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SLOVO STAROSTKY
Poslední červnový víkend byl ve znamení
Slavností kaše. Podobně jako v loňském roce
byly zahájeny přednáškou ve velkém sále
zámku. Středověké zbraně přítomným prezentoval Ondřej Hurych, spoluautor výstavy
Zbraně a výstroj v historii Horažďovic.
Bohatý sobotní program přilákal na náměstí, do Parkánu i Na Lipky velký počet návštěvníků. Soutěž o chuťově nejlepší kaši letos vyhráli manželé Maxovi, největším jedlíkem se stal Petr Král a v kašové bitvě obstáli všichni zúčastnění. Velice pěkné představení Don Quijote de la Mancha jsme
mohli vidět v Parkánu. Za přispění „herců“
z řad diváků se všichni skvěle bavili.
Děkuji všem, kteří i letos pomohli se zdárným průběhem Slavností. Byli to především
Lucie Staňková, Karel Šťastný, Kateřina
Svatošová, Skautské středisko Prácheň, Tyjátr Horažďovice, ŠUMAŘINA, „skaťáci“,
pracovníci muzea a technických služeb.
—
V loňském roce občanské sdružení ŠUMAŘINA pod vedením Tomáše Pollaka zorganizovalo dosazování stromořadí při cestě na
Prácheň. Této akce se zúčastnily celé rodiny
a každý, kdo si stromek mohl zasadit, se chodil dívat, jak se mu daří. Všichni jsme měli
radost, že se stromky ujaly a mají se k světu.
Všichni jsme měli radost?
Nikdo by tomu asi neuvěřil, ale všichni z toho radost neměli. Jinak by se totiž nemohlo
stát, že tři ze čtyřech vysázených javorů
KDOSI ukroutil takovým způsobem, že už
jim není pomoci. Podobně tak „zahynulo“
několik jabloní. KDOSI má naprosto zvrácené myšlení a moc bych si přála, aby se tentokrát viník našel.
—
V červnu někteří nájemci obecních bytů dostali závaznou nabídku k odkoupení bytu do
osobního vlastnictví. Byty byly nabízeny za

Slavnosti kaše prováděla celé odpoledne skupina Krless. Foto Lucie Staňková.
80 % odhadní ceny, což reálně představovalo ceny bytů v rozmezí od 254 tisíc Kč (1+1,
41 m2) přes 450 tisíc Kč (1+2, 73 m2) po 657
tisíc Kč (1+3, 107 m2). Snadno vypočítáte,
že cena za m2 je v rozmezí 6 150–6 200 Kč.
V nově stavěných bytech se tyto ceny pohybují přes 20 tisíc za m2. Nabízeno bylo
59 bytů, zájem o koupi za těchto podmínek
projevili dva nájemníci, u 39 zájemců byla
podmínkou nižší cena, 10 nájemníků zájem
nemělo, 6 neodpovědělo a 2 byty jsou neobsazené.
Vážení čtenáři,
půlroční období vydávání Horažďovického obzoru v novém graﬁckém provedení
si zaslouží několik ohlédnutí zpět a několik dalších kroků kupředu. Od prvního
vydání v lednu letošního roku se rozpaky
většiny těch, kteří se přikláněli ke staré
verzi, pomalu rozplývají. Určitě k tomu
přispěla i tematická příloha, která je velmi ceněna. Vaše reakce a chvála odborníků z řad redaktorů a novinářů svědčí
o tom, že změna obzoru byla učiněna tím
správným směrem. Po půl roce bychom

Některá města od prodeje bytů ustupují,
protože s výhledem na r. 2010, kdy bude tzv.
„volné“ nájemné, budou moci za získané peníze postupně domy rekonstruovat. Je proto třeba do budoucna zvážit, zda koupit byt
a splácet případný úvěr, nebo zůstat dál v nájmu. V Horažďovicích se budou zastupitelé
dál snažit najít společné řešení a byty nabízet k prodeji.
Mgr. Jindřiška Jůdová
starostka města

chtěli pozměnit skladbu obzoru. Za slovem starostky na titulní straně naleznete
v nové kapitole „stalo se“ reportáž, která
se věnuje aktuálním tématům. Další změnou je uspořádání kapitol – prvními dvěma jsou kultura a sport, černobílé strany
uvádějí důležitá sdělení z radnice, která se
na posledních stranách obzoru ztrácela.
Následují informace o činnosti škol, spolků a poslední kapitolou jsou zajímavosti.
Přejeme Vám dobré počtení.
Za redakci Lucie Staňková
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STALO SE
Slavnosti kaše 2008
Po loňské premiéře kulturně společenské
akce Slavnosti kaše se letos v našem městě
uskutečnil druhý ročník. Slunečné počasí
přilákalo na horažďovické náměstí spousty lidí, na které čekal celodenní pestrý program. Na své si přišel každý. Součástí oslav
byl jarmark s tradičními rukodělnými výrobky, ukázky starých řemesel, loutkové
i maňáskové hry pro děti, koncerty živé hudby, kašová bitva, soutěž o největšího jedlíka
kaše i večerní divadelní představení v Parkánu. Ve skate parku na Lipkách probíhaly
celý den skateboardové závody.
Stejně jako loni se utkalo na náměstí pod
širým nebem několik kuchařských týmů

v soutěži o nejlepší kaši. Od dopoledních hodin se ve stáncích okolo kašny snažili kuchtíci a kuchtičky zaujmout kolemjdoucí svým
kulinářským uměním. Oproti loňsku byly
k ochutnání spíše kaše na sladký způsob. Diváci, hodnotící chuť pokrmu největším počtem snědených kelímků, po zásluze jako
nejlepší ocenili kaši Pepy Maxy a jeho chotě. Kdo z jedlíků neměl dost, mohl si ještě
dopřát něco pikantních pochutin ze stánků
s občerstvením a celé to nakonec spláchnout
znamenitým koutským pivem.
Tyjátr Horažďovice se při loňských oslavách
blýsknul kromě improvizovaného historického představení také slavnostní jízdou na
koních v dobových kostýmech. Spousta horažďovických občanů se zvědavě ptala před
letošními oslavami, jestli se bude tato atraktivní podívaná konat znovu, ale divadelníci
je museli zklamat. Zajištění a doprava koní
je záležitost celkem složitá a nákladná, kro-

mě toho několik herců má ještě dnes pocuchané nervy z divokých zážitků na koňském
hřbetě. „Na kobylu už v životě nevlezu!“ nechal se slyšet jeden z členů Tyjátru.
Divadelníci letos připravili na oslavy premiéru loutkového představení „Žižka na
Rabí“, hru pro malé i velké diváky, kterou
napsal horažďovický rodák a patriot J. Duchoň. Příjemným zpestřením oslav byla také
improvizovaná módní přehlídka středověké
módy z divadelního fundusu. Diváci na zaplněném náměstí si zvolili nejhezčí kostýmy
svým potleskem.
Nejočekávanější částí oslav je patrně atraktivní kašová bitva. Letos se jí zúčastnilo
o něco méně „bojovníků“ než při loňské premiéře, kaši však metali s o to větším nasazením. Bitvu sice nevyhrála žádná z bojujících
stran, ale obaleni kaší od hlavy až k patě nakonec skončili úplně všichni. Nepomohly
ani gumové obleky, potápěčské brýle, plavecké čepice a jiné ochranné pomůcky. Kaše

Foto J. Chalupný.

se dostala prostě všude. Někteří z účastníků si dokonce vlezli pro větší potěšení až
do káďě s kašovými zbytky. Zkrátka nepřišli
ani někteří diváci, lepkavá hmota létala zákeřně až do předních řad. Kaše, která se po
uschnutí měnila rychle v tvrdý krunýř, donutila po skončení bitvy některé účastníky
k houfnému úprku a skoku do řeky Otavy.
Očista zapatlaného náměstí zůstala na pracovnících technických služeb, kterým pomohl vydatný noční liják.
Stejně jako loňského roku se Slavnosti kaše
vydařily na výbornou. Horažďovické náměstí, od rána do noci plné spokojených návštěvníků, toho bylo důkazem. Poděkování
patří všem, kteří se na přípravě oslav podíleli, a vlastně i divákům, pro které, jak doufáme, byla kašová sláva příjemně strávenou
sobotou. Nashledanou u třetího ročníku
Slavností kaše v roce 2009.
J. Chalupný, člen redakční rady
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ZOOMÁNIE

SBÍREJ
SAMOLEPKY
PROJEKTU
DĚTI A ČTENÍ
(podrobnosti na www.knihovna.horazdovice.cz, na vývěsce knihovny a v Horažďovickém obzoru)
Otázka měsíce č. 6–7:
6. 7. 1928 se narodila scenáristka a prozaička,
povoláním magistra farmacie. Nejznámější
ﬁlm a knížka „Dívka na koštěti“ vypráví o mladé čarodějnici, která dala přednost životu mezi
lidmi před výsadami nadpřirozených bytostí.
Jak se spisovatelka jmenuje?
Najdi v knihovně alespoň tři další
knížky této autorky.

|

ZINÁRODNÍHO MISTROVSTVÍ ČESKÉ REPUBLIKY V MOTOKROSU ve
třídách 65ccm, 85ccm a 125ccm + vložený závod nejmenších závodníků ve třídě 50ccm – MIAS JUNIOR CUP 2008
Formální přejímkou před závodem prošlo celkem 145 jezdců. Na startu se objevila
kompletní česká a slovenská špička a závodníci ze Slovinska, Německa, Maďarska, Polska, Rakouska a Jihoafrické republiky. Tento závod byl suverénně nejlépe zahraničními
jezdci obsazený závod v seriálu Mezinárod-

Na vaše odpovědi čekáme v městské
knihovně do 31. 8. 2008.
Samolepku mohou získat i návštěvníci
knihovny do 15 let, kteří v knihovně vyřeší
křížovku, kvíz, hádanku nebo jiné úkoly.

Jak to vypadá, když si někdo hřeje hada na
prsou, zda je želva skutečně tak pomalá, jak
se povídá, se přesvědčily děti v horažďovické knihovně při besedě s vyslancem téměř
7 000 zvířátek Martinem Vobrubou z plzeňské ZOO.
Petra Tomešová, Eva Marešová

Městská knihovna Horažďovice
vás zve na

V současné době ještě probíhající výstava
Phillipine Spirit Shake v zámecké věži bude
dne 9. srpna vystřídána výstavou další...
Jak jsme avizovali v minulém čísle, bude se
jednat o něco speciálního. Věz bude hostit
tzv. kolektivní signaturu. Několik autorů
se sejde, aby společně předložili veřejnosti své osobní nahlížení na vše, co se dle jejich názoru dá interpretovat jako „Maska“. Mezi autory jsou scénografové, sochaři, fotografové. Vernisáž výstavy „Maska“ proběhne dne 9. srpna 2008 od 17 hodin na zámeckém balkonku.
Srdečně vás zveme.
-BSW-

SPORT

PRÁZDNINOVÝ

BAZAR KNIH
každé PONDĚLÍ
v srpnu
12.00–17.00 hod.
v sále městské knihovny
Jednotná cena 2 Kč za kus

MEZINÁRODNÍ
MISTROVSTVÍ ČR
V MOTOKROSU
V neděli 29. června 2008 se uskutečnil
v motokrosovém areálu Svaté Pole za extrémně teplého počasí druhý závod ME-

ního mistrovství ČR. Ve třídě 125ccm dominoval loňský mistr ČR, český reprezentant
Jiří Bittner. Třídu dvoutaktních strojů vyhrál i po pádu v prvním kole po stíhací jízdě loňský mistr Jihoafrické republiky Ryan
Angilley (foto). Byl to historicky první
start špičkového závodníka z jiného kontinentu na horažďovickém závodišti. Pouze škoda, že jeden z favoritů této třídy, loňský vítěz třídy 85ccm, rakouský tovární jezdec KTM Pascal Rauchenecker si bohužel
týden před závodem přetrhl vazy v koleni
a vítěz posledních dvou ročníků Petr Smítka
ve stejném termínu poprvé startoval na mistrovství světa v prestižní třídě MX2.
Ve třídě 85ccm byl nejlepším jezdcem Václav
Kovář (obrovská naděje domácího motokrosu, letos průběžně 6. v seriálu mistrovství
Evropy). Bohužel jeho veliký soupeř z mistrovství Evropy a na Svatém Poli pravidelně startující Phillip Karner z Rakouska si při
tréninku pouhé dva dny před závodem ošklivě poranil rameno a chyběl na startu.
Při 32 ˚C vedru se pořadatelům díky vydatnému kropení před i po celou dobu závodu
podařilo udržet trať ke spokojenosti jezdců
i cca 700 diváků ve vynikajícím stavu. Pořádajícímu Motocross clubu Horažďovice
v AČR byl odměnou závod probíhající bez
problémů a hlavně bez vážnějšího zranění,
což u našeho sportu není zrovna pravidlem.
Martin Mída

3

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 7/2008

|

4

TK Horažďovice slaví

Červen byl měsícem, kdy vrcholily soutěže družstev. Všechny naše týmy, od dospělých po nejmenší, odvedly velmi dobrou práci a skvěle reprezentovaly náš
klub. Dospělí A se v soutěži ODO II.A
umístili na čtvrtém místě se ztrátou jednoho bodu na vítěze, dospělí B skončili
v soutěži ODO III.A šestí. Velkou radost
nám udělalo družstvo dorostu, které suverénně vyhrálo ODR II.A a postoupilo
tak do nejvyšší soutěže Junior Tour ČS.
Stejným způsobem, tedy bez ztráty bodu,
vyhráli svou soutěž OŽA II.A i starší žáci
a také tím postoupili do nejvyšší soutěže.
Děkujeme tedy všem, kteří mají na tomto

velkém úspěchu našeho mládežnického
tenisu podíl.
V srpnu nás také čeká několik divácky
velmi zajímavých akcí. 23. 8. se uskuteční další ročník Memoriálu Slávka Šimka,
který opět navštíví známé tváře z řad přátel rodiny Šimkových a další příznivci našeho klubu. Akce je letos spojena s oslavami 75. výročí založení našeho klubu,
která se bude konat na kurtech a večer
v hotelu Prácheň. Další srpnovou akcí je
pak výroční klubový turnaj, který se bude
konat v rámci sportovního víkendu. Na
obě akce jste srdečně zváni.
Lucie Jůdová

Amatérský turnaj bez omezení věku a pohlaví
pořádá Tenisový klub Horažďovice 23. 8. 2008 v areálu tenisových kurtů v Horažďovicích.
Registrace do 9 hod. > turnaj probíhá do cca 19 hod. > vyhlášení vítěz(e)ů memoriálu a s tím spojené slavnostní předání trofejí
> od cca 19 hod. slavnostní večer v hotelu Prácheň > posezení u krbu ve „stodole“ areálu Houba

Na turnaj jsou pozváni čeští reprezentanti.

Memoriál Slávka Šimka – 3. ročník
23. 8. 2008
75. výročí založení
Tenis Klubu Horažďovice

Skate kashe 2008
live report
Tenhle rok nám počasíčko přálo a naše akce
se připravovala velice dobře, všechno bylo
fajn až na nečekaný začátek v poledne, těsně před zahájením akce.
Z ničehož nic začala vytékat přilehlá žumpa
od tenistů, kteří sídlí hned vedle parku. Nelibý odér nás všechny pohltil. Díky včasné reakci jednoho z hlavních organizátorů a „příteli na telefonu“ se však podařilo tuto situaci
rychle vyřešit. Pomocí čerpadla a hadice se
„vonící“ kapalina podařila odčerpat.
Po vyřešení této situace se mohlo v klidu začít trénovat na plánované závody skateboardingu a BMX, kde se sešla docela početná
skupina borců z Horažďovic, Strakonic, Plzně a Českých Budějovic. Těm menším obcím se omlouváme :o) Kluci si skvěle zajezdili a zábava byla taky perfektní, včetně
občerstvení obsluhovaného dámami. Prostě
akce, jak má bejt.
Teď bych rád „zmínil“ jména těch, co se dostali na bednu.
Skate
1. místo Petr Toman (Strakonice),
2. místo Tomáš Zábranský (Strakonice),
3. místo Jakub Lukeš (Horažďovice),
Best trick Standa Macháček (Strakonice).
Bike
1. místo Milan Pouzav (České Budějovice),
2. místo Tomáš Lízal (Strakonice),
3. místo Michal Farek (Plzeň),
Best trick Tomáš Lízal (Strakonice).
Celé závody proběhly bez větších problémů
až na jeden výše zmíněný, snad :o) A protože závody byly tak povedené, tak i vyhlášení
bylo se vší parádou. Proběhlo na městě, kde
se celý den konaly Slavnosti kaše, na pódiu
před horažďovickým obecenstvem.
Nakonec jen jedna věc – doufám za sebe i za
závodníky, že příští rok to bude alespoň stejně dobrý, ne-li lepší.
Martin Hlaváč

Designjesvoboda

Ježíkovci na závodech
I letos, stejně jako loňský rok, jsme si vytipovali několik závodů, kterých jsme se jako
klub chtěli zúčastnit. A těšili jsme se na ně
daleko víc, protože jsme si nechali s přispěním HAPONu, jakožto hlavního sponzora
našeho klubu, udělat nové cyklodresy. Navíc
k nám přistoupilo několik dalších členů, kteří s námi sdíleli závodní nadšení.
Naši sezonu jsme začali 17. 5. v Prachaticích,
kde jsme se zúčastnili prvního závodu. Na
dvoukole jeli Číča s Maxičem a za ženy závodila Gabča. Letošní trať byla podle loňského
roku velice náročná, a tak jsme si vyzkoušeli,
jak jsme na tom po zimě s naší kondicí.
Dalším závodem, který následoval, byl všem
velmi dobře známý Král Šumavy. Na krátké
trati (72 km), kde startovalo 1 700 závod-
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O týden později už členové našeho klubu
MTB Ježíkov stáli s napětím a v nových dresech na startu závodu v Súľově u našich zahraničních sousedů na Slovensku. Trať měřila 50 km a její převýšení bylo 1600 metrů,
takže to byl samý kopec od začátku až do
úplného konce. Rovinku byste tam hledali
opravdu marně. Startoval tady Maxič, Číča,
Venca Chalupný, Víťa Průchů, Boďan, Parůžek, Michal Panušků a Pavel Vitáků. Naše
účast tedy byla opravdu velká a ani umístění
nebylo špatné. Celkem jelo tuto trať okolo
600 závodníků, z toho zde startovali i profesionálové s licencemi. Nejlépe se umístil Číča
na skvělém 40. místě a o jedno místo za ním
dojel Víťa. Ostatní se se svými časy dostali do
první poloviny závodního pole. Na dodržování pitného režimu po celou dobu výletu na
Slovensko (5 dní) dohlížel „přeceda“ Maxič
a „kauče“ nám dělal starostlivý Jirka Chodů,
který kvůli zodpovědnému vykonávání své
funkce nemohl startovat.
A teď se již přeneseme zpátky do Čech, respektive na Moravu, kde 28. 6. startoval závod ve Znojmě. Reprezentovat nás vyrazili
jen Číča s Parůžkem na dvoukole. Bohužel
tady kategorii dvoukol nevyhlašovali, ale alespoň o něco více zviditelnili náš klub. Dále se
ještě Libor 6. 6. zúčastnil XCR závodu v Řepicích u Strakonic a Číča s Parůžkem odjeli
12. 6. závod v Semicích u Písku, kde ale na
prvním kopci po startu přetrhli řetěz a oprava jim zabrala půl hodiny, takže museli dohánět zbytek startovního pole. No, každý
den není posvícení.
Všem závodníkům gratuluji za skvělé výsledky a přeji hodně zdaru do klání budoucích.
Gabča (člen pro styk s veřejností)

níků, jsme i my měli své koně. Patřil k nim
především Víťa Průcha a dvoukolo s Číčou
a malým Boďanem (Tomáš). Dále zde startovali Pavel Viták, Lucka Kováčová a Gabča.
Nejlépe z nás se umístil Víťa, který skončil
na úžasném 95. místě. A bez nadsázky se dá
říci, že dýchal na záda závodníkům z českého cyklistického Olympu. Kluci na dvoukole
měli bohužel problémy s řetězem a oprava
je pozdržela, ale i tak měli pěkný čas. Lucka
s Pavlem si letošního Krále jeli vyzkoušet,
a i přes to, že Lucku trápila bolest kotníku,
závod dokončili. Jediná Gabča závod nedokončila a po pádu přes řídítka se jela podívat
na klatovskou chirurgii. Naším odvážlivcem
na dlouhé trati měřící 104 km byl Venca
Chalupný, který úspěšně zdolal všechny ná-

strahy a dojel do cíle s pěkným časem.
14. 6. se konal další závod, a to 2. ročník
Svatobor cupu v Sušici. Jednalo se o technicky náročnější trať, která nebyla v porovnání s předešlými tak dlouhá. Z našeho klubu sem dorazili Číča, Gabča, Jirka
Chodů a za CK Horažďovice Vláďa Faust.
Trať vedla, jak již název napovídá, po
Svatoboru, krásném kopci tyčícím se nad
Sušicí. Tady se jelo několik okruhů podle kategorií (muži 3 kola, ženy 2 kola stejně jako veteráni). První 3 kilometry byly
stále do kopce a až po té začínal vlastní
závod s měřeným časem. Na bednu se
dostala Gabča, která svoji kategorii vyhrála a zabodoval i Vláďa, který skončil na
2. místě.

KATEGORIE a DÉLKY ZÁVODU:
muži I. (1979–89)
muži II. (1969–78), 35 minut + 2 kola
veteráni I. (1959–68)
veteráni II. (1958 a starší), 35 minut + 2 kola
ženy I. (1974–89)
ženy II. (1973 a starší), 25 minut + 1 kolo
junioři, juniorky (1990–91),
4 okruhy – 25 minut + 1 kolo
kadeti, kadetky (1992–93), 25 minut +
1 kolo
žáci starší, žákyně starší (1994–95), 2 kola
žáci mladší, žákyně mladší (1996 a mladší)
závody na náměstí cca 1 km

Pohár pro horažďovické volejbalistky

CENY: Věcné pro nejlepší tři závodníky
v každé kategorii
UPOZORNĚNÍ: Závodí se dle pravidel cyklistiky, ustanovení ČSC a tohoto rozpisu. Pořadatel neručí za škody závodníkům vzniklé
ani jimi způsobené. Každý účastník závodu
se zúčastňuje na vlastní nebezpečí! Přilba
povinná! Startující do 18 let pouze s písemným souhlasem rodičů!
Josef Maxa

Velmi dobrá nálada panovala dne 21. 6.
2008 na volejbalovém hřišti s umělým povrchem v Katovicích. V rámci již tradičních
Pootavských slavností se zde konal volejbalový turnaj. Přestože horažďovické ženy

nastoupily v oslabení o jednu hráčku, odjely s nesmírnou radostí spojenou s prvním
vybojovaným pohárem v kariéře.
Volejbalové družstvo žen
TJ Sport Horažďovice
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TJ Sokol Veřechov
Skončila fotbalová sezona 2007–2008.
Sokol Veřechov (jediná přidružená vesnice Horažďovic, která se přes 25 let pravidelně účastní mistrovských soutěží) dosáhl dalšího skvělého úspěchu. Ve třetí třídě
obsadil druhé místo a postoupil do okresního přeboru spolu s Mochtínem B. Bilance: 26 utkání, 13 výher, 4 remízy, 9 porážek, skóre 61:47, 43 bodů. Nejlepšími
střelci v sezoně byli Pavel Raška s 16 góly a Josef Podzimek s 13 góly. Všech 26 zápasů odehráli Tomáš Janda, Anton Šimko
a Jan Želíska.
Historické tabulce střelců oddílu v mistrovských utkáních od roku 1981 vévodí
suverénně Pavel Raška s 229 góly. Nejvíce
mistrovských utkání ve stejné době sehráli Vít Želíska (438), Pavel Raška (391), Josef Vítovec (326) a Josef Podzimek (301).
Tato neuvěřitelná čísla svědčí o oddanosti
těchto výborných veřechovskému fotbalu.
Dobré výsledky malého oddílu jsou dosahovány skvělou partou hráčů, funkcionářů a fanoušků celého Veřechova. To se
potvrdilo i na vydařené dokopné při opékání prasete a společným zazpíváním fot-

Snímek po dekorování medailemi za 2. místo. Horní řada zleva: Vít Želíska, prezident klubu Jaromír Hnídek, Pavel Janda, Josef Hodánek, Anton Šimko, Pavel Raška, Vlastimil Otáhal, Jiří Brabec, trenér Václav Dub. Dolní řada zleva: Jan Štěrba, Josef Švarc, Tomáš Janda, Jan Želíska, Martin Hlaváč, Stanislav Košnař, Lukáš Želíska. Chybějí: Roman Šatra,
Josef Podzimek, Luboš Král, Josef Vítovec, Petr Zerzán, Petr Janda, Ondřej Toráč.
balového hitu Zelená je tráva… v areálu
bývalé školy, který neustále zvelebujeme,
a to i s pomocí jeho vlastníka Města Horažďovice.

V okresním přeboru je naším cílem udržení. Nestane-li se tak, svět se nezboří
a věříme, že fotbal ve Veřechově bude pokračovat dlouhá léta.
Jaromír Hnídek

Atrium Cup 2008 ovládlo fotbalové mládí
V sobotu 5. 7. uspořádali dobrovolní hasiči a nadšenci z Třebomyslic již 11. ročník
v malé kopané (jako tradičně pod názvem
Atrium Cup). Letošního ročníku se zúčastnilo 16 týmů, které do Třebomyslic přijely ze
všech koutů České republiky, a to doslova,
jelikož se klání zúčastnily tři týmy z Prahy,
dva z Plzně, po jednom z dalekého Jeseníku,
Prachatic, Vodňan, Strakonic a také samozřejmě zástupci klatovského a horažďovického regionu. Ve třech základních skupinách byly k vidění zajímavé duely a zejména
v závěrečných zápasech, kdy šlo o postup do
vyřazovacích bojů, byla na hřištích vidět obrovská chuť hrát fotbal a postoupit. Nejkurióznější gól poté padl v utkání HC Strakonice
– Hrubý Jeseník, které strakoničtí hokejisté
vyhráli 2:1, a to i díky gólu strakonického
golmana a zároveň kapitána Pavla Srba,
který se treﬁl do soupeřovy branky přes celé
hřiště. Nejdramatičtější čtvrtﬁnálový souboj přineslo utkání mezi domácím týmem
6prasat Třebomyslice a jedním z favoritů
1.FC Lhota, kdy standardní hrací doba nepřinesla rozuzlení díky výsledku 0:0, a tak
musely přijít na řadu tři pokutové kopy. V této loterii pevných nervů byli nakonec šťastnější hráči 1.FC Lhoty, kteří zvítězili na pokutové kopy 2:0. V semiﬁnále si poradila
1.FC Lhota s horažďovickým C-Systémem
1:0 a V.–P. Lažany porazily Šumavský Expres 2:0. V zápase o 3. místo se hrál rychlý
fotbal, ve kterém si zejména útočníci C-Systému otevřeli střelnici a překvapivě porazili

Hráči vítězného týmu Vocamsaď–Pocamsaď s krásným putovním pohárem zvaným
třebomyslický Stanley Cup.
tým Šumavského Expresu 4:1. Samotné ﬁnále rozhodla jediná trefa, kterou obstarali
mladí hráči V.-P. Lažany, kteří porazili 1.FC
Lhotu 1:0, a tím pádem ovládli celý Atrium
Cup 2008.
Na celý turnaj dohlížela po stránce pravidel
pětice sudích ve složení Jan Veverka, Lubomír Kurc, František Petrželka, Jiří Petržilka
a Karel Lažánek st. Nejlepším brankářem
turnaje byl zvolen hráč C-Systému Martin
Gebhart a nejlepším hráčem Ladislav Darida z týmu Vocamsať–Pocamsať Lažany.
Ke zhodnocení turnaje bych nejspíše mohl
použít samé superlativy, jelikož se praktic-

ky všechny záležitosti spojené s přípravou
a rovněž průběhem turnaje velmi vydařily.
Letošnímu 11. ročníku Atrium Cupu přálo
rovněž počasí, takže si jak hráči, tak diváci
mohli po celý den užívat slunečných paprsků a příjemných letních teplot. Rok od roku
k nám jezdí kvalitnější týmy a jejich chuť vyhrát tento turnaj a navždy se nesmazatelně
zapsat na krásný putovní pohár, který je přezdíván třebomyslickým „Stanley Cupem“,
je čím dál tím větší. Ke kvalitě všech zápasů
přispěla rovněž zmíněná pětice sudích, která držela celý turnaj pod svou pevnou rukou. Díky patří všem dobrovolníkům z Třebomyslic a hasičům v čele se starostou, kteří
se podíleli na přípravě tohoto krásného turnaje a kteří byli po zásluze odměněni bouřlivým potleskem při závěrečném předávání
cen a hodnocení celého sobotního Atrium
Cupu. Díky patří rovněž všem sponzorům,
v čele s horažďovickou stavební ﬁrmou Atrium, bez kterých by tento již tradiční turnaj
nebylo možné v současné podobě organizovat. Celkové pořadí turnaje: 1. Vocamsať–
Pocamsať Defurovy Lažany, 2. 1.FC Lhota,
3. C-Systém Horažďovice, 4. Šumavský Expres, 5. 6prasat Třebomyslice, 6. FC Gumy
Klatovy, 7. Pražský kurvy, 8. A-Keramika
Plzeň, 9. Sokolská Louka Vodňany, 10. HC
Strakonice, 11. Swat Plzeň, 12. D-Team
Strakonice, 13. Hrubý Jeseník, 14. 1.F.A.C.
Háječek Prachatice, 15. TJ Nezdice, 16. Wycombe Lhota Horažďovická.
Třebomysličtí fotbaloví nadšenci
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Program sportovního víkendu
Pátek 29. 8. 2008
název

obsah

kde

100 podob dobrodružství 2
aneb Cesta kolem světa

Cesta kolem světa: navštivte Japonsko, setkejte se s indiánem, vyzkoušejte si jaké
je to na severním pólu… atd

Panská zahrada
nebo Ostrov

exotická kuchyně z různých zemí a možnost opéci buřta

základna a informace v Panské

„Informace pro rodiče:

pro koho

začátek

konec

14:00

17:30

17:30

18:30

společné večerní hry: např. indiánský fotbal, molekuly, hutututu

18:30

20:00

slavnostní zapálení skautského ohně

20:00

20:15

hry okolo ohně: např. zpívání, stezka odvahy

20:15

22:00

přenocování v indiánských tee pee

22:00

ráno

pro děti od
cca 5–15 let

– aktivity jsou volně přístupné po celý den podle časového rozvrhu, můžete se zúčastnit celého dne stejně jako pouze vybraných částí
– v případě přenocování venku s sebou spacák, karimatka, oblečení na spaní, baterka. O děti se přes noc postará skautské středisko Prácheň
k tanci i poslechu hraje Experiment

Parkán: hudba, zahájení,
informace, zábava, show

informace k programu, činnosti sportovní komise, jednotlivým sportovním klubům

18:30
Parkán

0:00

pro všechny

karate: kata muži a ženy, souboj

19:00–21:15

bungee running
pohybová fantazie členů sportovní komise
Tenis

Prezentace pro účast v otevřeném turnaji TK Horažďovice, dvouhry i čtyřhry

Lipky

obsah

kde

21:15

21:40

16:00

21:00

Sobota 30. 8. 2008
název

pro koho

Prezentace pro účast
Zářečák

začátek

konec

10:00

10:30

11:00

14:00

vyhlášení výsledků

15:00

15:30

hudební večer a společná kalba

20:00

do rána

start závodu, závod: kolo, běh, kanoe, přelanění, střelba

MC Houba

pro všechny
od 15 let

Tenis

Otevřený turnaj TK Horažďovice, dvouhry i čtyřhry

Lipk y– tenis

9:00

do nevidím

Petangue

Charita Horažďovice pořádá pohodové pohrání pro všechny

Parkán

9:00

12:00

Volejbal: Průcha Open Cup

prezentace: !!přihlášky do 29. 8. včetně!!

Lipky – umělá plocha

8:30

9:00

9:00

do nevidím

12:00

18:00

18:00

24:00

pro všechny

otevřený turnaj
Babí léto

sportovní odpoledne ve skate parku

skate park Lipky

večerní koncert kapel

Neděle 31. 8. 2008
název

obsah

kde

pro koho

začátek

konec

Psí spřežení

závod: psi versus dvoukolo

Ostrov

9:00

prezentace

Parkán

od 11:00,
dále od
12:00
na Náměstí

start kategorie Junioři, Juniorky, Kadeti, Ženy

náměstí

12:00

12:40

12:40

13:30

13:30

14:00

15:30

do rána

13:00

do nevidím

11:00

ukázka s možností svezení

Horažďovické kolo

start kategorie Elite

pro všechny

start dětských kategorií, pozor speciální kategorie: běh s kočárkem
vyhlášení výsledků

Parkán

Nohejbal

Otevřený turnaj nohejbalového klubu s účastí ligových týmů

Tenis

Otevřený turnaj TK Horažďovice, dvouhry i čtyřhry

Lipky – tenis

9:00

do nevidím

Stolní tenis

Otevřený turnaj

Lipky

14:00

do nevidím

Florbal

Otevřený turnaj:přihlášky do 29. 8. u Vojty Hermana

Lipky – umělá plocha

9:00

13:00

|
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Z RADNICE
Rada města
Horažďovice
dne 23. 6. 2008
SCHVÁLILA
• výzvu k podání nabídky pro výběrové
řízení na nejvhodnějšího nájemce a provozovatele kina v Horažďovicích
• mandátní smlouvu na výkon autorského
dozoru na akci „MŠ Jiřího z Poděbrad,
Horažďovice, stavební úpravy části jeslí
na novou třídu“ mezi Městem Horažďovice a společností Ing. Jiří Lejsek – Projektová a inženýrská činnost, Sušice
• rozšíření ústředního vytápění Městského muzea Horažďovice z plynové kotelny i na prostory kanceláří a malého
sálu a cenovou nabídku projektanta Josefa Jáchima, dipl. tech., Strakonice, na
vypracování projektové dokumentace
vytápění za cenu 6 500 Kč
• smlouvu na výměnu oken domů čp.
699–700, 764–765, 768 mezi Městem
Horažďovice a firmou Otherm, s. r. o.,
Husinec, za 1 047 816 Kč včetně DPH,
smlouvu na výměnu oken domů čp. 703,
757–759 mezi Městem Horažďovice a firmou G-INTERIER, s. r. o., Koloveč, za
962 489 Kč včetně DPH, smlouvu na výměnu oken domů čp. 719–720 mezi Městem Horažďovice a firmou Karel Pivnička - Polatex, Horažďovice, za cenu
681 690 Kč včetně DPH
• dodatek č. 6 ke Smlouvě o nájmu ze dne
14. 4. 1998 uzavřenou s firmou Grammer
CZ, s. r. o., s platností od 1. 7. 2008, nájem na dobu určitou do 31. 12. 2012, za
nájemné 500 000 Kč/rok
• montáž 1000 ks poměrových indikátorů s firmou Energie České Budějovice,
s. r. o., za cenu 398 Kč/ks + DPH a služby 50–58 Kč/ks/rok + DPH
• nabídku firmy RETELA, s. r. o., na bezplatné poskytnutí boxu na vyřazené elektrozařízení za navrhnutých podmínek
a jeho umístění v interiéru budovy městského úřadu
• partnerství Města Horažďovice v projektu „Krok do života“
• v rámci kulturních akcí: Slavnosti kaše,
Jmeniny města, Kulturní léto smlouvy na
jednotlivá umělecká vystoupení dle přiloženého seznamu
• smlouvu o reklamě mezi Městem Horažďovice a Lyckeby Culinar
• s platností od 1. 7. 2008 Organizační

řád MěÚ Horažďovice
• servisní smlouvu na správu souboru výpočetní techniky (IT) Městské knihovny
Horažďovice mezi Městem Horažďovice
a Ing. Alešem Řehořem, Drahkov
• zvýšení vstupného do Aquaparku od
1. 7. 2008 v kategorii zlevněné vstupné
o 5 Kč na 1 hod.

SOUHLASILA
• s umístěním telekomunikačního zařízení na střechu objektu st.p.č. 79 (číslo popisné 69) v k. ú. Komušín ve vlastnictví města Horažďovice
• s vymezením zastavěného území v k.
ú. Třebomyslice dle přiloženého návrhu
zvláštním postupem podle stavebního
zákona
• se zařazením nemovitosti – Pivovar na
st.p.č. 7/3 v k.ú. Horažďovice do Národní
databáze brownfieldů
• s rozšířením veřejného osvětlení v obci
Babín u čp. 38 a cenovou nabídkou Václava Burdy – Elektroslužby za 8 108,51
Kč včetně DPH
• s navýšením 1 zaměstnance na VPP na
dobu určitou do 31. 12. 2008 s podmínkou, že bude poskytnuta dotace z úřadu
práce

NESOUHLASILA
• s užíváním veřejného prostranství nádvoří zámku před provozovnou Zámeckého klubu – herny k umístění předzahrádky z důvodu stavebních úprav jižního atria
• s podnájmem části nebytových prostor
Zámeckého klubu – 12 m 2 provozovateli výherních hracích počítačů vzhledem
k tomu, že se tato činnost neslučuje s využitím kulturní památky

ULOŽILA
• organizační složce Technické služby pouze provizorní opravu chodníku
za zadní částí domu čp. 785 v Mayerově
ulici z důvodu připravované rekonstrukce plynárenského zařízení společností
RWE Plzeň v období 2009–2010
• MěÚ, majetkovému odboru zadání zpracování projektu na zabezpečení požadavků stanovených zákonem č. 258/2000 Sb.,
o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů v platném
znění a v návaznosti na vyhl. č. 410/2005
Sb., o hygienických požadavcích na prostory a provoz zařízení a provozoven pro
výchovu a vzdělávání dětí a mladistvých
spočívající v povinnosti zabezpečit užívání objektu ZŠ Komenského ul. 211 pro
osoby s omezenou schopností pohybu
a orientace a dále zajištění dostatečného
přirozeného větrání okny a podtlakové
větrání sociálních zařízení žáků

POVĚŘILA
• MěÚ, majetkový odbor svoláním veřejného projednání týkajícího se zadání
revitalizace sídliště Šumavská–Pod Vodojemem do 30. 9. 2008

VZALA NA VĚDOMÍ
• vyhlášení výtvarné soutěže na téma
„Vím, jak funguje sběrný dvůr“ pro školní i předškolní děti v rámci projektu
„Environmentální vzdělávání, výchova
a osvěta“ v souvislosti s rekonstrukcí
sběrného dvora
• výsledky zájmu o odkoupení obecních
bytů dle předloženého návrhu
• zápis z bytové komise ze dne 17. 6.
2008

ZMOCNILA
• vedoucí organizační složky Městské
knihovny Lenku Šimonovou ke schvalování odpisů knižního fondu knihovny

ROZHODLA
• přijmout cenovou nabídku na zpracování oznámení dle zákona č. 100/2001
Sb. v platném znění PPO Horažďovice
Obtok jezu Jarov průlehem na PB ve výši
102 340 Kč včetně DPH zpracovanou
EIA SERVIS, s. r. o., České Budějovice
• přijmout cenovou nabídku společnosti
H & T, s. r. o., Strakonice, na akci veřejná
zakázka „Výstavba sběrného dvora odpadů – rekonstrukce, rozšíření a dovybavení stávajícího sběrného dvora odpadů města Horažďovice“ ve výši 5 727 327
Kč včetně DPH

Rada města
Horažďovice
9. 7. 2008
SCHVÁLILA
• Smlouvy o zřízení práva odpovídajícího
věcnému břemeni k akci „Vodovod Třebomyslice – Horažďovická Lhota“
• výpověď z nájmu bytu č. 16 v Jiráskově
ulici čp. 716 v Horažďovicích
• cenovou doložku č. 2/2008 mezi Městem Horažďovice a Bytservisem Sušice,
spol. s r. o., týkající se zálohové ceny tepla ve výši 545 Kč/GJ včetně DPH s platností od 1. 7. 2008
• smlouvu o dílo mezi Městem Horažďovice a Sborem dobrovolných hasičů
Horažďovická Lhota na sečení travních
ploch ve vlastnictví města v části obce
Horažďovická Lhota
• jako úřední dny a hodiny pro oddávání každou první sobotu v měsíci sňatky na radnici v době od 10.00 do 14.00
hod., každou druhou a třetí sobotu v mě-
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síci sňatky na zámku v době od 10.00 do
14.00 hod., v ostatní dny a hodiny budou
sňatky pouze na základě povolení a za
poplatek
• člena zastupitelstva Jana Buriánka pro
vykonávání svatebních obřadů
• s platností od 1. července 2008 nový
platový výměr ředitelky ZŠ Blatenská
ul., s platností od 1. srpna 2008 nový platový výměr ředitele ZŠ Komenského ul.
• poskytnutí příspěvků na rok 2008 na
kulturní, sportovní a další akce – I. kolo
dle upravené přílohy ve výši 179 846 Kč,
příspěvek DDM ve výši 2 000 Kč
• dodatky č. 42, 43 a 44 mezi Městem Horažďovice a firmou Rumpold-P, Plzeň, ke
smlouvě o komplexním zabezpečení likvidace komunálních odpadů
• darovací smlouvu mezi Městem Horažďovice a Rosa Computers – Václav Rosa,
Horažďovice, na poskytnutí daru pro
Městskou knihovnu Horažďovice na projekt Děti a čtení 2008
• smlouvu o dílo mezi Městem Horažďovice a Věrou Fialovou, Brno, k provedení digitalizace ohrožených dokumentů
z fondu Městské knihovny
• cenovou nabídku firmy Lainz servis
DDD, Vamberk, za 16 605 Kč včetně
DPH na odchyt zdivočelých holubů
• pořadník na přidělování bytů: byty 2+1
a 1+1 nad 40 m 2

VZALA NA VĚDOMÍ

Informace z městského úřadu
Rada města Horažďovice na svém zasedání
dne 23. června 2008 schválila s platností
od 1. července 2008 nový organizační řád
městského úřadu. Organizační řád upravuje zásady činnosti a řízení Městského úřadu Horažďovice jako pověřeného obecního
úřadu a obecního úřadu obce s rozšířenou
působností. Určuje jeho organizační strukturu, dělbu pravomocí mezi jeho složkami,
jejich vzájemné vztahy k příspěvkovým organizacím a organizačním složkám, jejichž
zakladatelem či zřizovatelem je Město Horažďovice. Tento dokument je umístěn na
webových stránkách města.
Předchozí organizační řád MěÚ byl schválen s platností od 9. 1. 2003. Průběžně byl
aktualizován, ale vzhledem k tomu, že proběhly podstatné změny v právních předpisech a organizační řád se stává jedním ze
základních dokumentů, byla zvolena forma
schválení úplně nového organizačního řádu.

• s poskytnutím finančního příspěvku
ve výši 5 000 Kč na provoz Domova pro
matky s dětmi v tísni Klatovy
Mgr. Jindřiška Jůdová
starostka města

Závěrem upřesňuji kontaktní údaje na
Městský úřad Horažďovice:
Městský úřad Horažďovice
Mírové náměstí 1
341 01 Horažďovice

Telefon:

376 547 521, 376 547 522

FAX:

376 547 529

e-mail:

urad@muhorazdovice.cz

web:

http://www.muhorazdovice.cz

ÚŘEDNÍ HODINY

Městský úřad Horažďovice
Po 8.00–11.00 12.00–17.00
St 8.00–11.00 12.00–17.00
Pá 8.00–11.00
Pokladna, podatelna
Po, St 8.00–17.00
Út, Čt, Pá 8.00–14.30
Ing. Ivana Dušková, tajemnice MěÚ
duskova@muhorazdovice.cz

ROZHODLA

SOUHLASILA

V souvislosti s vydáním nového organizačního řádu došlo ke změně týkající se
kompetence a počtu odborů. Na městském úřadě Horažďovice byly zřízeny
mimo jiné 2 odbory zabývající se majetkem města. Odbor pro správu majetku města Horažďovice a majetkový
odbor. Rozdíl mezi výše uvedenými odbory spočíval v tom, že odbor správy majetku pouze majetek spravoval a udržoval a majetkový odbor se zabývá převážně investicemi a rozvojem. Vzhledem
k tomu, že činnost obou odborů se velmi
prolíná a velmi často spolu souvisí, sloučením činností dojde i k operativnějšímu a komplexnějšímu řízení celé oblasti
správy majetku města. Po této změně má
Městský úřad Horažďovice 10 odborů.

Oficiální adresa:

• oznámení o zahájení zjišťovacího řízení
k záměru zařazenému v kategorii II podle zákona č. 100/2001 Sb. k akci „Stavby protipovodňové ochrany ve městě Horažďovice – obtok jezu Jarov na pravém
břehu řeky Otavy“

• přijetí cenové nabídky společnosti Regionální rozvojová agentura Plzeňského
kraje, o. p. s., Plzeň, na zajištění administrace – administrativních úkonů vyplývajících z realizace projektu výstavby sběrného dvora odpadů ve výši 119 000 Kč
• poskytnout příspěvek 2 000 Kč Českomoravské myslivecké jednotě, Okresnímu mysliveckému spolku Klatovy, na
částečnou úhradu nákladů chovatelské
přehlídky trofejí spárkaté zvěře ulovené
v mysliveckém roce 2007/2008 s tím, že
bude řádně vyúčtován do 31. 12. 2008

|

OZNÁMENÍ NÁJEMNÍKŮM MĚSTSKÝCH BYTŮ
Oznamujeme nájemníkům níže uvedených domů, že ve dnech 15. 9. 2008 až
6. 10. 2008 bude provádět ﬁrma Energie České Budějovice montáž poměrových měřičů tepla v bytech. Přesné datum prováděných prací v jednotlivých
domech bude včas oznámeno vývěskou
na nástěnce v domě. V tuto dobu je třeba umožnit přístup pracovníků ﬁrmy
do bytu. Pokud máte topná tělesa (radiátory, panely) zastavěny nábytkem
nebo obložením, je nutné je na tuto
dobu odstranit.
Měřiče budou v roce 2008 montovány
v těchto domech ve vlastnictví Města
Horažďovice:

Ševčíkova ulice čp. 23, 26, 27
Strakonická ulice čp. 180
Jiráskova ulice čp. 220
Mayerova ulice čp. 262, 783/784,
785/786, 1062/1063
Pod Vodojemem čp. 781/782,
787/788, 839/840/841/842
Šumavská ulice čp. 789/790
Palackého ulice čp. 877/878, 933/934
Loretská ulice čp. 929/930
Podrobné informace získáte na Odboru
investic, rozvoje a majetku města, tel.
376 547 570–72.
Zdeňka Pojerová
odbor investic, rozvoje a majetku města
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Město Horažďovice
vyhlašuje
dle „ZÁSAD TVORBY A ČERPÁNÍ FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICE“
schválených zastupitelstvem města dne
11. června 2008
VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA POSKYTOVÁNÍ ZVÝHODNĚNÝCH PŮJČEK
Z „FONDU ROZVOJE BYDLENÍ MĚSTA HORAŽĎOVICE“
Podmínky výběrového řízení jsou zveřejněny na úřední desce a na internetových
stránkách města na adrese:
http://www.sumavanet.cz/muhd/
Žádost o půjčku se podává na závazném
formuláři, který je k dispozici na Finančním odboru města Horažďovice (číslo tel.
376 547 554 p. Valovičová) nebo na internetových stránkách města ve složce formuláře pro podání – odbor ﬁnanční.
Lhůta pro podání žádosti končí dne 22. 8.
2008.
Blanka Jagriková,
vedoucí ﬁnančního odboru

UPOZORNĚNÍ PRO NÁJEMNÍKY BYTŮ VE VLASTNICTVÍ
MĚSTA HORAŽĎOVICE
Oznamujeme nájemníkům obecních
bytů s regulovaným nájemným (tj.
ti nájemci, kterým se nájemné zvyšuje pravidelně jednostranně k 1.
lednu počínaje 1. lednem 2007 dle
zákona č. 107/2006 Sb.), že výpočet
nájemného s platností od 1. 1. 2009
je možno převzít na Městském úřadě
v Horažďovicích, odboru investic,
rozvoje a majetku města, kancelář
č. 235 ve dnech 25. 8. 2008–12. 9.
2008 a to:
pondělí, středa: 8.00–17.00 hod.
úterý, čtvrtek, pátek: 8.00–14.30 hod.
Převzetí dokladu o jednostranném
zvýšení nájemného je nutno stvrdit
podpisem. V případě společného nájmu manželů je nutný podpis obou
manželů.
Na jiném termínu, případně na
osobním doručení do bytu nájemce, je možno se dohodnout na tel:
376 547 571, 376 547 572
Eva Březinová,
odbor investic, rozvoje a majetku
města

„Černé skládky“
– trochu z jiného pohledu
Občané nakládají s komunálním odpadem, který vzniká v jejich domácnostech
v souladu s obecně závaznou vyhláškou,
která stanoví kde a jakým způsobem se
zákonně odpadů zbavovat. S jiným než
komunálním odpadem (např. autovraky,
stavební a demoliční odpad) občané nakládají podle zákona o odpadech – jednoduše ho předávají příslušným oprávněným osobám.
„Černé skládky“ jsou problém. Působí
nevzhledně v přírodě, celkově narušují
vzhled města či obce, ohrožují nebo dokonce poškozují životní prostředí. Jejich
odstraňování je velmi nákladné a řešení
velmi obtížné.
Pojem „černá skládka“ není pojmem
v žádném právním předpise definovaným, ale troufám si říct, že každý si pod
tímto pojmem představí hromadu odpadů, které někdo vyhodil na místě, jež k tomuto účelu není určené. Obecně se jedná o nezákonnou skládku, která vzniká
na místě, kde jsou odpady odloženy v rozporu s obecně závaznou vyhláškou nebo
v rozporu se zákonem o odpadech.
Založení „černé skládky“ je považováno
za nezákonné nakládání s odpady, které
lze s ohledem na jeho společenskou nebezpečnost postihovat vysokými pokutami. Dle zákona o přestupcích je neoprávněné založení skládky nebo odkládání odpadů a odpadků mimo vyhrazená místa přestupkem proti veřejnému pořádku,
za který lze v přestupkovém řízení uložit pokutu až do výše 50 000 Kč. Samozřejmě pokutu lze uložit konkrétnímu viníkovi, což bývá v případě „černých skládek“ docela problém. Viník je neznámý,
ale skládku je nutno řešit zpravidla neprodleně, než nabere rozměrů, kdy bude
její odstranění hlavně ekonomicky velmi náročné. Nejčastěji se proto vstupuje
v jednání s vlastníkem pozemku, na kterém se nezákonná skládka nachází. Vlastník pozemku by měl vědět, k jakému účelu je jeho majetek využíván, či lépe řečeno
zneužíván.
Nakládáním s komunálními odpady v souladu s obecně závaznou vyhláškou je míněno odkládání směsného komunálního
odpadu do popelnic, papíru, skla a drobných plastů do příslušných kontejnerů
(nikoliv vedle nich) a objemného a nebezpečného odpadu do sběrného dvoru.
V souvislosti s tématem tohoto článku si
dovolím zmínit fakt, že v poslední době
jsme zaznamenali nezákonné skládky
biologicky rozložitelného odpadu v blízkosti zahrádek, nejčastěji na pozemcích

města nebo nic netušících vlastníků.
Mám na mysli konkrétní skládku na křižovatce ulic Za Tržištěm a Plzeňská. Pro
ty, kteří se takto odpadu zbavili/zbavují připomínám, že biologický odpad
rostlinného charakteru lze zdarma odevzdávat ve sběrném dvoře (úterý, čtvrtek
15.00–17.00 a v sobotu 9.00–11.00) nebo
lze využít hnědých kontejnerů na biologický odpad, které se nachází u stanovišť
kontejnerů Zahradní, Žižkova, Zářečská,
Šumavská, U Tržiště. Není nutno riskovat
účast ve správním řízení a případnou pokutu.
S „černými skládkami“ souvisí již tradičně stanoviště kontejnerů v Mayerově ulici (naproti bývalému sklenářství). Když
opomenu fakt, že je to velmi exponované
stanoviště a kontejnery s výjimkou skla
jsou vyváženy dvakrát týdně, stává se již
pravidlem, že v době vývozu je kontejner na papír naplněn stěží z poloviny, ale
přes hromadu objemných krabic ho prakticky není vidět. Pokud si nedáte práci
s tím, že krabici rozřežete, aby bylo možné ji do kontejneru umístit, jedná se evidentně o objemný odpad, který nepatří na
toto stanoviště. Těžko by se asi vysvětlovalo, byť by byl kontejner na papír přeplněný (což je nejčastější argument), že objemnou krabici, z tvrdého kartonu, která
svými rozměry několikrát přesahuje otvor pro vhazování odpadu a nedá se na
místě zdeformovat, jste chtěli původně
vhodit do kontejneru, ale jelikož je kontejner plný, tak ji přece neponesete zpátky domů.
Podobně to je i s krabicemi od pizzy (občas i s adresou konzumenta), pokud jsou
potravinami znečištěné, patří do popelnice, nikoliv do kontejneru na papír. Do
kontejneru na papír patří pouze neznečištěný papír, staré knihy, časopisy, sešity,
krabice apod.
Ing. Anna Vachušková,
Odbor životního prostředí

REGIONÁLNÍ INFORMAČNÍ
A MAPOVÉ CENTRUM

Vám poskytuje
VEŘEJNÝ INTERNET
Po–Pá 9.00–12.00, 12.30–17.00
Rezervujte si čas na telefonu
376 511 999, e-mail: horazdovice@ciao.cz

3. týden v měsíci
(18. 8.–22. 8.2008)
Pro občany Horažďovicka
prvních 30 minut zdarma.

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 7/2008

ŠKOLY
KŘESŤANSKÁ
MATEŘSKÁ ŠKOLA

Jsou akce, které se osvědčí a postupně se
stávají tradicí, a tak již čtvrtým rokem vyjel v závěru školního roku od křesťanské
mateřské školy peloton cyklistů. Skupina
dětí tvořená z předškoláků se vydává na
trasu mateřská škola – špička ostrova.
Technici, v našem případě rodiče dětí, očividně dodržují příslušné vyhlášky, protože
vybavení cyklistů je na vysoké úrovni. Pohybová koordinace malých řidičů se v průběhu předškolních let také rozvinula do
takové úrovně, že ač kolemjdoucím naskakuje husí kůže, děti včetně pedagogického
doprovodu si výlet užívají. Ke kolizím mezi
řidiči nedochází, umíme se k sobě chovat
ohleduplně a navíc, dnes není důležité vyhrát, ale dojet do cíle.
A už jsou tu prázdniny. Naše školka je
ještě celý měsíc otevřená pro děti, které nemohou zůstat celé dva měsíce doma.
Díky letnímu počasí využívají brouzdaliště a zjišťují, že i prázdninový den ve školce
může být plný dobrodružství.
Důkazem toho je naše třída Broučků. Ta
se zde, již také tradičně, o prázdninách sešla, aby se u ohýnku tak trochu trampsky
rozloučila. Malíčkové, prostředníčci i sko-

ro školáci se svými rodiči užívali naší přebudovávané zahrady. I když letos tato akce
byla bez plánovaného cachtání ve vodě,
zůstanou dětem vzpomínky na prožité
dny v naší školce.
Za KMŠ Věra Chaloupková
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všem absolventům i jejich pedagogům za
odvedení vynikající práce. Stejně tak musím současně poděkovat p. ředitelce Smetanové, která nám umožnila strávit tyto
výjimečné chvíle v prostředí sálu muzea,
a p. Červenému, který nelitoval volného
času a trpělivě se nám věnoval až do pozdního odpoledne. Dík patří i p. ředitelce
a zaměstnancům DPS, kam jsme mohli
umístit absolventskou výstavu.
Závěrečný koncert následoval vzápětí 17. června. Proběhl v prostorách sálu hotelu Prácheň. Ačkoliv jsme se sešli v menším počtu účinkujících než obvykle, děti
ze sebe vydaly maximum. Vždyť to pro ně
bylo poslední vystoupení ve školním roce
2007/2008. Za všechny účastníky akce děkuji Městu Horažďovice, které nám umožnilo uspořádat koncert v tomto krásném
sále a zároveň děkuji Staňkovým za vytvoření bezvadného zázemí.
A pak už čas jen letěl! Děti dostaly vysvědčení a vypustili jsme je vstříc prázdninám.
I Vám přejeme pohodový zbytek prázdnin či dovolených a těšíme se na setkávání
v příštím školním roce.
Za kolektiv pedagogů ZUŠ
Eva Tichá Šelerová

SPOLKY
Vážení čtenáři,
přestože jsou prázdniny v plném proudu,
jsem zde s informacemi ze ZUŠ. Mohu alespoň s odstupem zhodnotit závěr školního
roku na naší škole.
K přijímacím zkouškám, které proběhly
dne 5. 6. 2008, přišlo mnoho šikovných
dětí, a tak jsme mohli rozeslat téměř čtyřicet přihlášek budoucím žáčkům všech
oborů. Největší zájem byl tradičně o hudební obor, ale řada dětí se hlásila i do výtvarného a literárně-dramatického oboru.
Kdo nemohl přijít v termínu zkoušek, měl
možnost dodatečně absolvovat individuální přijímací řízení. Ti z Vás, kteří jste nestihli své dítě přihlásit ke studiu na ZUŠ,
budete mít ještě poslední šanci přijít v průběhu prvního zářijového týdne.
Celoroční práce žáků i pedagogů pak vyvrcholila hned ve dvou koncertech. Prvním z nich byl koncert absolventský, který se konal v sále Městského muzea Horažďovice 16. června. Letos absolvovalo
studium hned deset žáků, devět z I. cyklu hudebního oboru. Kdo jste měli možnost se koncertu zúčastnit, jistě mi dáte za
pravdu, že jste si domů odnesli příjemný
hudební zážitek. Jeden z absolventů zakončil studium I. cyklu výtvarného oboru.
Jeho výstavu na téma „Moře“ jste mnozí zhlédli v prostorách DPS. Příprava na
absolutorium je náročná, a proto děkuji

Šumava táhne
O tom se přesvědčil výbor SRP Horažďovic, když 14 dní po vyhlášení zájezdu musel být objednán velký autobus. 54 účastníků navštívilo Chalupskou slať, nejkrásnější na Šumavě, řezbáře pana Karla Titla na Horské Kvildě a nakonec i obnovený most Rechle. Procházkou podél
Tetovského kanálu na Antýgl byl program
uzavřen. Dle ohlasů se zájezd účastníkům
líbil.
Další akcí je setkání členů příznivců města při Klášterské pouti dne 17. srpna v Parkánu. Vítáni jsou i ostatní zájemci o činnost Spolku v Horažďovicích.
V úterý dne 26. srpna by měl být uspořádán tradiční koncert pro frekventanty semináře Diplomatické akademie v 19.00
v kostele sv. J. Křtitele na hřbitově. Účinkovat by mělo Volné sdružení horažďovických muzikantů pod vedením ing. arch. Jiřího Kučery.
Další akcí bude podzimní zájezd v neděli
dne 14. září do Informačního centra jaderné elektrárny Temelín v zámečku Vysoký Hrádek poblíž Týna nad Vltavou a na
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zámek Hluboká. O všech akcích se informujte ve vývěsní skříňce u Červené brány,
kde bude vše upřesněno. Na závěr smutnou zprávu, že náhle zemřel náš člen, bankéř Johannes Kinský. Bližší informace na
straně 15.
fm

Pěvecký spolek
Prácheň

Členové Pěveckého spolku Prácheň si nyní
užívají zasloužené pěvecké prázdniny. Ale
dříve, než jsme se na pár týdnů rozešli,
jsme si i v červenci dvakrát zazpívali.
První červencovou sobotu (5. 7.) jsme se
(již potřetí v řadě) představili v Chanovicích na Dni řemesel. Vystoupili jsme ve
třech blocích s písněmi lidovými, umělými
i díly velkých skladatelů. Velice mile nás
překvapila velká návštěva na těchto našich vystoupeních. Publikum bylo opravdu vnímavé a pro nás byla o to větší radost
zpívat. Stejně jako v minulých letech, tak
i letos jsme strávili velice příjemné odpoledne.
Ale ani tato akce nebyla poslední před
prázdninovou pauzou. V neděli 13. 7. jsme
vystoupili s několika písněmi při mši konané u příležitosti 80. výročí otevření Sboru Církve československé husitské v Horažďovicích. Troufám si tvrdit, že nikdo
ze členů sboru, kteří se tohoto vystoupení
zúčastnili, nemohou považovat toto nedělní odpoledne za ztracený čas. Je krásné zpívat v milém prostředí a být přijati
tak vřele.
A nyní mi dovolte touto cestou poděkovat
všem členům sboru, kteří se aktivně podíleli na vystoupeních v první polovině letošního roku. Ještě nikdy v novodobé historii spolku jsme před pěveckými prázdninami neměli za sebou tolik vystoupení
jako letos. Pro ty, kteří absolvovali všechna vystoupení nebo alespoň většinu, to byl
náročný program. Opravdu všem z celého
srdce děkuji, že tak oddaně reprezentují
spolek Prácheň. Některé akce byly velice
časově i fyzicky náročné, ale vždy jsme se
vypjali k co nejlepšímu výkonu a můžeme
hrdě prohlásit, že žádné z našich vystoupení nebylo propadákem.
Zvláště bych chtěl poděkovat paní Miroslavě Jarolímové, která se ochotně ujala
opakovaně uvolněného místa klavírního
doprovodu. Nemít stálý klavírní doprovod
znamená pro sbor velkou komplikaci. Navíc v situaci, kdy nás čeká několik vystou-

pení a není moc času na zkoušky. Ale i nyní jsme se s touto situací vyrovnali. S doprovody panu Janu Petrusovi pomohla
právě paní Miroslava Jarolímová.
Ještě jednou díky všem, kterým není spolek lhostejný a věnují mu hodně ze svého volného času. Po prázdninách se budeme připravovat na dva podzimní koncerty, za kte-

rými vyjedeme do Svatého Jána pod Skalou
a do Sudoměře. S Vámi, milí čtenáři a posluchači, se budeme těšit nashledanou při našich vánočních vystoupeních. Podrobnější
informace Vám přineseme v příštích číslech
Horažďovického obzoru nebo na našich webových stránkách: www.psprachen.cz .
Za PSP Martin Petrus

Sbor dobrovolných hasičů

Za Sbor dobrovolných hasičů v Horažďovicích chci poděkovat všem sponzorům,
bez kterých by v dnešní době nebylo možno oslavy 130 let hasičského sboru v tak
velkém rozsahu uspořádat, vydat alma-

nach a různé suvenýry. Poděkování patří Městu Horažďovice, Základní škole
a školní jídelně Blatenské ulice. Dále technickým službám a Papírnictví Karel Lukeš za umožnění propagace našich oslav
ve výloze prodejny.
Vážení sponzoři, ještě jednou velký dík!
Ještě se vracím fotodokumentací k oslavám
založení našeho sboru, které se uskutečnilo
ve dnech 6. a 7. června letošního roku.
Za SDH Horažďovice místostarosta sboru
Karel Halml

Za předsednickým stolem zleva: řídící schůze Karel Halml, starosta sboru Václav Havlík,
zástupce Hasičského záchranného sboru v Klatovech p. Baloun, ředitel Krajského hasičského záchranného sboru plk. Ing. František Pavlas, velitel stanice v Horažďovicích p. Papoušek a starosta Okresního sdružení hasičů pan Křesťan. Vpředu sedící velitel sboru p. Štěpán
a schůzi zapisuje pan Ladislav Chaluš.

Jaroslav Jirků ukazuje Řád sv. Floriána, který právě obdržel.
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Vítězný recept ze
Slavností kaše

Desku, umístěnou na hasičské zbrojnici odhaluje starostka města pí Mgr. Jindřiška Jůdová
spolu s ředitelem Krajského hasičského záchranného sboru v Plzni panem plk. Ing. Františkem Pavlasem.

Na 370 kelímků + pět talířů pro soutěž krále Kaše + jídlo pro manželku potřebujete:
1 kg másla
24 litrů mléka
1 litr smetany
4,8 kg rýže
0,5 kg brusinek bio sušených
0,5 kg rozinek bio sušených
0,5 kg meruněk bio sušených
0,5 kg kradených třešní
10× cukr vanilka + cukr krystal dle chuti
Na posyp:
Sekané vlašské ořechy, mandle, granko,
moučkový cukr, skořice
Do mléka dáme sušené ovoce, ždibec soli
a přivedeme k varu. Zavaříme propranou
rýži a vaříme do měkka. Zjemníme smetanou, osladíme dle chuti a odstavíme z ohně. Pod pokličkou necháme 5 minut dojít, vmícháme čerstvé třešně a podáváme
do kelímků. Sypeme dle chuti a přeléváme
rozpuštěným máslem.
Pepa Maxa, kuchař krále Kaše

Odhalená deska, na níž je nápis:
Zakladatelům sboru
Stanislavu a Matěji
Mayerovým
a
členům sboru, kteří ve 2. světové válce
položili své životy
za ideu českého národa
a hasičstva
Karel Polanka
Václav Tůma
Josef Šroub
Václav Mareš
František Malík.
Čest jejich památce!
7. června 2008
130. výročí založení sboru

ZAJÍMAVOSTI
Klub „Nebuď sám“
14. 8. čtvrtek
Výlet do Sušice
Navštívíme muzeum, kde si prohlédneme
výstavu starých panenek, projdeme se
na Andělíček i při řece a v případě zájmu
ochutnáme zákusky ve vyhlášené cukrár-

ně. Zájemci, hlaste se v kanceláři OCH.
Sraz před DPS 1061 v 8.00 hod.
30. 8. sobota
Soutěž v Petanque
V rámci sportovního víkendu, který probíhá v Horažďovicích 30.–31. 8. 2008 si
můžete přijít zasoutěžit od 9.00 do 12.00
hod. na Parkán pod zámkem. Zveme
všechny zájemce o hru Petanque – děti,
dospělé, seniory i ty, kteří hru neznají.
Každý čtvrtek je možnost se sejít při motlitbě ve společenské místnosti v přízemí
DPS 1061.
M. Petříková

Zdeněk Troška
v Horažďovicích

V sobotu 27. června navštívil naše město režisér pan Zdeněk Troška. Prošel se
po náměstí, kde se konaly Slavnosti kaše,
navštívil nové informační centrum a restauraci v hotelu Prácheň. Byl velice překvapen, jaký krásný sál je ukryt v této budově. V restauraci U Münzů si dal zelnou polévku a výborné škvarkové placky. Mnoho lidí se k panu Troškovi hlásilo
a přálo mu, aby natáčel více takových hezkých pohádek jako dosud. Pak odjel na obhlídku okolí Horažďovic, kde by třeba natočil scénu do své nové pohádky.
Josef Jirsa, Milan Smetana
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Dětský den v Horažďovicích Předměstí
Na poslední školní den 27. června 2008
připravilo Sdružení občanů Horažďovic
Předměstí za pomoci rodičů místních
dětí zábavné odpoledne plné soutěží, her
a dobrot. Holčičky a kluci se mohli zúčastnit devíti disciplín – hodu na šaška,
na plechovky, chytání rybiček, chůze se
lžící s míčkem, běžeckého slalomu, házení kroužky na cíl, skákání v pytli, střelby
ze vzduchovky a kresby obrázku. Většina
dětí v Předměstí je předškolního věku,
a tak s plněním disciplín vydatně pomáhali i rodiče, kteří nezaváhali a s chutí se
pustili do soutěžení. Všechny děti byly
odměněny dárečkem a medailí. Nechyběly ani opečené špekáčky a spousta dobrot
na mlsání.
Děkujeme všem maminkám a tatínkům,
kteří pomáhali s přípravou a organizací
dětského dne a Otavákům děkujeme za
sladkosti pro děti.
Sdružení občanů Horažďovic Předměstí

Pozdrav z Plácku
Ahoj všichni,
celý rok jsme se těšili, až se opět setkáme
na táboře.
Po zabydlení našich „chatkostanů“ jsme se
s elánem vrhli do táborových her a prázdninového dovádění. Nafoukli jsme bazén,
oblékli plavky a celý pátek 11. 7. se rochnili
ve vodě – to bylo žůžo!
Další dva dny se sluníčko schovalo za mraky a pršelo, ale nám to nevadilo. Ve velkém
stanu jsme soutěžili, malovali na kameny,
batikovali polštářky. Nikdy nezapomeneme na nedělní večer, kdy jsme šli stezku
odvahy. Přes počáteční obavy jsme překonali strach a došli pro táborovou medaili.
Stejně nevíme, kdo se bál víc, jestli my tmy
nebo maminky o nás.
Počasí se trochu umoudřilo až v pondělí,
tak jsme vyrazili na pěší výlet do Chanovic. V zámeckém areálu jsme se vydováděli na průlezkách (škoda jen, že tráva kolem
byla pocukrována výkaly od pejsků), líbila
se nám prohlídka tamního skanzenu, ještě
více jsme zajásali, když nám mamky koupily studenou limču a nanuka.
Pátý den ráno nás čekala táborová pouť
– na různých atrakcích jsme po splnění
úkolů dostali žetony, za které jsme si koupili dárky a laskominy.

Málem bychom zapomněli na večerní táboráky, u kterých jsme opékali buřtíky
a maminky držely hlídky do brzkých ranních hodin (tedy když nepršelo).
Díky manželům Bláhovým, kteří se o nás
perfektně starali a vařili vynikající stravu,
se tábor vydařil. Plni dojmů a zážitků se
těšíme na ten příští.

Za maminky Janu, Pavlu, Hanku, Miladu,
Jitku a Libuši se loučí a krásné prázdniny
přejí
Ráďa a Šárka Jindřichovy, Kristýnka,
Karolínka, Jakub a Eliška Novákovi,
Adámek Dlouhý, Štěpánek Homoláč,
Žanetka Nejedlá a Kačka Rašková
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Kdo to byl Johannes Kinský
Počátkem července proběhla v tisku zpráva o náhlém úmrtí pana Johannese Kinského. Po zveřejnění zprávy ve vývěsce
u Červené brány se mnozí občané ptali, proč je zde tato osobnost zmiňována.
Johannes Kinský byl nejmladším synem
prof. Ferdinanda Kinského, známého rodáka našeho města. Johannes Kinský byl
členem našeho SRP od jeho založení, byl
donátorem zvonů a významnou částkou
přispěl zvláště na poslední zvon, pojmenovaný sv. Petr a Pavel. Možná, že si někteří
občané vybaví první setkání s prof. Kinským a jeho synem Johanesem začátkem
devadesátých let v kostelíku na Práchni,
kde je po mši mnozí přišli pozdravit. Během dvaceti let se vypracoval mezi přední

bankéře. Působil v Deutsche Bank, v americké JP Morgan – v pobočce v Praze a posléze se stal členem představenstva Erste
Bank ve Vídni s výhledem na převzetí ředitelování této banky . Součástí Erste Bank
je i Česká spořitelna. Týden před smrtí byl
J. Kinský jmenován předsedou dozorčí
rady ČS. Jeho náhlý a nečekaný odchod
byl zřejmě způsoben velkým pracovním
zatížením, na což upozorňoval jeho otec
Ferdinand Kinský již loni. Johannes Kinský se rozhodl žít s rodinou v Česku, rodina zakoupila vilu na Bílé Hoře v Praze, aby
jejich děti byly vychovávány v českém prostředí. Opatřili jim i českou vychovatelku.
Každé jednání s ním bylo opravdovým zážitkem, neboť jeho způsob komunikace

byl nesmírně vstřícný a na vysoké společenské úrovni. Měl vybrané chování i vystupování, které nezapřelo jeho šlechtický
původ. Ačkoliv vychován v cizině, sám
ovládal perfektně český jazyk a při styku
s našimi obchodníky i občany hovořil česky. V posledních dvou letech přednášel
také pro frekventanty Diplomatické akademie v Horažďovicích, zejména na téma
Evropské strukturální fondy. Pro bankovnictví a především pro rodinu Kinských je
to veliká ztráta, neboť byl chloubou rodiny. I Spolek rodáků a příznivců města Horažďovic ztratil významnou osobnost.
František Moser
Předseda SPR Horažďovic

ČERVNOVÉ POČASÍ NA HORAŽĎOVICKU
aneb pranostiky a skutečnost (6)

Květ bramboru – nenápadná krása června.
Foto Jiří Wagner.
Měsíc červen se vyznačuje pěti klimatickými obdobími:
Z konce května přechází do června teplé
a suché období tzv.
fortunátské jaro – O svatém Fortunátu
(1. 6.), kapka deště má cenu dukátu.

Koncem první červnové dekády dochází
ke klimatickému zlomu: ve střední Evropě se začíná prosazovat vliv oceánu. Všeobecně se tento „monzun“nazývá medardovské deště. I tyto deště však střídají suchá období, a tak rozlišujeme během léta
(až do začátku srpna) šest vln tohoto deštivého počasí. První z medardovských vln
jsou
vítské deště – Svatý Vít (15. 6.) dává trávě pít.
Následuje suché období
aloisské léto – Na Svatého Aloise (21. 6.),
poseč louku, neboj se!
Druhou medardovskou vlnou jsou
jánské deště – Svatý Jan Křtitel (24. 6.),
dešťů je ctitel.
A měsíc končí opět suchým obdobím zvaným
pavlovské léto – Svatý Petr sena sklízí,
svatý Pavel (29. 6.) k žitům vzhlíží.
Podívejme se , jak letošnímu červnu vyšly
jeho pranostiky:
Fortunátské jaro přetrvalo ještě první dva
dny června. Po tropických vedrech (31 ˚C)

se ale už v úterý 3. 6. v předstihu přihlásily
vítské deště. Přes den se ochladilo na teploty 20 až 25 ˚C, bouřky a deště (byť nepříliš vydatné) byly na denním pořádku
až do 16. 6. Poté už nastaly suché a teplé dny aloisského léta. Odpolední teploty
narůstaly až na 34 ˚C v neděli 22. 6. Jánské deště přišly načas: ve dnech 23. až 25.
6. přinesly tři bouřky, ale vláhy nemnoho.
Od úterý 26. 6. se již ujalo vlády pavlovské
léto: v slunném počasí vystupovaly odpolední teploty na 25 a 29 ˚C.
Průměrná měsíční teplota v červnu 2008
dosáhla 18,4 ˚C. Oproti normálu (15,6 ˚C)
byl tedy letošní červen výrazně teplý – ale
také suchý. Napršelo jen 57 mm a tak do
dlouhodobého průměru 73 mm zase dost
chybělo. A to přesto, že jsme v tomto měsíci zaznamenali osm bouřek.
ČASTÁ BOUŘKA V ČERVNU PŘINÁŠÍ
POŠMOURNÉ LÉTO věští jedna pranostika. A druhá zase: HŘMÍ-LI V ČERVNU,
BUDE PĚKNÉ OBILÍ.
Tak si vyberte.
Jiří Wagner
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NOV Ý

AU T O B A Z A R
HORAŽĎOVICE
Strakonická ul.

• stálý výkup za nejvyšší ceny
• komisní prodej
• úvěr – leasing
• převod vyřídíme za vás
• parkovné neúčtujeme
• dovozcům zvýhodněné provize
• nejvýhodnější povinné ručení od ČPP
uzavřete u nás
Naše vozy inzerujeme na internetu
www.autobazarkus.cz, www.cars.cz
Nevíte kam se svým miláčkem?
Potřebujete peníze?
Nabídněte svůj vůz do bazaru!
Autobazar Horažďovice
Strakonická ulice
tel. 376 511 000
773 634 534

Provozní doba:
Po–Pá 9–12, 13–17
So 9–12

sekání trávy • úklidové
a vyklízecí práce • čištění
aut • malířské a natěračské
práce • dokončovací práce
v interiéru

Tel.: 731 168 490
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22. srpna 2008 se na
náměstí koná trh.
koberce | lina | korek
plovoucí podlahy
PRODEJ • POKLÁDKA
UBRUSY • PROSTÍRÁNÍ • PODSEDÁKY
GARNÝŽE • ŽABKY • LIŠTY • LEPIDLA
KOUPELNOVÉ PŘEDLOŽKY A ZÁVĚSY
POVLEČENÍ • MICRO DEKY • PŘEHOZY
POLŠTÁŘKY • TAPETY • ROHOŽE

PVC POLO 150,–/m2

ANGLIČTINA, NĚMČINA, ŠPANĚLŠTINA, FRANCOUZŠTINA,
ČEŠTINA PRO CIZINCE
Individuální hodiny nebo malé skupiny, prázdninové kurzy,
doučování ke zkouškám.
Přihlášky a info: Ing. Petra Rohlíčková,
Komenského 194, Horažďovice
Tel. 376 382 367, 721 462 575, e-mail: rohlickovapetra@seznam.cz

Zahrajeme
na Vašich oslavách,
svatbách, plesech. Písničky z 60.–90. let,
moderní i lidové. www.duonatur.ic.cz
tel.: 774 237 238, 721 403 239

INSTALATÉR A TOPENÁŘ – JOSEF KŮRKA
PROVÁDÍME: MONTÁŽ, VODOINSTALACE,
TOPENÍ…

Tel. číslo 607 634 824

Společnost VISHAY Electronic spol. s r. o., jeden
z nějvětších světových výrobců elektronických
součástek, hledá pro svůj výrobní závod ESTA,
Paštická 1243, 388 01 Blatná, zaměstnance na vedoucí pozice:

• výrobní technolog
VŠ elektro-tech. zam.
znalost NJ, popř. AJ,
• manažer výrobního plánování
VŠ technicko-ekon. zam.
podmínka aktivní znalost NJ
znalost SAP výhodou
Nástupní plat 20–30 tis. Kč dle praxe
a zkušeností.
Zájemci mohou volat na tel. č. 383 455 511,
nabídky se životopisem zasílejte na
jaroslav.zelenka@vishay.com
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Realitní kancelář DACHI připravuje
v Horažďovicích výstavbu nových bytů
v moderních nízkopodlažních bytových
domech. Výstavba bude zahájena 2009,
první byty do užívání 2010. Společně
s byty budou zbudovány prostory pro
odpočinek a hry dětí v okolní zeleni
a p a r k o v á n í p r o o s o b n í a u t o m o b i l y.
V části přízemí domů mohou být obchodní
prostory nevýrobního charakteru. Pozemek
je vzdálen 15 minut pěšky od centra
města. Těšíme se na Váš zájem. Zájemci
přihlaste se na naši mailovou adresu
michal.hejsek@dachi.cz nebo telefonicky
na číslo 774 322 462. Uvítáme Vaše podněty
a zapracujeme je do projektu.
DACHI, s.r.o. l Ztracená 34 l 771 Olomouc
tel.: 774 322 462 l michal.hejsek@dachi.cz l www.dachi.cz

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 7/2008

Chcete kvalitní internet?
Již vás nebaví nekonečné výmluvy vašeho poskytovatele?
Chcete se dovolat, když potřebujete?
Nechcete čekat na změny vaší přípojky?

Máme pro vás řešení:
nejmodernější technologie
nejširší nabídka služeb
většina změn prováděna okamžitě
nepřetržitý dohled sítě
opravy max do 24hod
dostupnost SLA 99,9%

Nejširší spektrum služeb!
rychlost až 10Mbps
veřejná IP zdarma
telefon již od 1,- Kč
www prostor zdarma
informujte se...

Aktivace
Tarify

1,- Kč

RCnet VoIP
RCnet mini
RCnet maxi
RCnet profi

Telefonování

Aktivace
Přidělení tel. čísla
Měsíční paušál
Volání (pevná linka)
Volání mobil

0,- Kč
350,- Kč
495,- Kč
940,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,- Kč
0,90/0,50 Kč
3,90 Kč

ROSA Computers - provozovatel sítě RCnet
Prácheňská 35, 34101 Horažďovice
www.rcnet.cz, rosacom@rosacom.cz
tel.: 376 511 722, SIP: 378 774 143

|

19

HOR A ŽĎOVICK Ý OBZOR č. 7/2008

|

20
29. 8. pátek
30. 8. sobota

AKCE

20.00 hod.
17.30 hod.

KNIHOVNA

VALL-I
UPOZORNĚNÍ

USA – animovaný rodinný ﬁlm.

KULTURNÍ DŮM
15. 8. pátek

21.00 hod.

TRADIČNÍ POUŤOVÁ ZÁBAVA
Hraje opět oblíbená kapela PARKÁN. Prodej
vstupenek na místě.

31. 8. neděle

Změna programu vyhrazena.
Kino Otava – předprodej vstupenek
tel. 376 511 890
Otevírací doba:
Po, Út, St 9.30–12.30
Čt, Pá, So 16.30–20.30

15.00 hod.

POSEZENÍ S PÍSNIČKOU
K tanci a poslechu hraje Miroslav CHODL.
V ten samý den možnost rezervace vstupenek
na neděli 28. 9. – hraje Červená sedma.

Změna programu vyhrazena.
Upozornění kulturního střediska
Přihlášky do Základního kurzu tance a společenské výchovy pro rok 2008 si můžete vyzvednout v kině Otava, tel. 376 511 890. Kurz
bude zahájen v pátek 26. září pod vedením
manželů Kociánových z Klatov. Bližší informace obdržíte v kanceláři Kulturního střediska v Horažďovicích, tel. 376 512 237.

KINO OTAVA
1. 8. pátek, 2. 8. sobota

20.00 hod.

OKO BERE
USA – černá komedie.

6. 8. středa, 7. 8. čtvrtek

20.00 hod.

INDIANA JONES A KRÁLOVSTVÍ
KŘIŠŤÁLOVÉ LEBKY
USA – dobrodružný ﬁ lm.

8. 8. pátek, 9. 8. sobota

20.00 hod.

MONGOL – ČINGISCHÁN
Německo/Rusko – historický dobrodružný
ﬁ lm.

13. 8. středa, 14. 8. čtvrtek

20.00 hod.

IRON MAN
USA – komiksový akční ﬁ lm.

110 LET MUZEA
Výstava připomíná výročí otevření muzea pro
veřejnost roku 1898, jeho zakládání a nadšení
lidí při vytváření prvních sbírkových fondů.
Hana Smetanová
VÝLET PROTI ČASU ANEB DVĚ TVÁŘE
JEDNÉ KRAJINY
Fotograﬁe Horažďovicka roku 1895 a 2007.
U příležitosti Národopisné výstavy českoslovanské v roce 1895 byly zdokumentovány
Horažďovice a okolní obce fotografem K. Jiříčkem. Stejná místa jsou vyfotografována
v roce 2007. Vzniklo tak zajímavé srovnání,
jak se mění krajina a architektura.
Karel Jiříček, Ondřej Hurych, Hana Smetanová
LEGIONÁŘI NA HORAŽĎOVICKU
Výstava představí dosud nevystavené materiály z tohoto období – jak písemné, tak fotograﬁcké. Připomene rodáky z Horažďovicka,
kteří bojovali a umírali na frontách 1. světové
války.
Aleš Červený

20. 8. středa, 21. 8. čtvrtek

22. 8. pátek, 23. 8. sobota

PHILLIPPINO SPIRIT SHAKE
Černobílé fotograﬁe z cest po Filipínách.
Pavel Svoboda
KULTURNÍ LÉTO

27. 8. středa, 28. 8. čtvrtek
MEJDAN V LAS VEGAS
USA – komedie.

19.00 hod.

20.00 hod.

16. 8. sobota

20.00 hod.

HANCOCK
USA – akční komedie.

20.00 hod.

19.00 hod.

HUDBA STARÝCH MISTRŮ
Vystoupení orchestru japonských studentů
v čele s dirigentem Jaroslavem Krčkem. Sólisté: A. Miymoto (ﬂétna), V. Kunt (ﬂétna).

22. 8. pátek

Kontakt:
Tel. 376 547 591–94
knihovna@horazdovice.cz
www.knihovna.horazdovice.cz

OSTATNÍ INFORMACE
Kino Otava – předprodej vstupenek
tel. 376 511 890
Otevírací doba:
Po, Út, St 9.30–12.30
Čt, Pá, So 16.30–20.30

Městské muzeum
tel. 376 512 271
muzeumhd@seznam.cz
www.muzeumhd.cz

Aquapark

MARTIN A GÓTHIEN
Vystoupení plzeňské skupiny interpretující
hudbu z 11.–16. století.

JUMPER
USA – dobrodružné sci-ﬁ.

28. 7. 2008 ZAVŘENO

Otevírací doba:
Út–Ne 8.00–16.00

POHLED JEDNÍM OKEM
Výstava černobílých fotograﬁí.
Pavel Jerman

20.00 hod.

3:10 VLAK DO YUMY
USA – western.

V ČERVENCI A SRPNU
OTEVŘENO KAŽDÝ TÝDEN POUZE
oddělení pro dospělé
PONDĚLÍ
8.00–12.00 13.00–18.00
oddělení pro děti
PONDĚLÍ
8.00–11.00 12.00–17.00

MUZEUM

8. 8. pátek
15. 8. pátek, 16. 8. sobota

MĚSTSKÁ KNIHOVNA upozorňuje na
ZMĚNU PROVOZNÍ DOBY

19.00 hod.

KOMORNÍ SMYČCOVÉ TRIO
Housle, viola v podání. První housle Kateřina
Palátová, druhé housle Hana Prančlová, viola Radka Panušková.

tel. 376 511 481
bazen@horazdovice.cz
www.bazen.horazdovice.cz
Otevírací doba:
Po 13.00–22.00
Út–Ne 9.00–22.00

GALERIE CALIFIA
KOLEKTIVNÍ VÝSTAVA:

Čumáky zobáky sosáky
Autoři: Kim Abeles (USA), Erika Bornová
(ČR), Holly Boruck (USA), Roman Franta (ČR), Nancy Macko (USA), Petr Nikl
(ČR),Carolanne Patterson (USA), Jindřich
Pavlíček (ČR), Oskar Přindiš (ČR), Marnie
Weber (USA)
Otevírací doba:
St–So 10.00–13.30 14.00–17.00
Ne
14.00–17.00
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