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SLOVO STAROSTY

Kdo se stěhuje do 
Horažďovic?
Žasnu nad tím, jak tuhý život mají některé 
fámy. Je to už nejméně měsíc, co někdo roz-
šířil po Horažďovicích informaci, že v areálu 
staré škrobárny (Grammer) bude ubyto-
váno větší množství sociálně slabých osob 
z  jiných koutů republiky. Zpočátku se ta 
hloupost šířila tichou poštou po městě, čímž 
nabyla různých podob a  v  některých těch 
podobách dost obludných rozměrů. Říká se 
například, že jsem podepsal dohodu s  ne-
jmenovaným ministrem o ubytování čtyř set 
problematických občanů, za což dostaneme 
(nevím, zda město nebo já osobně) docela 
velké peníze. Nedivím se některým obča-
nům, že se polekali a ptali se nás zastupitelů 
nebo úředníků, je-li na tom něco pravdy. 
Přestože mnoho lidí dostalo jednoznač-
nou odpověď, přestože jasné dementi bylo 
vyhlášeno opakovaně městským rozhla-
sem a je zveřejněno na elektronické úřed-
ní desce, lidé se ptají dál. Fáma žije. A  já 
dodávám: žije proto, že je někým živena. 
Autora (nebo autory) fámy zřejmě těší 
úspěch mystifi kace a baví se na účet sou-
sedů a známých, kteří jim naletí. Snad by 
to bylo i vtipné, kdyby přitom nebyly zne-
užity nejistoty a  obavy lidí z  narušování 
občanského soužití a nárůstu kriminality, 
jak to můžeme téměř denně sledovat v do-
mácích zpravodajských relacích. 
Představitelé města se nepodílí na přípravě 
žádné podobné akce. Jedná se o smyšlenku 
a provokaci s cílem znejistit občany. Až vám 
někdo bude zase takové pohádky vyprávět, 
pošlete ho k  šípku. Pokud se v  posledních 
měsících objevili v  Horažďovicích lidé, 
o nichž lze soudit, že patří do sociálně pro-
blémové skupiny, pak mohou být ubytová-
ni v  soukromých ubytovnách nebo bytech, 
na jejichž provoz nemá radnice žádný vliv. 
Rada města naopak předkládá zastupitelům 
návrhy nových vyhlášek, které mají přispět 
k eliminaci sociálně patologických jevů. 

Milý host 
v Horažďovicích
Minulou sobotu (21. dubna) jsme s  potě-
šením ve Veřechově uvítali vzácné hosty. 
Z Plzně přijeli pan hejtman Milan Chovanec 
s  rodinou a  radní pro kulturu pan Václav 
Koubík. Důvodem návštěvy bylo slavnostní 
otevření Multifunkčního zařízení Veřechov 
– pro kulturu, sport a  vzdělávání, které 
vzniklo kompletní přestavbou a přístavbou 
bývalé školy. Bude sloužit společenským, 
spolkovým a sportovním potřebám občanů 
a  místní knihovně. Podstatnou část inves-
tice mají pokrýt přislíbené evropské pro-
středky z ROP NUTS II JIHOZÁPAD (cca 
7,5  mil. Kč). Budova byla zkolaudována 
koncem minulého roku a  letos je již v  pro-
vozu. Její význam pro občany Veřechova si 
však zasloužil slavnostní „uvedení do živo-
ta“, a tak jsme byli rádi, že pan hejtman při-
jal naše pozvání. Spolu s hosty se u bývalé 
školy shromáždilo několik desítek místních 
občanů, pracovníci z odborů investic a kul-

tury MěÚ. Vedení města zastupovali staros-
ta Karel Zrůbek a  radní Naďa Chládková. 
Místostarosta Jan Buriánek litoval, že kvůli 
právě probíhajícím svatbám nemůže také 
přijet. Veřechovští se na sobotní setkání 
zodpovědně připravili, za což patří poděko-
vání zástupci obce panu Jaromíru Hnídkovi 
a dalším organizátorům. 
Pan hejtman si moc pochvaloval milé při-
vítání, zájem místních o společenský život 
i  krásnou krajinu v  okolí. Zajímal se také 
o  kroniku obce, kterou ho provedla paní 
Marie Burianová. Na zpáteční cestě se ješ-
tě zastavil u  právě dokončovaného víceú-
čelového hřiště Vápenka v Horažďovicích, 
na jehož vybudování přispěl Plzeňský kraj 
částkou 800 000 Kč. 
Je dobré, že Plzeňský kraj věnuje pozor-
nost venkovu i  menším městům. Také mě 
těší, že v  čase dnešního individualismu 
lidé v horažďovických přidružených obcích 
mají vztah k hodnotám tradic a soudržnos-
ti místní komunity. Je to důležité pro udrže-
ní smysluplného života na venkově.

 Karel Zrůbek
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STALO SE 

Pozor! 
Právě vyšla nová publikace, kterou vyda-
lo Město Horažďovice: Minerály horního 
Pootaví od pracovníka horažďovického 
muzea Aleše Červeného. Na 120 stranách 
křídového papíru v pevné vazbě, je popsá-
no 23 lokalit s  představením jejich nejza-
jímavějších minerálů, doplněné historic-
kými údaji. Tyto lokality najdeme v území 
zhruba vymezeném městy Kašperské 
Hory – Strakonice – Volyně – Nepomuk, 
přičemž největší část jich leží mezi Ho-
ražďovicemi a  Sušicí. Text doprovází 155 
poutavých fotografi í popisovaných mine-
rálů i  jejich lokalit od několika fotografů, 
přičemž nejvíce jich prošlo objektivem 
Romana Holečka. Vše doplňují rejstříky 
jak lokalit, tak i  minerálů. Malý formát 
knihu předurčuje k tomu, aby se stala prů-
vodcem, který se snadno vejde do kapsy 
batohu a  pomůže lehkonohým turistům 
při jejich toulkách nahlédnout pod povrch 
krajiny. 

 Městské muzeum Horažďovice

Noc kostelů
1. června 2012 proběhne druhý ročník noci otevřených kostelů. Celá akce začíná v koste-

le sv. Petra a Pavla na horažďovickém náměstí v 17.30 hodin, samozřejmostí je návštěva 

a prohlídka Husova sboru Církve československé husitské. Opět je pro návštěvníky připra-

ven bohatý program, který bude dokreslením sváteční romantické atmosféry. 

Podrobné informace o programu budou zveřejněny v následujícím čísle HO.

Na setkání s vámi se těší 

P. Petr Koutský – Církev římskokatolická a Miroslava Jarolímová – Církev československá husitská

KULTURA

Ševčíkovy hudební 
večery
PÁTEK 25. 5. 2012 V 19.00 HODIN
SECESNÍ SÁL HOTELU PRÁCHEŇ 
V  dalším koncertu 3. ročníku cyklu Šev-
číkovy hudební večery se nám představí 
neobvyklý projekt. Zabývá se improvizač-
ním uměním. Improvizace je lidská čin-
nost konaná bez předcházející přípravy. 
Vyžaduje velkou pohotovost, samozřej-
mostí je mistrovské zvládnutí dotyčného 
uměleckého oboru. 
Koncert tónů a  barev spojuje dva umě-
lecké světy – hudební a  výtvarný. Uměl-
ci – klavírista Jiří Pazour a  výtvarnice 
Olga Volfová – v průběhu večera společně 
vytvářejí klavírní a obrazové imprese. Hu-
dební skladby a  obrazy se tu rodí z  nálad 
vzájemné inspirace. Malířka tvoří obraz 
ovlivněný dojmy ze znějící hudby a  klaví-
rista improvizuje na nálady vycházející ze 
vznikajícího obrazu. Každý „večer tónů 
a barev“ je neopakovatelný, pokaždé vzni-
ká nová hudba a nové výtvarné dílo. 
Publikum poznává zákonitosti hudební 
i výtvarné improvizace, na vlastní oči může 
krok po kroku sledovat tvorbu obrazu na 
malířském plátně, pozorovat, jak se oba 
umělecké obory prolínají a ovlivňují. Nová 
díla jsou neopakovatelná momentálním 
naladěním obou umělců, výběrem témat 
pro společnou tvorbu i atmosférou v sále. 
V  druhé části večera umělci zpracovávají 
témata podle zadání publika. Můžeme tak 
slyšet třeba improvizaci na téma ze známé 
skladby klasické hudby, improvizaci na 
známou populární píseň, ale také ztvárnění 
situací z našeho denního života (jarní bouř-
ka doznívající na obzoru, manželská hádka 
a sladké usmiřování, …). Využijeme-li pří-
ležitosti vyzkoušet oba umělce „v  přímém 
přenosu“ tím, že si předem připravíme zají-
mavé náměty k improvizačnímu zpracová-
ní, odměnou nám bude pestrý večer, jehož 
důležitou součástí se sami staneme. 

Jiří Pazour absolvoval Konzervatoř v Praze, 
obory skladba (Vadim Petrov) a klavír (Vla-
dimír Topinka). Pokračoval ve studiu sklad-
by na Akademii múzických umění v  Praze 
u profesora Václava Riedlbaucha. Jeho čin-
nost je možno shrnout do tří oblastí: kompo-
ziční, koncertní a pedagogická. Vedle České 
republiky vystupuje koncertně v Německu, 
Polsku, na Slovensku, ve Francii a v Anglii. 
Olga Volfová vystudovala soukromou vý-
tvarnou školu v  Písku u  profesorky Marty 
Taberi a profesora Michala Jakeše. Pedago-
gické studium absolvovala na Vysoké škole 
J. A. Komenského v Praze. V Litovli založi-
la soukromý výtvarný atelier. V  současné 
době žije na Jindřichohradecku a umělecky 
působí též v Praze. Svoje práce prezentuje 
na výstavách doma i v zahraničí.
Těšíme se na hojnou účast a společně vy-
tvořený umělecký zážitek. Vstupné na 
koncert: 100 Kč, zlevněné vstupné 50 Kč. 
Rezervace vstupenek: mobil 603 229 559. 
Jako obvykle bude návštěvníkům kon-
certu k  dispozici bar u  sálu a  občerstvení 
v přilehlé restauraci.

 Ing. Jitka Kutišová, občanské sdružení 
Hudba bez hranic, o. s.

Olga Volfová

Jiří Pazour

POZVÁNKA
Městská knihovna Horažďovice Vás zve 
na 18. mezinárodní knižní veletrh a  lite-
rární festival Svět knihy Praha, kde ve 
spolupráci s Tyjátrem Horažďovice před-
staví v pořadu Kde čápi dávaj dobrou noc 
komiks Horažďovice – Perla Otavy 19. 5. 
od 14 hod. Výstaviště Praha Holešovice
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Městská knihovna 
Horažďovice 
SLADKÝ ŽIVOT S KNIHOVNOU
26. 3. jsme společně s  členem operního 
sboru divadla J. K. Tyla v Plzni Jiřím Lang-
majerem, žáky 8. tříd ZŠ a  studenty SŠ 
zavzpomínali na významného horažďovic-
kého rodáka, houslistu a houslového peda-
goga Otakara Ševčíka….

… o tři dny později jsme si s novinářskou a spi-
sovatelkou Markétou Čekanovou a Jiřím Hlo-
bilem zopakovali zásady slušného chování…

… 30. 3. proběhla v horažďovické knihovně 
premiérová Noc s  Andersenem. Páťáky ze 
ZŠ Komenského ul. dovedla dobrodružná 
hra až k pokladu. Do svých domovů se vra-
celi až ráno ….

… o tom, že i dospělí si mohou hrát, jsme se 
přesvědčili v  sobotu 31. 3. při zážitkovém 
odpoledni plném her v  Oblastní charitě 
Horažďovice…

… že se do knihovny nechodí pouze za kniha-
mi, zjistily děti při besedě s Ivanem Lukešem 
ze záchranné stanice pro ohrožené a  hendi-
kepované živočichy, který mezi nás přivedl 
čtyřnohou kamarádku, malou vydru.

Akce proběhly v rámci projektů Děti a čtení 
a  Seniorům Dokořán za fi nanční podpory 
Ministerstva kultury ČR.
Fotografi e a ostatní články k akcím najdete 
na www.knihovna.horazdovice.cz

 Eva Marešová, Petra Tomešová

Další informace o soutěži
www.knihovna.horazdovice.cz

Jitka Pažoutová je hlavní hrdinka 
knížky Stanislava Rudolfa. Jaká je 

její přezdívka, která je stejná 
jako název knížky?

LETNÍ LITERÁRNĚ–DRAMATICKÝ 
SEMINÁŘ SE SPISOVATELKOU 

PETROU BRAUNOVOU 
Chceš se zúčastnit zábavného literárně-
dramatického semináře se spisovatelkou 

Petrou Braunovou?? Nabízíme týden dobré 
zábavy pro kreativní děti ve věku 8–12 let, 

které se budou 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 včetně 
ubytování a stravy 2500 Kč. 

Jsi-li však z Horařďovic a budeš-li chtít 
na noc odcházet domů, cena se snižuje 
o 300 Kč, čili HORAŽĎOVICKÉ DĚTI 

zaplatí 2200 Kč.
POZOR, OBJEVÍ SE 

I SKUTEČNÁ HEREČKA.
Kapacita semináře je omezena, proto ihned 

napište na petrabraunova@seznam.cz.
Podrobné informace najdete na 

www.knihovna.horazdovice.cz

Nová sezona 
v Městském muzeu
Městské muzeum v  Horažďovicích se v  le-
tošním roce připojilo k  projektu tří zemí 
s názvem Evropa Jagellonská.V rámci tohoto 
projektu chystáme výstavu o Půtovi Švihov-
ském z  Rýzmberka, který byl za Jagellonců 
nejvyšším sudím království Českého a je vý-
raznou osobností v dějinách Horažďovic.
V této době probíhají ve věži zámku restaurá-
torské práce na výmalbách. Těšíme se, že se 
zahájením sezony budou tyto práce hotové 
a přístupné pro návštěvníky. Výtvarná výsta-
va v  druhém patře věže bude letos otevřena 
až 30. června. Vystavovat bude pan Miroslav 
Vondryska své kresby pod názvem Horažďo-
vicko tužkou. Slavnostní zahájení muzejní 
sezony proběhne 31. 5. ve čtvrtek v 17. hod.
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Na Vaše odpovědi, kde se tento objekt nachází, čekáme do 20. 5. 
2012. Připomínáme, že odpovídat můžete pomocí internetového 
formuláře na www.knihovna.horazdovice.cz nebo papírového for-
muláře, který je k dispozici v městské knihovně. 
Tato soutěž probíhá za fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR 
v rámci projektu Seniorům Dokořán.

Správná odpověď z Horažďovického obzoru č. 3/2012:
Východ ze zámku do parkánu

Otázka č. 4  Horažďovické střípky aneb fotovzpomínání

Sdružení Prácheňsko z. s. p. o.
MAS LAG Strakonicko a partneři projektu 

Prácheňsko všemi smysly
MAS Pošumaví

Město Horažďovice
vás zvou na II. ročník akce

ODPOLEDNE NA PRÁCHNI
25. 5. 2012

15.00 zahájení starostou města K. Zrůb-
kem na náměstí v Horažďovicích

Vystoupení pěveckého sboru Prácheň
15.30 pěší pochod na Prácheň

16.00 zahájení akce starostou obce Velké 
Hydčice na Práchni 

Pro děti jsou připraveny zajímavé soutěže
Mladá dudácká muzika ze Strakonic 

Představení projektu 
Prácheňsko všemi smysly

Prezentace výrobků „Originální produkt“
Občerstvení zajištěno
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Horažďovicko tužkou
autor kreseb Miroslav Vondryska (profe-
sí písmomalíř), kterého jistě mnozí z  nás 
velmi dobře znají a  denně se s  ním potká-
vají, všechny horažďovické patrioty zve na 
výstavu svých kreseb, která bude součástí 
expozice muzea a  veřejnosti i  samostatně 
přístupná od 1. 7. do 30. 8. 2012 v  horní 
místnosti věže zámku. 
Zahájení 30. 6. 2012 v 16.00 hodin vernisá-
ží s hudební autorskou produkcí Pavla Půty 
(kytara) a Andy Seidla (kytara), Báry Klu-
kanové (viola). Úvodního slova k výstavě se 
ujme Mirka Klukanová.

Markéta Bučoková, OPPŠK

SPORT

Mistrovství ČR 
v přespolním běhu 
Dne 24. března se uskutečnilo Mistrovství 
ČR v přespolním běhu všech věkových ka-
tegorií pro rok 2012.Tento jeden z  nejvý-
znamnějších atletických závodů se usku-
tečnil na krosové dráze horažďovického 
atletického oddílu Accc Horažďovice, která 
leží u Střelských Hoštic. Závod měl vynika-
jící sportovní úroveň, přijela celá atletická 
elita z celé ČR a celkem se závodu zúčastni-

Rozpis domácích 
zápasů TK Horažďovice 
V KRAJSKÝCH SOUTĚŽÍCH 
SMÍŠENÝCH DRUŽSTEV 2012 
Začátky v 9 hodin
   1. 5. 2012 Sokol Plzeň Doudlevce Dorost
   5. 5. 2012  Jiskra Domažlice C  Dospělí
   8. 5. 2012  TK Nýrsko   Starší žáci
13. 5. 2012  LTK Klatovy B   Dorost
26. 5. 2012  TJ Sokol Přeštice  Dospělí
26. 5. 2012  Sokol Nepomuk   Starší žáci
27. 5. 2012  TK Slavia Plzeň B Mladší žáci
   3. 6. 2012  LTC Sušice   Dorost
16. 6. 2012  Sokol Nepomuk B  Dospělí
16. 6. 2012  LTC Sušice   Starší žáci
17. 6. 2012  LTC Sušice   Mladší žáci
24. 6. 2012  TK Nýrsko   Mladší žáci

Karatisté dobývají 
Domažlice
Poslední neděli v březnu vyrazili naši závod-
níci dobývat medaile na IV. ročník Chodské-
ho poháru do Domažlic. Tento závod patří do 
série závodů Svazu karate Plzeňského kraje, 
kde se sčítají jednotlivá umístění a bojuje se 
o konečné pořadí v celé sérii. Nejen proto se 
naši karatisté snažili vybojovat co nejcen-
nější medaile. Ve velké konkurenci 105  bo-
jovníků ze 13 oddílů získali naši karatisté 
12 medailí a 3 čtvrtá místa. Honza Zálabský 
obsadil 2. místo v kata a první v kumite, Eva 
Radová byla v  kata třetí a  v  kumite, stejně 
jako Honza, vybojovala zlato. Tadeáš Hokr 
skončil v  kata třetí a  v  kumite druhý. Adé-
la Zálabská vybojovala stříbro v  kata, Víťa 
Zoubek zase v kumite. Petr Schoř si odvážel 
dvě bronzové medaile, jak z kata, tak z kumi-
te, Tomáš Jílek skončil v kumite druhý. Vác-

Eva Radová

V  sobotu 19. května bude pro zájemce 
uspořádána prohlídka historických kro-
vů. V loňském roce byly krovy opravovány 
a práce na nich byla velice obtížná. Sraz na 
prohlídku je v  10.00 před muzeem. Upo-
zorňuji, že vstup je na vlastní nebezpečí.
Zveme všechny zájemce na zahájení a nebo 
kdykoli v průběhu léta na prohlídku muzea. 

 Mgr. Hana Smetanová

lo 497 závodníků.Takový počet mistrovství 
ČR nepamatuje. Celý organizační tým ve-
dený předsedou Accc Horažďovice ing. Mi-
loslavem Šefl erem byl připraven dokonale 
a společně s krásným počasí přispěl, že se 
organizačně velmi náročné MČR podařilo. 
Celé mistrovství bylo přenášeno do TV na 
ČT4. Skutečnost, že se s naší unikátní kro-
sovou dráhou mohli seznámit atleti z  celé 
ČR, přispěla k její popularizaci a současně 
vstoupil do povědomí závodníků, hostů 
a  diváků celý náš region, město Horažďo-
vice a  obec Střelské Hoštice. Podle ohlasů 
ve všech účastnících zanechaly velmi dobrý 
dojem. Že se jednalo o významnou sportov-
ně kulturní a společenskou akci, podtrhuje 
i skutečnou, že nad tímto Mistrovstvím ČR 
v přespolním běhu převzali záštitu hejtma-
ni Jihočeského a Plzeňského kraje.

 ing. Vojtěch Šefl er, za OV

lav Mai obsadil třetí místo v kata sestavách. 
Hned o týden později, tedy 8. dubna, vyrazili 
naši závodníci na 1. kolo Mezinárodní ligy ta-
lentů do Českého Krumlova, krásného jiho-
českého města. V tento velikonoční víkend se 
na tatami sešlo 150 závodníků ze 14 oddílů. 
Závody byly omezeny hranicí 13 let a náš od-
díl proto mohlo reprezentovat jen pět závod-
níků, kteří tento limit splňují. Eva Radová 
získala zlato v kata a stříbro v kumite. Adéla 
Zálabská a  Tadeáš Hokr shodně vybojovali 
zlato v kata sestavách a bronz v kumite. Vác-
lav Mai byl v kata první a Jára Rada přivezl 
z  kumite stříbrnou medaili. Celkem z  obou 
závodů do oddílu přibylo krásných 20  me-
dailí. Za celý oddíl Karate Horažďovice bych 
chtěla závodníkům poděkovat za vzornou 
a  úspěšnou reprezentaci a  popřát mnoho 
úspěchů do dalších závodů, které už klepou 
na dveře. Poděkování samozřejmě patří i tre-
nérovi Zdeňku Hokrovi a  rodičům, kteří se 
závodníky absolvují všechny soutěže.

 Gabriela Panušková

Z RADNICE

RADA MĚSTA 26. 3. 2012
rozhodla o  přijetí cenové nabídky Ing. Jo-
sefa Řáhy, Předměstí 799, Horažďovice 
na obstarání prací a  výkonů souvisejících 
s přípravou a realizací stavby „Horažďovice 
Předměstí – kanalizace“ za cenu 85 000 Kč 
(obstaravatel není plátcem DPH)
rozhodla o  přijetí cenové nabídky Václava 
Palivce, Říční 186, Katovice na výkon ko-
ordinátora bezpečnosti a  ochrany zdraví 
při práci na staveništi stavby „Horažďovice 
Předměstí – kanalizace“ za cenu 124 000 Kč 
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(zhotovitel není plátce DPH)
rozhodla o přijetí cenové nabídky společnosti 
Karel Tománek – WINDOOR, Plzeňská 681, 
Klatovy na „Výměnu otvorových výplní č. p. 
39 v Horažďovicích“ ve výši 632 718 Kč + DPH
rozhodla o přijetí cenové nabídky uchazeče 
Stavební společnost HaT, spol. s. r. o., na re-
alizaci díla „Městské opevnění Horažďovice 
– Jihovýchodní brána“ s nabídkovou cenou 
ve výši 456 267 Kč bez DPH
schvaluje Smlouvu o spolupráci mezi měs-
tem Horažďovice a Ředitelstvím silnic a dál-
nic ČR, Praha 4 na přípravu a realizaci pro-
jektu „I/22 Horažďovice, Komenského ul.“
schvaluje pořádání prodejních trhů na Mí-
rovém náměstí v Horažďovicích a to v termí-
nech: 13. 4., 18. 5., 15. 6. 2012. Pořadatelem 
bude Bohumil Flachs
schvaluje smlouvu o  reklamě mezi společ-
ností Lyckeby Culinar a. s. a městem Horaž-
ďovice a  smlouvu o  reklamě mezi městem 
Horažďovice a fi rmou Elika spol. s. r. o.
souhlasí s  podnájmem části nebytových 
prostor v  domě čp. 11, Mírové náměstí, 
Horažďovice (bývalá prodejna Vše za 39, 
současný volnočasový klub DOK) Diakonii 
ČCE – středisko Západní Čechy, za účelem 
práce s návštěvníky klubu dle standardů so-
ciální práce na dobu měsíce dubna a května 
2012 s podmínkou, že budou respektována 
ustanovení nájemní smlouvy ze dne 6. 10. 
2010 a bude doložena podnájemní smlouva 
mezi Junákem – svaz skautů a skautek ČR, 
středisko Prácheň Horažďovice a Diakonií 
ČCE – středisko Západní Čechy jako přílo-
ha k platné nájemní smlouvě
schvaluje vyúčtování neinvestičních ná-
kladů základních škol v  roce 2011 ve výši 
6  656  Kč na jednoho žáka, zálohu na rok 
2012 ve výši 6 000 Kč
bere na vědomí dopis MgA. Martina Kož-
nara ve věci rekonstrukce Mírového náměstí 
s  tím, že považuje plánovanou opravu Mí-
rového náměstí za technickou rekonstrukci 
s  respektem k  jeho stávající architektonické 
podobě. Z tohoto důvodu nepovažuje nezbyt-
né vypsání nové architektonické soutěže

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 soutěže 

zúčastnit a tím prezentovat svůj spolek, 

prosím zašlete přihlášky na e-mailovou 

adresu bucokova@muhorazdovice.cz. 

V případě jakýchkoliv dotazů mne nevá-

hejte 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
Obrazy pro školku

Řečová výchova 
Na Paloučku
V mateřské škole se důrazně zaměřujeme na 
řečovou výchovu. Porozumění řeči a schop-
nost smysluplného vyjadřování je jednou 
z nejdůležitějších dovedností pro život. Ře-
čová výchova se prolíná celým procesem 
našeho předškolního vzdělávání. Naším 
cílem je, aby děti na přiměřené úrovni ovlá-
daly řeč, hovořily ve vhodně formulovaných 
větách, samostatně vyjadřovaly myšlenky, 
vedly smysluplný dialog. Protože je v našich 
třídách umístěn velký počet dětí, pracují uči-
telky s  dětmi ve skupinkách, aby děti měly 
možnost vyjadřovat se.
V naší mateřské škole také působí paní lo-
gopedka, která v daných časových interva-
lech navštěvuje školku a  při konzultacích 
s  dětmi a  rodiči radí, jak napravovat zjiš-
těné nedostatky v  řečových dovednostech 
dětí. Velkou výhodou je, že máme ve škol-
ce paní učitelku, která je velmi zdatnou 
logopedickou asistentkou a  její dlouholeté 
zkušenosti v daném oboru zajišťují kvalitní 
péči v oblasti výslovnosti dětí. Některé paní 
učitelky se rovněž zúčastnily mnoha kurzů, 
které byly věnovány logopedické prevenci. 
V  poslední době byl nejvíce aktuální kurz 
v  projektu Logopedická prevence u  dětí 
a žáků v ČR, který byl velmi přínosný. Po-
řádala jej Asociace logopedů ve školství.
Pravidelně se snažíme zařazovat „trénink“ 
jazykových schopností, kdy se věnujeme roz-
voji fonematického sluchu (první – poslední 
hláska, hlasové složení slov, oddělení obsa-
hu od formy) a  dále syntéze a  analýze slov. 
Při tom spoluvyužíváme hmatové, zrakové 
a pohybové vnímání. Pravidelně zařazujeme 
sluchové hry, dechová cvičení, gymnastiku 
mluvidel, cvičení k  artikulaci, grafomotori-
ku, rytmizaci slov, říkadel, rozpočitadel, pís-
ně. Své velmi důležité místo má individuální 
práce s dětmi za účasti rodičů.
Cílem našeho snažení není výuka řečnictví, 

schvaluje k termínu 1. 6. 2012 snížení počtu 
zaměstnanců v organizační složce Technic-
ké služby města Horažďovice o 1 stálého za-
městnance a souhlasí, aby řízení a kontrolu 
organizační složky Technické služby města 
Horažďovice od 1. 6. 2012 vykonával mís-
tostarosta města

OZNÁMENÍ
Dne 7. 6. 2012 od 20.00 hod. do 8. 6. 2012 
do 6.00 hod. bude přerušena dodávka 
vody v  Horažďovicích z  důvodu nezbyt-
ných oprav na hlavním vodovodním 
řadu. I  když přerušení je pouze na ne-
zbytně nutnou dobu, přesto se omlouvá-
me za určité večerní omezení. Děkujeme 
za pochopení. 

 ČEVAK a. s.

ŠKOLY 

Křesťanská mateřská 
škola
O tom, že na zdejší střední škole žáci opravdu 
umí, už víme nejen z doslechu, ale sami jsme 
měli možnost se přesvědčit. Oslovili jsme je 
nedávno s prosbou o pomoc při výzdobě in-
teriéru třídy Broučků v naší mateřské škole.
Žáci z  oboru grafi cký design pod vedením 
akademického malíře Ludvíka Kováře vy-
pracovali návrhy obrazů na téma 4 roční 
období. Ty vítězné putovaly k  nám do MŠ. 
Osobně nám je přišla předat autorka díla 
Eva Nekvasilová spolu s  panem Kovářem 
a zástupkyní ředitele školy paní Mgr. Jitkou 

Englerovou. Děti a každý další, kdo obrazy 
zhlédl, byl unesen. Jsou opravdu krásné.
Využili jsme také možnosti s  našimi dětmi 
SŠ navštívit. Zhlédli jsme interiéry, zastihli 
žáky přímo při práci a dětem i nám byly zod-
povězeny všechny všetečné otázky. Plánuje-
me do budoucna další návštěvu SŠ spojenou 
s  nějakou tvořivou prací, pokud to bude 
v  rámci vytíženého rozvrhu a  programu 
žáků a učitelů možné. 
Děkujeme za velmi pěknou navázanou spo-
lupráci a těšíme se na další setkání. 

 Eva Pavlíčková, KMŠ

VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZASTUPITEL-
STVA MĚSTA – 9. 5. 2012 OD 18.00 HO-
DIN VE VELKÉ ZASEDACÍ MÍSTNOSTI 
MĚSTSKÉHO ÚŘADU HORAŽĎOVICE
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ale snažíme se o  to, abychom zdokonalo-
vali komunikační kompetence dětí, odva-
hu a  schopnosti dítěte v  této velmi důležité 
oblasti. Někdy se zapomíná, že dítě nebude 
pěkně mluvit, pokud s  ním pravidelně ne-
hovoříme, nebude s  chutí kreslit, když mu 
nepředkreslíme jednoduché tvary ve spo-
jení s  říkadlem, nebude jednoduše počítat, 
neupoutáme–li jeho pozornost říkankami 
o  prstech nebo hrami u  počítadla, nebude 
mít zájem o čtení, jestliže si s dítětem nebu-
deme číst a  pracovat s  dětskou literaturou. 
Všechny tyto aktivity jsou vzájemně propo-
jené a podporují schopnost vyjadřování dětí.
V  současné době je velmi pestrá nabídka 
různých pomůcek. Prodejci se pozastavu-
jí nad tím, že děti u  nás ve školce nemají 
přístup k  televizi a  počítačům. Ano, jsme 
školka bez televize, počítačů, počítačových 
her pro děti, bez interaktivních tabulí. Ně-
kdo možná namítne, že toto do mateřské 
školy patří. My se ale domníváme, že dítě 
předškolního věku více než televizi a  PC 
potřebuje především prostor a  podmínky 
pro hru, což je vlastně „učení“ v tomto ob-
dobí, při hře se rozvíjí další důležité oblasti, 
potřebuje pohyb, výtvarné aktivity, hudeb-
ní aktivity, zmiňovanou řečovou výchovu 
a dostatečný pobyt venku. A nezapomíná-
me na to hlavní – UMĚNÍ BÝT SPOLU.

 E. Vlčková a M.Sládková, MŠ Palouček

ZŠ Blatenská 
EXKURZE DO KUTNÉ HORY
Ve středu 11. dubna se žáci 7.A, 7.B a  8.B 
ZŠ Blatenská spolu s učiteli Mgr. Štěrbovou, 
Mgr. Kochem a  Mgr. Kopeckým zúčastnili 
exkurze do Kutné Hory, města plného pa-
mátek a  zapsaného na seznam kulturního 
dědictví UNESCO. 
Šňůra našich prohlídek začala v  katedrále 
Nanebevzetí Panny Marie a  sv. Jana Křti-
tele v  Sedlci. Chrám je dnes využíván jako 
kostel i jako galerie barokních obrazů. Dříve 
patřil ke klášteru cisterciáků. Byl dlouhou 
dobu poničen, prošel mnoha zkázami, ale 
tu největší přineslo husitské vojsko, které 
ho vypálilo. Prodělal velikou přestavbu, 
která skončila před čtyřmi roky. Myslím, že 
jsme náš den začali slibně. Tuto prohlídku 
i výklad paní průvodkyně mohlo těžko něco 
překonat. Po krásném citovém zážitku jsme 
se vydali do tmavého a ponurého místa – do 
kostnice. Stojí již mnoho let, je to vlastně 
suterén hřbitovního kostela. Jsou tam sou-
středěny kosti asi 40 000 mrtvých. Vše vás 
ohromí a poté přijde šok. Lustr, stejně jako 

ozdoby kleneb a  dokonale poskládané hro-
mady lebek a  kostí jsou zbytky po skuteč-
ných lidech! Vzbudí ve vás pocit beznaděje 
a nenávisti. Cítíte se jako na vikingském ol-
táři. Nejvíce morbidní se nám zdál Schwar-
zenberský erb. Podařilo se nám najít 12 le-
bek, které nebyly pravé. Věděli jsme, že je to 
pietní místo, ale rádi jsme je opustili. 
Ve Vlašském dvoře nás oslnilo překrásné 
sluncem osvětlené nádvoří a stará kašna. V té 
jsme se osvěžili. Bylo to příjemné díky tomu, 
že nás provázelo dobré počasí, to také všem 
zvedlo náladu. Zjistili jsme, že historie Vlaš-
ského dvora sahá hluboko do minulosti. Pan 
pregéř nám předvedl ražbu pražských grošů. 
Také jsme viděli ložnici Václava IV. a  sál, ve 
kterém byl zvolen Vladislav Jagellonský čes-
kým králem. Nejhezčí byla kaple vyzdobená 
freskami v krásných sytých barvách. 
Konečně jsme se blížili ke stříbrnému dolu. 
Rozdělili jsme se do dvou skupin. Nejprve 
jsme si prohlédli ukázkovou štolu, ve které 
jsme vyzkoušeli, jestli netrpíme klaustrofobií 
a můžeme vstoupit do štol, které jsou občas 
vysoké jen 120 a široké 40 cm. V hloubce 35 
metrů jsme pak prošli místy, která ve skále 
vylámali středověcí havíři. Viděli jsme žeb-
říky a  skluzavky, po kterých se dostávali do 
hloubky až 600 metrů. Cesta na povrch jim 
trvala i tři hodiny. Prohlédli jsme si žentour, 
kterým vytahovali rudu na povrch, i další ex-
ponáty Muzea stříbra. 
Chrám sv. Barbory je místo, které by si 
správný Čech měl aspoň jednou prohléd-
nout. Každý si odtud odnáší jiné pocity a měl 
by si je v sobě uchovat. Katedrála má různá 
zákoutí, která na každého působí jinak, ale 
vždycky silným dojmem. Já jsem ten silný 
pocit získal u kaplí, které tvoří věnec kolem 

Ve stříbrném dole

Havíř Michal

hlavní lodi. Nechali je stavět a zdobit měšťa-
né jako vyjádření své prestiže. Ani si nepa-
matuji jejich jména, jenom vím, že když jsem 
tam přišel, cítil jsem se jako v  jiném světě. 
Všude klid. Nádhernými gotickými okny 
procházel sluneční svit a dodával jim život. 
Jako by obrazy na nich byly živé. Bral jsem 
to jako němý historický fi lm, kde se fakta vy-
jadřují barvami a letopočty slzami a obličeji 
matek a šťastných i nešťastných dětí. Musíte 
to vnímat, i kdybyste nechtěli. 
V  Kutné Hoře se nám velmi líbilo. Prožili 
jsme tam příjemný den plný nových infor-
mací, zážitků, citových prožitků. Děkujeme 
panu Vichrovi, že nás bezpečně dovezl tam 
i  zpátky. Rádi bychom se na podobnou ex-
kurzi podívali znovu. 

 Jiří Stulík, 8.B a Jiří Křesák, 7.B 

Není spaní jako spaní
A co třeba spaní v knihovně?
V pátek 30. 3. 2012 využila 5.B pozvání na 
NOC S  ANDERSENEM. Těšili jsme se na 
setkání se spisovatelem Milošem Kratochví-
lem.Bohužel jsme s ním hovořili pouze tele-
fonicky, protože onemocněl a nemohl přijet.
A jaký byl tedy náš program? Hráli jsme hry, 
četli ukázky z knížky M. Kratochvíla – KLO-
FÁCI, podnikli jsme výpravu nočním zám-
kem, setkali jsme se s tajemnými bytostmi, 
před spaním jsme si zarecitovali milostnou 
poezii. Ale hlavně – téměř nikdo nespal.
Děkujeme proto maminkám za vzorně zaba-
lené spacáčky, polštářky, dečky a svačinky.

Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01

okres Klatovy

tel., fax: 376/512700
šk. jídelna: 376/513520
IČO: 75005271

 e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

VĚNUJTE POZORNOST 
OZNÁMENÍ NA STRANĚ 16

ŘEDITELSKÉ VOLNO 

30. 4. 2012
   7. 5. 2012
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Pohár ministra 
školství ve fl orbalu
Ve středu 28. 3. vybojovali naši kluci ze 
„staré školy“ první místo ve své skupině 
a postoupili tak do pátečního klání s další-
mi dvěma družstvy kluků ze ZŠ Blatenská 
a ZŠ Komenského Nýrsko. 
Pátek 30. 3. 2012 byl tedy den „D“! A to ne-
jen pro naše kluky, ale i pro holky. 
Kluci totiž po krutých bojích urvali zlato 
a jdou do kraje:-) Držíme jim pěsti!

Ani holky se za svůj výkon nemusí stydět, 
protože být 4. týmem na okrese není žádná 
ostuda. Vzhledem k  tomu, že s  fl orbalem 
začaly v  listopadu 2011, je třeba říci, že 
jejich kvality stoupají stále vzhůru! Kla-
tovská družstva hrají fl orbal 5–6 let, takže 
jejich zkušenosti jsou veliké.
Naším velikým vítězstvím je i to, že od led-
na 2012 jsme dokázaly každý čtvrtek ráno 
kolem 5. hodiny vstávat a chodit na tréninky 
začínající v 6.15. A to i ve velkých mrazech! 
Ani jednou se nestalo, že bychom pro malý 
počet hráček musely trénink zrušit. Po 
březnovém turnaji se k nám dokonce ještě 
několik dívek přidalo a  tím naše síla dále 
narůstá!!! Myslím, že v  příštích letech se 
naše soupeřky mají na co těšit. My se na ně 
také těšíme a čekáme na další příležitost.
Chtěly bychom také poděkovat chlapcům 

ze ZŠ Blatenská za jejich fandění a podpo-
ru při našich zápasech. I my jsme se snažily 
je podpořit a držely jsme jim pěsti. 
Zároveň děkujeme panu učiteli Šebkovi za 
to, že zajistil celý turnaj na jeho škole a my 
jsme tedy nemusely jezdit až do Klatov. 

Jiřina Stichenwirthová, za dívčí družstvo 
HD Flowers, ZŠ Komenského, Horažďovice

Němčina nekouše! 
KRÁTCE O PROJEKTU
Nový projekt Koordinačního centra česko-
německých výměn mládeže Tandem si kla-
de za cíl zvýšit zájem dětí o výuku němec-
kého jazyka na základních školách.
K naplnění vytčených cílů se používá meto-
dy jazykové animace, která i  u  naprostých 
začátečníků zábavnou formou podporuje 
chuť a  zájem o  jazyk našeho souseda. Je 
vhodná jak pro začátečníky ke zdolání bari-
ér při prvním kontaktu s cizím jazykem, tak 
pro pokročilejší k překonání strachu z mlu-
vení a z chybování. Do skupiny vnáší dyna-
miku, rozvíjí iniciativu a formuje kreativitu.
(Z informačního letáku Koordinačního centra 
česko-německých výměn mládeže Tandem)

ŠKOLA HROU ANEB JAZYKOVÁ 
ANIMACE NA ZŠ KOMENSKÉHO
Den po letošních Velikonocích – 10. dubna 
– se o druhé vyučovací hodině také naše tří-
da přesunula do učebny hudební výchovy, 
kde na nás už čekala paní Milada Vlachová, 
která už osm let žije v Německu asi 80 km 
od českých hranic.
Přestože se my šesťáci německý jazyk neučí-
me, během jedné vyučovací hodiny jsme se 
prostřednictvím her naučili spoustu nových 
slovíček. Nejdříve jsme se německy pozdra-
vili a potom následovalo krátké poklábosení 
o rozdílech v Německu a v České republice 
a o tom, co například u nás nemáme.
Potom jsme přešli ke hře, při které jsme se na-
učili jak se zeptat na naši náladu a jak odpově-
dět. Hra nás všechny velice bavila a hned poté 
jsme zjistili, že umíme více slov, než si myslí-
me. A  proto si dívky zasoutěžily s  chlapci ve 
štafetě, kdo dříve správně spojí všechna slova. 
Nakonec se ani nezjistilo, kdo vyhrál. A  než 
jsme se opět vrátili ke svému rozvrhu, zahráli 
jsme si další hru, která se jmenovala „Na rodi-
nu“, při ní jsme se naučili další slovíčka.
Tato hodina nám pomohla získat dobré 
základy němčiny a  ti, kteří budou hodiny 
Německého jazyka navštěvovat v  příštích 
letech, mohli zjistit, co je čeká.
Tímto děkuji jménem svých spolužáků 
všem, kteří se podíleli na zorganizování této 
akce, která nám velmi oživila vyučování.

Kristýna Sulková, 6. B, 
ZŠ Horažďovice Komenského

Angličtina od 1. třídy
Ve školním roce 2012/2013 v  naší škole 
opět otevřeme kroužek anglického jazyka 
pro 1. (2.) třídu, kde mohou děti navázat na 
svou započatou práci z mateřské školy, ale 
kam mohou přijít i úplní začátečníci.
V  kroužku se děti pomocí hraní různých 
her, zpívání písniček a poznávání obrázků 
učí základům anglického jazyka. A protože 
již jsou šikovnými školáčky, můžeme po-
malu přistoupit i k angličtině psané.
Cílem kroužku je naučit děti správné vý-
slovnosti a vypěstovat v nich zájem o jazyk, 
což jim usnadní další zdokonalování v  ná-
sledujících letech.
Kroužek bude zpoplatněn, výše poplatku 
se stanoví v  průběhu měsíce září 2012 dle 
počtu přihlášených žáků.
Na tuto nepovinnou výuku navazuje povin-
ná výuka anglického jazyka od 3. ročníku. 
Rozvíjet řečové dovednosti v  dalším cizím 
jazyce mohou žáci od 7. ročníku formou 
povinně volitelného předmětu. V  nabídce 
je výuka jazyka německého a ruského. Zá-
jem o  řeč našich nejbližších sousedů jsme 
se snažili v žácích probudit v projektu pro 
základní školy na podporu výuky německé-
ho jazyka „Němčina nekouše“, který ve for-
mě jazykové animace připravuje a realizuje 
přímo na školách Koordinační centrum 
česko-německých výměn mládeže Tandem 
při Západočeské univerzitě v Plzni.

Vedení školy ZŠ Horažďovice, 
Komenského 211

Vážení čtenáři, 
po několikaměsíční odmlce, zapříčiněné 
zásadními změnami na umělecké škole, 
opět přináším nové informace. Počínaje 
novým kalendářním rokem byla spojena 
naše ZUŠ do jedné organizace se ZŠ Bla-
tenskou. Výuka uměleckých oborů však 
stále probíhá v původní budově na Blaten-
ské 310, což je zásadní pro zachování kvali-
ty výuky a perspektivu fungování školy. 
Přestože jsme se nesetkávali na stránkách 
Horažďovického obzoru, naše aktivity ni-
jak nepolevily. V  průběhu února žáci paní 
učitelky Navrátilové úspěšně reprezento-
vali školu v okresním kole soutěže ve hře na 
fl étnu. Ondřej Slavík a  Kateřina Rašková 
ve svých kategoriích obsadili 3. místa.
První jarní měsíc patřil dalším soutěžím. 
Z  okrskového kola přehlídky dětských reci-
tátorů postoupili do okresního kola svěřenci 
paní učitelky Faltusové – Jaroslav Panuška, 
Jan Motl, Bernardeta Bučoková a  Michaela 
Štěchová. Poslední jmenovaná byla dále no-

Především chválíme pracovnice knihovny, 
které pro nás připravily nezapomenutelnou 
noc, a těšíme se na další spolupráci. 

Žáci 5.B, ZŠ Komenského, Horažďovice 

V E Ř 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

prvních 30 min denně

3. TÝDEN V KVĚTNU

ZDARMA
14. - 18. 5. 2012

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM
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minována jako náhradnice do kola krajského. 
Také výtvarný obor, který vyučuje paní uči-
telka Kotálová, zaslal své práce do soutěže 
vyhlášené Městským muzeem v Tachově na 
téma „Mořský svět“. Práce Heleny Bernato-
vé byla oceněna krásným 1. místem. 
Koncem měsíce března proběhlo krajské 
kolo soutěže ve hře smyčcových souborů 
ve Starém Plzenci. Soubor Violino animato 
pod vedením paní učitelky Panuškové získal 
ve své kategorii 1. místo, jak jste měli mož-
nost se dočíst v minulém čísle tohoto měsíč-
níku. O tomto úspěchu napsala článek, kte-
rý oceňuje naši práci, maminka jedné členky 
souboru. Právě toto je pro nás pedagogy tím 
největším uznáním našeho snažení – spoko-
jení rodiče a nadšení žáci.
Kromě účasti v soutěžích jsme se prezentovali 
i v našem městě. Se svým programem vystou-
pili naši žáci při vyhlašování výsledků akce 
Městské knihovny v  Horažďovicích „Nejlep-
ší čtenář“. Představili jsme se s  kulturním 
programem k MDŽ v Domě s pečovatelskou 
službou v Horažďovicích. Na ZUŠ dosud pro-
běhly přehrávky tříd většiny pedagogů. 
Čtvrtek 19. dubna byl ve znamení literár-
ně-dramatického oboru, jenž sestavil pes-
trý program ve vlastní režii. Dopoledne 
shlédli vystoupení děti ze ZŠ, v  odpoled-
ních hodinách byla do kulturního domu 
pozvána veřejnost. Na této divadelní show 
se představili kromě kompletního obsa-
zení LDO obě letošní absolventky tohoto 
oboru. O víkendu „tažení“ dramatiků po-
kračovalo na přehlídce dětského divadla 
TARTAS v Dobřanech., kde ve dvou vstu-
pech úspěšně reprezentovali naši školu. 
Velké díky patří paní učitelce Faltusové, 
pod jejímž profesionálním a  kreativním 
vedením se tento obor vytrvale rozrůstá 
a sklízí jeden úspěch za druhým!
Následující týden, 26. dubna, se představil 
na plzeňské akci Koncert houslových nadějí 
jeden z houslových talentů ze třídy paní uči-
telky Panuškové – Jolana Slepičková. Před-
vedla výborný výkon, podpořený vynikají-
cím doprovodem paní učitelky Ponicové. 
Nyní již k  budoucímu. Stalo se milou tra-
dicí, že se podílíme na programu ke Dni 
matek, jenž je pořádán v  horažďovickém 
kulturním domě. Ve středu 9. května po-
těší maminky skupina LDO „Duchové“ se 
svým programem. Další spolupráci s Gale-
rií Califi a podpoříme vystoupením hudeb-
níků i  dramatiků na slavnostní vernisáži 
výstavy v pátek 11. května. 
V  letošním školním roce pořádáme vzhle-
dem k počtu absolventů a rozsahu jejich re-
pertoáru hned dva absolventské koncerty 
ve dnech 15. a 16. května v Městském mu-
zeu v Horažďovicích vždy od 16.00 hodin. 
Srdečně Vás zveme, nenechte si uniknout 
kvalitní hudební zážitek! Velmi děkuji paní 
ředitelce Smetanové za vstřícnost a  milé 
přijetí i v době, kdy vrcholí náročné přípra-
vy na otevření nové muzejní sezóny. 

Střední škola 
Horažďovice 

ZVYŠOVÁNÍ KVALITY A ATRAKTIVITY 
OBORŮ CUKRÁŘ A OPRAVÁŘ 
ZEMĚDĚLSKÝCH STROJŮ 
NA SŠ HORAŽĎOVICE
Střední škola Horažďovice získala od 1. 3. 
2012 fi nanční podporu z Operačního pro-
gramu Vzdělávání pro konkurenceschop-
nost. Projekt byl schválen pod názvem 
Zvyšování kvality a  atraktivity oborů cuk-
rář a  opravář zemědělských strojů na SŠ 
Horažďovice. Hlavním obsahem projektu 
je modernizovat celý proces výuky těch-
to dvou učebních oborů. Vybraní učitelé 
vytvoří nové výukové programy pro všeo-
becné a odborné předměty i pro praktické 
vyučování. Programy kombinují práci na 
interaktivní tabuli, multimediální prezen-

Ani tento rok nemůže chybět tradiční 
projekt „Fidli fi dli“. Jeviště v  Kulturním 
domě v  Horažďovicích se ve čtvrtek 24. 
května promění na cirkusové šapitó. Se 
strhujícím programem plným barev, pře-
kvapení a klaunů se představíme hned dva-
krát. Dopoledne pro děti z I. stupňů základ-
ních škol a  v  17.00 hodin pro veřejnost. 
Těšíme se na Vaši návštěvu, přijďte strávit 
spolu s námi příjemný podvečer nabitý po-
zitivní energií!
V  závěru měsíce května přivítáme v  sále 
„zušky“ děti z místních mateřských školek. 
Své vystoupení jim věnujeme jako dáreček 
ke Dni dětí.
Věříme, že Vás uvedená nabídka zaujala 
a že se na některé z akcí společně uvidíme. 
Děkujeme za Vaši podporu a přízeň!

 Eva Tichá Šelerová, 
za kolektiv pedagogů „zušky“

tace a aktivizační prvky typu her a soutěží. 
Cílem je lépe žákům přiblížit probíranou 
látku, osvěžit klasickou frontální výuku, 
a tím je motivovat ke studiu předmětu a cel-
kově zlepšit jejich vztah ke vzdělávání. Bu-
doucím absolventům projekt umožní osvo-
jit si více odborných dovedností a  zvýšit 
tak své možnosti na trhu práce. Vytvořené 
a  vyzkoušené výukové programy umožní 
aktivnější zapojení žáků do výuky a vyhoví 
poptávce trhu práce po stále kvalifi kova-
nějších odbornících. 

Ing. Vladimír Greger, ředitel školy

Plavecké škola 
Horažďovice
Vážení, soukromá Plavecká škola Horažďo-
vice děkuje Všem základním a  mateřským 
školám, které absolvují plaveckou výuku. 
I přes odstávku bazénu březen-duben 2012, 
naše spolupráce se školami i  s  rodiči žáků 
byla úspěšná. Organizace ani funkčnost 
plavecké školy nebyla nijak narušena. Nově 
organizovaná plavecká škola funguje od 

září 2012, proto se obracím na všechny rodi-
če žáků mateřských a základních škol, kteří 
navštěvují naši plaveckou školu a chtějí své 
děti vidět při výuce plavání, Navštivte nás. 
Prostory občerstvení bazénu Vám umožní 
shlédnout výuku. Znovu zahájení provozu 
plavecké školy je plánované na květen 2012. 
Škola bude pokračovat v plavecké výuce již 
v  nově zrekonstruovaném bazénu. Rekon-
strukce také přispěje ke zkvalitnění výukové 
hodiny. Těším se na další spolupráci. 

 Eva Bláhová, vedoucí plavecké školy
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SPOLKY 

Loutkové divadlo 
TYJÁTR Horažďovice 
o. s. hledá nové tváře 
a šikovné ruce 
Hledáme mluviče a  vodiče loutek, kteří 
mají současně i šikovné ruce, dále odváž-
ného člena, který by se nebál režie, a také 
člověka s  technickým talentem a  výtvar-
ným citem pro osvícení a ozvučení našich 
představení, který by v  případě potřeby 
dokázal vystřídat našeho současného 
technika. 
Jsme amatérské loutkové divadlo s  pět-
advacetiletou tradicí. V  současné době 
působíme v  horažďovickém kině, kde 
v  divadelní sezóně od září do dubna 
zkoušíme každý čtvrtek od 18 hodin 
a  představení hrajeme jednou za 14 dní 
v  pátek od 17 hodin. Zabýváme se tra-
dičním pojetím loutkového divadla ku-
kátkového typu s  využitím klasických 
sedmdesáticentimetrových marionet na 
drátech. V  repertoáru převažují pohád-
ky s  Kašpárkem, autorské i  upravené 
staré texty. Nemáme stálou scénu, na 
každou zkoušku a  představení musíme 
scénu vlastnoručně postavit. Také po-
třebujeme loutky i  kulisy občas opravit 
nebo přizpůsobit přímo aktuální hře 
a  vyrobit potřebné rekvizity ze dřeva 
nebo z  kovu. Příležitostně (dvakrát do 
roka) s  loutkovým divadlem vyjíždíme 
i do okolních vesnic a k tomu používáme 
vozidla svých členů.
Současní členové loutkového divadla se 
těší na své nové kolegy, kterým by nad-
šení vydrželo déle než jednu divadelní 
sezónu. Vítaní jsou zájemci už od 18 let, 
ale také senioři, a hlavně ti, co mají dost 
volného času a  jsou ochotni se pro lout-
kové divadlo částečně obětovat.
Přijďte zjistit, zda ve vás nedřímá herecký 
a divadelní talent. Kontaktovat nás může-
te v době zkoušek nebo představení v kině 
v Horažďovicích od září 2012.

 Růžena Hůdová

Rychlé šípy a 160 
skautů v Horažďovicích
Už možná nikomu nepřijde divné, pokud 
každý rok jeden páteční večer na jaře po-
tkává v centru Horažďovic množství pobí-
hajících skupinek lidí. Nejinak tomu bylo 
i  letos, kdy se konal 17. ročník tradičního 
Setkání skautů na Otavě, které centrum 
města proměnilo tentokráte ve Stínadla. 
Za pomoci 30 organizátorů a vedoucích se 
130 hrajících účastníků převtělilo ve Von-
ty, kteří změřili své síly se členy Rychlých 
šípů a  Bratrstvem kočičí pracky. Sjeli se 
skauti z  celého Plzeňského a  Jihočeského 
kraje, Horažďovice jsou díky této akci ve 
skautském dvojkraji velmi známé a  oblí-
bené. V sobotu dopoledne pro ně proběhly 
hry na Ostrově, kde stavěli Rychlým šípům 
klubovnu. Odpoledne se nasytili kultu-
rou, když zhlédli divadlo Rychlé šípy v sále 
DDM. Večer už patřil tradičnímu táboráku 
na Panské a vyhlášení výsledků. Fotografi e 
z  celého víkendu i  z  další činnosti středis-
ka naleznete na http://strediskoprachen.
skauting.cz. 
Děkujeme obyvatelům města za trpělivost 
s  dětmi v  ulicích a  všem zúčastněným za 
nadšení ke hře a doufáme, že nám zachova-
jí přízeň i  v  dalších letech. Můžeme slíbit, 
že se vynasnažíme, aby si akci opět užili. 

 Martin Pompl, vedoucí střediska Prácheň 

Jedna z disciplín páteční noční hry

Program o. s. ProHD 
– do Konírny na fi lmy 
i tvoření
Kromě veřejné zkušebny (podrobnější in-
formace naleznete v  záložce Konírna na 
http://www.dokhorazdovice.cz) jsme pro 
Vás na květen připravili tyto akce:
Konírna, 5. května 15,30–17,30
Nečekané krásno (tvořivá dílna pro velké 
i největší)
Aktivity v  Konírně (Havlíčkova 46) se za-
měřují na věk 15+, stejně tak i tvořivá dílna, 
ačkoliv to může někoho překvapit (my si 
myslíme, že i dospívající a dospělí mají prá-
vo trávit čas smysluplně a zajímavě). Přijď-
te si před fi lmovým večerem zkrátit sobotní 
odpoledne:
• potisknout tričko/tepláky/ponožky/
ubrus/?, 
• vyrobit originální náušnice, přívěšek na 
mobil (drátky, korálky, fi mo), …
• pomalovat skleničku
Jednoduché „výrobní“ postupy zvládne 
každý. Vstup i  materiál zdarma. Trička 
a  skleničky si přineste své, pár jich bude 
k zakoupení na místě.
Konírna, 5. května 18,00 
FAMU fi ction 
(krátké fi lmy z dílen studentů FAMU)
People involved – Jan Těšitel, 26 min. Pří-
běh začíná v  Brightonu a  končí v  Ústí nad 
Labem. Emily je Angličanka, Petr je Čech. 
On zemře a ona se jede setkat s jeho rodiči. 
Její cesta je cestou za odpuštěním a jazyková 
bariéra není to jediné, co je třeba překonat.
Moje sestra – Lukáš Hrdý, 21 min. Film 
o zakázané lásce sestry a bratra dokreslený 
hudbou od Mobyho.
Pravidelný odlet – Tomáš Pavlíček, 21 
min. Film o  přátelství dvou životních vy-
děděnců – 20letého Ondřeje (Tomáš Pav-
líček), který ještě neví kudy kam životem 
a  50letého Karla (Vašek Vydra), který už 
neví kudy kam.
Rousek – Tomáš Klein, 13 min. Panu 
Rouskovi zemřela manželka. Je mrtvá, ale 
on tomu odmítá uvěřit. Uzavře se s nebož-
kou v  bytě a  snaží se vrátit zpátky čas. Co 
všechno se musí stát, aby se okna v  bytě 
opět otevřela?
Konírna, 26. května 20,00 
Jeden svět – Na stupních vítězů
Jan Tenhaven / Germany, Austria (2010) 
94 min. – Citlivé, formálně vytříbené a mís-
ty úsměvné portréty představují pět atletů, 
kteří se ve skromných podmínkách připra-
vují na 18. mezinárodní seniorské mistrov-
ství světa ve fi nském Lahti. Tvůrci snímku 
nám výmluvně ukazují, kolik zdravého du-
cha, svěží mysli a  obdivuhodné kondice je 
možné uchovat ve starém těle.

 Jana Mráčková, za o. s. ProHD
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Určitě si vyberete z našeho programu:

program – otevírací doba
Po 9.00–12.00 
  dopoledne cvičíme s Vlaďkou 
Út  9.00–12.00 
  dopolední hrátky
St  zavřeno
Čt  9.00–12.00 
  dopoledne s Martinou 
  16.15–17.00 
  angličtina pro nejmenší 
Pá 9.00–12.00 
  dopoledne s Jitkou pro batolata 
  a nejmenší dětičky 

Angličtina pro nejmenší

Zjistíte, že:
naše mateřské centrum je o nápadech, dob-
ré pohodě, kamarádství a o kvalitně stráve-
ném čase a že i ostatní děti zlobí, na každou 
maminku je toho někdy až nad hlavu a ne-
jste v tom sama.
Uvidíte svoje dětičky zase v jiných situacích, 
poznáte, jak se chovají v  kolektivu, zažijete 
spolu hodně legrace, protože nic Vám nepro-
spěje víc, než změna denního stereotypu. 

Mateřské centrum Dráčkov 3, o. s., Horažďovice
Žižkova ulice, bývalý katastrální úřad, www.drackov.webnode.cz, drackov3@seznam.cz

Pořádáme další akce: 
mikulášskou nadílku, maškarní minibál, 
výlety s  dětmi za zábavou, návštěvy měst-
ské knihovny apod. O akcích informujeme 
formou letáčků a na webových stránkách. 

Nabízíme:
máme k dispozici krásné, pro děti zařízené 
prostory (100 m2) a  je škoda je plně nevy-
užívat. Svojí vlastní činností jsme schopni 
Dráčkov využít jen z části. Je jen málo po-
dobných zařízení v  našem městě a  proto 
Vám nabízíme využití naší herny a  ostat-
ních prostor. 

Chystáte oslavu narozenin Vašeho malého 
dítěte? Nabízíme Vám možnost uspořádat 
narozeninovou párty u nás. 

Máte chuť a odhodlání věnovat se aktivně 
práci s malými dětmi a chcete pravidelně 
či nepravidelně pořádat setkání s nimi a je-
jich rodiči? I pro Vás je zde volná kapacita 
našeho Dráčkova.
Velmi se na Vás těšíme, přijďte se k nám 
podívat – všichni z Dráčkova.

 Jitka Chalupná

Sbor dobrovolných 
hasičů
V  prosinci minulého roku jsem vás infor-
moval o požárech za tři čtvrtletí roku 2011 
se škodou nad 250 000 Kč. Dnes chci do-
plnit informaci o  požárech v  posledním 
čtvrtletí. První byl v  říjnu, a  to rodinný 
dům v  Sušici, druhý v  listopadu v  Před-
slavi, kde hořela bývalá fara. V posledním 
měsíci roku hořel bytový dům v Alžbětíně 
a opět rodinný dům v Sušici. Škody se vy-
šplhaly na 2 900 000 Kč a uchráněné hod-
noty činily 3 600 000 Kč. První požár vzni-
kl z nedbalosti, druhý a třetí jsou v šetření 
a čtvrtý od krbu. 
Přehled hlavních událostí v okrese za rok 
2011: požárů 172, dopravních nehod 223, 
živelních pohrom (povodeň, záplavy, déšť, 
sníh, námrazy, větrná smršť) 118, úniky 
nebezpečných látek (plyn, nebezpečné ka-
paliny, ropné produkty… ) 86, technická 
pomoc (byty, výtahy, hmyz) 522 a i 51 pla-

ných poplachů. Přímá škoda způsobená 
požáry za celý rok 2011 byla 14 485 700 Kč 
a uchráněné hodnoty byly 49 576 000 Kč. 
Čísla jsou převzata z  údajů Hasičského 
záchranného sboru Plzeňského kraje, 
územní odbor Klatovy. 

 Karel Halml
 

Nařízení vlády 
č. 91/2010 Sb. 
Dne 1. 1. 2011 vstoupilo v  platnost Na-
řízení vlády č. 91/2010 Sb. o  podmín-
kách požární bezpečnosti při provozu 
komínů, kouřovodů a  spotřebičů paliv. 
Nové nařízení vlády nahradilo Vyhlášku 
č. 111/1981 Sb. a stanovuje podmínky při 
provozu spalinových (komínových) cest, 
frekvenci kontrol a čištění. Upravuje kdy 
a  kým se provádějí revize spalinových 
cest a podmínky vypalování komína. Vý-
razně se zmírnily požadavky na kontroly 
spalinových cest. Pro komín, do kterého 
jsou zapojeny spotřebiče na tuhá nebo 
kapalná paliva s výkonem do 50 kW, pla-
tí povinnost provádět čištění, popřípadě 
kontrolu 3× ročně. V  případě plynných 
paliv budou provozovatelé povinni čistit 
nebo kontrolovat spalinové cesty pouze 
jednou ročně bez ohledu na výkon spo-

třebiče. V případě fyzických osob povin-
nost kontroly (odborná osoba) a  čištění 
(může sám majitel do 50 kW) komínové-
ho tělesa si musí zajistit majitel objektu.
Dochází k nejasnostem v základních po-
jmech. Je třeba rozlišovat dvě činnosti 
ve vztahu ke komínům: 1. čištění – to si 
může každý majitel nemovitosti s  topi-
dlem o  výkonu do 50 kW provádět sám 
3× ročně. 2. kontrola spalinové cesty (ko-
mínu) – tu musí vždy provádět osoba od-
borně způsobilá, tj. kominík s průkazem 
odbornosti. Tato kontrola se provádí 1× 
ročně (a 2× ročně nad 50 kW). 

 Oldřich Balíček, inspektor Hasičského 
záchranného sboru PK 

Pozvánka na 
okrskovou hasičskou 
soutěž do Komušína
Sbor dobrovolných hasičů v  Komušíně 
zve všechny příznivce hasičských soutěží 
v sobotu 26. 5. 2012 na okrskovou soutěž 
požárních družstev. Zahájení je v  13.00 
hod., cesta k  závodišti bude označena 
směrníky. Na místě je zajištěno občerst-
vení. Všichni jsou srdečně zváni.

 SDH Komušín

Dráčkov
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Klub „Nebuď sám“ 
Srdečně zveme na zajímavé akce, které 
pro Vás chystáme. 
2. 5. středa – Posezení s harmonikou. Ob-
líbení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jí-
delně DPS Palackého od 15.00 hod. Přijďte 
se pobavit a poslechnout si hezké písničky!
10. 5. čtvrtek – Vystoupení dětí z MŠ Lo-
retská ke dni matek – Přijďte se potěšit 
s  těmi nejmenšími do vestibulu DPS Lo-
retská 1069 od 10.00 hod.
14. 5. pondělí – Tajemství těla BADUAN 
JIN – projekt „Seniorům Dokořán“. Cvi-
čení podle starých Číňanů. Cviky rozvíjejí 
nejdůležitější tělesné systémy a mohou být 
praktikovány bez rizika všemi osobami 
jakéhokoli věku a  bez strachu z  poranění. 
Začínáme v 9.00 hod. ve společenské míst-
nosti ve 4. patře DPS Palackého 1061. 

25. 4. čtvrtek – Výlet do Blatné. Nechte 
se zlákat na návštěvu blatenského zámku 
a  malé sklárny v  Bělčicích. Nebude chy-
bět ani tolik oblíbené posezení v  cukrár-
ně. Odjezd v 8.00 hod. od DPS Palackého 
1061. Příspěvek na dopravu je 60 Kč. Zá-
jemci hlaste se v kanceláři OCH.
28. 5. pondělí – Tajemství těla BADUAN 
JIN – projekt „Seniorům Dokořán“. Cvi-
čení podle starých Číňanů. Cviky rozvíjejí 
nejdůležitější tělesné systémy a mohou být 
praktikovány bez rizika všemi osobami 
jakéhokoli věku a  bez strachu z  poranění. 
Začínáme v 9.00 hod. ve společenské míst-
nosti ve 4. patře DPS Palackého 1061.
30. 5. středa – Beseda s  Helenou Vráb-
kovou – projekt „Seniorům Dokořán“. 
Přijďte si popovídat se spisovatelkou 
a  novinářkou nejen o  věcech mezi nebem 
a zemí. Setkání se uskuteční v jídelně DPS 
Palackého 1061 od 16.00 hod.
31. 5. 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. Projekt 

Violino animato hraje seniorům

„Seniorům Dokořán“ probíhá ve spoluprá-
ci s  Městskou knihovnou Horažďovice za 
fi nanční podpory Ministerstva kultury ČR.
Každý čtvrtek v 15.00 hod. je možnost se 
sejít při mši svaté ve společenské místnos-
ti 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

ZAJÍMAVOSTI

Máj, lásky čas
Je tady opět květen – lásky čas. Měsíc, který 
je považován za nejhezčí v  celém roce. Má 
dvě pojmenování. Máj – z latinského Maius. 
A květen – podle přírody, která v tuto dobu 
kvete. Tento druhý název je známý teprve asi 
180 let. Zima už konečně ustoupila do ústra-
ní a začalo se na nás, i když trochu ostýcha-
vě, usmívat sluníčko. 
Kdo vlastně přišel na to, že je květen mě-
sícem lásky? Pravděpodobně někdo hod-
ně zamilovaný. Pro ostatní je to asi úplně 
obyčejný jarní měsíc. Možná. Přesto se na 
1. máje vžil pěkný zvyk políbit ženu pod roz-
kvetlou třešní. Mnozí z nás jej poctivě dodr-
žují, neboť hrozba toho, že by mohly do roka 
uschnout, nás děsí. 
Květen nám vlévá do žil energii a optimismus. 
Máme chuť se vrhnout do práce. S radostí sá-
zíme kytičky do květináčků za okno, s radostí 
připravujeme záhonky, abychom se mohli 
pustit do pěstitelských pokusů. Je to prostě 
čas, kdy je důvod radovat a smát se.
Květen ale není jen o  líbání. Je to také čas, 
kdy vyjadřujeme úctu ženám, hlavně ma-
minkám. Po celém světě se slaví Den matek, 
avšak s ohledem na původní tradice v různé 
dny. Do naší země přišel kolem roku 1918 
a velikou zásluhu na jeho zavedení měla Alice 
Masaryková, nejstarší dcera prvního česko-
slovenského prezidenta T. G. Masaryka. V le-
tech 1948–1989 byl tento svátek nahrazen 
Mezinárodním dnem žen. A tak bychom 13. 
května, v den, na který letos svátek připadá, 
neměli zapomenout koupit květinu a  jít po-
děkovat mamince za vše, co pro nás po celou 
dobu svého života dělá. Pozvěme ji třeba na 
procházku a  kochejme se krásnou kvetoucí 
voňavou přírodou, poslouchejme zpěv ptáč-
ků, který se rozléhá široko daleko. Vzpomeň-
me ale i  maminek, které již odpočívají na 
hřbitovech, a položme jim tam kytičku. 
Krásně prožitý měsíc máj, lásky čas, přeje 

 Karel Halml
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Galerie Califi a 
Galerie Califi a zahájila sezonu 2012 velkole-
pou výstavou „Domácí věci + autorské kni-
hy studentů Bohemian Workshopu 2011“. 
Vernisáže se zúčastnilo přes 70 návštěvníků, 
kteří se zde mohli osobně setkat s  Lenkou 
Klodovou, Barbarou Benish, hudební dvojicí 
Garbou a  harmonikářem a  starostou města 
Horažďovice Karlem Zrůbkem. Výstavu mů-
žete navštívit do 8. 5. 2012. Nyní jsou v plném 
proudu přípravy na druhou výstavu „Lesy 
a Zahrady“, která bude zahájena 11. 5. 2012 
v 18.00. Již teď se můžete těšit na Evu Heyd, 
Hanu Novákovou, Marii Bubeníkovou, Dan-
ca Ardeleana a  Samsona Starlighta, kteří 
vás provedou komentovanou prohlídkou. Po 
slavnostním zahájení a  komentované pro-
hlídce bude následovat odhalení velkolepé 
recyklační sochy, jejíž autorkou je Barbara 
Benish „Babylon“, a projekce fi lmu „Bag it – 
Is your life too plastic?“
Pro více informací o výstavách v galerii Ca-
lifi a navštivte naše webové stránky www.
galeriecalifi a.net nebo si nás přidejte na 
Facebooku.

PROGRAM GALERIE CALIFIA 2012
11. května  18.00
VERNISÁŽ „FOREST AND GARDENS“
(Marie Bubeníková, Eva Heyd, Hana No-
váková, Danco Ardeleanu, Samson Star-
light) + Střední uměleckoprůmyslová škola 
sv. Anežky České, Český Krumlov
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA 
SLAVNOSTNÍ ODHALENÍ RECYKLAČ-
NÍ SOCHY 
PROMÍTÁNÍ FILMU „Bag it – Is your life 
too plastic?“
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

1. června  17.00
Filmová párty po americku
vstupné 40Kč, na co se můžete těšit: na 
večer plný fi lmů, pravý americký popcorn 
a  spoustu zábavy! S  sebou: peřiny, deky, 
polštáře... =), cílová skupina: 12 – ∞

7. června  18.00
VERNISÁŽ 
„BOHEMIAN WORKSHOP 2012“ 
(studenti BOHO spolu s Carolanne Patter-
son, Jana Preková, Lisa Wulff) + ZŠ Bla-
tenská, Horažďovice
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

14. července  16.00
VERNISÁŽ „PENISIVE + RISIDENTNÍ 
UMĚLCI + ARTMILL DĚTI“ 
(Mark Cervenka, Kelli Scott Kelly, Floyd 
Newsum, Lynn Randolph, Kathleen Gra-
ves, Janiel Engelstad + Oto Hudec)
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ – Děti ArtMill
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

1. srpna  18.00
VERNISÁŽ „RITUÁLY A  POSVÁTNÁ 
MÍSTA + NOVÉ MEXIKO“ 
Tony Ozuna, Jan Petranek, Natalia Va-
saquez, Alejandro Gomer de Tuddo, Ve-
ronika Richterová, Drew Martin, Melissa 
Briceno Cervera, Rodrigo Quinones Rexes
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

21. září 18.00
VERNISÁŽ „Ludvík Kovář spolu se stu-
denty SŠ, Grafi cký design, Horažďovice 
+ Tomáš Hrůza + Jiří Vašků“
KOMENTOVANÁ PROHLÍDKA
HUDEBNÍ VYSTOUPENÍ

ArtMill, Centrum udržitelné tvořivosti vás 
vyzývá k drobné pomoci s realizací projektu 
„Ahoj“, který bude uskutečněn na Respekt 
festivalu (www.respectmusic.cz). Uskuteč-
nění projektu, který je zaměřen na zvýšení in-
formovanosti občanů o  plastovém znečišťo-
vání planety, škodlivých chemických látkách 
v našich tělech a elektronickém odpadu, pod-
poříte sbíráním pet lahví. Na postavení „Ahoj 
voru“ potřebujeme spoustu pet lahví, které, 
jak doufáme, s vaší pomocí nashromáždíme. 
Více o  celém projektu / new.artmill.eu/re-
spect-festival-prague#obsah/ 
Nezmačkané pet lahve můžete nosit do Ga-
lerie Califi a v otevírací době (PÁ–NE 10.00–
16.00). Těšíme se na spolupráci a  předem 
děkujeme za vaši ochotu!

 Markéta Mrázová, 
asistentka ředitelky ArtDialogue, o. s. 

Martin Josef Nováček 
a jeho synové. 
OSUDY VÝZNAMNÉ EVROPSKÉ 
HUDEBNÍ DYNASTIE PŮVODEM 
Z HORAŽĎOVIC (III.) 
V  minulých příspěvcích jsme měli mož-
nost alespoň v  krátkosti poznat zajímavé 
osudy zakladatele slavné evropské hudeb-
ní dynastie Nováčkových, Martina Josefa, 
rodáka z  Horažďovic (1834–1906), a  jeho 
nejstaršího syna Rudolfa (1860–1929). 
V nastoupeném trendu budeme dále pokra-
čovat, a dnes se zastavíme u osoby Otakara 
Evžena Nováčka, patrně nejtalentovanější-
ho příslušníka výše uvedené rodiny.
Stejně jako bratr Rudolf se i Otakar Evžen 
narodil 13. května 1866 v  dlouholetém 
otcově působišti, v  nevelkém, ale kultu-
rou prosáklém venkovském banátském 
městečku, jež tehdy neslo německý název 
Weisskirchen (maď. Féhertémplom). Dnes 
ono město nese název Bela Crkva a nachází 
se v srbské provincii Vojvodina.
Hudební základy získal malý Otakar od svého 
otce. Posléze studoval na proslulých konzer-

vatořích v  rakouské Vídni a  saském Lipsku. 
V Lipsku získal jako velmi nadějný houslista 
a  violista roku 1885 (tedy v  pouhých deva-
tenácti letech) prestižní Mendelssohnovu 
cenu a zároveň i angažmá v proslulém tam-
ním souboru Gewandhausu. Jako houslista 
a  violista působil souběžně i  v  populárním 
kvartetu ruského houslisty a pedagoga Adol-
fa Brodskyho (1851–1929). Adolf Brodsky 
patřil mimo jiné mezi Nováčkovy pedagogy 
na lipské konzervatoři.
Na počátku devadesátých let 19. století se 
Otakar Evžen stěhuje do Spojených států 
amerických, kde nejprve nachází uplatně-
ní v  bostonském symfonickém orchestru 
pod vedením Artura Nikische (1891). Krát-
ce nato však získává post prvního violisty 
v  Damroschově orchestru v  New Yorku, 
kde působí po dva roky (v  sezónách 1892 
a 1893). Kromě toho se Otakar Nováček vě-
nuje usilovně i  pedagogické dráze. Po čtyři 
léta (1891–1894) vyučuje na New England 
Conservatory.
Otakara Evžena Nováčka však výrazně li-
mituje rodinné zatížení, a  to vážná srdeční 
choroba. Z toho důvodu opouští dráhu kon-
certního mistra a  svoji pozornost obrací ke 
skladbě. Jeho nejslavnějším a  dodnes hra-
ným dílem je koncert pro housle a piano zv. 
Perpetuum mobile, Concert Caprice Op. 5, 
č. 4, dále pak vytvořil tři koncerty pro strun-
né nástroje v e-moll, e-dur a c-dur, bulharské 
tance pro housle a  klavír. Zajímavým poči-
nem se stalo Šest písní na základě básní Lva 
Nikolajeviče Tolstého.
Otakar Evžen Nováček zemřel v New Yorku 
3. února 1900, tedy ve věku nedožitých tři-
ceti čtyř let.

 Mgr. Roman Vaněk

Otevřený dopis 
RADĚ A ZASTUPITELŮM 
MĚSTA HORAŽĎOVICE VE VĚCI 
REKONSTRUKCE NÁMĚSTÍ MÍRU
MgA. Martin Kožnar Praha 5. března 2012
Prácheňská 885
341 01 Horažďovice

Vážená paní zastupitelko, 
vážený pane zastupiteli,
na základě dostupných informací a  zpráv 
z médií (např. ČTK – viz níže) bych rád rea-
goval na problematiku rekonstrukce Míro-
vého náměstí.

Média
ČTK z 29. 12. 2011
Horažďovice (Klatovsko) – Horažďovice 
chtějí co nejdříve začít s  obnovou velkého 
centrálního náměstí, které je v neutěšeném 
stavu a  nevyhovuje potřebám obyvatel. 
Šestitisícové město má projekt, který by zá-
sadně změnil dispozice prostoru i  vzhled, 
ale neuspělo se žádostí o sedmdesátimilio-
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novou dotaci z evropského programu ROP. 
Proto ho zvažuje ze svého jen opravit, což 
by snížilo náklady na méně než polovinu. 
ČTK to řekl starosta Karel Zrůbek. Dále 
viz např. http://www.archiweb.cz/news.
php?type=1&action=show&id=11154

Rozpočet
Každému relevantnímu rozpočtu staveb-
ních úprav musí předcházet dobře zpra-
covaný projekt minimálně pro stavební 
povolení, v  lepším případě pak projekt 
prováděcí. Těmto projektovým pracím 
předchází architektonická studie (vzešlá 
z architektonické soutěže), na základě dob-
ře zformulovaného zadání. Podle všeho, co 
bylo zatím v posledních měsících (ze strany 
města) řečeno, současný záměr ideu postrá-
dá a zmiňované snížení nákladů nevychází 
z pevného základu. Opět se vracím k úvaze, 
že za každou kalkulací se skrývá materiálo-
vá a funkční specifi kace. Jak může být pre-
zentována cena, když není návrh?

Záměr
Centrum města je ten nejvýznamnější a také 
nejdražší prostor ve městě. Regeneraci ta-
kového prostoru by tedy měla být věnována 
stejná péče a  kritické posouzení, jako byla 
vynaloženo na jeho modernizaci. Nabízí 
se mnoho otázek. Umožní pouhé opravení 
povrchů v  konečném důsledku rozvinout 
možnosti obchodníků např. pro vytvoření 
předzahrádek či venkovní prodej? Z  dobo-
vých dokumentů je poučné sledovat jak kaž-
dá politická garnitura defi novala svůj obraz 
veřejného prostoru. Jaké je v tomto politické 
sdělení, které ovlivní podobu náměstí na 
dlouhou řadu let? I přes omezený rozpočet 
nesmíme slevit ze svých nároků na kvalitu 
řešení a dopustit absenci ideje. Nelze se spo-
kojit s  myšlenkou pouhé výměny povrchů 
a  opravení komunikací, je nutné defi novat 
pro koho a k čemu mají jednotlivé části ná-
městí sloužit v  dopoledních, odpoledních 
či večerních hodinách. Současný stav trpí 
krom zvlněné dlažby a zastaralých sítí další 
řadou nedostatků. Prostor náměstí (z  roku 
1941) neumožňuje díky jednotlivým novo-
dobým úpravám (cca rok 1958 – 2. pětilet-
ka) bezpečný bezbariérový pohyb. Změna 
dopravy v  části ulice Plzeňská u  Červené 
brány (po roce 1973), která se propisuje 
před kašnu a  trafi ku, je stále řešena jako 
provizorium. Parkové úpravy před barem 
Kotva a  Zámeckou cukrárnou jsou rozpo-
ruplné. Farní zahrada je ve stavu, kdy je 
nemožné ji využít pro relaxaci a odpočinek. 
Současné osvětlení náměstí je z roku 1955.

Úvaha
Je li současnou potřebou města zachovat 
na náměstí park, musíme se ptát, jakou 
formu má tento park mít. Je promenádní 
forma parku z roku 1940 s dalšími úprava-
mi, poplatnými době vzniku, i odpovědí na 
naše aktuální potřeby? Není možné uvažo-

vat uprostřed parku o osazení např. dětské-
ho hřiště? Lze skloubit funkci trafi ky s ma-
lou kavárnou či informačním stánkem? Je 
v současném uvažování o výměně povrchů 
zohledněno hledání vhodného místa pro 
pořádání velkého kulturního představení 
nebo naopak produkci komorního formá-
tu? Jakou funkci má případně v  budouc-
nosti plnit farní zahrada, pivovarský dvůr 
či zámecké terasy, prostory s náměstím pří-
mo či nepřímo propojené? Na tyto a mnohé 
jiné otázky by měly zaznít odpovědi.

Řešení
Náměstí je natolik vzácný prostor města, 
že je nanejvýš nutné veškeré jiné nebo nové 
úvahy zpracovat a prověřit v architektonické 
otevřené soutěži! Přestože se může zdát, že 
se jedná „pouze“ o výměnu povrchů. A ko-
nečně na základě jakých kritérií se má vybí-
rat projektant pro návrh záměru? Je tako-
vým kritériem cena a povolnost v přístupu?
K  tématu architektonické soutěže a  jejich 
důsledky viz pořad „Bourání“ s  Pavlem 
Jobou a  Janem Hájkem (M1 architekti) 
http://www.rozhlas.cz/radiowave/boura-
ni/_zprava/671197

Město Horažďovice
Horažďovice se v  posledních 20ti letech 
v  rámci celé republiky proslavily výjimeč-
nými architektonickými realizacemi a  stu-
diemi, které dodnes lákají pozornost. Město 
bylo otevřené mladým lidem a netradičním 
přístupům. Svým sebevědomým a  uvědo-
mělým přístupem se srovnávalo s  daleko 
významnějšími a  většími městy jako jsou 
Litomyšl a Benešov. V současné době v po-
rovnání s  jiný mi městy v  regionu (např. 
Vodňany, Klatovy) z  pohledu architektury 
upadají do bezvýznamnosti. Architektura je 
odrazem společnosti a často jediný prostře-
dek reprezentace města navenek.
K  tématu Horažďovice – esej v  knize Vác-
lava Cílka „Dýchat s  ptáky“ z  roku 2008. 
Horažďovice – příjemné město. Cituji: 
„Mají sice Prácheň, vrch s  posvátnou po-
věstí, ale všechno tu je nějak zapomenuté, 
pozastavené v čase a zarostlé křovím. Měs-
to jako Šípková Růženka a prince nevidět. 
Budoucnost v  Horažďovicích není žádná 
tragedie, ale člověk si tu musí dát pozor, 
aby na náměstí neusnul.“

Vážená paní zastupitelko, Vážený pane 
zastupiteli, pevně věřím, že veškeré kroky 
nejen s budoucností náměstí, ale i s dalším 
vývojem města, jsou, a díky Vám i nadále bu-
dou, pečlivě a zodpovědně váženy. K tomuto 
tématu si dovoluji připojit odkaz na konfe-
renci www.inventuraurbanismu.cz, kde na 
poli architektury a  urbanismu vystoupili 
mnozí regionální politici (primátor Teplic 
Jaroslav Kubera, starosta Litomyšle Michal 
Kortyš, předseda fi nančního výboru hlavní-
ho města Prahy Zdeněk Tůma atd.).

 S úctou MgA. Martin Kožnar

Reakce 
na otevřený dopis
Uvedeným otevřeným dopisem MgA. Mar-
tina Kožnara Radě a  Zastupitelům Města 
Horažďovice ve věci rekonstrukce Mírové-
ho náměstí se zabývala Rada Města Horaž-
ďovice na svém zasedání dne 26.03.2012 
s  tím, že dopis MgA. Martina Kožnara 
ve věci rekonstrukce Mírového náměstí 
bere na vědomí a  považuje plánovanou 
opravu Mírového náměstí za technickou 
rekonstrukci s  respektem k  jeho stávající 
architektonické podobě. Z  tohoto důvo-
du nepovažuje za nezbytné vypsání nové 
architektonické soutěže. Další reakce na 
obsah otevřeného dopisu jsou na zvážení 
každého člena zastupitelstva města.

 Rada Města Horažďovice

Občanům po těžkém 
úrazu může pomoci 
projekt Amadeo 
Stává se to. Nečekaný pracovní úraz či váž-
ná dopravní nehoda omezí zdravotní stav 
našich blízkých. Taková událost změní celý 
další život, zdraví, možnosti...
Co lze nárokovat v takové situaci? 
• Nárok na náhradu škody na zdraví vzniká 
poškozenému účastníku dopravní nehody, 
který nehodu výlučně nezavinil (řidič, spo-
lujezdec, motocyklista, cyklista, účastník 
hromadné dopravy, chodec).
• Nárok na náhradu škody na zdraví vzni-
ká poškozenému zaměstnanci, který utrpěl 
úraz při plnění pracovních úkolů.
• Na vyplacení náhrady škody na zdraví 
nemá vliv zda poškozený měl v době úrazu 
sjednánu úrazovou nebo životní pojistku. 
• Nárok na odškodnění má i  chodec, který 
sám způsobí dopravní nehodu, je mu však 
zohledněna spoluvina, nicméně má nárok 
na alespoň částečné plnění. 
• Nárok na vyplacení náhrady náleží i  po-
škozenému i  v  případě, že viník nehody 
nemá „povinné ručení“ nebo škoda byla 
způsobena nezjištěným vozidlem, kdy řidič 
z místa nehody ujel. 
• Spolujezdci viníka nehody (včetně rodin-
ných příslušníků) mají plný nárok na náhra-
du škody na zdraví.
• U těžkých úrazů s vážnými následky (pa-
raplegie, kvadruplegie, ztráta končetiny, 
poškození mozku apod.) je nutné obrátit se 
na soud. Jedná se o další zvýšení odškodnění 
za trvalé následky úrazu. 
• Náhradu lze získat tři až pět let po úrazu, 
poté je nárok promlčen. 
Smyslem projektu je pomoci poškozeným 
či pozůstalým získat odpovídající informa-
ce o  náhradě škody na zdraví formou bez-
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platné telefonické konzultace. Ta zahrnuje 
poradenství v  konkrétní situaci, pomoc při 
posouzení správnosti již vyplaceného od-
škodného a orientace v případném soudním 
sporu s pojišťovnou. 
Telefonickou konzultaci lze sjednat na te-
lefonu: 723 203 036 nebo prostřednictvím 
e-mailu: nahradaskody@email.cz.

Dokumentační snímek

KULTURA V OKOLÍ 

Velkobor reprezentuje 
za hranicemi kraje
Pěvecký a chrámový sbor Velkobor vystou-
pí se svým jarním koncertem ve čtvrtek 
10.  května 2012 v  Rytířském sále Strako-
nického hradu od 19.30 hod.
Srdečně zveme všechny příznivce lidových 
písní, duet A. Dvořáka a milovníky překva-
pení. Sledujte naše stránky: www.sborvel-
kobor.webnode.cz 

 VELKOBOR 

Milí přátelé 
a příznivci hradu 
Velhartice,
už třetí víkend v nové sezoně je pro vás hrad 
znovu otevřen. Letos se znovu dočkáte tra-
dičních a  oblíbených akcí, ale i  naprostých 
novinek.
Zásadní událostí bude otevření hradního 
pivovaru. Po desítkách let náročných re-
konstrukcí budou moci návštěvníci hradu 
konečně navštívit jeho interiéry. Povedlo 
se najít i  provozovatele restaurace, takže si 
na Velharticích budete moci dát pivo i  něco 
dobrého k snědku. Pivovar bude ale zároveň 
sloužit nejrůznějším kulturním aktivitám, 
především výstavám a koncertům. Slavnost-
ní otevření je naplánováno na 4. května 2012. 

ZÁVĚREČNÉ
ZAMYŠLENÍ 

Den matek
Druhá neděle v  květnu patří novodobému 
svátku, který má dojemný název Den matek. 
Ten den by měl být velikou oslavou mateřství. 
Den matek by měl být dnem, kdy s vděčností 
vzpomínáme na své maminky, které nám 
daly život, které nás zahrnovaly láskou a péčí 
a vytvořily pro nás teplo domova… Je potěšu-
jící, že právě nejkrásnější měsíc v roce je spjat 
s tímto svátkem.
Někdy se však stane, že zmínka o Dni matek 
vyprovokuje vzpomínku na Mezinárodní den 
žen, a tím je zlehčen význam krásného svátku 
matek. V  této chvíli bych však chtěl být tak 
trochu nečekaně obhájcem Mezinárodního 
dne žen. Nesmíme zapomenout, že svátek 
žen vznikl v době, kdy mnoho žen ve společ-
nosti mělo druhořadé, až ponížené postavení, 
proto bylo zapotřebí jakéhosi upozornění, že 
tento stav není v pořádku. Jenomže praktická 
oslava tohoto svátku dostala až nedůstojnou 
náplň. Nezřídka se stávalo, že se na některých 
pracovištích muži opili a ženy dostaly zvadlou 
kytičku tulipánů, protože jsou ženy.
Jenomže toto znehodnocení může potkat 
i  krásný svátek – Den matek. Dokonce se 
obávám, že toto znevážení svátku matek je 
už před námi. Zkusme si v této chvíli položit 
otázku: Může každá matka dostat kytičku, 
protože je matka? Všichni víme, že dnes po-
lovina dětí nežije v původních rodinných vzta-
zích! Toto číslo je více než alarmující. V sou-
časné době je oslovení tatínku nahrazováno 
křestním jménem, neboť se jedná o druhého 
nového přítele… Když vjíždíme do Horažďo-
vic strakonickou silnicí, můžeme vidět velký 
žlutý plakát s  nápisem: Střídavá péče – dítě 
má právo na oba rodiče. A  to napovídá, že 
naše nejzákladnější mezilidské vztahy ztratily 
zdravý základ.
Z  těchto důvodů by se mně jevil potřebným 
další svátek, a  sice svátek rodiny nebo Den 
věrného manželství. Vždyť věrní manželé si 
mají být těmi nejbližšími bližními na světě, 
proto mají žít po celý život v důvěrném spole-
čenství života a manželské lásky a proto mají 
společně nést dobré i  zlé až do smrti. Věrní 
manželé jsou schopni vytvořit dětem teplo 
domova. Proto právem můžeme říci, že man-
želství a  rodina je nejcennější statek lidstva. 
Tam, kde oslovení tatínku je nahrazeno oslo-
vením „Láďo“, protože se jedná o  druhého 
strejdu, či oslovení druhé maminky termínem 
„Blážo“, protože žijeme ve volných vztazích, 
tak nemáme před sebou nadějný pohled do 
budoucích dní.

 Otec Petr 

Ještě před samotným otevřením se pivo-
varu dostalo ocenění ze strany odborníků 
právě za příkladnou rekonstrukci objektu 
(doporučuji věnovat pozornost fotografi -
ím, které jasně dokazují, jakou proměnou 
pivovar prošel). Navíc byla celá rekon-
strukce nominována do soutěže o  Stavbu 
roku Plzeňského kraje 2011
Pokud se vše zdárně povede, téma pivovar-
nictví a vaření piva na hradě by se mělo ob-
jevit i v některých dalších akcích, které bude 
hrad pořádat. Detaily se však upřesňují.
I  tak ale mohu návštěvníkům slíbit násle-
dující akce: o  víkendu 9. a  10. června na 
Velharticích znovu proběhnou loni velmi 
úspěšné Štíty stříbrného lva. Na počát-
ku srpna se můžete opět těšit na oblíbené 
noční prohlídky, 1. září na program v rám-
ci celorepublikové Hradozámecké noci 
a  samozřejmě poslední říjnový víkend na 
tradiční Zamykání hradu Velhartice. V pi-
vovaru bude i v letošní sezoně k vidění vý-
stava o  Karlu Zemanovi a  jeho tvorbě pro 
děti. A v neposlední řadě opět bude probí-
hat soutěž Šumavské trojhradí.
Na všechny návštěvníky se na Velharticích 
moc těšíme!! A na závěr v českém moři ne-
gativních zpráv jedna dobrá: vstupné zů-
stává stále stejné! 

 Lukáš Kopecký, za hrad Velhartice 

18. ročník Kulturního 
léta v Chanovicích
5. května – sobota, „Osvoboditelé v roce 
1945“, od 13.00 hodin, zámecký areál, 
výstava dokumentů a  fotografi í, křest pu-
blikace, hudební doprovod skupina Jižani, 
historická vozidla a  technika, promítání 
dobových fi lmových snímků, výstava bude 
do 4. 7. 2012 (Obec Chanovice)
15. května – úterý, „Virtuální univerzita 
třetího věku, závěrečný seminář“, slav-
nostní vyhodnocení vzdělávacího progra-
mu pro seniory (Místní účastníci univerzi-
ty, ČZU Praha, Obec Chanovice)
26. května – sobota, „Dětský den v Holko-
vicích“, od 14.00 hodin, odpoledne her a zá-
bavy především pro děti, ale i  pro dospělé 
(Osadní výbor Holkovice, Obec Chanovice)
17. června – neděle, „Pouť v Defurových 
Lažanech“, tradiční sváteční víkend
29. června – pátek, „Volné sdružení ho-
ražďovických zpěváků a muzikantů“, od 
18.00 hodin, letní koncert, zámecký areál 
(Panoráma, Obec Chanovice)
30. června – sobota, „Memoriál Pepi 
Kubaně v  nohejbale“, od 9.00 hodin, no-
hejbalový turnaj neregistrovaných hráčů 
v Dobroticích (SDH Dobrotice)
2. až 6. července – „Týden rukodělných 
seminářů s  Mgr. Ivou Sieberovou“, při-
hlášky u Mgr. B. Legátové tel. 371 120 715
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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

V pátek 18. května 2012
se na náměstí koná trh.

obráběč kovů a svářeč CO2 – zámečník. 
Bližší informace podáme na tel. 603 814 334 
od 7.00 do 15.00 hod.

Firma ZIPOZ
hledá pracovníky na pozice

Eso Market Mandák
Horažďovice, Strakonická 399

Prodejna potravin:
otevřeno od 5.00–22.00 hod., 365 dnů v roce

pravidelné čtrnáctidenní letákové akce
ceny srovnatelné s cenami obchodních řetězců

široký sortiment potravin

Bufet: 
vlastní domácí kuchyně, teplá jídla od 53 Kč 

po celý den včetně víkendů

Nová služba:
– barevné a černobílé kopírování do formátu A3

ZŠ Horažďovice, Komenského 211 vyhlašuje ředitelské volno v pon-
dělí 30. 4. 2012 (1. 5. 2012 státní svátek) a 7. 5. 2012 (8. 5. 2012 státní 
svátek). Výuka končí vždy v pátek před těmito termíny. Nástup žáků do 
školy je vždy ve středu po těchto termínech.
Školní družina bude ve dnech 30. 4. a 7. 5. 2012 v provozu za předpo-
kladu přihlášení 10 a  více žáků(přihlášky k  vyzvednutí u  vedoucí vy-
chovatelky, nutno odevzdat do 25. 4. 2012).
Školní jídelna bude ve dnech 30. 4. a 7. 5. 2012 v provozu pro žáky, kte-
ří si na tento den objednají oběd. Nutno objednat u vedoucí ŠJ do středy 
25.  4.  2012. Z  důvodu ředitelského volna není oběd dotován MŠMT, 
jeho běžná cena (dle věku 16 Kč, 18 Kč, 19 Kč) bude navýšena o provoz-
ní náklady 9 Kč a mzdové náklady 14 Kč.

Mgr. Marcela Šmrhová, ředitel školy
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NEBANKOVNÍ PŮJČKY PRO ZAMĚSTNANCE, ŽENY NA MD, 
DŮCHODCE I PRO PODNIKATELE! 

PRO PODNIKATELE 30 000,– (BEZ DOKLÁDÁNÍ DP)
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

JAMI BOUTIQUE – Česká elegantní móda
Prodejna bude začátkem května PŘESTĚHOVÁNA z ulice Ševčí-
kova č. 32 do ulice Ševčíkova č. 39 (bývalé Srdíčko – cukrárna)
Nabídka bude od 1. 6. rozšířena o prodej a opravy šicích strojů 
a broušení nožů a nůžek 
Dále pokračuje čistírna a opravy oděvů
PŘIJĎTE SE PODÍVAT NA NOVOU KOLEKCI JARO – LÉTO 2012
Těšíme se na Vás – JANA POJŽÁRKOVÁ, tel: 732 250 924
Po–Pá  9.00–12.00   14.00–17.00 
So      9.00–11.00
ŠICÍ STROJE – Miroslav Pojžárek, tel: 605 809 101 
Út 14.00–17.00, So 9.00–11.00 

Průzkum zájmu o výstavbu 
rodinných domů
Město Horažďovice uvažuje o rozšíření 
ZTV pro výstavbu rodinných domků 
v lokalitě Nad Nemocnicí v Horažďovi-
cích. Předpokládá se výstavba domů na 
parcelách o velikosti cca 600–1000 m2. 
Tato výrazná investice je podmíněna 
dostatečným zájmem o výstavbu. 
Z tohoto důvodu vyzýváme případné 
zájemce, aby projevili zájem o koupi po-
zemku v lokalitě Nad Nemocnicí na od-
boru investic, rozvoje a majetku města 
MěÚ Horažďovice nejpozději do 31. 8. 
2012. Dle výsledků tohoto průzkumu 
budou žadatelé informováni o dalším 
postupu města a podmínkách prode-
je. Podáním žádosti nevzniká žadateli 
nárok na přidělení pozemku.

Pavel Matoušek, OIRM
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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. 

JARO ZAČÍNÁ U NÁS
 Zahradnictví nabízí:
 – sadbu a sazenice zeleniny
 – roubované okurky a melouny
 – široký sortiment balkonových a záhonových květin 
   z vlastní produkce včetně novinek od evropských fi rem
 – ovocné stromky, okrasné keře, sazenice růží, trvalek 
   a bylinek
 – substráty a další zahradnické doplňky
 – smuteční vazba z umělých i živých květů
 – aranžmá k slavnostním příležitostem

 Prodejní doba: Po–Pá 7.30–15.30, So 7.30–11.00

 Na Vaši návštěvu se těší kolektiv zahradnictví VESNA 
 Horažďovice, Zahradní ul., Horažďovice,
 tel. 376 512 221, 606 631 302 
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AKCE KINO OTAVA
4. 5. pátek 5. 5. sobota 20.00
KONTRABAND 
USA – Nikdo neriskuje tolik jako chlap, co 
může všechno ztratit. Thriller do 15 let ne-
vhodný. Titulky. Vstupné 75 Kč. 

11. 5. pátek 12. 5. sobota 20.00
PROBUDÍM SE VČERA 
ČR – Nový český fi lm o cestě za studentskou 
láskou do nedávné minulosti... V  hl. roli Jiří 
Mádl. Vstupné 86 Kč. 

18. 5. pátek 19. 5. sobota 20.00
KONEČNÁ UPROSTŘED CESTY 
Německo – Životní příběh čtyřicátníků, kde 
nechybí optimistický náboj. Drama do 12 let 
nevhodné. Titulky. Vstupné 80 Kč. 

25. 5. pátek 26. 5. sobota 20.00
PŘÍLIŠ MLADÁ NOC 
ČR – Příběh dvou dvanáctiletých chlapců 
a  jejich první setkání s  láskou a  sexualitou. 
Vstupné 80 Kč. 

Změna programu vyhrazena

MUZEUM
19. 5.  před muzeem 10.00
PROHLÍDKA HISTORICKÝCH KROVŮ 
ZÁMKU rekonstruovaných v roce 2011. 

31. 5.  17.00 
SLAVNOSTNÍ ZAHÁJENÍ SEZONY 
V MUZEU

KNIHOVNA
14. 5. pondělí  oblastní charita 9.00–10.00
TAJEMSTVÍ TĚLA BADUAN JIN 
– SENIORŮM DOKOŘÁN
Série cvičení podle starých Číňanů, cviky roz-
víjejí nejdůležitější tělesné systémy a  mohou 
být praktikovány bez rizika všemi osobami 
jakéhokoliv věku a beze strachu z poranění.

19. 5. sobota   Praha, Svět knihy 14.00
KDE ČÁPI DÁVAJ DOBROU NOC
Představení komiksu Horažďovice – Perla 
Otavy na 18. mezinárodním knižním veletr-
hu a literárním festivalu Svět knihy Praha, ve 
spolupráci s Tyjátrem Horažďovice.

http://www.bookworld.cz/indexcz.html

24. 5. čtvrtek  sraz před knihovnou 8.30
TOULKY MĚSTEM – SENIORŮM 
DOKOŘÁN
Procházka městem s Václavem Trčkou spoje-
ná s vyprávěním o historii Horažďovic.

28. 5. pondělí  oblastní charita 9.00–10.00
TAJEMSTVÍ TĚLA BADUAN JIN 
– SENIORŮM DOKOŘÁN
Série cvičení podle starých Číňanů, cviky roz-
víjejí nejdůležitější tělesné systémy a  mohou 
být praktikovány bez rizika všemi osobami 
jakéhokoliv věku a beze strachu z poranění.

30. 5. středa  oblastní charita 16.00
TAJEMSTVÍ DUŠE 
– SENIORŮM DOKOŘÁN
Beseda se spisovatelkou a  novinářkou Hele-
nou Vrábkovou nejen o  věcech mezi nebem 
a zemí. http://www.helabrejchova.cz/

KULTURNÍ DŮM
2. 5. středa 19.30
VÁCLAV NECKÁŘ
KONCERT naší pěvecké legendy. NENECH-
TE SI UJÍT! Předprodej vstupenek v kanceláři 
kulturního střediska, tel. 376 512 237 (pondě-
lí, úterý, středa od 8.00 do 12.00) a v kině Ota-
va, tel. 376 511 890 (čtvrtek, pátek, sobota od 
16.00 do 20.00).

9. 5. středa 10.00 
BROUK PYTLÍK
Divadelní představení pro MŠ a 1.–3. třídy ZŠ.

9. 5. středa  16.30
KONCERT KE DNI MATEK
Účinkují dětské sbory SLUNÍČKA a DUHÁČEK 
a DUCHOVÉ z LDO ZUŠ Horažďovice.

12. 5. sobota  21.00 
MASH / AUŠŮS
Rocková zábava. 

22. 5. úterý – 23. 5. středa 
PRODEJNÍ TRH
24. 5. čtvrtek  pro školy 10.00
 pro veřejnost 17.00 
FIDLI, FIDLI
Koncert žáků ZUŠ Horažďovice. 

26. 5. sobota  21.00
PARKÁN
Rocková zábava.

27. 5. neděle  15.00
POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Malá muzika Nauše 
Pepíka. Předprodej vstupenek v  kině Otava, 
tel. 376 511 890, otevírací doba čtvrtek, pá-
tek, sobota od 16.00 do 20.00.

29. 5. úterý 
PRODEJ DROGERIE ŠÁŠA

Změna programu vyhrazena

NEPŘEHLÉDNĚTE!!! PŘIPRAVUJEME!!! 
Od 1. června se začínají vydávat přihláš-
ky do ZÁKLADNÍHO KURZU TANCE 
A  SPOLEČENSKÉHO CHOVÁNÍ. Kurz 
bude zahájen v  pátek 21. září v  19.00 pod 
vedením manželů Kociánových z Klatov. 
Přihlášky obdržíte v kanceláři kulturního stře-
diska nebo v kině Otava. 

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.

INFORMACE:

kino Otava    376 511 890

kulturní dům  376 512 436

kancelář KS   376 512 237

Akce pořádané v  rámci projektu Seniorům 
Dokořán probíhají za fi nanční podpory Minis-
terstva kultury ČR, ve spolupráci s  Oblastní 
charitou Horažďovice a DDM Horažďovice.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
4. 5. pátek  16.00
KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
(pro přihlášené účastníky): další z lekcí základů 
společenských tanců, chování, stolování – zkrát-
ka společenské etikety se vším, co k ní patří. Kurz 
vedou manželé Kociánovi, probíhá v sále DDM 
v Zámku (zadní vchod z malého nádvoří).

11. 5. pátek 16.00
KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
(pro přihlášené účastníky): pokračování se-
riálu společenské etikety. Kurz vedou man-
želé Kociánovi, probíhá v sále DDM v Zámku 
(zadní vchod z malého nádvoří).

9. 5. sobota 14.00–17.00
BATIKUJEME, BARVÍME! 
(akce pro veřejnost): jarní rukodělná dílna 
plná barev a textilu.

25. 5. pátek 16.00
KURZ SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY 
(pro přihlášené účastníky): předposlední 
lekce celého kurzu. Sál DDM v Zámku (zadní 
vchod z malého nádvoří).

26. 5. sobota 9.00
VOLNÁ SOUTĚŽ LETECKÝCH 
MODELÁŘŮ 
(pro děti a mládež do 18 let): tradiční soutěžní 
létání na louce nedaleko Týnce u Horažďovic. 
Spolupořádáme s Modelklubem Horažďovice.

26. 5. sobota 9.00
BOTANICKÁ EXKURZE 
(akce pro veřejnost): s  botanikem Agentury 
ochrany přírody a krajiny Mgr. Janem Šaškem 
navštívíme botanicky zajímavé lokality v okolí 
Horažďovic. Sraz u starého mostu na hydčické 
straně. Trasa dlouhá max. 10 km, spíše méně. 
S sebou svačinu a odpovídající obutí a oděv.

HOTEL PRÁCHEŇ
25. 5. pátek  19.00
KONCERT TÓNŮ A BAREV
klavírista Jiří Pazour a malířka Olga Volfová 
utváří program koncertu podle přání publi-
ka. Zadané hudební motivy ovlivňují souběž-
ný vznik obrazu. Vstupné 100  Kč, zlevněné 
vstupné 50 Kč.

GALERIE CALIFIA 
2.4.–8. 5.  
„DOMÁCÍ VĚCI + autorské knihy studentů 
Bohemian workshopu 2011“
11. 5.–6. 6.  
„LESY A ZAHRADY“
11. 5.  18.00 
VERNISÁŽ „LESY A ZAHRADY“ 
(komentovaná prohlídka, odhalení recyklač-
ní sochy „Babylon“, projekce fi lmu „Bag it – 
Is your life too plastic“, hudební vystoupení“)


