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SLOVO STAROSTY
Most
Po odmítnutí stavby mostního provizoria
(příliš drahé) jsme usilovali o zprovoznění
historického ocelového mostu. K provozu na ocelovém mostě bylo třeba učinit
řadu kroků, které bohužel na sebe navazují a nelze je zajišťovat souběžně. Jedná
se např. o odbornou prohlídku a detailní
dokumentaci, statické výpočty a posouzení, návrh technického řešení, stanovení
dopravních opatření, povolení dopravní
policie a dopravního úřadu, finanční a dodavatelské zajištění. Jen některé z těchto
kroků jsme co do termínů provedení přímo ovlivňovali; u ostatních jsme naléhali,
aby nedocházelo ke zdržení. Po obdržení
výsledků statického posouzení jsme okamžitě iniciovali start prací vedoucích ke
zprovoznění. V okamžiku uzávěrky Obzoru již probíhají práce na lávce tak, aby
co nejdříve mohla sloužit omezenému
provozu (omezení dobou provozu, váhou
a počtem automobilů).

Náměstí
Příprava rekonstrukce náměstí pokračuje a usilovně směřuje k realizaci v příštím
roce. V současné době ladíme projekt
tak, aby vyhověl náročným požadavkům
Národního památkového ústavu v Plzni
a současně abychom mohli s náměstím
vůbec něco dělat. Jednání v rámci tohoto
řízení nejsou nikterak jednoduchá. Nyní
má probíhat archeologický průzkum.
Ve věci náměstí se také objevila nová petice, jejíž text bych zde chtěl zprostředkovat
těm, kteří nemají k dispozici internet:
My, níže podepsaní občané, vyjadřujeme
podpisem pod touto peticí svůj nesouhlas se
záměrem vedení města Horažďovice realizovat rekonstrukci Mírového náměstí v Horažďovicích podle autora návrhu – specialisty v oboru tvorby zahrad, parků a krajiny

Mgr. Vladimíra Ledviny – publikovaném
v Horažďovickém obzoru č.11/2012.
Naším cílem je proto realizovat rekonstrukci
podle architektonické studie z roku 2010 autorů MgA. Martina Kožnara a Ing. Arch. MgA.
Jiřího Bízy, schválené předchozím zastupitelstvem města a nedopustit tak neodborný zásah do veřejného prostoru města Horažďovice.
K tomu připojuji svůj komentář:
Nejde o (neodborný) zásah do veřejného prostoru města, protože vyjma dobového pojetí
parku zůstává principiálně zachováno historické řešení náměstí (z roku 1941). Podstatným zásahem do veřejného prostoru (tím
nezpochybňuji kvalitu studie) byla koncepce
pana Kožnara, a právě tento podstatný zásah občané Horažďovic odmítli. Máme tedy
dvě různá pojetí, jedno nové, druhé vzniklo
před více než sedmdesáti lety. Otázka pro
mne nestojí tak, které je umělecky hodnotnější (hodnocení je vždy subjektivní a promítají
se do něj často osobní vazby a komerční a politické zájmy), ale které je pocitově bližší budoucím uživatelům prostoru. Jako starosta
dávám přednost „hlasu lidu“.
Doplňující informace: 1) Pan Ledvina není
autorem návrhu Mírového náměstí, ale
navrhoval vnitřní uspořádání původních
zelených ploch. 2) Pro zachování náměstí

s parkem se v průzkumu veřejného mínění
vyslovilo 87 % občanů Horažďovic.
Petici najdete na adrese http://www.petice24.com/namesti_horazdovice.

ZŠ Blatenská
Město Horažďovice vyhlásilo na základě
závazného podnětu školské rady výběrové
řízení na místo ředitele ZŠ a ZUŠ Blatenská.
Rada Města následně rozhodla, že z důvodu
rovných podmínek budou výběrová řízení na místa ředitelů škol vyhlašována vždy
před koncem jejich funkčního období.

Senátoři a poslanci o úložišti
V polovině dubna se sešla na Zámku v Horažďovicích většina senátorů a poslanců
z Plzeňského kraje na semináři o úložišti
radioaktivního odpadu. Je zřejmé, že celý
proces vyhledávání a přípravy úložiště není
dobře propracovaný a zajištěný. Informační
kampaň bude nyní směřovat i do jiných krajů a také do parlamentu a senátu. Věřím, že
se ve spolupráci s ústavními činiteli podaří
zajistit silnější postavení obcí vůči státu.
Pozvání na 3. ročník prácheňského setkání čtěte na str. 13
Karel Zrůbek

3. 6. 2013 v 18.00 hod. VEŘEJNÉ ZASEDÁNÍ ZM HORAŽĎOVICE, velká zasedací místnost MěÚ
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Stalo se
TYJÁTR je nominován
Ano, je to tady! Poprvé v historii postupových divadelních přehlídek jede horažďovický Tyjátr na národní přehlídku do Volyně.
V této chvíli se mně znovu vybavují všechny
zážitky z 30. Západočeské oblastní přehlídky amatérského divadla, která proběhla
minulý měsíc v našem kulturním domě. Několik fotografií vám alespoň trochu přiblíží
herecké umění zúčastněných ochotníků.
Vítězství Tyjátru zavazuje herce k dalšímu
pilování uvedené hry. Na národní přehlídce své síly poměří se soubory z České Lípy,
Vyškova, Prahy, Kladna, Pardubic, Žďáru
nad Sázavou, Prostějova, Křenovic, Hronova, Přerova, Mladé Boleslavi. Ten, kdo bude
chtít náš soubor podpořit, tak má možnost.
Tyjátr hraje ve čtvrtek 16. května od 19.00
hodin. VÁŽENÍ HERCI, ZLOMTE VAZ!
Libuše Mužíková

Kultura
1. června 2013 v 14.00 hodin
se v areálu na Lipkách koná

DĚTSKÝ DEN

Zvány jsou všechny děti od těch nejmenších až po ty největší. Připraveny jsou
různé atrakce a soutěže.
(více podrobností najdete v příštím čísle
Horažďovického obzoru)

Noc kostelů
Již třetím rokem se i naše město připojuje
k mimořádné akci „Noc kostelů“, pořádané od r. 2005 po celé Evropě.
Sejdeme se
v pátek 24. května v 17.30 hod.
v kostele sv. Petra a Pavla,
kde bude toto shromáždění zahájeno mší
svatou.
Poté bude program pokračovat v Husově
sboru CČSH. Je připraven zajímavý program, uslyšíme pěvecký spolek Prácheň.
„Noc kostelů“ dává prostor pro zklidnění,
rozjímání i vědomí, že křesťanská víra není
přežitkem, ale nosnou silou v životě člověka.
Miroslava Jarolímová, Otec Petr

Galerie Califia

Foto: Vladimír Šlechta

Galerie Califia se po dlouhém zimním
spánku zase probouzí! První vernisáž
„SOUND/ZVUK“ představí čtyři umělci
z USA a České republiky zabývající se přechody mezi zvukem a vizuálním vněmem.
V termínu 4. května–10. července zde budou vystavovat: Hugh Livingston (USA),
Martin Janícek (CZ), Markéta Titlová
(CZ) a Barbara Benish (CZ/USA). Jejich
práce vyplývá z prvních výzkumů „Sound and Space art“ prováděných v 60. tých
letech v Kalifornii, známými umělci např.
Robert Irwin, James Thurrell a Michael
Brewster. Barbara Benish, zakladatelka
galerie Califia s Bresterem studovala v 80.
tých letech v Kalifornii, její nová práce
reflektuje nejnovější výsledky výzkumu
pobřežního života a jeho dozvuk v hlubinách Tichého Oceánu. Hugh Livingston
založil mnoho uměleckých projektů a zahájil spolupráci s městem Oakland. Nutno
upozornit na pozoruhodnou práci „Artship recordings“, která se skládá z 54 CD
vydaných v jediném roce. S podporou
americké organizace „Open Circle Foundation“, mohl Hugh zorganizovat několik

hudebních vystoupení odehrávajících se
v nenápadných zátokách Tichého Oceánu. Martin Janicek je pravděpodobně jedním z nejtradičnějších českých zvukových
umělců, představuje hudbu a její nástroje,
které ovlivňují místní avantgardní scénu
po více než 20 let. Nenechte si ujít vernisáž 4. 5. 2013 v 17:00.
Markéta Mrázová

Ševčíkovy hudební
večery
10. května 2013
secesní sál hotelu Prácheň
Jeden z nejvýznamnějších českých barytonistů – Roman Janál, sólista opery
Národního divadla v Praze – přijal k naší
velké radosti účast v cyklu Ševčíkových
hudebních večerů. Při druhém koncertu
čtvrtého ročníku se pěvec představí horažďovickému publiku sólovým recitálem
s podtitulem Cigánské melodie. Antonín
Dvořák, Karel Bendl a Vítězslav Novák se
tu shodně inspirovali básnickou sbírkou
Adolfa Heyduka Cigánské melodie. Ani
Johannesa Brahmse nenechala chladným
německá verze původně maďarských lidových textů s cikánskou tematikou.
V cigánských melodiích se promítlo skladatelské okouzlení přirozeným hudebním
nadáním cikánů, barvitostí jejich písňových melodií a širokým spektrem emocí –
od melancholicky milostně roztoužených,
přes furiantsky zpupné až k opojně tanečním projevům vášně a radosti ze života.
Písně Struna naladěná nebo Když mne
stará matka zpívat učívala právem patří ke
komorním perlám české klasické hudby.
Roman Janál je stálým hostem opery Národního divadla v Praze, kde nastudoval
mnoho rolí domácího i světového repertoáru. Jeho cesta k opernímu zpěvu vedla
z rodného Trenčína přes studium houslí
na Konzervatoři v Plzni a studium zpěvu
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na hradišti Prácheň. Jejich učedníkem byl
svatý Gorazd a podle pověsti mohli být zakladateli kostela sv. Klimenta na Práchni.
Děti z pátých a šestých tříd místních ZŠ se
seznámily s dalšími knihami paní Ježkové
a za své znalosti historie si vysloužily od
autorky pochvalu. Na závěr dostaly odpovědi na vše, co je zajímalo.

na Hudební akademii v Sofii (Bulharsko)
až k absolutnímu vítězství na 30. mezinárodní pěvecké soutěži Antonína Dvořáka
v Karlových Varech. Pravidelně účinkuje
v Národním divadle Praha, Brno a Ostrava. Vystupuje na domácích i zahraničních
hudebních festivalech (Pražský podzim,
Smetanova Litomyšl, Festival Pontes, Dny
Bohuslava Martinů v Londýně, Festival
Bohuslava Martinů v Amsterdamu, Českosaský hudební festival, Europalie v Amsterdamu a Bruselu). Je držitelem Ceny Thálie
za roli Polluxe v inscenaci Rameauvy opery
„Castor a Pollux“ v Národním divadle.
O citlivou klavírní spolupráci se při koncertu postará český klavírista Karel Košárek, který patří k interpretům s mimořádným rozsahem činností – od náročných
sólových koncertů s předními orchestry,
až po komorní koncerty, při kterých je
oblíbeným partnerem pěvců – kromě Romana Janála vystupuje též s Magdalenou
Koženou. Karel Košárek studoval Konzervatoř v Kroměříži a v Praze, AMU v Praze
a na Southern Methodist University v Dallasu v USA. Je laureátem mnoha soutěží.
Těšíme se na společně strávený pěkný
večer ve společnosti vynikajících umělců. Vstupné na koncert: 100 Kč, zlevněné
vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek možná na mobilu 603 229 559.
Ing. Jitka Kutišová, Hudba bez hranic, o.s.

Návštěva
H. Ch. Andersena
Březen – měsíc čtenářů pokračoval
v Městské knihovně Horažďovice také
v dubnu. V úterý 2. dubna jsme přivítali
spisovatelku Alenu Ježkovou. Ve svých téměř dvaceti knihách srozumitelnou a čtivou formou seznamuje dětské i dospělé
čtenáře s významnými historickými osobami a událostmi.
V knize „České nebe“ představuje české
světce, mezi nimi také Cyrila a Metoděje,
kteří se při své pouti ze Soluně zastavili

První dubnovou středu jsme se setkali
v Oblastní charitě nad knihami českého
spisovatele a autora řady humoristických
románů Zdeňka Šmída při dalším čtení na
pokračování.
V pátek 5. dubna jsme se po skončení půjčovní doby připravili na příchod Hanse
Christiana Andersena. Na večerní dobrodružství se těšilo 13 dětí, zvědavých, jak to
vypadá večer v knihovně a co dělají knížky, když odejdou všichni čtenáři.

Děti přivolaly pana Andersena, dozvěděly
se od něj zajímavosti z jeho života a pomohly mu převyprávět některé pohádky.
A to už na ně čekala desková hra Dixit,
při které se rozdělily do třech družstev. Po
družstvech hledaly indicie uložené v knížkách, ty je dovedly k mapě a podle mapy
putovaly za pokladem. Na malém nádvoří
muzea složily děti zkoušku odvahy, prošly
temnou chodbou do nádvoří, kde musely
najít dvě truhlice. V jedné našly pečetě
na důkaz toho, že došly až na konec tajuplné cesty a že dokázaly překonat strach.
V druhé truhlici si vybraly indicie, které
patří do pohádek H. Ch. Andersena a po
návratu do knihovny hádaly, do které pohádky jednotlivé předměty patří. Podívali
jsme se na ukázky pohádek, složili jsme
lodičku z papíru pro cínového vojáčka,
vystříhali vločky pro Sněhovou královnu
a někteří účastníci napsali vzkazy pro H.
Ch. Andersena.

|

To už se blížila půlnoc, děti dostaly drobné
dárečky a rodiče si přicházeli pro své statečné potomky.
Někteří z nich u nás byli zpátky už v sobotu v poledne, kdy začínalo odpoledne plné
her pro celou rodinu nazvané „Hurá! Deskovky!“, uspořádané ve spolupráci s o. s.
GOADA. Hráči si mohli zahrát hry, které
už znají, ale měli možnost si vyzkoušet
také nové hry. Pravidla her jim ochotně
vysvětlovali kamarádi z o. s. GOADA Hanka, Láďa, Hanka a Tomáš, kterým bychom
chtěli zároveň poděkovat za pomoc při páteční Noci s Andersenem.

Akce byly pořádány v rámci projektu Děti
a čtení za finanční podpory MK ČR.
Eva Marešová, Petra Tomešová
Městská knihovna Horažďovice
pořádá komponovaný pořad
o Zdeňku Šmídovi v podání
Markéty Čekanové a Jiřího Hlobila

PROČ BYCHOM SE … NEZASMÁLI
(vyprávění o oblíbeném českém spisovateli a autorovi řady humoristických
románů)
úterý 28. května 2013
13.30 hod. v Oblastní charitě Horažďovice
(4. patro)
Pořádáno v rámci projektu
SENIORŮM DOKOŘÁN“

Městská knihovna Horažďovice
vás zve na

TOULKY MĚSTEM
procházku s Václavem Trčkou spojenou
s vyprávěním o historii Horažďovic
Tentokrát se vydáme
směrem na Loretu
30. května 2013
Sraz v 8.30 hod.
před Oblastní charitou Horažďovice
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Otevíráme muzeum
Městské muzeum Horažďovice si vás dovoluje pozvat na slavnostní zahájení sezony, které se bude konat dne 31. 5. 2013 od
17.00 hod. V letošním roce otevíráme výstavu s názvem Co dali lidé, co dala země,
kde představíme nové přírůstky do sbírek
muzea. Vystavovat budeme vše, od porcelánu, textilu, přes neobvyklé dřevěné předměty, jako např. špunt z rybníka. Velmi
zajímavý je oltářní kámen z našich sbírek,
dále drobnosti po rodině Kinských, které
jsme našli v zámeckém komíně. Prostor
bude věnován i novým mineralogickým
nálezům. Ve věži bude výstava Prácheňsko ve fotografii autorů Františka Zemena
a Ivana Jany. Novou muzejní sezonu zahájí pan starosta Karel Zrůbek a pro dobrou
náladu nám zazpívá dětský sbor Poupata
pod vedením Ivany Formanové.
Hana Smetanová

Školské sestry
de Notre Dame
a Horažďovice
Před půl rokem jsem měla příležitost hovořit se sestrou Viktorií, které v té době bylo
92 let. Žije v Českých Budějovicích a stále je
věrnou členkou kongregace Školských sester. Její vzpomínky na mládí, prožité zčásti
v Horažďovicích, jsou vtipné a krásně se
poslouchají. Z jejího vyprávění jsem se dozvěděla, že noviciát prožila v Horažďovicích
v letech 1939–1941. Po celou dobu byly uzavřeny v klášteře a v zahradě, do města se nedostaly. Obláčka (první oblečení řeholního
roucha) se konala 23. 8. 1941, a protože to
už byla válka v plném proudu, všechny novicky měly strach, aby stihly slib, než Němci
zavřou kláštery. To se podařilo, problém ale
vznikl při organizaci obnovení trvalých slibů po 3 letech (rok 1944). Sliby se měly opět
konat v Horažďovicích. Původně se akce neměla uskutečnit, protože matka generální
představená byla ve vězení, zavřena gestapem a budova kláštera byla zabraná. Sestry
psaly představeným dopis, aby mohly sliby
složit, že budou spát třeba ve stodole, ale
chtějí do Horažďovic. Sestra Viktorie také
vzpomínala, že jedné z budov kláštera, tzv.
Noviciátu, se říkalo Bílý dům, vše bylo bílé
i petunie za oknem. Ve dvou ročnících noviciátu bylo 70 sester, dříve i více, ale po oddělení Slovenska za 2. světové války sem novicky ze Slovenska již nechodily. Horažďovický

klášter sloužil vždy také jako mateřinec pro
staré a nemocné jeptišky. Životní osudy
sestry Viktorie rozhodně nelze považovat
za nudné a jednotvárné. V roce 1944 byly
sestry odsunuty do Jimramova. Po skončení války nastoupily obtížnou cestu, kdy byly
rušeny řády, stále se stěhovaly, pracovaly
ve zdravotnictví na těch nejobtížnějších
místech. Po mnoha letech se některé dožily
obnovení svých kongregací. Všechny své
životní osudy líčí sestra Viktorie s úsměvem
a nadhledem. Jak sama říká, cituji: „Špatně
vidím, málo slyším, ale huba mi pořád jede“.
Podrobné dějiny Školských sester zpracovala jiná členka této kongregace, Dana
Jakšičová. Dva svazky s názvem Dcery
své doby? Školské sestry v českých zemích v letech 1851–1938 (1950), vydalo
Jihočeské muzeum v edici Jihočeský sborník historický. Publikace je velice podrobně zpracovaná a jistě zaujme každého,
koho zajímá historie řádu, jehož dějiny
jsou nerozlučně spjaté s Horažďovicemi.
Hana Smetanová

SPORT
Accc Horažďovice
Poslední letošní březnovou sobotu, v den,
kdy konečně svítilo sluníčko a nebyl mráz,
se uskutečnilo v areálu našeho atletického
oddílu Accc Horažďovice opět Mistrovství
ČR v přespolním běhu pro rok 2013 všech
věkových kategorií. Na tuto významnou
celostátní sportovní akci se sjelo 440 závodníků z celé republiky. Loňský ročník,
kdy závodilo 500 závodníků, nebyl sice
překonán, ale sportovní zážitek to byl
ohromný. Diváci a rodiče s dětmi, kteří
se přišli podívat určitě nelitovali, protože
mohli sledovat naše nejlepší atlety – vytrvalce v 11ti věkových kategoriích, od
mladších žákyň až po muže a ženy. Opět
přijeli naši reprezentanti, včetně loňských
mistrů ČR a sportovní úroveň byla velmi
vysoká. Kdo nemohl přijet, může se podívat na fotodokumentaci na našich stránkách: www.a3c.cz. Nad mistrovstvím ČR
v přespolním běhu převzal opět záštitu
hejtman Plzeňského kraje pan Milan Chovanec, kterého osobně zastoupil náměstek hejtmana pro školství a sport pan Jiří
Struček s chotí. Za tuto podporu jsme velmi rádi a současně bych chtěl také poděkovat za podporu sportovní činnosti našim
partnerům – Spar, s. r. o. Praha, Lyckeby
Culinar, a. s., Atrium, s. r. o., John Deere
Lnáře a celému organizačnímu týmu, kte-
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rý mistrovství zvládl na jedničku. V dalších letech se MČR v přespolním běhu již
bude konat v jiných krajích, ale příznivci
atletiky a krosů o nic nepřijdou. Mohou
se těšit na sobotu 2. listopadu 2013, kdy
se uskuteční v našem areálu u Horažďovic
„Velká cena Accc Horažďovice“, poprvé se
zahraniční účastí evropských atletů z celé
EU, na kterou Vás všechny zveme“.
M. Šefler, Předseda Accc Horažďovice

Z radnice
Rada města 18. 3. 2013
rozhodla o přijetí nabídky uchazeče
„ART STONE-Hromádka Kamil and syn,
s. r. o.“, Červená Třemešná 41, Hořice
na realizaci díla „Oprava hrobky rodiny
D. Majera, Horažďovice“ s nabídkovou cenou ve výši 395 500 Kč bez DPH,
schvaluje nejvyšší nabídkovou cenu prodávané bytové jednotky č. 933/3 ve výši
801 101 Kč a doporučuje ZM projednat
a schválit prodej bytové jednotky č. 933/3
na st. p. č. 1185 a st. p. č. 1186 v k. ú. Horažďovice, ulice Palackého v Horažďovicích,
schvaluje „Revitalizaci zeleně v přilehlých obcích města Horažďovice“ zpracovanou Mgr. Vladimírem Ledvinou,
Tyršova 359, Horažďovice – za realizaci
usnesení zodpovídá MěÚ, odbor investic,
rozvoje a majetku města,
souhlasí s konáním akce Setkání skautů na Otavě, které proběhne ve dnech
5.–7. 4. 2013 v centru města, přilehlých
ulicích, Panské zahradě a v parku Ostrov
s podmínkou, že aktivity v prostoru anglického parku budou naplánovány mimo
plochy osázené květinovou výsadbou a odpovědnost za případné škody přebírá organizátor akce,
souhlasí s uspořádáním letního Mariánského koncertu dne 17. 8. 2013 – Ludwig
van Beethoven – Hudba a duše génia,
účinkující Gabriela Demeterová – housle,
Luděk Šabaka – klavír, Marian Roden –
mluvené slovo,
schvaluje přijetí cenové nabídky společnos-
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ti SILVAPROJEKT s. r. o., se sídlem Kotojedská 1044, Kroměříž na „Zpracování
lesního hospodářského plánu pro Městské
lesy Horažďovice na období od 1. 1. 2014 do
31. 12. 2023“ ve výši 177 390 Kč bez DPH,
schvaluje vyhlášení soutěže na vytvoření
loga Města Horažďovice. Zadání a podmínky
budou zadavatelem – Městem Horažďovice
zveřejněny na webových stránkách MěÚ Horažďovice, na úřední desce a v tiskové podobě
v měsíčníku Horažďovický obzor,
rozhodla o přijetí nabídky uchazeče Stavební společnost H a T spol. s r. o., Komenského 373, Strakonice na realizaci díla
„Oprava brány mezi čp. 6 a čp. 7 na Mírovém náměstí v Horažďovicích“ s nabídkovou cenou ve výši 176 224 Kč bez DPH.
Město Horažďovice vyhlašuje
konkurz na místo ředitele/ředitelky
Základní školy a Základní umělecké školy Horažďovice, příspěvková organizace
s předpokladem nástupu 1. 10. 2013.
Termín odevzdání přihlášek 20. 5. 2013.
Více informací na
www.sumavanet.cz/muhd.
Bohuslava Kodýdková, OPPŠK

Odpadové
hospodářství města
za rok 2012 v číslech
V loňském roce občané města uložili do popelnic a kontejnerů 1024 tun směsného komunálního odpadu a město Horažďovice za
jeho svoz a likvidaci zaplatilo 2 590 173 Kč
(2529,20 Kč/t ). Do odpadkových košů odložili 45,88 t směsného komunálního odpadu, za jehož likvidaci uhradilo město dodavatelské firmě 77 285 Kč (1685,50 Kč/t)
a ostatní náklady na svoz a mzdy pracovníků zajišťujících svoz hradilo z rozpočtu
technických služeb.
Další prostředky město vynaložilo na tříděný odpad – sklo, papír, plast a bioodpad,
ukládaný do k tomu určených kontejnerů.
Občany vytříděných 2610 m3 plastů po
odečtení příspěvku EKOKOMU odčerpalo
z rozpočtu města 547 661 Kč (209,85 Kč/
m3), 274,3 m3 vytříděného skla 29 393 Kč
(107,15 Kč/m3) a 2497 m3 papíru 225 106 Kč
(97,14 Kč/m3). Odstranění 127 t biologického odpadu stálo 184 578 Kč (1454,80 Kč/t).
Také možnost bezplatně odložit nepotřebné
věci, nebezpečné a jiné odpady ve sběrném
dvoře občané často využívali. Během roku
zde bylo uloženo například 426 t biologicky rozložitelných odpadů, 20 t biologicky
nerozložitelných odpadů, 373 t objemných
odpadů, 20 t textilních materiálů, 362 t různých směsí, cihel a oddělených frakcí. Provoz sběrného dvora a náklady na odvoz a likvidaci uložených odpadů stál 1 686 970 Kč.

Celkem náklady na sběr, svoz a likvidaci odpadů stál město v loňském roce
5 665 497 Kč. Část těchto nákladů ve výši
2 757 405 Kč pokryl vybraný místní poplatek z odpadu, získaný příspěvek od EKOKOMU ve výši 324 330 Kč a ostatní výnosy
z prodeje druhotných surovin, za zpětný
odběr elektrozařízení ze sběrného dvora
a zapojení do sběru tříděného odpadu ve
výši 32 235 Kč.
S odpadovým hospodářstvím úzce souvisí
i místní poplatek za provoz shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních odpadů.
Za jedenáct let poplatkové povinnosti tj.
od roku 2002 do konce roku 2012 byl místní poplatek z „odpadu“ předepsán 7465
poplatníkům ve výši 28 152 521 Kč a město evidovalo k 31. 12. 2012 nedoplatek
642 697,67 Kč od 432 poplatníků.
Všem těmto dlužníkům po nezaplacení
poplatku ke dni splatnosti tj. dle obecně
závazné vyhlášky k 31. 3. za prvé pololetí a 30. 9. za druhé pololetí příslušného roku, byl zaslán platební výměr na
úhradu poplatku v náhradním termínu.
V případě, že nedodrželi náhradní termín splatnosti, byl jim následně vystaven
platební výměr na zvýšení místního poplatku o 50 % v případě, že k nedodržení
splatnosti ani v náhradním termínu došlo
poprvé. Opakovaně včas nezaplacený poplatek je platebním výměrem na zvýšení
poplatku navýšen již o 100 %. Po nabytí
právní moci platebních výměrů jsou nedoplatky vymahatelné a pohledávky jsou
vymáhány v exekučním řízení.
Blanka Jagriková, finanční odbor

Upozornění
Upozorňujeme zájemce o získání zvýhodněných půjček z fondu rozvoje bydlení
Města Horažďovice na zvelebení obytných budov nebo bytů, že město vyhlásilo
3. dubna 2013 výběrové řízení na jejich
poskytování.
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
stránkách města na adrese:
http://www.muhorazdovice.cz/muhd/
Žádost o půjčku se podává na závazném
formuláři, který je k dispozici na Finančním odboru města Horažďovice (číslo tel.
376 547 550) nebo na internetových stránkách města ve složce formuláře pro podání
– odbor finanční.
Lhůta pro podání žádostí končí dne
17. května 2013 v 11 hod.
Blanka Jagriková,
finanční odbor

Křesťanská
mateřská škola
S přicházejícím jarem, i když letos opravdu s velkým zpožděním, nastoupily v naší
křesťanské mateřince jarní aktivity.
Školka se oblékla do veselé výzdoby, aby
o prvním jarním dnu, letos již 20. 3., uvítala při zápisu rodiče s nově přicházejícími
dětmi. Všichni si školku prohlédli, děti si
pohrály a vyzkoušely různá nářadí v pěkně a moderně vybavené tělocvičně. Maminky, ale i tatínkové ochutnali rozmanité
pomazánky a čokoládové mufinky, které
zde připravují paní kuchařky našim dětem. Všichni odcházeli s malými dárečky
připravenými paní učitelkami jednotlivých
tříd. Ve tvářích dětí se zračila radost a spokojenost. Litujeme, že zájem byl vysoký
a ze 70 příchozích, bylo možno přijmout
jen 29 dětí. Děkujeme rodičům za důvěru. Rodičům nepřijatých dětí vzkazujeme:
„Můžete k nám docházet na školní aktivity
či na zkoušku s rodiči. Sledujte aktivity na
školním webu www.mskrestanska-horazdovice.cz. Můžete se domluvit osobně či
telefonicky.
Následující den v odpoledních hodinách se
ve školce sešly děti se svými maminkami,
aby si v jarních tvořivých dílničkách vyrobily drobné velikonoční dárečky, a opravdu
se jim moc povedly. Účast byla vysoká a vymezený čas jim k tomu ani nepostačoval.
Děti si toužily odnést co nejvíce výrobků,
protože vybrat si jen některý bylo těžké.
Konec tohoto radostného týdne se završil
pohádkou „Rak Klapeťák a liška Chytrolína“ v podání Pohádkového divadla tety Terezy. Jako bonus měly děti možnost zhlédnout „Legendu o sv. Jiřím.“
Začátkem měsíce dubna jsme se vydali do
kulturního domu na představení „Zpátky
do lesů“, kterým se nám otevřel letošní blok
environmentální výchovy. Naši předškoláci mohli zažít úžasně připravený program
„Den Země“ v Kašperských Horách, kde
si vyzkoušeli různé zábavné a sportovní
aktivity v šumavské přírodě. Všechny děti
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se vydají na tradiční polodenní výpravu za
poznáním okolí města Horažďovic – cílem
bude Prácheň, Sv. Anna, Obora.
A co nás ještě čeká? Tak jako každý rok
– odemykání zahrady. Společně s rodiči
uklidíme a připravíme naši školní zahradu
k novým jarním a letním hrám. Děti jsou
malými pomocníky, kteří se nejvíce těší na
příjemný podvečer, kdy se všichni sejdeme
pospolu u opékání buřtů.
Co k tomu všemu dodat? Už jen tolik: Slunce ať svítí, kde jsme my, což je i název našeho letošního Školního kurikula (školního
vzdělávacího programu).
Třída Rybičky

Zápis do školky
„DUHA“
Dne 20. 3. se uskutečnil zápis do Křesťanské mateřské školky. Na děti i jejich rodiče
čekaly ve třídě Rybiček usměvavé paní učitelky s paní ředitelkou. Každého přivítaly
a seznámily s průběhem zápisu.
Po zapsání bylo připraveno výborné občerstvení ze školní kuchyně a výtvarné dárečky pro děti. Děti si mohly pohrát a pobavit
se ve třídě i v tělocvičně. Velmi mě překvapilo, jak se dětem ze školky nechtělo jít
domů. Některé odcházely i s pláčem. Prožila jsem se synem příjemné odpoledne.
Velmi děkuji za příjemný a profesionální
přístup.
Jitka Chalupná

Střípky z Paloučku
Konečně si užíváme jara. Čekali jsme na
něj dlouho. Jsou za námi svátky jara – Velikonoce a spolu s nimi i záležitost, kterou je
změna času. Letošní změnu jsme si uvědomovali výrazněji než kdy jindy. Vliv zřejmě
měla absence sluníčka. Stále se zamýšlím
nad tím, zda je změna času opravdu nutná.
Co je důležitější – člověk nebo tzv. úspora el.
energie? Změna času ovlivňuje děti velkou
měrou. Nelibé pocity naštěstí rychle odplouvají pomocí radostných chvil u nás ve školce.
Hezké chvíle se snažíme zaznamenávat na
fotografiích. Děti se fotografování velmi
rády účastní a fotoaparát pro ně není nic
nového. Už vědí, kam zmáčknout, aby si
mohly hned v přístroji fotografii prohlédnout a taky vyhodnotit, jak se povedla.
Protože si fotografie sami „vyrábíme“,
porovnáváme potom, jak fotka vypadala
v přístroji a jak ve skutečnosti. Přišli jsme
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rá pochází již z roku 1791. Mladý princ Tamino chce zachránit dceru Královny noci
Paminu. Na cestu se s ním vydává jeho pomocník Papageno. Přes všechny překážky
Paminu zachrání a vše tedy dobře dopadne. Herci nás zaujali svým profesionálním
zpěvem za doprovodu orchestru. Kouzelná
flétna i samotná budova divadla se nám
moc líbily a doufáme, že se tam ještě někdy
podíváme.
Tereza Švehlová
na to, že pomocí fotografie můžeme obohacovat výtvarné činnosti s dětmi. Fotografie
zdobí prostory školky, takže je děti mají
stále na očích a rády si je prohlíží.
V nedávné době proběhl zápis do naší školky. Kapacita mateřské školy byla naplněna,
od září uvítáme opět 112 dětí. Na základě
dotazů zákonných zástupců pro vysvětlení uvádím, že podle § 34 odst. 2 školského
zákona stanoví ředitelka dobu pro podání
žádostí o přijetí dětí k předškolnímu vzdělávání od následujícího školního roku. Podle
§ 34 odst.1 školského zákona se předškolní
vzdělávání organizuje pro děti ve věku zpravidla od tří do šesti let. Ředitelka je proto
oprávněna rozhodovat vždy pouze o přijetí
či nepřijetí dětí k předškolnímu vzdělávání
od následujícího školního roku. Rodiče si
nemusí „pojistit“ přijetí svého dítěte tím, že
žádají o přijetí i několik let předem. Ředitelka mateřské školy postupuje vždy v souladu
s kritérii, která jsou nediskriminační a vždy
zveřejněna před zápisem.
Z Paloučku přejeme všem co nejvíce slunečných jarních dnů.
M.Sládková, MŠ Na Paloučku

ZŠ a ZUŠ Blatenská
Okouzleni Kouzelnou flétnou
Dne 9. 4. 2013 se žáci z devátých a někteří
z osmých tříd vydali do plzeňského divadla
Josefa Kajetána Tyla. Cestou jsme viděli
známou plzeňskou synagogu. Do divadla
jsme jeli konkrétně na divadelní představení Kouzelná flétna od známého hudebního
skladatele W. A. Mozarta. Jde o operu, kte-

Vážení čtenáři,
jaro je v plném proudu a stejně tak i přípravy na stěžejní akce tohoto školního roku na
ZUŠ. Ještě než Vás o nich budu informovat,
vrátím se do měsíce dubna.
Na počátku dubna se žáci naší školy účastnili krajských kol soutěží. Ve Kdyni se
konalo krajské kolo soutěžní přehlídky
literárně-dramatických oborů ZUŠ, kde
nás úspěšně reprezentovali dramatici s divadelním představením Artuš a my. Atmosféra hry byla umocněna živou hudbou
v podání houslistů z naší školy. Za svůj
výkon v silné konkurenci získali diplom za
uchopení tématu divadelními a hudebními prostředky a pochvalu odborné poroty.
Opět zde byla zúročena mezioborová spolupráce! Všem dětem blahopřejeme a velké
poděkování jejich paním učitelkám Ivě Faltusové a Radce Panuškové.
Další gratulace a díky směřují k našim
houslistkám Petře Kovačové, Jolaně Slepičkové a jejich paní učitelce Radce Panuškové. V krajském kole soutěže v komorní
hře s převahou smyčcových nástrojů, pořádaném v Plzni, potvrdily předchozí výkony
a ve své kategorii opět zvítězily.
A nyní k tomu, co je před námi. Sérii květnových akcí zahájí Dramaťácká sklizeň,
která vypukne ve čtvrtek 16. května nejprve dopoledne pro žáky ZŠ. V odpoledním
programu pro veřejnost, jenž se koná v Kulturním domě v Horažďovicích od 16.00
hodin, v rámci programu představí svůj
absolventský repertoár i letošní absolvent
literárně-dramatického oboru.
Letošní školní rok je pro uměleckou školu
mimořádný. Slavíme 60. výročí založení
ZUŠ v Horažďovicích. Radostné je třeba
sdílet, a proto jsme připravili na měsíc květen bohatý program pro širokou veřejnost
i děti ze základních a mateřských škol. Tématem letošních oslav jsou „Pohádky“.
Téma bylo též naší inspirací pro pojetí oslav
ve dnech 21.–23. května, protože v pohádkách se vždy slaví 3 dny (a 3 noci).
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Den otevřených dveří v úterý 21. května
zahájí stěžejní část oslav. Dopoledne přivítáme na ZUŠ děti z mateřských škol a žáčky
1. ročníků ZŠ, pro které bude nachystáno
pestré vystoupení hudebníků i dramatiků.
To vše v pohádkových kulisách z rukou
žáků výtvarného oboru naší školy. Děti si
s sebou domů odnesou nejen krásné zážitky. Ve 14.00 hodin fanfára a poutavý příběh krále Artuše a jeho rytířů slavnostně
zahájí pohádkový odpolední program.
Pohádka bude návštěvníky provázet na
každém kroku. Bude možno vstoupit do
všech komnat, v nichž hosté uslyší pohádkovou hudbu, zhlédnou divadelní představení, najdou pohádkově tvořivé dílny.
Pokud by snad z celé té pohádky hostům vytrávilo, čeká je královská hostina. Úderem
16. hodiny na nádvoří, které bude po celou
dobu naplněno hudbou jako ze starých legend a pohádek, zavítá družina šermířů. Ti
se jistě rádi zastaví, občerství a předvedou
něco ze svého umění. Každá pohádka má
svůj konec. Aby byl dobrý a veselý, tak jak
to máme u pohádek rádi, zahraje na závěr
do tance znovuobnovený dechový orchestr
bývalých žáků školy – Otavanka! Srdečně zveme malé i velké milovníky pohádek
a umění: „Pojďte s námi za pohádkou…!“
Hned den poté, ve středu 22. května v dopoledních hodinách, se dětem z 1.–4. ročníků ZŠ představí veselá mozaika pohádek celého světa na Fidli fidli v Kulturním
domě v Horažďovicích. Díky spolupráci
všech vyučovaných oborů na ZUŠ se bude
opět na co dívat.
Trio slavnostních dnů ve čtvrtek 23. května
uzavře vernisáž prací žáků výtvarného
oboru ZUŠ, pořádaná v prostorách Kina
Otava v Horažďovicích od 16.00 hodin.
Kromě širokého spektra výtvarných technik, prací a barev přinese vernisáž vystoupení hudebníků a dramatiků. To vše opět
v pohádkovém duchu! Přichystáno je bohaté občerstvení. Těšíme se na Vaši návštěvu!
V závěru měsíce května proběhnou absolventské koncerty. V letošním roce máme
8 absolvujících. Vzhledem k tomu, že dva
žáci absolvují studium II. cyklu a mají časově náročnější repertoár, pořádáme koncerty dva. Konají se ve dnech 27. května
a 30. května v krásných prostorách sálu
Městského muzea v Horažďovicích vždy
od 16.00 hodin. Děkujeme za vstřícnost
a ochotu paní ředitelce Smetanové a kolektivu pracovníků muzea, kteří nám každoročně umožňují pořádání těchto akcí i přes
vlastní náročné přípravy na otevření nové
muzejní sezóny.
Závěrem mi dovolte poděkovat všem, kteří
nám pomohli se zajištěním našeho kulatého výročí. Děkujeme za podporu a pomoc zřizovateli Městu Horažďovice, paní
Libuši Mužíkové – kulturní dům a kino
Otava, panu řediteli Vladimíru Gregero-

vi, zaměstnancům a žákům Střední školy
v Horažďovicích, paní Markétě Bučokové,
ZŠ Komenského Horažďovice, Křesťanské
MŠ a MŠ Na Paloučku v Horažďovicích
a dalším spolupracovníkům školy.
Srdečně zveme na pořádané akce. Těšíme
se na Vaši návštěvu, vždyť kdo by se nechtěl
alespoň na chvíli ocitnout v pohádce?!
Eva Tichá Šelerová, za kolektiv pedagogů
základní umělecké školy

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

Komenského ul. 211
Horažďovice 341 01
okres Klatovy
e-mail: zskomenskeho@horazdovice.cz

www.zskomenskeho.horazdovice.cz

ZŠ Komenského
„Bojové umění v Horažďovicích“
Na hradním nádvoří
princeznám se nedvoří.
V rytířském klání
i král Artuš se brání.
Meče řinčí a zbroj chrastí,
poradí si s každou pastí.
U kamenného stolu se radí
a horké hlavy často chladí.

houslistek, flétnistky a samozřejmě skvělé
klavíristky paní učitelky Radky Panuškové.
„Jsme dobří, jsme jedničky!“, hlasitě se
ozývalo z šatny po vyhlášení výsledků. Děti
byly opravdu skvělé a chtěli bychom jim
tímto poděkovat nejen za pěvecký výkon,
chování, ale také za vzornou reprezentaci
školy a města Horažďovice.
Tak jako naši florbalisté, historici, zdravotníci, jazykáři… tak i zpěváčci dosáhli na
nejvyšší metu. Děkujeme vedení naší školy
za všestrannou podporu, bez níž by jakákoli činnost s dětmi nebyla možná.
Dana Slepičková, Dagmar Kovačová,
ZŠ Komenského

Pozvánka
Soutěžní repertoár, ale i spoustu dalších
písní, můžete slyšet na letním koncertě
dětských pěveckých sborů

Poupata a Kvítek
12. 6. 2013
v kostele sv. Jana Křtitele
v Horažďovicích. Těšíme se na vás.

A co se od rytíře dále čeká?
Líbat dámám ruku
a chránit je na každém kroku.
A to se 1. třídám moc líbilo.
Děkujeme „dramaťáku“ ze ZUŠ Horažďovice za úchvatný zážitek z divadelního
představení „Artuš a my“, který jsme prožili dne 2. 4. 2013.
Marie Buchtová a Jana Renčová
+ prvňáci ZŠ Komenského

Dětský pěvecký sbor KVÍTEK
přivezl zlato
Pěvecký sbor Kvítek při ZŠ Komenského
se v úterý 26. 3. 2013 zúčastnil krajské soutěžní přehlídky školních dětských pěveckých sborů v Rokycanech. V naší kategorii
vystoupilo devět sborů s různým repertoárem. Součástí programu byla jedna povinná vícehlasá lidová píseň bez doprovodu,
kde se nejvíce projevila kvalita sboru. Na
trojhlasé provedení této písně jsme si troufli
pouze my. Kromě povedené povinné skladby jsme porotu oslnili a rozvlnili mimo jiné
i melodiemi hitů ABBY za pomoci našich

Jaro v DDM
Horažďovice...
V dubnu jsme v Domě dětí, kromě běžné
kroužkové agendy, zažili několik akcí pro
veřejnost. Z těch větších stojí za to připomenout tradiční Velikonoce na Zámku, které
považujeme s ohledem na návštěvnost za
velmi úspěšné, jakož i druhý ročník Oslav
země v Přírodovědné stanici. Rovněž proběhlo okresní kolo soutěže leteckých modelářů, v květnu nás potom čeká kolo krajské.
Z květnových akcí si dovolím vypíchnout
chystaný Kurs společenské výchovy, tedy
předtaneční pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Dále nás
čeká kreativní novinka – Májový land art na
Ostrově a závěrem měsíce také oblíbený Pohádkový les – tentokráte se nesoucí v duchu
toulek českou minulostí.
Během jara se povážlivě naplnily kapacity
letních táborů. Všechny 3 turnusy příměstských jsou již obsazené, několik volných
míst nabízí ještě stanový tábor Plácek, který
se letos ponese ve znamení cesty kolem světa
s Charlesem Darwinem. Po jednom volném
místě je na Rybářském táboře (probíhá na
Orlíku) a na táboře pro rodiče s malými dětmi. Aktuální informace o všech akcích pro
veřejnost či táborech naleznete na našich
webových stránkách (www.ddm-hd.cz).
Za celý DDM vám přeji prima jarní dny.
Tomáš Pollak
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Spolky

PĚVECKÝ SPOLEK

PRÁCHEŇ
HORAŽĎOVICE
1862 - 2012

Pěvecký spolek
Prácheň
P. S. Prácheň (Otaváci)
„101“
Tato číslovka značí, že letos Otaváci registrovali 101 svých členů. Je to nejvíce od obnovení samostatné činnosti naší organizace
a asi nejvíce, co lze zvládnout jen s pomocí
dobrovolné práce. Organizujeme letní tábory, zimní tábory, vánoční pochod. Podílíme
se na Horažďovické padesátce – zabezpečujeme trasu pro nejmenší. Další naší akcí
je zábavné odpoledne pro děti při akci Odpoledne na Práchni, květinový den proti rakovině, podzimní sraz v Novém Městečku.
Dále nás můžete vidět i na Svatomartinském a Adventním jarmarku. Na tyto akce
i pravidelnou činnost včetně tábora, máme
výborný kolektiv kvalifikovaných vedoucích
a lidí, kteří jsou vždy ochotni pomoci. No
a já tak mohu pomalu v klidu, po pětatřiceti
letech dobrovolnické práce s dětmi, pomalu
přemýšlet o pionýrském důchodu.
Šedý medvěd

Propagační jízdy
Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska se
již staly tradicí. Poprvé jízda s historickými
vozidly vyjela 10. června 2009 na týdenní
pouť z Centra hasičského hnutí v Přibyslavi, aby přivezla na stadion v Ostravě-Vítkovicích oheň XIV. mezinárodní hasičské
soutěže CTIF. Přesně na den po roce se
vyjelo podruhé. Tentokrát na trasu Lány–
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Po několikaměsíční odmlce jsem tady opět,
abych Vás informoval o životě Pěveckého
spolku Prácheň. Po dvou lednových vystoupeních a únorové Valné hromadě, na které
jsme zhodnotili rok 2012 a připravili jsme
plány na rok 2013 a částečně i na rok 2014,
jsme se naplno vrhli do přípravy na letošní
akce. Snažíme se pilně cvičit, neboť nás čekají zajímavá vystoupení.
V květnu se, již tradičně, vypravíme na jarní
soustředění do Železné Rudy. Ve dnech 4.
a 5. 5. zde budeme trénovat a zase jen trénovat, abychom dopilovali to, co se nám zatím
nepodařilo dotáhnout ke zdárnému konci.
Všichni se na toto soustředění již těšíme,
protože jedeme do známého, velmi příjemného prostředí. Během tohoto víkendu uděláme vždy velké množství práce a užijeme si
hezké chvíle v naší dobré pěvecké partě.
V pátek 24. 5. se představíme na snad již
také tradiční horažďovické akci „Noc kostelů“. Zpívat budeme v kostele sv.Petra
a Pavla na horažďovickém náměstí a poté
v Husově sboru. Další plánovaný květnový
koncert, na kterém jsme si měli zazpívat
společně se sborem Comodo z Loděnic, byl
přeložen na 21. září.
Další zajímavá vystoupení nás pak budou
čekat v červnu, ale o tom Vás budu informovat až v příštím čísle. Bližší informace
můžete stále nacházet na našich stránkách:
www.psprachen.cz a více fotografií můžete
najít na stránce: www.psprachen.rajce.idnes.cz. Přeji Vám všem krásné jaro a těším
se na setkání s Vámi na našich vystoupeních
či zkouškách, pokud se rozhodnete mezi
nás přijít a zpívat s námi.
Za PSP Martin Petrus

Litoměřice, na které byly postupně na praporec jízdy zavěšovány stuhy Lidic, Velvar
a Terezína. V pořadí třetí propagační jízda
se konala ve dnech 24.–27. srpna 2011 pod
heslem „Jedeme na Pyrocar!“ Zároveň byla
pořádána k 120. výročí založení Zemské
ústřední hasičské jednoty království Českého. Trasa vedla z Bílých Poličan do Přibyslavi. Loni se vozy účastnily IV. propagační jízdy SH ČMS ve dnech 29. června až
2. července 2012 na počest 20. výročí znovuobnovení činnosti Hasičské vzájemné
pojišťovny. Jízda byla poprvé mezinárodní
díky účasti slovenských a polských hasičů.
Karel Halml

Sbor dobrovolných hasičů Horažďovice
si vás dovoluje pozvat
– v rámci oslav 135. výročí založení sboru –

na okrskovou hasičskou soutěž,
která se bude konat
v sobotu 4. května na Zářečí v areálu
Panské zahrady od 13 hod.
pod záštitou starosty města pana Zrůbka.
O občerstvení, jak v tuhém tak i kapalném
stavu, se postarají k vaší spokojenosti horažďovičtí hasiči. A co by to bylo za oslavy
bez hudby …?
Vezměte s sebou dobrou náladu, děti
a vnoučata. I na ně bude pamatováno s nějakou sladkostí.
Přijďte se pobavit a povzbudit soutěžící.
Lucie Lomová Tomáš Chlud Jiøí Grus
Nikkarin Karel Jerie Jiøí Franta
Václav Šlajch Dan Èerný
Tomáš Kuèerovský
David Böhm

2.5.

-

31.5.

2013

Komiks vs. Ilustrace
Ilustrace je nedílnou souèástí života komiksového autora. V rámci výstavy se
pøedstaví deset výtvarníkù tvoøících na pomezí mezi komiksem a ilustrací.

Výstavu si mùžete prohlédnout v dobì pracovní doby DDM HD

(dle probíhajících kroužkù; PO 13:30 - 19:00, ÚT 13:30 - 18, ST 13:30 - 16:00, ÈT 13:30 - 19:00,
PÁ 13:30 - 16:00)
Výstava vznikla za podpory spoleènosti Svìt knihy, s.r.o., ve spolupráci s Komiksfestem a Mìstskou knihovnou HD.

REGIONÁLNÍ INFORMAÈNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje

VEØEJNÝ INTERNET
Po-Pá 9.00-12.30, 13.00-17.00
e-mail: horazdovice@ciao.cz

3. TÝDEN V KVÌTNU

13. 5. - 17. 5. 2013

prvních 30 min dennì ZDARMA

Plánované zastávky
propagační jízdy 2013
31. 5. 2013
Horažďovice–Přeštice–Plzeň
1. 6. 2013
Kaznějov–Kožlany
(předání praporce mezi kraji)
Podbořany, Krásný Dvůr, Maštov,
Kadaň, Málkov, Chomutov
2. 6. 2013
Žatec, Postoloprty, Louny, Obora,
Koštice, Teplice, Krupka
8. 6. 2013
Litoměřice
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uspořádal valnou hromadu 3. února v restauraci U Hlaváčků za účasti 52 členů. Po
zahájení byla pieta za zemřelé členy a vzpomínka na předsedu spolku pana Františka
Mosera, který nás opustil 17. ledna. Zazněla nahrávka jeho zpěvu písně Domove,
domove za doprovodu varhan z kostela na
náměstí a nahrávka plzeňského rozhlasu
o historii a obnově zvonů ve věži kostela
sv. Petra a Pavla. Závěrem zazněl souzvuk
všech čtyř zvonů.
Následovala zpráva o plnění usnesení
a zpráva o činnosti v minulém roce. Kromě ledna, července a listopadu byla každý
měsíc nějaká akce. Po té se přečetla zpráva o hospodaření a zpráva revizní komise.
Místo zemřelého předsedy byl v doplňovací
volbě jednohlasně zvolen do výboru spolku
doporučený pan Stanislav Jůda a výbor si
mezi sebou zvolil nového předsedu, kterým
se stal pan Jiří Zahnbauer. Dále byl přečten
rozpočet na letošní rok, následovala diskuze a závěrem bylo přečteno usnesení, které
bylo schváleno.
Nový předseda poděkoval za zvolení
a všechny přítomné ujistil, že bude pro
spolek pracovat jak nejlépe bude moci.
Pani Moserová připomněla akce, které byly
uskutečněny za předsedování jejího manžela a předala Sborník dokumentů Spolku
rodáků. Ten měl ku konci roku 128 členů
a průměrný počet lidí na akcích byl 56.
Čtrnáct dní po Valné hromadě byl vydán
Věstník, který byl distribuován členům
v Horažďovicích a poštou rozeslán členům,
kteří jsou po celé vlasti a i v zahraničí.
V zaplněném sále ve zmíněné restauraci
se uskutečnila 24. března zajímavá beseda
s paní Marií Malou o jejím rodišti a okolí
Paští na Šumavě. Vše bylo dokumentováno
projekcí. Vydala již tři knížky, které byly
brzo rozebrány a čeká se na dotisk. Beseda byla velmi kladně hodnocena. Přejeme
paní Malé hodně zdraví.
Další akcí bude celodenní zájezd v neděli
26. května do jízdárny Světce u Tachova
a do Chebu. Sledujte informace ve vývěsní
skříňce u Červené brány. Spolek má též webové stránky: www.rodaci-horazdovice.cz
Karel Halml

Klub „Nebuď sám“
Srdečně zveme na zajímavé akce, které pro
Vás chystáme.
6. 5. pondělí – Portugalskem až na konec světa. Přijďte se prostřednictvím
fotografií seznámit s touto krásnou zemí
– pan Václav Baron bude vyprávět o své
dobrodružné pouti do Santiaga de Compostela. Prezentace začíná ve společenské místnosti ve 4. patře DPS Palackého
od 14.00 hod
7. 5. úterý – Vystoupení dětí z MŠ Na
Paloučku. Ke dni matek si děti připravily
pásmo písniček a básniček. Na shledání
v DPS Loretská 1069 se těší od 10.00 hod.
7. 5. úterý – Posezení s harmonikou.
Oblíbení Úterníci zahrají k tanci i poslechu v jídelně DPS Palackého od 15.00
hod. Přijďte se pobavit a poslechnout si
hezké písničky!
13. 5. pondělí – Holky v akci. Pokračujeme v cyklu společného pečení, kde vyzkoušíme osvědčené recepty z našich domácností. Pečení zakončíme posezením
při kávě a ochutnávkou našeho díla. Začínáme ve 13. 30 v jídelně DPS Palackého.
15. 5. středa – Turnaj v žolících. Všechny, kteří by chtěli vyzkoušet své hráčské
dovednosti, zveme do DPS Loretská
1071 od 10 hodin ke hře Joker (slangově
žolíky).
21. 5. úterý – Výlet – Chanovice, Hradiště, Blatná. Navštivte spolu s námi
zámek a skanzen v Chanovicích (vstupné – 60 Kč), „Železné království“ pana
Lehečky v Hradišti u Kasejovic a jednu
z cukráren v Blatné. Odjezd v 8.00 hod.
od DPS Palackého 1061. Příspěvek na dopravu je 45 Kč. Zájemci hlaste se v kanceláři OCH. Telefon: 376 512 596
23. 5. čtvrtek – Česko – otázky a odpovědi.
Přijďte si vyzkoušet vaše znalosti o České
republice zábavnou formou. Jídelna DPS
Palackého od 13.30 hod.
28. 5. středa – Proč bychom se … nezasmáli – projekt „Seniorům Dokořán“.
Komponovaný pořad (vtipné vyprávění) o Zdeňku Šmídovi v podání Markéty
Čekanové a Jiřího Hlobila. Začínáme ve
13.30 hod. v jídelně DPS Palackého.
29. 5. středa – Turnaj v žolících. Všechny, kteří mají rádi deskové hry, zveme do
DPS Loretská 1071 od 10 hodin ke hře Joker (slangově žolíky). Nebude chybět ani
malé pohoštění.
30. 5. čtvrtek – Toulky městem – projekt
„Seniorům Dokořán“. Procházka s pa-

nem Václavem Trčkou spojená s vyprávěním o historii Horažďovic. Tentokrát
se vydáme na vrch Loreta. Sraz zájemců
bude v 8.30 hod. před DPS Palackého.
30. 5. čtvrtek – Jarní koncert Velkoboru
s novým programem. Koncert proběhne
v jídelně DPS Palackého od 16.00 hod.
Srdečně zvou členky sboru!
Projekt „Seniorům Dokořán“ probíhá ve
spolupráci s Městskou knihovnou Horažďovice za finanční podpory Ministerstva
kultury ČR.
Mgr. Šárka Kordová,
Oblastní charita Horažďovice

Všichni v tom jedou
aneb děkujeme ochotníkům
z Břežan
V pátek 12. dubna proběhlo v sále hotelu
Prácheň benefiční divadelní představení
na podporu činnosti Oblastní charity Horažďovice.
Chtěli bychom poděkovat všem účinkujícím z Břežanského ochotnického spolku. Nadšení pro „kumšt“ z nich opravdu
sálalo a my doufáme, že pobavili většinu
diváků.
Díky patří také sponzorům – ZKD Sušice, řeznictví Tomáš Říha, květinářství
Jana Machová a papírnictví Jana Šašková
– díky nim jsme mohli všechny účastníky pozvat o přestávce na malé pohoštění.
Děkujeme taktéž za podporu Městu Horažďovice, které nám bezplatně pronajalo
sál, a kolektivu hotelu Prácheň za skvělou
spolupráci při přípravě této akce.
Potěšující byla hojná účast našich příznivců, kteří přišli a finančně podpořili naše
každodenní pracovní úsilí. Výtěžek z benefičního představení 5682 Kč půjde na
nákup pomůcek pro pečující osoby (naše
pečovatelky, ale i osoby, které se starají
o své rodinné příslušníky ve svých domácnostech), které usnadňují jejich každodenní pomoc potřebným.
Doufáme, že v tom příští rok pojedeme
zase všichni.
Mgr. Šárka Kordová
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Za kulturou do Plzně
Je tomu už téměř 3 roky, co jsme společně
začali domlouvat kulturní výlet do našeho
krajského města a až v letošním roce se nám
díky panu Chmelenskému podařilo vše zajistit, zamluvit a exkurze po krásách Plzně
se začala pomalu naplňovat. Šestý den měsíce dubna byl tím termínem, který jsme
všichni „účastníci zájezdu“ měli poznamenaný ve svých diářích už delší dobu. Cílem
návštěvy byly objekty či trasy, které mají co
do činění s výrobou a historií vaření plzeňského piva. Jak jinak v tomto městě, že?
Jako první nás čekala prohlídka celého Plzeňského pivovaru. Naše skupina v počtu
10 lidí splnila normu, a proto jsme měli po
celou dobu návštěvy odborný výklad jedné
z průvodkyň pivovaru. Vy, kteří jste už tento komplex navštívili, mi dáte jistě za pravdu, že tato prohlídka je více než zajímavá
a krásná. Dozvíte se vše nejen o samotné
přípravě, zpracování a exportu piva, ale
i mnoho věcí z historie pivovarnictví.
Další zastávkou našeho výletu bylo Pivovarské muzeum, které se nachází poblíž
hlavního plzeňského náměstí. Po chvilce
čekání se nám, stejně jako v pivovaru, věnovala průvodkyně, která nás podrobně
seznámila s historií a vznikem piva nejenom v zemi české, ale i daleko za hranicemi. Velmi zajímavé byly exponáty výrobků
z různých dob, ať už to byly lahve, korbely,
zátky apod. Myslím, že si tuto prohlídku
budeme pamatovat velmi dlouho, jelikož
mladá a půvabná průvodkyně, která je zde
na brigádě, studuje pedagogickou fakultu,
a proto jsme si chvilkami připadali jako za
mladých let u tabule, uf. Byla to jedna taková hodinová zkouška, ve které jsme zřejmě
obstáli. Soudím podle toho, že i při výkladu
bylo stále mezi námi všemi hodně veselo.
Naší poslední návštěvou byla prohlídka historického podzemí „staré Plzně“, kde nás
opět jedna z průvodkyň zavedla necelých
10 metrů pod povrch země a různými cestičkami vedla přibližně 800 m kolem náměstí.
Dozvěděli jsme se několik zajímavostí o životě našich předků v této části města a asi
po hodině opět viděli světlo světa. Prohlídku
jsme museli absolvovat s ochrannými helmami díky nízkým stropům v podzemí.

Touto třetí návštěvou končil náš kulturní
program a teď už na naše vyhládlá a vyschlá bříška čekala dobová restaurace „Na
Parkáně“ a posléze restaurace „Na Spilce“,
které jsme samozřejmě nemohli opomenout
navštívit. Celé putování jsme zakončili ve večerních hodinách, kdy jsme se společně rozjeli vlakem ke svému domovu a vyprávěli si
zajímavosti z celého dne. Těm, co se zájezdu
účastnili, děkujeme a těm, kteří s námi necestovali, přeji, aby si někdy v budoucnu tuto
prohlídku sami dopřáli.
Jan Karásek,
Sdružení občanů HD Předměstí
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zbytky prachového peří s krátkými ocásky
a s nápadně žlutými koutky zobáků. Tato ptáčata ještě létat neumí, ale lidskou pomoc potřebují jen tehdy, ocitnou-li se na rušné komunikaci nebo pokud jejich život bezprostředně
ohrožuje pes či kočka. V takových případech
je nejlepší vysadit ptáčka na vyvýšené a bezpečné místo. S ptáčaty je možné manipulovat
bez rizika, že je rodiče nepřijmou. Přesný postup, jak se zachovat při nálezu volně žijícího
živočicha neexistuje a každou situaci je třeba
posoudit individuálně. Pokud budete potřebovat radu nebo naleznete osiřelé či zraněné
mládě, kontaktujte nejbližší záchranou stanici (Horažďovice – 602 940 914 / Kašperské
Hory – 723 760 887).
Ing. Veronika Týrová

Zelený sloupek
Zajímavosti
Co dělat, když najdu
osiřelé mládě?
Jarní měsíce a květen především se v přírodě
nesou ve znamení příchodu mláďat. Pro každého je určitě radostí, když může nějakou tu
„zvířecí drobotinu“ na vlastní oči pozorovat.
O to víc nás zasáhne, když najdeme osiřelé,
zraněné nebo ztracené mládě. Otázkou zůstává, jak takovému živočichu pomoci. Vždy
je důležité zvážit, zda je náš zásah opravdu
třeba či nenapáchá-li více škody, než užitku.
Nesbírejte z přírody mláďata zajíců, srnčí,
jelení, daňčí a mufloní zvěře, pokud nejsou
prokazatelně osiřelá, zraněná nebo uvízlá,
tedy pokud zmateně nepobíhají, nepískají
a nehledají svou matku. Podobně jako srnčata i malí zajíčci, díky svému ochrannému
zbarvení, výborně splynou s okolím a jsou
pro predátory téměř neviditelní. Jejich matka se k nim vrací pouze několikrát denně
(zaječice dokonce jen 1–2× za den). Pokud
naleznete takové mládě, nedotýkejte se ho
a místo nálezu co nejrychleji opusťte. Předejte tak zbytečnému stresování matky i mláděte. Veverky, ježci a kuny rodí a vychovávají
svá mláďata v hnízdech. Pokud najdete ještě
nevidomé mládě mimo hnízdo, které vřeští,
píská, zmateně leze či běhá, jedná se pravděpodobně o osiřelé mládě, které skutečně
potřebuje lidskou pomoc. V takovém případě
zvíře nedokrmujte, ale zajistěte mu teplotní
komfort a neprodleně kontaktujte nejbližší
záchrannou stanici. Další velkou skupinou
jsou zdánlivě osiřelá ptáčata. Navzdory
obecně rozšířené představě se v drtivé většině případů nejedná o sirotky ani o vypadlá
mláďata, ale o ptačí adolescenty, kteří se učí
létat a jejich rodiče jsou zpravidla nedaleko.
A jak poznáte ptačího dorostence? Vylétnutá
mláďata vypadají jako načepýřené kuličky se

Pěstounská péče –
setkání pro veřejnost
Diakonie ČCE – středisko Západní Čechy
a Centrum pro dítě a rodinu LATUS zvou
všechny občany Horažďovic a okolí k diskusi a besedě o pěstounské péči s názvem
„V pěstounské rodině jsem doma“.
Akce se koná v čajovně Čajokraj v Horažďovicích (Havlíčkova 46), dne 28. 5. 2013 od
17 do 19 hodin. Účelem setkávání je přinést
více informací o diskutované transformaci
systému péče o ohrožené děti, seznámit
veřejnost s názory odborníků z regionu
na tuto problematiku a přiblížit lidem, co
všechno pěstounství může skutečně obnášet. Na setkání s námi diskutují i již zkušení pěstouni či sociální pracovníci působící
v oblasti náhradní rodinné péče.
Více informací lze získat na webových stránkách www.latusprorodinu.cz a www.diakoniezapad.cz.

Starost o teplo
domova byla i na nás
Vyrůstal jsem jako městské dítě. Všechna
roční období jsem miloval a až na nějakou
tu školní „kouli“, jsem prožíval svoje klukovská léta v pohodě. Užíval jsem všech dostupných vymožeností městského prostředí, chodil cvičit do Sokola (v červenci roku
1948, po všesokolském sletu, nastal zákaz
činnosti) a užíval i všech klukovských her,
které se dědily z pokolení na pokolení.
Po válce byla doba zlá, neboť moc se toho
sehnat nedalo, dokonce ani to málo, co

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2013

|

12
Chtěl bych touto cestou poděkovat všem, že
jsme se dali do kupy a bylo na co vzpomínat.
Byli jsme rádi, že jsme se setkali. Bylo to
fajn! Dík patří manažeru Jardovi Červenému a všem, kteří se na akci podíleli, včetně
personálu hostince.
Josef Kočí

k dostání bylo. Vše bylo na „lístky“ a v tak
omezeném množství, že nebylo rodiny,
která by nestrádala.
Začalo se dařit černému obchodu, kterému
se říkalo „šmelina“. Byla to jakási vzájemná výměna. Chodilo se většinou na vesnice
a směňovalo za petrolej, svíčky, různé oblečení, tabák a podobně. O peníze nikdo nestál. Nedostatek a přídělový systém postihl
i topivo. My kluci jsme objížděli se sáňkami majitele podniků, obchody, hospody,
trafiky a sháněli za určitou výpomoc, jako
byl úklid kolem krámu, zametání sněhu,
obchůzky pro něco, nebo za někým, nepotřebné krabice, obaly a vše, co mohlo dát
alespoň trochu tepla. Protože tato sháňka
zdaleka nestačila, došlo i na „přisvojení“,
sebrání dřeva v lese. Ani kvalita tehdejšího
oblečení nebyla dostačující a hodina cesty
ve sněhu do lesa nebyla žádná procházka.
Na hlavě kožená beranice, uštrikovaný
svetr, punčocháče z hrubšího materiálu,
krátké kalhoty a dlouhý kabát. Na nohou
šněrovací boty a věčně mokré rukavice.
Veliká a nedocenitelná pomoc přišla od
strejdy mého otce, který byl železničářem
a jezdil s mašinou na posunu. Vždy nám
sdělil: „Kluci, zítra budu vozit uhlí. Přijďte
na trať k nákladovému nádraží (což bylo
místo pro nákladní vagony směrem na
Babín), já vám cuknu!“ Při tom „cuknutí“
totiž vypadalo z kopice na trať uhlí, které
jsme posbírali do pytlů a za tmy vlekli na
saních. I tak jsme prožívali zimy v poválečných letech.
Josef Kočí

BEAT KLUB
zavzpomínal
V sobotu 30. března se v hostinci „U Koblasů na Zářečí“ sešli členové a příznivci
skupiny Big Five (Velká pětka) Horažďovice k 45. výročí založení klubu, 1967–2012.
Byl to velký zážitek, vidět se po tolika letech! Vzpomínání a vyprávění nebralo
konce. Vzpomínalo se na všechny bývalé kolegy i kamarády, kteří nás opustili.
Jak vzpomínat na samotné setkání? Bylo
krásné se vzpomínkami na kus éry našeho života. Nikdo nezkazil zábavu, nebylo
třeba ani pomoci s odsunem „padlých“ ze
sálu a končilo se tím, že na padesáté narozeniny zas přijdeme zavzpomínat.

Jeden Svět
v kavárně Čajokraj
Projekt „Kavárny Čajokraj“ je financován
z prostředků ESF prostřednictvím Operačního programu Lidské zdroje a zaměstnanost a státního rozpočtu ČR.
Najdete nás v ul. Havlíčkova 46,
Út–Čt: 14.00–21.00, Pá–So: 14.00–22.00
Kavárna Čajokraj, která zaměstnává osoby
se zdravotním postižením a jejímž zřizovatelem je obecně prospěšná společnost
MOŽNOSTI TU JSOU o. p. s., pro vás na
každý pátek v měsíci květnu připravila
promítání dokumentů z Jednoho Světa,
festivalu dokumentárních filmů o lidských
právech. Můžete se těšit na tyto snímky:
3. 5. Z popelnice do lednice (dokument
o freeganství, plýtvání potravinami a praktikách supermarketů)
Vzdám to až zítra (dokument o zmanipulovaném soudu se španělským občanem na
Filipínách)
10. 5. Nový svět (dokument o estonském
sdružení bojujícím za zlepšení života v tallinské čtvrti
Ke světlu (dokument o čínských hornících)
17. 5. Ilegální máma (dokument o moldavských ženách ilegálně odcházejících za prací do zahraničí)
Film jako Brno (dokument o prvomájové
demonstraci nacistů v Brně)
24. 5. Běloruský sen (dokument o diktatuře Alexandra Lukašenka)
31. 5. Epicentrum (dokument o počátcích
společnosti Člověk v tísni)
Začínáme vždy ve 20.00, vstup volný!
Dále si Vás dovolujeme pozvat na akustický písňový koncert skupiny The Tea party
of miss moon, který se uskuteční v sobotu
27. 4. od 19.00 a zajímavou přednášku
o Přírodním stavitelství, kde nám Tonda
Matějovský na základě vlastních zkušeností představí mimo jiné i projekt stavba hliněného domu Jaroslava Duška, dřevostavbu s izolací z papíru a pilin, Zeměloď nebo
stavbu jurty s izolací. Přednáška proběhne
18. 5. od 20.00.
Lucie Burianová, kavárna Čajokraj

Horažďovice
– harmonické město
Horažďovice jsou harmonické město, kde
historická architektura je odvážně prostoupena soudobou. V 90.tých letech měla
radnice odvahu svěřit důležité městotvorné úkoly významným českým architektům – Šrámkové, Pleskotovi, Stříteckému.
Vznikly tak obdivované učebnicové domy.
O to více překvapuje, že současné vedení
města rezignovalo na architektonickou
soutěž a raději zvolilo opatrnické, poněkud nesmyslné řešení.
Hlavní náměstí je téměř vždy nejdůležitější prostor města, zde se cesty protínají, pořádají se zde shromáždění, trhy,
koncerty. A proto náměstí bývají většinou dlážděná, když se náměstí tvoří jako
parky a místo volného prostoru, jsou nám
do cesty postaveny trávníky, volný pohyb
obyvatel trpí. Nezachrání to ani, když tři
chodníky nazveme Otavou, Vydrou a Křemelnou, spíš to působí, jako poeticky
chtěné a vyumělkované. Oproti tomu nás
přesvědčí studie ateliéru architektů Martina Kožnara a Jiřího Bízy, kde dominantní část je řešena, jako nepřerušená plocha
dlažby a zeleň je minimalizována v klidové
části poblíž kostela a fary. Škoda, že město nerespektuje výsledky architektonické
soutěže, která prokázala kvalitu vítězného návrhu.
David Vávra, náhodný kolemjdoucí

Pozvánka
na přednášku
Problematika onemocnění prostaty
Přednášejí lékaři Urologického oddělení
nemocnice Písek:
prim. MUDr. Leoš Handrejch,
MUDr. Marek Koch,
MUDr. Jiří Ladman
a jako host MUDr. Libor Šafařík CSc.
6. 6. 2013 v 18.00 hodin
velká zasedací místnost MěÚ Horažďovice

POZVÁNKA NA LIDOVOU VESELICI
8. ROČNÍK ZÁŘEČSKÉ MÁJKY
Od 17.00–18.00 hod.
průvod veselých vozů
se zastávkou u krále Šneka I.
Posezení u májky.
Řazení vozidel na parkovišti
f. Victory p. P. Svobody v 16.30 hod.
Přijďte se pobavit!
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Rozpis k soutěžím jaro 2013 – FK Horažďovice

KP – muži „A“

Datum

soupeř

OP – muži „B“
zač.

1. 5. St
4. 5. So

V
V

24. Horš. Týn

KPD starší

soupeř

zač.

14. Velký Bor

16.00

17.00

5. 5. Ne

D

20. Sušice B

V

12. 5. Ne

D

25. Sušice

17.00

18. 5. So

V

26. Horní Bříza

17.00

21. Vrhaveč A

17.00

D

22. Běšiny

15.00

25. 5. So

V

23. Janovice A

17.00

D

27. Koloveč

17.00

1. 6. So

V

28. Chotíkov

17.00

2. 6. Ne

D

24. Hrádek A

15.00

8. 6. So

V

25. Týnec

17.00

9. 6. Ne

D

29. Domažlice B

17.00

15. 6. So

V

30. Stod

17.00

16. 6. Ne

ZÁVĚREČNÉ
ZAMYŠLENÍ
Metoděj, Gorazd
a vrabci na krmítku
To je nesmyslný nadpis, ale začněme hezky
po pořádku. V letošním roce si celá naše
společnost připomíná 1150 let od příchodu
svatých bratří Cyrila a Metoděje na Velkou
Moravu. My se tak trochu můžeme zamyslet nad tím, co tyto dva bratry podnítilo, aby
opustili svou vlast, aby opustili své více než
prestižní postavení ve vzdělané řecké společnosti, aby sestavili slovanskou abecedu,
aby do řeči Slovanů přeložili nejvzácnější
knihy… a šli do dalekých a skutečně nehostinných končin, ve kterých se dočkali mnohých útrap, nepochopení, dokonce i uvěznění. Tím rozhodujícím velikým vnitřním
podnětem musel být skutečně veliký ideál.
Nyní se tak trochu zastavme u svatého Gorazda, věrného spolupracovníka a přítele
svatého Metoděje. Ten mu byl skutečnou
oporou, vždyť jej doprovázel na namáhavých cestách do Říma, které zavinila
„zapšklá“ opozice, která nepřála velikému
dílu svatých bratří a ke které se připojil
i velkomoravský kníže Svatopluk. V těchto chvílích se svatý Gorazd projevil jako

D

20. Nepomuk

10.00

D

22. Klatovy

10.00

V

21. SŠ Plzeň

10.00

Otava Cup

19. 5. Ne

26. 5. Ne

zač.

D

26. Chanovice

soupeř

zač. st.

V

20. Vejprnice

10.00

D

21. Nepomuk

10.00

V

22. Nýrsko

10.00

15.00

8. 5. St
11. 5. So

KPŽ st. + ml.

soupeř

Otava Cup
V

23. Tachov

10.00

D

23. Tachov

10.00

D

24. Domažlice

10:00

V

24. Domažlice

10.00
UMT

V

25. BKV Planá

10.00

D

26. Rokycany

10.00

15.00

skutečný přítel sv. Metoděje, vždyť o něj
více než dva roky pečoval, když jej uvěznili bavorští biskupové. Proto se právem
můžeme domnívat, že Metoděj tuto Gorazdovu věrnost ocenil tím, že v jeho domově posvětil kostel svatého Klimenta na
Práchni. Vždyť pověst o tom, že zde svatý
Metoděj v době knížete Bořivoje posvětil
kostel, skutečně existuje.
V této chvíli se přenesme do naší současnosti. V letošním roce si připomínáme veliké dílo svatých bratří Cyrila a Metoděje
a jejich přítele a spolupracovníka svatého
Gorazda. Díky tomu bude 5. července na
Velehradě celonárodní pout, které však
předcházela třídenní pout kněží z naší
vlasti. Jsem rád, že jsem se mohl tohoto
velikého setkání zúčastnit. Pout vyvrcholila v úterý 16. dubna společnou bohoslužbou, na které byli naši biskupové, význační hosté z ciziny a téměř tisíc českých
a moravských kněží. Bylo dojemné vidět
velikou baziliku velehradskou zaplněnou
kněžími. A nejen to, po celé tři dny jsme
mohli prožívat radost ze vzájemné pospolitosti, radost z toho, že je náš život posta-

D

12. Doubravka

10.00

V

13. Smíchov

15.00

ven na velikém ideálu, který přežil nápor
i tvrdé pronásledování ze strany „pokrokových ideologií“ XX. století. To, že zde ve
výrazné většině byli mladí kněží, to svědčí
o tom, že zde skutečně existuje pevný základ, nosný ideál, na kterém lze postavit
svůj život, na kterém lze i přes všechny
těžkosti života smysluplně žít i zemřít. Za
dobu mé kněžské služby pozoruji, že zdánlivě nás ubylo. To je dáno tím, že vymřela
většinově věřící generace, ale dnes je zde
nová kvalita, a sice že víra je chápána jako
dar, jako hodnota, která není všem dána.
To potvrzují i naši mladí horažďovičtí biřmovanci, kteří přistoupili ke svátosti biřmování, tedy k uváženému přihlášení se
k víře v Krista, v sobotu 20. dubna.
A nyní k těm vrabcům na krmítku. Letos
v zimě jsem v ptačí říši vypozoroval zvláštní jev. A sice když je na okenní římse nasypáno skromně, ptáci přilétají a odlétají
v jakési hezké pohodě i přes nějaké drobné
šarvátky. Několikrát jsem našim milým
opeřencům dopřál více než hojně, a výsledek byl ten, že zdroj obživy opanovali malí
ptáčci, snad čížci, nevrle na sebe křičeli
a přesto, že měli hojnost, projevovali vzájemnou nevraživost, nespokojenost a nikoho jiného na krmítko nepustili. Prostě tito
malí „zapšklí“ ptáčci mě připomněli sobecký životní styl bez ideálu, ale naštěstí kolem
sebe vidíme, že je zde ne málo těch, kteří
staví svůj život na ušlechtilých ideálech,
které mají mnoho podob a Bohu díky zato.
Otec Petr

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2013

VÝUKA ANGLIČTINY
PRO MALÉ I VELKÉ
+420 739 746 783

zahradních domků a skleníků

V pátek 10. 5. 2013
se na náměstí koná trh
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Nebankovní půjčky pro zaměstnance, ženy na MD, důchodce i pro podnikatele!
Pro podnikatele 30 000,– (bez dokládání DP) a další nové možnosti financování!!
Pro FO nově 5000,– (stačí jen 2 doklady totožnosti).
Konsolidace nevýhodných půjček a pomoc s výběrem
nebo refinancováním hypotéky.
Solidní jednání. Volejte: 603 711 818

www.hobbystore.cz.
internetový prodej

|

Prodej slepiček
Drůbež Červený Hrádek,firma Dráb,opět prodává slepičky snáškových plemen
Lohman hnědý, Tetra hnědá a Dominant žíhaný, kropenatý, černý, žlutý,
modrý a bílý.Slepičky pouze z našeho odchovu!!
Stáří slepiček 16-18.týdnů cena 159 – 170 Kč / ks –v začátku snášky 178 Kč/ks
.................................................................................................................................

Prodeje se uskuteční :v neděli 12.května 2013
Horažďovice – u vlak. nádraží – v 14 50 hod
:ve středu 22.května 2013
Horažďovice – u vlak. nádraží – v 15 50 hod

Případné bližší informace tel :728605840 728165166 415740719
..........................................................................................................................
Při prodeji slepiček- nová služba- výkup králičích kožek – cena 22-35 Kč/ks

ZEDNICTVÍ – Jiří Svoboda
provádíme veškeré zednické práce
úprava byt. jádra, sádrokartony, štuky,
stroj. omítání, zateplování fasád, sádrové omítky
a stěrky, lité anhydritové podlahy apod.

Tel: 725 763 582

HORAŽĎOVICKÉ OSOBNOSTI
Rudolf Bedřich Mayer

Básník světabolu, jak bývá občas nazýván,
se narodil 13. října 1837 na Nové Hospodě u Skránčic, ve staré formanské hospodě
na polovině cesty mezi městy Horažďovice
a Klatovy. Otec Jan (místní rodák) a matka
Anna, rozená Pleningerová, z Kolince –
majitelé hostince a okolních zemědělských
pozemků – velmi dbali na výchovu a harmonický vývoj svých čtyř potomků. Kromě Rudolfa pečovali i o syna Hynka (narozen 1835)
a dcery Matyldu, provdanou Holou (narozena 1841), a Alžbětu, provdanou Bittnerovou
(narozenou 1843). Další dva synové Augustin Matěj a Matěj zemřeli v dětském věku.
Rudolf Mayer navštěvoval nejprve školu
v blízkém Zavlekově. Strýc (matčin bratr) doktor Ondřej Pleninger, žijící ve Vídni
a osobní lékař Taafů, při svých návštěvách
na Nové Hospodě objevil v malém Rudolfovi hřivnu talentu a zajistil mu kvalitnější
vzdělání u populárního učitele Theodora
Wyplera v Plánici. Ve svých deseti letech
nastupuje Mayer na prestižní gymnázium

do Klatov. Po dobu gymnaziálních studií
pobýval u své tety (matčiny sestry). I když se
ukazuje jako velmi nadaný žák se smyslem
pro národnostní uvědomění, končí jeho idylické dětství. Nejprve v červenci roku 1850
podlehl plicní chorobě otec a v září o tři léta
později i matka. Po smrti rodičů tráví Rudolf
prázdniny u babičky v Kolinci (kde byla vychovávána sestra Matylda) či u strýce v Horažďovicích (kde žila Alžběta).
Klatovská gymnaziální studia jsou spojena
i s první láskou, v našem případě neúspěšnou. Praktičtí rodiče Emílie Wolnerové
dali přednost rytmistrovi husarského sboru před snílkem Rudolfem Mayerem. Rok
1850 neznamená jen ztrátu otce, ale i první
projevy tuberkulózy u mladého básníka.
V roce 1855 s vyznamenáním (a odpuštěnou zkouškou z češtiny) maturuje a uvažuje
o studiu filosofie na pražské univerzitě.
Nakonec však na naléhání strýce Ondřeje
Pleningera odchází do Vídně studovat právo. I když se i zde ukazuje Mayerův talent,

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2013

|

16

BNK HORAŽĎOVICE
Nabízíme: koberce, lina, plovoucí podlahy, garnyže,

Stačí jednou zavolat!
84O 111 177

Cena hovoru je účtována stejnou sazbou jako volání do pevné sítě.

kusové koberce, rohožky + mnoho dalších
doplňků
koberce a lina v rolích skladem
PROVÁDÍME POKLÁDKU PODLAHOVÝCH KRYTIN
CENOVÉ KALKULACE ZDARMA

až 5O OOO Kč

Horažďovice – areál býv. kasáren

měsíční splátky

OTEVŘENO: PO – PÁ

na dobu 8 a 13 měsíců

POLEDNÍ PŘESTÁVKA 12 --- 12.30

hotovost až do domu

SO

www.smartpujcka.cz
Hledáme nové obchodní zástupce
k03-90x130_CB.indd 1

Vídeň mu nevyhovuje. V Tereziánu, kde pobýval, měl četné půtky se šlechtickými synky – došlo i k výzvě na souboj. Proto se na
konci prázdnin v roce 1857 rozhodl, že se do
Vídně již nevrátí a doslova utíká do Prahy.
Zde se nadšeně vrhá do víru literárního
a vlasteneckého ruchu. Kromě literární
a vlastenecké aktivity se v Praze věnuje studiu práva, ovšem zásadním problémem je
postupující nemoc a nedostatek finančních
prostředků (vídeňský strýc na Rudolfa zanevřel). Ještě roku 1857 uzavírá Mayer doživotní přátelství s Janem Nerudou. Před
promocí Rudolf Mayer pracuje jako koncipient u notáře Arnolda ve Strakonicích, poté
u doktora Alemana v Příbrami. 29. července
1864 obhájil ve velké síni koleje Karlovy na
c. k. Karlo-Ferdinandově univerzitě v učené
disputaci svou práci na téma Kusové z věd
právních a státních. Mayerově promoci byl
dle dokladů přítomen i František Palacký.
Po promoci měl Rudolf v úmyslu navrátit se
do Příbrami ke své práci, ovšem nemoc byla
silnější a vyžádala si dlouhodobý odpočinek.
Rudolf pobýval na Nové Hospodě u švagrové, v Oselcích a Loučimi u svých milovaných sester, navštívil i Horažďovice. Pobytu
v Horažďovicích se týká i zajímavá douška

9 --- 17

9 --- 12

tel. 722615900

DOPRAVA KOBERCŮ PO CELÉ ČR ZDARMA

12.3.2012 12:28:51

– při volbách do okresního zastupitelstva
nabádal občany, aby nevolili zástupce velkostatků, kritizoval i horažďovické občany
pro národnostní vlažnost. Ti chtěli Mayera
dokonce vypovědět z města. Rudolf Mayer
zemřel (i přes snahu lékařů – pečoval o něho
i dr. Josef Klostermann, otec slavného spisovatele) u své sestry Matyldy v Loučimi
u Kdyně 12. srpna 1865, na tamním hřbitůvku, odkud je nádherný pohled na Šumavu,
se o tři dny později konal i básníkův pohřeb.
Mayer za svého života nevydal žádnou
sbírku, jeho básně vycházely časopisecky.
Psal velmi melancholickou poezii plnou
zklamání, frustrace, samoty a milostného
zklamání. Kromě veršů lyrických píše verše
na oslavu šumavské přírody (Ze Šumavy),
básně tepající sociální poměry (V poledne
– balada o topiči, který ve svém životě přišel o vše, co miloval, a má možnost zahubit
ty, kteří za neštěstím stáli, ovšem hrdina od
tohoto činu ustoupí, jelikož likvidací jednoho tyrana nelze potlačit tyranii) i veršované
proslovy určené pro veřejná shromáždění
a tábory lidu (Proslov z Rabí 1861). Zde je
cílem lidská svoboda, demokracie, národní sebeurčení a všeobecný pokrok. Velkou
inspirací se Mayerovi stala polská revoluce

a boj Ukrajinců za svobodu.
Rudolf Mayer, ačkoliv zemřel mlád, patří
mezi přední představitele generace májovců. Tato literární skupina navazuje po roce
1848 na odkaz Máchův a Erbenův. Centrem zájmu mladých autorů se stalo řešení
sociálních problémů společnosti. Spojujícím podnětem se pro uvedenou skupinu
stává vydání almanachu Máj (1861). Zde
se klade důraz na reálnou situaci ve společnosti bez příkras a inspiraci nejen českou,
ale i evropskou tvorbou. Česká literatura
tak vystupuje z temnot marginality. Kromě
Mayera patří mezi vůdčí osobnosti májovců i Jan Neruda, Vítězslav Hálek, Jakub Arbes a Adolf Hejduk.
Vybrané verše Mayerovy vyšly posmrtně
knižně v antologiích Patery knihy plodů
básnických, Poesie sociální a Pro vlast
a svobodu.
Souborné vydání veršů Rudolfa Mayera
Básně Rudolfa Mayera se objevilo na pultech knihkupců roku 1873.
Foto: zdroj Wikipedia
Portrét připravil: Mgr. et Bc. Roman Vaněk
Vaše náměty a připomínky:
obzor@muhorazdovice.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2013

PRODEJ CHOVNÉ DRŮBEŽE

/z veterinárně kontrolovaných chovů, které zaručují kvalitu a vysokou užitkovost

trasa č.22 Horažďovice

Prodej 31.5.2013

17

Koupelnové studio
Jaroslav Žák

O

tev
Po - írací d
oba
Pá
:
So 8 - 17 h
9-1
2h

prodej - obkladů, dlažeb, přírodního i umělého kamene
- sprch. koutů, van, umyvadel, WC, koup. dopňků,...

• 11,30 Horažďovice /parkoviště naproti ČSCH/
• 12,30 Malý Bor /před OÚ/
• 13h Nalžovské Hory /horní náměstí/
Kuřice černé, červené, bílé /nesou bílá vejce/
stáří:12-18týd.
Chovní kohoutci
12-18týd.
Kačeny pekingské /bílé brojlerové/
1-3týd.
Moularden /kříženec pižmová+peking.kachny/
1-3týd.
Kačeny barbarie /francouzský hybrid pižmové kačeny/ 1-3týd.
Kačeny ROUVENSKÉ NOVINKA!
1-3týd.
Husy bílé
1-3týd.
Husy landenské
1-3týd.
Perličky
1-6týd.
Krůty /kanadské širokoprsé brojlerové/
6-8týd.
Kalimera /selské brojlerové kuře/
2-3týd.

|

kompletní rekonstrukce koupelen a bytových jader (,,na klíč,,)
cena:120 - 180,-Kč
120 - 180,-Kč
70 - 90,-Kč
70 - 90,-Kč
110 -130,-Kč
110 - 130,-Kč
140 - 160,-Kč
140 - 160,-Kč
90 - 140,-Kč
260 - 300,-Kč
90 - 100,-Kč

!Sortiment, stáří a cena drůbeže se může lišit dle aktuální nabídky!

Drůbež, prosím, OBJEDNÁVEJTE na adrese: Gallus Extra s.r.o., Pražská 8, 586 01 Jihlava
tel.567 212 754, 567 214 502, mob.731 701 331, po-pá 8-15h! gallusextra@centrum.cz

NÁBYTEK BARBORKA
VÝROBA NÁBYTKU NA ZAKÁZKU
– výroba kuchyňských linek na míru
– kancelářský nábytek
– vestavěné skříně
– dětské pokoje, obývací stěny ad.
Bojanovice 6
tel. 376 596 617
342 01 Sušice
606 886 159
e-mail: b.barborka@atlas.cz
728 114 756

www.nabytekbarborka.cz

Manikúra
Nehtová modeláž

Podbranská 54, MICHAELA JIŘINCOVÁ, tel: 723 190 603

zpracování 3D grafického návrhu vaší budoucí koupelny
pokládka obkladů, dlažeb, drobné zednické práce
rekonstrukce celého interiéru (spolupráce s kuchyňským
a podlahovým studiem - vše naleznete v 1 budově)
607 673 081
378 608 373
koupelny@probytcentrum.cz

www.probytcentrum.cz
Nádražní 1319, SUŠICE
( areál bývalých kasáren, vjezd k STK )

Mgr. Dušan Havlena, advokát
sídlo Nad Vdovečkem 1206, 388 01 Blatná
pobočka Horažďovice, nám. Míru 1
(přízemí budovy Městského úřadu)
Úřední hodiny každý pátek od 9.00 hod. do 14.00 hod.
Kontaktní telefon: 722 905 684, Email: Ak.Havlena@gmail.com
Poskytuji právní služby ze všech oblastí práva, včetně
zastupování před soudy a jinými úřady. Sepisování darovacích,
kupních, nájemních, vypořádacích či jiných smluv.
V případě, že se nacházíte v tíživé finanční situaci, vyhotovuji
návrhy na povolení oddlužení soudu dle Insolvenčního zákona!

JK NÁBYTEK

VÁŽENÍ

ZÁKAZNÍCI,

zřídili jsme pro Vás novou prodejnu nábytku, bytových doplňků, koberců a podlahových
krytin.
Veškerý sortiment (a mnoho dalších novinek) je k nám přesunut z bývalého
NÁBYTKU SOKOLOVNA

Prodejna se nachází: Husovo náměstí č.148 ,,laťový dům“.
• Nabízíme veškeré poradenství, individuální přístup ke každému
zákazníkovi, servis záruční i pozáruční, odvoz a montáž u nás
zakoupeného sortimentu, návrhy a montáže kuchyní u
zákazníka.
• Dále, zakázkovou výrobu a drobné opravy nábytku, obnova
čalounění sedáků židlí novou potahovou látkou
• Zákazníkovi také zajistíme výběr a pokládku podlahových krytin
a koberců dle vzorníků.

Naše cena: 9 999,- Kč s DPH
Naše cena: od 4 749,- Kč s DPH

NÍZKÉ ZAVÁDĚCÍ
A AKČNÍ CENY

Otevíráme dne 2. 5. 2013
TĚŠÍME SE NA VÁS

Jaroslava Koblihová
JK Nábytek
IČ: 015 39 281

Husovo náměstí č. 148
Horažďovice 341 01
TEL: 725 993 315

E-mail: Koblihovapohoda@seznam.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2013
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Na jednom místě produkty našich partnerů: České
pojišťovny, Kooperativy, Allianz, Generali, Axa,
Pojišťovny České spořitelny, ČSOB pojišťovny a
dalších.
Se společností Tfin s.r.o. můžete získat:
• životní a úrazové pojištění od 300 Kč měsíčně
• úrazové pojištění dětí
• komplexní pojištění nemovitosti a domácnosti již
za 2.000,‐ Kč ročně
• povinné ručení již od 1.549,‐ Kč ročně
• spoření formou nákupu zlatých slitků
• investice do dluhopisů a akcií
!!!Pozor, životní pojištění s výhodnějším úročením do
konce června!!! Neváhejte a využijte této šance!!!
Kontakt: kancelář ‐ Blatenská (u zdravotního střediska), Horažďovice
Ing. Marek Šnobr – 602 158 381, marek.snobr@tfin.cz
Karel Fiala – 731 538 753, karel.fiala@tfin.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2013
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Výkup železa a barevných kovů
rozšiřuje provozní dobu

OTEVŘENO

vždy první sobotu v měsíci

8.00 – 12.00
6. 4., 4. 5., 1. 6., 13. 7., 3. 8., 7. 9.,
5. 10. 2013
(jinak po telefonické dohodě)

NENECHTE SVÉ PENÍZE REZAVĚT!
DRUSO s.r.o., Strakonická 1085, tel. 376 513 271, 602 494 993

Inte
Na m

rne

t

íru

v akci již od:

350,-

RCnet ENTRY s rychlostí 2 Mb. 250,rychlost 2048/512 kbps, bez
omezení dat,pouze 1 IP adresa

vhodné pro nenáročné uživatele internetu,
ideální využití pro sociální sítě, surfování, emaily

v akci již od:

RCnet mini+ s rychlostí 8 Mb.175,-

rychlost 8192/1024 kbps,
bez omezení dat více IP adres

vhodné pro domácnosti, studenty,
využití: online hry, sociální sítě, surfování, emaily

350,-

RCnet maxi+ s rychlostí 12 Mb.248,-

rychlost 12288/1024 kbps,
bez omezení dat, více IP adres

Nucice u Prahy

v akci již od:

vhodné pro náročné uživatele internetu, domácnosti s více počítači,
vhodné pro stahování a odesílání velkých souborů, online video,
online hry, sociální sítě, surfování, emaily

Karlovy Vary

495,-

Nepomuk

Blovice

Mesto Touškov

Tel.: 376 511 722 Email: rosacom@rosacom.cz Web: www.rosacom.cz

Horaždovice

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 4/2013
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OTEVÍRACÍ DOBA (předprodej vstupenek):
kancelář kulturního střediska (376 512 237)
pondělí, úterý, středa
8.00–12.00
kino Otava Horažďovice (376 511 890)
čtvrtek, pátek, sobota
16.00–20.00

AKCE
KULTURNÍ DŮM
4. 5. sobota

20.00

MÁJOVÁ ZÁBAVA
K tanci a poslechu hraje FORTUNA!!! Prodej
vstupenek na místě.

7. 5. úterý 	 19.00

NEZMAŘI – 35 let na cestě
Koncert legendy folkové scény. Bohatý program. Předkapela Original Band. Žáci ZUŠ
Horažďovice ve společné hře s kapelou. Nenechte si ujít hudební zážitek. Předprodej vstupenek od 15. 4. v kanceláři kulturního střediska, tel. 376 512 237 a v kině Otava, tel. 376 511
890 dle rozpisu otevírací doby předprodeje.

9. 5. čtvrtek

16.30

KONCERT KE DNI MATEK
Účinkují dětské sbory Duháček a Sluníčka
z horažďovických mateřských školek a Cvrčci
ze ZUŠ Horažďovice.

11. 5. sobota

21.00

16. 5. čtvrtek

pro školy 10.00
pro veřejnost 16.00

ZVLÁŠŇÝ ŠKOLA / Totální nasazení
Rocková zábava.

DRAMAŤÁCKÁ SKLIZEŇ
Pořádá ZUŠ Horažďovice, dramatický obor.

18. 5. sobota

21.00

22. 5. středa

10.00

23. 5. čtvrtek

13.00

24. 5. pátek

18.00

PARKÁN
Rocková zábava.

FIDLI, FIDLI
Koncert pro školy pořádá ZUŠ Horažďovice.
ZADÁNO PRO STUDENTY VU3V
ZÁVĚR ABECEDY SLUSNÉHO
CHOVÁNÍ
Pořádá DDM Horažďovice.

26. 5. neděle

15.00

10.00

MALOVANÉ PÍSNIČKY
Představení pro mateřské školy a 1.–3. třídy ZŠ.

29. 5. středa – 30. 5. čtvrtek 		

3. 5. pátek 4. 5. sobota

20.00

MŮJ PES KILLER
ČR/Slovensko – Příběh ze současnosti, který se
dotýká aktuálních otázek naší společnosti: rasismus, nezaměstnanost a problémy disfunkční rodiny. Drama do 12 let nevhodné. Vstupné 90 Kč.

10. 5. pátek 11. 5. sobota

20.00

17. 5. pátek 18. 5. sobota

17.30

24. 5. pátek 25. 5. sobota

20.00

PAŘÍŽ–MANHATTAN
Francie – Lékárnice Alice je půvabná, inteligentní a svobodná … a miluje filmy Woodyho Allena.
Komedie do 12 let nevhodná. Vstupné 100 Kč.
CROODSOVI
USA – Ze života první pravěké rodiny na světě.
Dobrodružná animovaná komedie pro celou
rodinu. Vstupné 100 Kč.
BEZ DOTEKU
ČR – Dospívající dívka Jolana nedokáže řešit
problémy v rodině … je terčem sexuální touhy
svého nevlastního otce. Drama do 15 let nevhodné. Vstupné 90 Kč.

31. 5. pátek 1. 6. sobota

20.00

KRÁLOVSKÝ VÍKEND
Velká Británie – Každý občas potřebuje rozptýlení od každodenních starostí. I prezident.
Komedie do 12 let nevhodná. Vstupné 90 Kč.
DALŠÍ AKCE V KINĚ OTAVA

23. 5. čtvrtek – 15. 6. sobota

KNIHOVNA
2. 5.

19.30

Ivan Kraus: VÍKEND
Premiéra divadelního představení v podání
Tyjátru Horažďovice. Režie: Andrea Hlaváčová. Předprodej vstupenek od 6. května v kanceláři kulturního střediska a v kině Otava, dle
rozpisu otevírací doby předprodeje.
Repríza tohoto představení bude v sobotu
1. 6. od 19.30 hodin.
Změna programu vyhrazena

oddělení pro dospělé 9.00–10.00

Konzultace k práci na PC
Seniorům Dokořán

2.–31. 5. 2013

DDM Horažďovice

Komiks vs. Ilustrace
V rámci výstavy se představí deset výtvarníků
tvořících na pomezí mezi komiksem a ilustrací.

23. 5.

PRODEJNÍ TRH

31. 5. pátek

KINO OTAVA

VÝSTAVA PRACÍ – ZUŠ Horažďovice
Změna programu vyhrazena

MÁJOVÉ POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje MALÁ MUZIKA
NAUŠE PEPÍKA. Rezervace a prodej vstupenek v kině Otava, tel. 376 511 890, otevírací
doba čt–so od 16.00 do 20.00.

28. 5. úterý

KINO OTAVA – hlavní vchod:
předprodej vstupenek, kopírování,
příjem plakátů pro výlep, tel. č. 376 511 890
VÝLEPOVÉ DNY: úterý a čtvrtek

kulturní dům 13.00–15.00

Závěrečný seminář VU3V

28. 5. sál knihovny pro 8.–9. tř. ZŠ 11.00
oblastní charita 13.30

Proč bychom se … nezasmáli
Komponovaný pořad o Zdeňku Šmídovi v podání Markéty Čekanové a Jiřího Hlobila – Děti
a čtení, Seniorům Dokořán

30. 5

8.30

Toulky městem – Loreta
– procházka s Václavem Trčkou spojená s vyprávěním o historii Horažďovic – Seniorům
Dokořán. Sraz před Oblastní charitou HD.

Akce pořádané v rámci projektů Děti a čtení a Seniorům Dokořán probíhají za finanční podpory
Ministerstva kultury ČR, ve spolupráci s Oblastní charitou Horažďovice a DDM Horažďovice.

muzeum
31. 5.

17.00

Slavnostní zahájení sezóny
ve velkém sále muzea.

DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE
3. 5. pátek

16.00–19.00

KURS SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY
(akce pro přihlášené) zahájení tradiční šňůry
tanečních lekcí pro žáky 8. a 9. tříd ZŠ. Kurs
vedou manželé Kociánovi, úvodní lekce proběhne v sále DDM. Info a přihlášky na webu
nebo v Zámku. Kapacita kursu je omezena.
Další lekce kursu budou probíhat vždy v následující květnové pátky.

8. 5. středa

15.00

24. 5. pátek

16.00

KVĚTNOVÝ LAND ART NA OSTROVĚ
Tvoření z přírodních materiálů v prostředí
kvetoucí louky či lesa v anglickém parku Ostrov. Začátek akce u lávky.
KURS SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY

25. 5. sobota

louka u Týnce 10.00

Krajská soutěž leteckých
modelářů
Soutěže se mohou zúčastnit žáci a mládež do
18 let. Vítězové postoupí do národního kola.
Propozice soutěže jsou zveřejněny na webu či
nástěnce DDM v Zámku. Pozvánka platí nejen
pro soutěžící, ale i diváky.

31. 5. pátek

17.00

Pohádkový les aneb Toulky
českou minulostí
(akce pro děti) Oblíbený pohádkový les je
tady! U příležitosti Dne dětí pořádáme v parku Ostrov pohádkový les – les plný postav české historie, ať už skutečné, nebo té smyšlené,
plné legend a pověstí. Start za lávkou na začátku parku Ostrov.

galerie Califia
4. 5.–10. 7.

SOUND/ZVUK
Vernisáž 4. 5. 2013, zahájení sezony v galerii Califia – vystavující: Anna Irmanovova (CZ), Hugh
Livingston (USA), Martin Janíček (CZ), Michael Brewster (USA), Vít Havránek (CZ), Markéta
Titlová (CZ), Barbara Benish (CZ/USA)

Hotel Prácheň
10. 5. pátek

19.00

Ševčíkovy hudební večery
Cigánské melodie
Recitál barytonisty Romana Janála, sólisty opery Národního divadla Praze. Klavírní
spolupráce: Karel Košárek. Vstupné 100 Kč,
zlevněné vstupné 50 Kč. Rezervace vstupenek
603 229 559.
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