Co je malé, to je hezké aneb
ze života hmyzu

IX. ro ník
cyklu P íroda Blatenska 

  
vernisá v stavy

24. dubna 2012 v 15,00 hodin 
  

v stava potrvá do 15. ervna 2012 
  

otev eno: úter – ned le
9,00 – 18,00 hod.      

 

ZÁVĚREČNÉ 
ZAMYŠLENÍ

Na jaře všichni 
pookřejeme
Kdo by neměl rád jaro. Stačí trochu jarního 
slunce a  hned je v  nás více energie. Stačí, 
aby začala vonět země, a  mnohé z  nás to 
láká k  práci na zahradě či k  pobytu v  jarní 
přírodě, ve které je vše den ze dne krásněj-
ší. Těšíme se ze světla slunce, z první zelené 
trávy, z  rozkvetlých luk, z  bohatě kvetou-
cích stromů i z prvních plodů země. To vše 
je patrné na první pohled. Ovšem začínající 
jaro v sobě skrývá ještě jedno skryté naděj-
né poselství, a sice to, že v nově probuzeném 
životě v  přírodě není dosud nic zničeno, 
probouzející se nový život není znehodno-
cen nějakým zhoubným vlivem. 
Jaro má něco společného s narozeným lid-
ským životem. Díváme-li se na narozené 
dítě, máme z  něj radost. Pohled na malé 
dítě v nás probouzí lásku i naději, vždyť ten 
lásky plný a nadějný pohled zatím není za-
kalen těžkostmi, které přináší běh života.
K jaru, k času nově probuzeného života pa-
tří Velikonoce, svátky, které lidé slavili od 
nepaměti, slavila je zaniklá přírodní nábo-
ženství, slavili a slaví je židé, slavili a slaví je 
i křesťané. Pro všechny byly jarní velikonoč-
ní svátky velikou připomínkou toho, že život 
je silnější než smrt. Proto právem můžeme 
říci, že všichni o Velikonocích slavili a slaví 
tajemství, které nám příroda každoročně 
předvádí před očima.
V  křesťanském pojetí nejsou Velikonoce jen 
svátky nového života, začínajícího života, 
který zatím nezasáhla destruktivní ničivá 
síla. Na Ježíši Kristu, který je ústřední posta-
vou křesťanských Velikonoc, vidíme, že jej 
destruktivní síly zla doslova zničili a  přesto 
on zvítězil, jeho dílo je živé dodnes a navíc má 
v  sobě jakousi zvláštní nezničitelnou vnitřní 
vitalitu. Toto křesťanské pojetí se vtisklo do 
myslí mnoha lidí téměř obecným přesvědče-
ním, které se odělo do slov: vše zlé je k něčemu 
dobré, vše zlé se nakonec v dobré obrátí…
Tedy křesťanské pojetí Velikonoc není jen 
radost ze začínajícího nového života, která je 
nám všem vlastní. Ale je zde myšlenka nového 
začátku. Vždyť v životě lidském se vše může 
zvrtnout, nabrat zlý směr, ale vždy je zde mož-
nost nápravy, možnost vnitřního uzdravení, 
možnost nového začátku. Prostě nikdy nic 
není nenapravitelně špatně. A snad i křesťan-
ské poselství velikonočních svátků přispívá 

k tomu, že na jaře všichni pookřejeme.
 Otec Petr

Svaz zdravotně 
postižených 
Devatenáct členů ze základní organizace 

Svazu zdravotně postižených z  Horažďo-

vic se zúčastnilo týdenního rekondičního 

pobytu v  lázních Hotel Vráž u  Písku, jako 

samoplátci. Rekondici zajišťoval SZP Šu-

mava Klatovy. Proto byl autobus doplněn 

členy i  z  dalších základních organizací 

z  Klatov, Nýrska a  Strážova. V  pondělí 

12. 3. jsme odjížděli za ne příliš slunečného 

počasí, avšak v  naději, že v  lázních svému 

tělu pomůžeme alespoň trochu, od pohy-

bových problémů.

První dojem po příjezdu byl velmi příjem-

ný. Krásně restaurovaný zámek, prostory 

uvnitř stylově zařízené a  všude příjemná 

obsluha. Léčebné procedury jsme absolvo-

vali dle lékařského rozpisu. Masáže, per-

ličkové koupele, i  v  bazénu se nám líbilo. 

Až na cvičení v  tělocvičně. Důsledné paní 

cvičitelce neunikla žádná nedostatečně na-

tažená ruka, nebo vypnutá záda. Den ode 

dne byl však stále lepší. Slunečné dny, návyk 

na denní režim a  také navazování nových 

přátelství. Z  kulturních programů jsme si 

mohli vybrat. Odborné přednášky, hudbu 

a další. Dali jsme přednost muzice, kde jsme 

si mohli i  zazpívat. Jedno odpoledne nám 

svůj čas věnoval pan vedoucí zámku a lázní. 

Provedl nás celým zámkem i  dominujícím 

anglickým parkem. Dozvěděli jsme se po-

drobnosti o zámku od jeho postavení v roce 

1875 až do současnosti. O  vývoji lázeňství 

ve Vráži a  další zajímavosti, které se váží 

k tomuto kraji. Např. o domečku, kde sídlili 

četníci z doby Dobrého vojáka Švejka, když 

kráčel pěšky do Budějovic. Zaujala nás i zá-

mecká kaple, která má též svoji historii. Po-

byt skončil, příjemné zážitky nám zůstávají.

Budeme doufat, že naše lázně v budoucnu 

nebudou jen pro bohaté a  cizince, ale pro 

nemocné.

 Božena Behenská
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NEBANKOVNÍ PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE, ŽENY NA MD, 
DŮCHODCE I PRO PODNIKATELE! 

NYNÍ NOVÁ PŮJČKA 4 999,– (STAČÍ JEN 2 DOKLADY TOTOŽNOSTI). 
KONSOLIDACE NEVÝHODNÝCH PŮJČEK A POMOC S EXEKUCEMI! 

SOLIDNÍ JEDNÁNÍ, VOLEJTE: 603 711 818

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

úvěr, hypotéku, účetnictví apod.
Kvalitně a rychle.

Ilona Herzová, Sušice, mobil 608 117 789

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

Chcete se stát součástí nového obchodního týmu 
v silné fi nanční skupině?
VICTORIA VOLKSBANKEN pojišťovna, a. s. vypisuje 
výběrové řízení na pozici:

OBLASTNÍ ŘEDITEL/KA 
Máte příjemné vystupování a dobré komunikační schopnosti?
Máte zkušenosti s vedením a motivací lidí?
Umíte se samostatně rozhodovat?
Jste aktivní řidič/ka?
Pokud ano, pak zašlete svůj životopis na pln@victoria.cz, 
nebo si domluvte schůzku na telefonu 377 323 685

Prodám dveře plastové zlatý dub, hlavní 
a vedlejší vchodové, nové z neuskutečněné 
stavby, sleva z PC. Dále zahradní domek, 
bránu, branku a pletivo. 
Přivezu Tel.: 777 106 709

Pokud máte dluhy a nejste je schopni 
splácet, nabízíme Vám kvalifikované 
posouzení Vaší situace a případné odborné 
zpracování návrhu na povolení oddlužení.
Tel: 722905684, 608951955 
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V E Ø E J N Ý   I N T E R N E T

Vám poskytuje

  Po-Pá 9.00-12.30, 13.00-17.00
   e-mail: horazdovice@ciao.cz
   3. TÝDEN V DUBNU
  16. 4. - 20. 4.  2012
prvních 30 min dennì ZDARMA  

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

NESUĎTE SE ZBYTEČNĚ, 
Využijte novou formu řešení sporů, tzv. MEDIACI
Mediace je forma řešení konfl iktů smírem.Cílem je vést dob-
rovolné jednání obou stran k vytvoření vzájemně přijatelné 
dohody, za účasti nezávislé osoby – MEDIÁTORA, který jedná 
v zájmu obou stran.

Přednosti mediace: 
Účastníci se mohou vyhnout soudnímu sporu
Je méně nákladná, fi nančně i časově
Je dobrovolná, na rozdíl od soudního jednání
Účastníci mají kontrolu nad postupem řešení i nad 
jeho výsledkem
Dosažené řešení je vzájemně výhodné
Uplatnění v těchto a dalších oblastech:
Závazky a pohledávky
Rodinné spory
Občanské spory
Řešení stížností

Dále nabízíme:
INSOLVENČNÍ ŘÍZENÍ, FINANČNÍ PORADENSTVÍ
Ing. Pavla Králová, IČO: 69543411, 
Kancelář Komenského 213 Horažďovice
Objednejte se, prosím, telefonicky na 731 446 058 
nebo na pavla.kralova@ovbmail.cz

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek, fi rma Dráb, opět prodává slepič-
ky snáškových plemen Tetra hnědá a Dominant žíhaný, 
kropenatý, černý, žlutý a bílý. Slepičky pouze 
z našeho chovu! Neprodáváme kuřice ale slepičky těsně 
před snáškou.

Stáří slepiček 18–20 týdnů – cena: 138–152 Kč/ks 
starší 20 týdnů – 158 Kč/ks
Prodeje se uskuteční: ve středu 4. dubna 2012
Horažďovice – u vlakového nádraží v 15,50 hod.
Případné bližší informace tel:  728 605 840, 728 165 166,
                              415 740 719,
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LAND ART.
CZECH 

s. r. o. Plzeň
tel. 602 452 922

www.landartczech.cz
landart.czech@seznam.cz

Zahradní a krajinářská 
architektura

Projekty / realizace / údržba
zahrady u rodinných domů, zahradní stavby, 

cesty, zídky, terasy, veřejná a fi remní zeleň, 
úpravy parků, návsí, hřbitovů, 

dendrologické posudky 
Jsme členem Společnosti pro zahradní a krajinářskou 

tvorbu a Svazu zakládání a údržby zeleně. 
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AKCE
INFORMACE:

kino Otava    376 511 890

kulturní dům  376 512 436

kancelář KS   376 512 237

KINO OTAVA
6. 4. pátek 7. 4. sobota  20.00
LABYRINT
ČR – Nový český fi lm s  Lucií Vondráčkovou 
v hlavní roli. Ojedinělý mystery thriller do 12 
let nevhodný. Vstupné 92 Kč. 

13. 4. pátek 14. 4. sobota 20.00
MISTROVSKÝ PLÁN 
USA – Obyčejní lidé. Neobyčejná loupež. Kome-
die do 12 let nevhodná. Titulky. Vstupné 70 Kč. 

20. 4. pátek 21. 4. sobota 20.00
INTIMNÍ PAST
USA – Myslela si, že žije sama... Děsivá hra 
na kočku a myš. Thriller do 12 let nevhodný. 
Titulky. Vstupné 80 Kč. 

27. 4. pátek 28. 4. sobota 20.00
NEPŘÍTEL POD OCHRANOU
USA – Neobvyklé drama v  exotickém Kap-
ském městě. Akční thriller do 15 let nevhod-
ný. Titulky. Vstupné 70 Kč. 

NEPŘEHLÉDNĚTE!!!

20. 4. pátek  sál hotelu Prácheň 18.00
III. BENEFIČNÍ KONCERT
Pořádá Oblastní charita Horažďovice. Pod-
pořte svojí účastí dobrou věc!!!

Změna programu vyhrazena

MUZEUM
INTERAKTIVNÍ DÍLNA 
„NÁVRAT K TRADICÍM“ 
je otevřena září–květen, po–pá od 9.00–15.30 
hod. Objednávejte se prosím na tel. 376 512 
271 nebo e-mailem muzeumhd@seznam.cz 

21. 4.   jez Lipky 13.00
SVATÝ JIŘÍ ZLATINKY NESE NA TALÍŘI, 
ANEB RÝŽOVÁNÍ ZLATA NA OTAVĚ
v případě velmi špatného počasí se akce nekoná

a pak ještě:

10. 4–13. 4. 2012 bude muzeum z  provoz-
ních důvodů uzavřeno (plynování expozice 
i sbírek)

KNIHOVNA
3. 4.   pro ZŠ, sál knihovny 10.00
ŠUMAVA OBJEKTIVEM ZOOLOGA 
beseda s Ivanem Lukešem

10. 4.  sál knihovny 10.00
VU3V – přednáška na téma Etika jako 
východisko z krize

16. 4.    pro ZŠ, sál DDM 9. 00
MALOVANÉ POVÍDÁNÍ 
– výtvarná show Adolfa Dudka

16. 4.  pro veřejnost, oblastní charita 13.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ
24. 4  sál knihovny 10.00 
VU3V– přednáška na téma Etika jako 
východisko z krize

30. 4.  pro veřejnost, oblastní charita 13.00
HRÁTKY S PAMĚTÍ

KULTURNÍ DŮM
2. 4. pondělí  10.00
NA SALAŠI JSOU DRACI
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

12. 4. čtvrtek  19.00 
TRAVESTI SHOW
Do Horažďovic opět přijíždí populární praž-
ská travesti skupina HANKY PANKY se zce-
la novým programem ČTVERO ROČNÍCH 
OBDOBÍ. Nenechte si ujít večer plný smíchu 
a  zábavy! Předprodej vstupenek od 12. 3. 
2012 dle rozpisu otevírací doby.

14. 4. sobota  21.00
BRUTUS
Rocková zábava.

17. 4. úterý  19.30 
UBOHÝ CYRANO
Romantický příběh uvádí Docela Velké Diva-
dlo s Davidem Suchařípou v hlavní roli. Režie: 
Jurij Galin. Předplatné skupiny A/1. Předpro-
dej vstupenek od 1. 4. dle rozpisu otevírací 
doby a před představením v kulturním domě. 

19. 4. čtvrtek  pro školy 10.00
 pro veřejnost 16.00
DRAMAŤÁCKÁ SKLIZEŇ
Uvádí Literárně-dramatický obor Základní 
umělecké školy v  Horažďovicích. Absolvent-
ky obdrží závěrečné vysvědčení.

21. 4. sobota  21.00 
SPEJBL HELPRS + HARLET
Rocková zábava. 

24. 4. úterý – 25. 4. středa 
PRODEJNÍ TRH
27. 4. pátek 8.30 a 10.00
CIRKUS RENÁTO
Divadelní představení pro mateřské školy.

28. 4. sobota 17.00
TANEČNÍ PRO DOSPĚLÉ
Opakovací lekce.

29. 4. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K  tanci a  poslechu hraje SOLOVAČKA. Re-
zervace vstupenek v kině Otava.

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!! 

2. 5. středa 19.30 
VÁCLAV NECKÁŘ 
KONCERT naší pěvecké hvězdy.

Předprodej vstupenek od 26. března dle roz-
pisu otevírací doby.

Změna programu vyhrazena

OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):

kancelář kulturního střediska 

pondělí, úterý, středa 8.00–12.00

kino Otava Horažďovice

čtvrtek, pátek, sobota 16.00–20.00

KINO OTAVA – hlavní vchod: 

předprodej vstupenek, kopírování, 

příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890.

VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek.

OTEVÍRACÍ DOBA: 

čtvrtek–sobota od 16.00 do 20.00.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE

5. 4. čtvrtek 6. 4. pátek  9.00–13.00
RUKODĚLNÉ DOPOLEDNE 
(Velikonoční prázdniny)

(pro děti i rodiče) využijte volných předveli-
konočních dní k výrobě tradičních i nezvyk-
lých drobností, které se váží k velikonočním 
svátkům. Zdobení vajec, pletení pomlázky, 
výroba plstěných ozdob a  řada jiných akti-
vit. Program je určen dětem bez doprovo-
du rodičů, jakož i  rodičům s  malými dětmi 
(předškoláky).

7. 4. sobota 13.00–17.00
VELIKONOČNÍ ZVYKY A TRADICE 
(akce pro širokou veřejnost) vyrobte si krasli-
ci podle svých představ, upleťte pomlázku či 
košík. Součástí akce jsou tématické soutěže 
pro dětské účastníky. Zlatým hřebem akce je 
pokus o překonání českého rekordu v pletení 
nejdelší velikonoční pomlázky – každý účast-
ník se může přidat!

20. 4. pátek – 22. 4. neděle 
OSLAVY DNE ZEMĚ
první ročník oslav jarního svátku, který se 
volně váže ke vztahu člověka k Zemi – příro-
dě, krajině a životnímu prostředí obecně. Od 
pátku do neděle proběhne seriál

různých tématicky laděných akcí.

pátek  19.00
PĚT MĚSÍCŮ V HIMALÁJI 
ANEB LADAK (MALÝ TIBET) 
OČIMA ČESKÉ RODINY 
– cestopisná projekce známého cestovatele 
Martina Mykisky z  prostředí legendárního 
Tibetu.

pátek  21.00
Jarní nebe nad Horažďovicemi – již tradič-
ní pozorování oblohy přes čočku hvězdář-
ského dalekohledu s  odborným výkladem. 
Průvodcem naší galaxií je MUDr. Miroslav 
Cajthaml.

sobota 13.00
SOUTĚŽIVÉ ODPOLEDNE 
VĚNOVANÉ MATCE ZEMI 
– děti i rodiče si přijdou na své během plnění 
soutěžních úkolů v Přírodovědné stanici.

sobota 17.00
NESEM SE LESEM (a taky trochu vodou) 

– přírodovědná exkurze parkem Ostrov 
s praktickými ukázkami odlovu bezobratlých 
živočichů, určování obojživelníků apod. Ur-
čeno široké veřejnosti.

neděle 14.00
ŽIVÁ ŠUMAVA 
– zahájení fotografi cké vernisáže. Nová řada 
fotografi í od známého zoologa a  fotografa 
Muzea Šumavy Ivana Lukeše v  prostorách 
DDM.

27. 4. pátek  16.00
KURS SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
(akce pro přihlášené) zahájení tradiční šňůry 
lekcí pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Kurs vedou man-
želé Kociánovi, úvodní lekce proběhne v sále 
DDM. Kapacita kursu je omezena.


